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Uchwała Nr 9/2014 
Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

z dnia 31 marca 2014 r. 

w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego wprowadzonym Uchwałą Senatu Nr 23/2011 Senatu GUMed 

z dnia 30 maja 2011 r. - wprowadzenie tekstu jednolitego. 

Na podst. art. 196 ust. 6 w zw. z art. 161 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i art. 162 ustawy z dnia 
27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym" (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) 
oraz § 27 ust. 1 pkt 3 Statutu GUMed z dnia 08.06.2006 r. (t.j zał. nr 1 do Uchwały 
Nr 33/2013 Senatu GUMed z dnia 30.09.2013 r.) 

uchwala się, co następuje: 

§1 

1. W Regulsiminie Studiów Doktoranckich stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały 
Nr 23/2011 Senatu GUMed z dnia 30.05.2011 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) w spisie treści zmienia się dział „MEDIA ELEKTRONICZNE NA UCZELNI" na „MEDIA 
ELEKTRONICZNE W UCZELNI" 

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Studia doktoranckie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym prowadzone są w 
oparciu o przepisy: 
- ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (jt. Dz. U. z 2012, poz. 
572 z późn. zm.); 
- Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach 
doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych, z późn. zm. (Dz. U. z 2011 r. 
nr 196, poz. 1169 z późn. zm.) 
- Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich 
i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2013, poz. 1581); 
- Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, 
dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z 2011 r., nr 
179, poz. 1065); 
- ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.); 
- w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu studiów doktoranckich; 
- innych przepisów i aktów obowiązujących na Gdańskim Uniwersytecie 
Medycznym." 

3) w § 2 ust. 5 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„ustawa - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 
z 2012, poz. 572 z późn. zm.)." 

4) w § 7 ust 3 otrzymuje brzmienie: 

„Kierownik studiów doktoranckich przedłuża, na wniosek doktoranta, okres 
odb5wania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu 
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach 

1 



urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 
macierz5Tiskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w 
odrębnych przepisach." 

5) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„W uzasadnionych przypadkach Kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć 
okres odbjwania studiów doktoranckich (łącznie nie dłużej niż o rok), zwalniając 
jednocześnie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w szczególności w przypadku: 
1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą, 
2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, 
3) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub 
dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności." 

6) w § 7 ust 5 otrzymuje brzmienie: 

„Kierownik studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub 
promotora, może także przedłu^ć okres odbywania studiów doktoranckich, 
zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach, w 
przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań 
naukowych, łącznie nie dłużej jednak niż o dwa lata." 

7) w § 14 ust. 2 otr^muje brzmienie: 

„Doktorant otrzymuje dostęp do elektronicznego indeksu, który przedstawia przebieg 
i wyniki studiów." 

8) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Doktorant otr^muje elektroniczną legitymację doktoranta, po uiszczeniu opłaty w 
wysokości określonej Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego." 

9) w § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Uczestnik studiów doktoranckich zatrudniony w charakterze nauc^ciela 
akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne w Uczelni lub uczestniczący w ich 
prowadzeniu, jest zwolniony z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć 
dydaktycznych." 

10) w § 16 po ust 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„Przyznawanie st5TJendium doktoranckiego w S5^uacji warunkowego zaliczenia roku 
lub przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich rozpatrywane jest 
indjrwidualnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami." 

11) w § 17 pkt 4 zastępuje się słowo „lub" słowem „i". 

12) w § 17 pkt 8 skreśla się słowa „oraz podjęciu decyzji, o których mowa w § 31 ust. 5." 

13) w § 17 po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 

„zgłaszania wszelkich form swojego dorobku naukowego do Biblioteki Głównej 
GUMed zgodnie z obowiązującjoni zasadami." 

11) w § 18a ust 1 otrzymuje brzmienie: 

„Uczelnia umożliwia każdemu doktorantowi, nie później niż od dnia ślubowania, 
dostęp do systemów informatycznych Uczelni, a w szczególności do konta poczty 
elektronicznej w domenie adresowej Uczelni oraz do serwisu extranetowego Uczelni 
od dnia rozpoczęcia studiów. Doktorant otrzymuje również dostęp do systemu 
elektronicznego Uczelni. W seirwisie tym znajdują się dane osobowe doktoranta, 
wyniki egzaminów i zaliczeń. System ten stanowi podstawę elektronicznego indeksu 
doktoranta." 

12) § 19 otrzymuje brzmienie: 

„Skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich lub zakończenie okresu 
odbywania studiów doktoranckich, z chwilą zaistnienia takiej okoliczności, powoduje 



wygaśnięcie praw przysługujących doktorantowi i świadczeń pobieranych w związku 
ze studiami doktoranckimi." 

13)w § 20 w ust 3 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„termin, do którego doktorant powinien wszcząć przewód doktorski." 

14)w § 20 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„Doktorant, za zgodą kierownika studiów doktoranckich, może przystąpić do obrony 
pracy doktorskiej w trakcie trwania studiów doktoranckich, niezależnie od etapu 
zrealizowania programu studiów." 

18) w § 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odbywania części lub całości 
studiów według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia za zgodą 
Dziekana po zasięgnięciu opinii Kierownika studiów doktoranckich. Dotyczy 
doktorantów: szczególnie uzdolnionych, będących członkami sportowej kadry 
narodowej, samotnie wychowujących dzieci, niepełnosprawnych, odbywających część 
studiów w ramach stypendiów zagranicznych oraz w innych uzasadnionych 
przypadkach." 

19)w § 21 ust. 2 po słowie „studiów" dodaje się słowa „oraz spełnienie wszystkich 
wymogów przewidzianych planem studiów". 

20) w § 21 ust. 3 we wstępie otrzymuje brzmienie: 

„W celu uzyskania zaliczenia danego roku studiów doktoranckich, doktorant 
zobowiązany jest przedłożyć Kierownikowi studiów doktoranckich w terminie do 30 
czerwca dla doktorantów rozpocz5mających rok akademicki od 1 października, do 31 
stycznia dla doktorantów rozpoczynających rok akademicki od 1 kwietnia:." 

21) w § 21 ust. 3 uchyla się pkt 2. 
22) w § 22 ust. 4 po słowie „indeksu" dodaje się słowo „elektronicznego". 

23)w § 26 ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„nie dopełnił innych wymogów przewidzianych programem studiów" 

24) w § 26 uchyla się ust. Ib: 
25)w § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Udzielenie urlopu, o którym mowa w ust. 1 odnotowuje się w systemie 
elektronicznym Uczelni.„ 

26)w § 28 ust. 6 po słowach „ust. 4" dodaje się słowa „ oraz w § 7 ust. 3". 

27) w § 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Studia doktoranckie kończą się z chwilą uzyskania kwalifikacji trzeciego stopnia tj. 
uzyskania stopnia doktora; uczestnik studiów doktoranckich traci status doktoranta 
z chwilą zakończenia okresu odbywania studiów doktoranckich, tj. z upływem 
ostatniego dnia roku akademickiego przewidzianego planem studiów lub z 
zakończeniem okresu ich przedłużenia." 

28) w § 31 uchyla się ust. 3 i ust. 5. 
29)w § 31 ust. 6 otrz3miuje brzmienie: 

„Doktorant, który w czasie trwania studiów doktoranckich otworzył przewód 
doktorski i przystąpił do obrony rozprawy doktorskiej w ciągu roku od zakończenia 
okresu odbywania studiów doktoranckich, nie ponosi opłat z tjrtułu kos25tów 
przewodu doktorskiego.,, 

30) w § 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 



„Nauczyciel akademicki może być jednocześnie opiekunem naukow5rm i/lub 
promotorem nie więcej niż 3 uczestników studiów doktoranckich. W przypadku osób 
przyjmowanych na studia doktoranckie zgodnie z § 10 ust. 6 nauczyciel akademicki 
może być jednocześnie opiekunem maksymalnie 5 doktorantów." 

31) w § 38 ust.3 uchyla się pkt 4. 

32) w § 40 ust.l pkt 11 otrzymuje brzmienie: 
„ewidencjonowanie i wydawanie elektronicznych legitymacji doktoranckich" 

33) w § 41 ust. 2 pkt 6 po słowie „powołanie" dodaj się słowo „/odwołanie". 

§ 2 
1. Wprowadza się tekst jednolity Regulaminu Studiów Doktoranckich stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

2. Uchwała wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2014/2015. 

Załącznik: 

1. Tekst jednolity Regulaminu Studiów Doktoranckich stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej Uchwały. 

Przewodniczą by Senatu GUMed 

Prof. dr hś b. Janusz Moryś 
lektor 


