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Uchwała Nr 7/2013 

Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
z dnia 18 marca 2013 r. 

o zmianie Regulaminu studiów uchwalonego Uchwałą Nr 12/2009 Senatu GUMed 
z dnia 27.04.2009 r. w sprawie regulaminu studiów 

Na podstawie art. 161 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z.póź.zm.), § 27 ust. 1 pkt 3 Statutu Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego 

uchwała się co następuje: 

1. W Regulaminie studiów wprowadzonym Uchwałą Nr 12/2009 Senatu GUMed z dnia 
27.04.2009 wprowadza się następujące zmiany: 

1) Użyty w regulaminie zwrot „program nauczania" zamienia się na zwrot „program 
kształcenia" i skrót IPSiPN zamienia się na IPSiPK. 
2) W § 3 ust. 2 pkt. 2 skreśla się zapis: „oraz okres od zakończenia semestru 

letniego do początku semestru zimowego, przeznaczony na przewidziane planem 
studiów: praktyki, wakacje letnie oraz poprawkową sesję egzaminacyjną". 

3) W §3 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
3. Semestr zimowy obejmuje: 

1) okres zajęć szkolnych /15 tygodni dydaktycznych/ 
2) zimową sesję egzaminacyjną 
3) zimową sesję poprawkową (jeżeli jest przewidziana w planie studiów) 
4) wakacje zimowe i przerwę semestralną 
5) praktyki zawodowe 

4. Semestr letni obejmuje: 
1) okres zajęć szkolnych /15 tygodni dydaktycznych/ 
2) wakacje wiosenne 
3) letnią sesję egzaminacyjną 
4) letnią sesję poprawkową 
5) praktyki zawodowe 

4) W § 5 ust. 3 po słowach „Regulaminy dydaktyczne określające warunki zaliczenia 
przedmiotu" skreśla się słowo „terminy". 

5) W § 5 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
Terminy kolokwiów powinny być ustalone najpóźniej 14 dni po rozpoczęciu roku 
akademickiego. Zmiana terminu może nastąpić nie później niż 7 dni przed 
terminem kolokwium. 

6) W § 6 dodaje się ust. 2a w brzmieniu : 
Reprezentantem grupy studenckiej jest starosta grupy, wybierany co roku zgodnie 
z regulaminem Uczelnianego Samorządu Studenckiego. 



7) W § 6 dodaje się ust. 2b w brzmieniu : 
Starosta roku udostępnia oraz aktualizuje na swojej stronie w Extranecie dane 
kontaktowe do siebie oraz do starostów grup. 

8) W § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
Opiekun roku: 
1) służy studentom radą i pomocą we wszystkich sprawach związanych z tokiem 

studiów i jest dla nich dostępny przez cały rok akademicki, 
2) zobowiązany jest do ustalenia podziału roku na grupy studenckie, 
3) przygotowuje, przy współudziale starosty roku, szczegółowy rozkład zajęć oraz 

terminów zaliczeń i egzaminów dla danego roku, współpracuje z Dziekanem 
oraz kierownikami dydaktycznymi przedmiotów nauczanych na danym roku, 

4) inicjuje spotkania (pierwsze na początku roku akademickiego, kolejne co 
najmniej raz w semestrze) reprezentantów studentów, starostów z 
Prodziekanem i kierownikami zespołów dydaktycznych w celu omówienia 
realizacji programu nauczania, 

5) uczestniczy w egzaminach komisyjnych, 
6) ściśle współpracuje ze starostą i jego zastępcą. 

9) W § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
Decyzją Dziekana dopuszcza się możliwość wyznaczenia indywidualnego planu 
studiów i programu kształcenia (IPSiPK) w odniesieniu do studentów: 
1) szczególnie uzdolnionych 
2) będących członkami sportowej kadry narodowej 
3) osobiście wychowujących dzieci 
4) niepełnosprawnych 
5) odbywających część studiów w ramach stj^endiów zagranicznych, 
6) oraz w innych przypadkach. 

Indywidualny plan studiów nie powinien wpłynąć na przedłużenie studiów. 
10) W § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Dziekan ma prawo - na podstawie 
przedstawionej na piśmie i odpowiednio uzasadnionej oraz udokumentowanej 
prośby studenta - wyznaczyć studentowi indywidualny plan studiów i program 
kształcenia (IPSiPK) obejmujący plan studiów, zaliczeń, egzaminów i praktyk poza 
harmonogramem i sesją przewidzianymi dla grupy studenckiej, uwzględniając 
możliwości jednostek prowadzących zajęcia dydaktyczne. 

11).W § 7 skreśla się ust. 3 
12) W § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

Rozldad zajęć oraz terminy egzaminów, zaliczeń i praktyk dla studiujących zgodnie 
z indywidualnym planem studiów i programem kształcenia zatwierdza Dziekan w 
porozumieniu z kierownikami dydaktycznymi przedmiotów. 

13) W § 7 skreśla się ust. 5. 
14) W § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

W przypadku naruszenia przez studenta ustalonych zasad realizacji indywidualnego 
planu studiów i programu kształcenia lub braku postępów w nauce Dziekan może 
cofnąć zgodę na ten tiyb studiów. 

15) W § 9 po słowach: oraz innymi przepisami obowiązującymi w Uczelni dodaje się 
słowa: „podczas nauki i w ^ciu codziennym". 

16) W § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
Student może przenieść się z innej uczelni do Uczelni za zgodą właściwych 
Dziekanów. Student powinien spełniać kryteria przyjęcia obowiązujące na Uczelni 
oraz jest zobowiązany do uzupełnienia zaległości wynikających z różnic 
programowych studiów. Warunki, termin i formę uzupełnienia przez studenta 
zaległości określa Dziekan. 



Dziekan bierze pod uwagę w szczególności: 
a/limit miejsc na danym kierunku studiów ustalony w roku akademickim 

rekrutacji, 
b/minimum punktowe kwalifikujące do przyjęcia na studia na dany kierunek w 

roku rekrutacji na studia, 
c/w przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż liczba wolnych 

miejsc ustalonych limitem o przyjęciu studenta decyduje średnia ocen z 
dotychczasowych studiów, 

17) W § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić z początkiem roku 
akademickiego, po zaliczeniu przez studenta roku studiów. Komplet dokumentów 
powinien być złożony do dziekanatu Uczelni najpóźniej na 30 dni przed 
zakończeniem sesji poprawkowej. 

18) W § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
Student może, za zgodą właściwych Dziekanów, zmienić kierunek studiów. 

19) W § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
Student wymieniony w ust. 4 jest zobowiązany do spełnienia warunków pr^'ęć 
do Uczelni na określony kierunek w roku rekrutacji na studia. 

20) W § 11 skreśla się ust. 6, 8 i 9. 
21) W § 11 ust. 10 skreśla się słowa: „o której mowa w ust. 9" 

22) W § 12 wprowadza się ust. la w brzmieniu: 
Studenci studiów stacjonarnych, zgodnie z ustawą, składają na początku każdego 
roku oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów 
stacj onamych. 

23) W § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
Student zobowiązany jest przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego 
uzyskać zaliczenia wszystkich zajęć z poprzedniego roku akademickiego, w tym 
rozliczyć się z praktyk zawodowych. 

24) Dodaje się § 13a w brzmieniu: 
Student po zakończonych zajęciach z danego przedmiotu powinien wypełnić 
ankiety dydaktyczne. 

25) W § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
Uczelnia oferuje każdemu studentowi, nie później niż od dnia immatrykulacji, 
dostęp do systemów informatycznych Uczelni, a w szczególności do konta poczty 
elektronicznej w domenie adresowej Uczelni, do serwisu extranetowego Uczelni, 
oraz systemu elektronicznego dziekanatu ePziekanat, w tym stanu zobowiązań 
finansowych. W serwisie Dziekanat znajdują się dane osobowe studenta, wyniki 
egzaminów i zaliczeń oraz należności w stosunku do Uczelni. System ten stanowi 
podstawę elektronicznego indeksu studenta. 

26) § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Student ma obowiązek korzystania z konta 
poczty elektronicznej w domenie adresowej Uczelni, na które to konto Uczelnia 
wysyła informacje związane z tokiem studiów i sprawami wydziału lub uczelni. 

27) W § 14 skreśla się ust. 3 i ust. 11 
28) W § 14 wprowadza się ust. 12 w brzmieniu: Jednostka dydaktyczna ma 

obowiązek umieszczać materiały dydaktyczne z zajęć a także komunikaty 
dotyczące organizacji zajęć w systemie Extranet GUMed. Komunikaty powinny być 
w języku danego trybu studiów. 

29) W § 15 ust. 3 po słowach „rozliczyć się z zobowiązań finansowych wobec Uczelni 
(o ile dotyczą go niniejsze płatności) dodaje się słowa: „w tym za korzystanie z 
akademika". 

30) W § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Zaliczenie przedmiotu musi nastąpić przed 
rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Kierownik dydaktyczny przedmiotu musi 
umożliwić studentowi poprawienie w co najmniej jednym terminie poprawkowym 



oceny niedostatecznej ze sprawdzianu zaliczeniowego. Student może 
zakwestionować prawidłowość sprawdzianu w ciągu trzecłi dni roboc^cli od dały 
ogłoszenia wyniku. Dziekan może zarządzić przeprowadzenie sprawdzianu 
komisyjnego, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla egzaminów. 

31) W § 16 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: W przypadku nieobecności studenta na 
sprawdzianie zaliczeniowym wynikającej z cłioroby lub innych wypadków 
losowych zwolnienie lekarskie lub inny poświadczający dokument nale^ złożyć u 
egzaminatora najpóźniej 3 dni po sprawdzianie zaliczeniowym. Dopuszcza się 
przesłanie zeskanowanych dokumentów pocztą elektroniczną na konto kierownika 
dydaktycznego przedmiotu. Oryginał dokumentu powinien zostać przedstawiony 
do wglądu. 

32) W § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Student ma prawo wglądu do każdej swojej 
ocenianej pracy pisemnej i do karty pytań i odpowiedzi w przypadku testów w 
terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze od dnia ogłoszenia wyników. 
Sposobem informowania studentów o u^skanych wynikach jest zamieszczenie ich 
w Extranecie. Informacja o wynikach powinna być zamieszczona nie później niż 3 
dni przed kolejnym egzaminem/zaliczeniem poprawkowym z danego przedmiotu, 
ale też nie później niż 3 dni po terminie egzaminu/zaliczenia. 

33) W § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Szczegółowy harmonogram sesji 
egzaminacyjnej zatwierdza Dziekan na wniosek opiekuna roku i kierowników 
dydaktycznych przedmiotów w porozumieniu ze starostą roku. 

34) W § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Dziekan może ustalić termin egzaminu z 
danego przedmiotu w okresie innym niż przewidziany dla sesji egzaminacyjnej. 
Egzamin musi odbyć się nie później niż do ostatniego dnia letniej poprawkowej 
sesji egzaminacyjnej. 

35) W § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Egzamin może być w formie pisemnej i/lub 
ustnej oraz składać się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. 

36) W § 20 ust. 3 otrz3nnuje brzmienie: W ciągu jednego dnia student może zdawać 
egzamin tylko z jednego przedmiotu. Nie dotyczy to egzaminu z przedmiotu nie 
objętego programem nauczania danego roku. 

37) W § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Niezgłoszenie się na egzamin w ustalonym 
terminie jest równoznaczne z utratą jednego terminu egzaminacyjnego i 
uzyskaniem oceny niedostatecznej. W przypadku nieobecności studenta na 
egzaminie wynikającej z choroby lub innych wypadków losowych zwolnienie 
lekarskie lub inny poświadczający dokument należy złożyć u egzaminatora 
najpóźniej w trzecim dniu po egzaminie. Dopuszcza się przesłanie zeskanowanych 
dokumentów pocztą elektroniczną na konto egzaminatora. Oryginał dokumentu 
powinien zostać przedstawiony do wglądu. 

38) W § 25 ust. 8 otrzymuje brzmienie: Student, który wniósł opłatę semestralną za 
powtarzanie roku, a następnie został skreślony z listy studentów do końca 
drugiego miesiąca danego semestru, może na swój wniosek złożony do Rektora w 
ciągu 14 dni od skreślenia, uzyskać zwrot opłaty pomniejszony o kwotę 
proporcjonalną do odbytych zajęć. W pozostałych prz5rpadkach skreśleń opłata nie 
podlega zwrotowi. 

39) W § 25 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: Student, który opuszcza Uczelnię musi 
rozliczyć się z Uczelnią kartą obiegową. 

40) W § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Student może ubiegać się o warunkowy wpis 
na rok następny z przeniesieniem niezaliczonych przedmiotów na kolejny rok 
akademicki, pod warunkiem przedstawienia na piśmie planu zajęć 
umożliwiającego jego odrobienie potwierdzonego przez opiekuna roku. Przy 
warunkowym przeniesieniu przedmiotu na kolejny rok studentowi pr^sługuje 
prawo regulaminowej liczby zaliczeń, przy czym nie zaliczenie przedmiotu 
spowoduje zakwalifikowanie studenta do powtarzania roku, na który uzyskał 
warunkowy wpis. Za warunkowo przeniesiony przedmiot student musi wnieść 
opłatę w wysokości obliczanej według zasad jak w paragrafie 25 ust. 6. Przy 
podejmowaniu decyzji w tej sprawie powinien być uwzględniony dotychczasowy 



przebieg studiów danego studenta, tj. osiągane przez niego wyniki w nauce. 
Student może ubiegać się o warunkowy wpis na dany rok studiów nie więcej niż 
jeden raz. 

41) W § 26 dodaje się ust. la w brzmieniu: 
Decyga o warunkowym wpisie powinna zostać podjęta przed rozpoczęciem roku 
akademickiego 

42) W § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
Wpis warunkowy nie powinien być udzielony studentowi powtarzającemu rok 
studiów, chyba iż przemawia za tym wyjątkowa sytuacja zdrowotna lub socjalna 
studenta. 

43) W § 27 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
nie podjęcia studiów (w terminie 30 dni od rozpoczęcia studiów na podstawie 
informacji u^skanych od Opiekuna roku). 

44) W § 27 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
nie wniesienia w terminie opłat związanych z odbywaniem studiów (po upływie 3 
miesięcy od terminu opłaty). 

45) W § 28 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
przedłożeniu aktualnego świadectwa zdrowia (potwierdzającego zdolność do 
kontynuowania nauki i możliwość uczestniczenia w zajęciach). 

46) W § 36 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
Na wniosek studenta lub promotora przeprowadza się otwarty egzamin 
dyplomowy. Tryb przeprowadzenia otwartego egzaminu dyplomowego określają 
regulaminy poszczególnych wydziałów. 

§2 
1. Wprowadza się tekst jednolity Regulaminu studiów stanowiący załącznik nr 1 do 

uchwały. 
2. Traci moc obowiązującą tekst jednolity Regulaminu stanowiący załącznik do 

Uchwały 14/2012. 
3. Uchwała wchodzi w życie lpoczątkiem roku akademickiego 2013/2014. 

PrzewodniczącmSenatu GUMed 

Prof. dr hablA Janusz Moryś 
R^tor 

Załączniki: 
1. Tekst jednolity Regulaminu studiów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 


