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Uchwała Nr 11/2016 
Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

z dnia 21 marca 2016 r. 

o zmianie Regulaminu Studiów Doktoranckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
uchwalonego Uchwałą Nr 23/2011 Senatu GUMed 

z dnia 30.05.2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego- wprowadzenie tekstu jednolitego. 

Na podst. art. 196 ust. 6 w zw. z art. 161 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i 162 ustawy z dnia 27.07.2005 
r. „Prawo o szkolnictwie wyższym" (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 wraz z póżn. zm.) oraz § 27 ust. 1 
pkt 3 Statutu GUMed z dnia 08.06.2006 r. (t. j. nr 1 do Uchwały Nr 8/2015 Senatu GUMed z 
dnia 30.03.2015 r., z póż. zm. ) 

uchwala się, co następuje: 

§1 

W Regulaminie Studiów Doktoranckich, wprowadzonym Uchwałą Nr 23/2011 Senatu GUMed 
z dnia 30.05.2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów doktoranckich, zmienionej 
Uchwałą Nr 31/2012 Senatu z dnia 25.06.2012 r.. Uchwała Nr 8/2013 Senatu z dnia 
18.03.2013 r.. Uchwałą Nr 9/2014 Senatu z dnia 31.03.2014., Uchwałą Nr 14/2015 Senatu z 
dnia 30.03.2015 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w spisie treści zmienia się dział „WPIS WARUNKOWY, POWTARZANIE ROKU STUDIÓW" na 
„POWTARZANIE ROKU STUDIÓW, WPIS WARUNKOWY^' 

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

„W rozmowie kwalifikacyjnej bierze udział co najmniej 3 członków komisji w tym jej 
przewodniczący. 

3) w § 10 ust 6 otrzymuje brzmienie: 

„Kandydaci na stacjonarne studia doktoranclde, zaangażowani w programy Narodowego 
Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
lub programy innych podmiotów zewnętrznycłi finansującycli studia doktoranckie w GUMed, 
zostają przyjęci za zgodą Rektora w trybie indywidualnym: 

1) bez postępowania kwalifikacyjnego, 

2) z możliwością zmniejszenia obowiązków dydaktycznych do 10 godzin, 

3) bez prawa do stypendium doktoranckiego." 

4) w § 10 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 
„Kandydat, będący laureatem medalu Primus Inter Pares GUMed, ma prawo do przyjęcia na 
studia doktoranckie bez postępowania kwalifikacyjnego." 

5) w § 11 ust 1 otrzymuje brzmienie: 
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„Na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, kandydaci są kwalifikowani według 
całkowitej liczby zdobytych punktów, rozpoczynając od osoby, która zdobyła ich największą 
liczbę, aż do wypełnienia danego limitu przyjęć, z zastrzeżeniem ust. la." 

6) w § 11 po ust. 1 dodaje się ust la w brzmieniu: 

„Kandydaci, o których mowa w § 10 ust. 7, kwalifikowani są na pierwszych miejscach listy 
rankingowej, tj. w ramach limitu." 

7) w § 14 ust 1 skreśla się słowa „immatrykulacji i". 

8) w § 14 po ust 6 dodaje się ust 7 w brzmieniu: 

„Warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi 
edukacyjne, określa umowa między uczelnią a doktorantem, zawarta w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności." 

9) w § 14 po ust 7 dodaje się ust 8 w brzmieniu: 

„Zmiany dotyczące wysokości opłat, o których mowa w ust. 7., wymagają podpisania przez 
doktoranta aneksu do umowy. Brak podpisania aneksu w wyznaczonym terminie, jest 
równoznaczny ze złożeniem przez doktoranta rezygnacji ze studiów, co jest równoznaczne z 
wypowiedzeniem umowy i skreśleniem z listy uczestników studiów doktoranckich." 

10) w § 15 ust 1 pkt 2 zamienia się słowo „regulaminem" na słowa „przepisami prawa". 

11) po § 15 dodaje się § 15 a w brzmieniu: 

„Doktoranci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie sposobu organizacji i 
właściwej realizacji procesu dydaktycznego, w tym warunków odbywania studiów do rodzaju 
niepełnosprawności. Decyzje w tych sprawach podejmowane są indywidualnie przez 
właściwych Dziekanów." 

12) w § 17 po pkt 12 dodaje się pkt 13 w brzmieniu: 

„informowania administracji studiów doktoranckich nie później niż 3 dni przed odbywan}^!! 
poza Uczelnią stażem, prowadzonych badaniach naukowych itp.„ 

13)po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu: 

„1. Uczestniczenie w zajęciach przez doktoranta będącego pod wpływem np. alkoholu albo 
innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 
79, poz. 1485 z późn. zm.) jest niedozwolone . 

2. W przypadku podejrzenia, że doktorant jest pod wpłjrwem alkoholu albo innych środków 
wymienionych w ust. 1 prowadzący zajęcia informuje kierownika studiów doktoranckich lub 
promotora i właściwego Dziekana. 

3. W razie podejrzenia zatrucia alkoholem albo innymi środkami wymienionych w ust. 1 
doktorant kierowany jest przez prowadzącego do najbliższego oddziału ratunkowego. 

4. W przypadku konieczności leczenia przewlekłego uzależnienia możliwe jest uzyskanie 
indywidualnego planu studiów i programu kształcenia zgodnie z §20 pkt 5." 

14) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Aktualny program studiów zamieszczony jest na oficjalnych stronach internetowych 
Uczelni." 

15) w § 24a ust 3 otrzymuje brzmienie: 

„W egzaminie może uczestniczyć promotor i przedstawiciel samorządu doktorantów oraz 
osoba wskazana przez doktoranta, jako obserwatorzy bez prawa głosu." 

16) w § 28 ust 6 skreśla się słowa „za zgodą Kierownika studiów doktoranckich" 

17) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich może zostać doktorant, który nie 
wywiązuje się z realizacji obowiązków określonych w §17 pkt 1-4 oraz 6-7, a w szczególności 
doktorant, który: 
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1) nie zaliczył zajęć przewidzianych programem studiów lub, 

2) nie uzyskał zaliczenia danego roku akademickiego lub, 

3) nie przestrzegał przepisów obowiązujących na Uczelni lub, 

4) otrzymał negatywną opinię opiekuna naukowego/promotora lub, 

5) nie wniósł opłat związanych z odbywaniem niestacjonarnych studiów doktoranckich lub, 

6) otrzymał karę dyscyplinarną, o której mowa w ustawie/' 

18) w § 29 po ust. 1 dodaje się ust la w brzmieniu: 

„Doktorant może zostać skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich z powodu nie 
podjęcia studiów w terminie 30 dni od przyjęcia na studia lub od wyznaczonego terminu 
powrotu z urlopu od zajęć na Uczelni." 

19) w § 29 ust. 3 skreśla się słowa „oraz Rektorowi". 

20) w § 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Zwolnienie z funkcji opiekuna naukowego może nastąpić jedynie w uzasadnionych 
przypadkach, za zgodą Kierownika studiów doktoranckich, który jednocześnie wyraża zgodę 
na podjęcie funkcji przez nowego opiekuna naukowego." 

21) w § 38 ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„wyrażania zgody na rezygnację z funkcji dotychczasowego opiekuna naukowego oraz na 
objęcie funkcji przez nowego opiekuna naukowego," 

22) w § 38 ust 3 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„wydawania decyzji o skreśleniu doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich," 

23)w § 38 ust. 1 uchyla się pkt 13 

§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 2016/2017 i po spełnieniu 
wymagań z art. 161 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyżs^m (po uzgodnieniu z organem 
samorządu). 

Załącznik: 
i. Tekst jednolity Regulaminu Studiów Doktoranckich stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

Uchwały. 

Przewodnic2i|fcy Senatu GUMed 

Prof. dr hjab. Janusz Moryś 
iektor 


