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Uchwała Nr 8/2014 

Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
z dnia 31 marca 2014 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 
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 wraz z póżn. zm.), § 27 ust. 1 pkt 3 Statutu Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego 

uchwała się co następuje: 

§1 

1. W Regulaminie studiów, wprowadzon3mi Uchwałą Nr 12/2009 Senatu z dnia 
27 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu studiów zmienionym Uchwalą Senatu Nr 
30/2009 z dnia 29.06.2009r., Uchwałą Senatu Nr 11/2010 z dnia 26.04.2010r., 
Uchwałą Senatu Nr 13/2011 z dnia 28.03.201 Ir., Uchwałą Senatu Nr 14/2012 z dnia 
26.03.2012 r.. Uchwałą Senatu Nr 7/2013 z dnia 18.03.2013r., wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„Przyjęcie w poczet studentów Gdańskiego Uniwers5^etu Medycznego, zwanego dalej 
"Uczelnią", następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia przed Rektorem lub 
Dziekanem ślubowania, którego treść określa Statut Uczelni. Podpisanie treści 
ślubowania jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem Studiów 
Gdańskiego Uniwersj^etu Medycznego dostępnego na stronach internetowych Uczelni 
i zobowiązaniem do jego przestrzegania" 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 
„Studia prowadzone są według planów studiów oraz programów kształcenia ustalonych 
przez Uczelnię w trybie określonym w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 wraz z późniejszymi zmianami), 
zwanej dalej "Ustawą", w oparciu o standardy nauczania opracowane przez Radę 
Główną Szkolnictwa Wyższego." 

3) w § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
„Rektor lub dziekan na właściwym wydziale może zawiesić zajęcia dydaktyczne w 
określonych dniach i godzinach zajęć, które zawsze wymagają odrobienia. Kierownik 
dydaktyczny przedmiotu określa czas i formę odrobienia zaplanowanych treści 
programowych." 

4) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„Plan studiów oraz ramowe rozkłady zajęć przedstawiane są co najmniej 14 dni przed 
rozpoczęciem roku akademickiego." 



5) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„Regulaminy dydaktyczne określające warunki zaliczenia przedmiotu formy kolokwiów, 
warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych, tryb zwolnień z 
egzaminów i zaliczeń oraz formy egzaminu i zaliczenia określa kierownik dydaktyczny 
przedmiotu, w porozumieniu z Dziekanem, opiekunem roku i właściwym organem 
samorządu studenckiego i podaje go do wiadomości studentów (wraz z zamieszczeniem 
go w Extranecie) najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego." 

6) w § 5 ust. 3a otrzymuje brzmienie: 
„Terminy egzaminów i zaliczeń powinny być ustalone najpóźniej 14 dni po rozpoczęciu 
roku akademickiego. Zmiana terminu w uzasadnionych sytuacjach może nastąpić nie 
później niż 7 dni przed terminem egzaminu lub zaliczenia." 

7) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„Uczestnictwo w zajęciach uwzględnianych w planach studiów jest obowiązkowe. " 

8) w § 5 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„Student uczestniczący w posiedzeniach organów kolegialnych oraz organów wyborczych 
funkcjonujących w strukturach Uczelni ma usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach 
odb5wających się w czasie trwania tych posiedzeń, a prowadzący przedmiot ma 
obowiązek umożliwić studentowi odrobienie tych treści programowych." 

9) w § 6 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„inicjuje spotkania - rady pedagogiczne (pierwsze na początku roku akademickiego, 
kolejne co najmniej raz w semestrze) starostów z Prodziekanem i kierownikami zespołów 
dydaktycznych w celu omówienia realizacji programu nauczania," 

10) w § 7 ust. 1 pkt 6 otrz3rmuje brzmienie: 
„oraz w innych uzasadnionych przypadkach" 

11) w § 9 po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 
„indywidualnego ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej." 

12) w §11 ust llotrzymuje brzmienie: 
„Student, który podjął studia poza granicami kraju, może podjąć lub przenieść się na 
studia w GUMed po spełnieniu loyteriów rekrutac5jnych." 

13) § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„Student przedkłada Dziekanowi dzienniczek praktyk jeśli jest wymagany" 

14) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Ws^stkie informacje przekazywane za pomocą poczty elektronicznej Uczelni (domena: 
gumed.edu.pl) uważane są za wiążące, z wyjątkiem decygi administracyjnych 
W3anagających formy pisemnej. 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." 

15) w § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Student ma obowiązek sprawdzania zawartości swojego konta poczty elektronicznej." 

16) w § 14 ust. 12 otrzymuje brzmienie: 
„Jednostka dydaktyczna ma obowiązek umieszczać materiały dydaktyczne z zajęć a 
także komunikaty dotyczące organizacji zajęć w systemie Extranet GUMed do 5 dni 
roboczych przed planowanym kolokwium, zaliczeniem, egzaminem. Komunikaty 
powinny być w języku danego trybu studiów." 
17) w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„Dla uzyskania zaliczenia roku studiów student zobowiązany jest najpóźniej do końca 
poprawkowej sesji egzaminacyjnej semestru letniego i/lub zimowego w zależności od 
kierunku studiów: 



- uzyskać zaliczenie z przedmiotów kończących się zaliczeniem, 
- uzyskać pozytywne oceny z egzaminów obowiązujących na danym roku akademickim 
potwierdzonych wpisem w elektronicznym systemie obsługi studenta. 
- zaliczyć obowiązujące praktyki udokumentowane w dzienniczku praktyk, 
- uzyskać rozliczenie się z biblioteką, 
- odbyć obowiązkowe profilaktyczne badania lekarskie, w tym szczepienia (o ile jest to 
na danym roku wymagane), 
- rozlic^ć się z obowiązków finansowych wobec Uczelni (o ile dotyczą go niniejsze 
płatności) w tym za korzystanie z akademika. 
Niespełnienie tych warunków spowoduje niedopuszczenie studenta do zajęć następnego 
roku." 

18) w § 16 ust. 1 otrz3rmuje brzmienie: 

„Zaliczenie zajęć jest stwierdzeniem uczęszczania i aktywnego udziału w zajęciach i 
uzyskaniem wiedzy, umiejętności i kompetencji określonych w Sylabusie przedmiotu. 
Ostateczne zaliczenie zajęć potwierdzane jest przez kierownika dydaktycznego 
przedmiotu." 

19) w §17 ust. 1 trzecie zdanie otrzymuje brzmienie: 
„Informacja o wynikach powinna być zamieszczona nie później niż 3 dni przed kolejnym 
egzaminem/zaliczeniem poprawkowym z danego przedmiotu, ale też nie później niż 5 dni 
roboc^ch po terminie egzaminu/zaliczenia." 

20) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Przy obliczaniu średniej arytmetycznej oceny rocznej oraz średniej arytmetycznej za 
okres studiów uwzględnia się wszystkie oceny uzyskane z egzaminów przedmiotów 
zgodnie z zapisami w systemie elektronicznej obsługi studenta. Średniej ocen nie 
obliczamy dla roku niezaliczonego." 

21) w § 26 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„Wpis warunkowy nie może być udzielany w przypadku przedmiotów wiodących danego 
roku, chyba, iż przemawia za tjnn wyjątkowa sj^uacja zdrowotna lub socjalna studenta. 
Listę przedmiotów wiodących dla danego roku podaje Dziekan." 

22) w § 28 ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 3,4,5 w brzmieniu: 
3) Podanie powinno być składane najpóźniej do 15 maja roku akademickiego 
poprzedzającego reakt5rwację. 
4) Termin egzaminu osoba ubiegająca się o reaktywację powinna ustalić bezpośrednio z 
Kierownikiem dydaktycznym danego przedmiotu do końca maja. 
5) Egzaminy reaktywacyjne powinny odbjrwać się tylko w sesji egzaminacyjnej." 

23) § 28 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„Studentowi, który uzyska zgodę na ponowne podjęcie studiów przysługuje zgoda na 
przepisanie ocen z zaliczeń i egzaminów zdanych w roku, na który następuje 
reaktywacja." 

24) § 28 ust. 9 otrz3nnuje brzmienie: 
„Osoba wznawiająca studia ma obowiązek wniesienia opłaty za powtarzane przedmioty z 
roku, którego została skreślona, zgodnie z wysokością odpłatności ustalonej dla studiów 
niestacjonarnych na danym kierunku." 

25) w § 30 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„Powrót z urlopu z przyczyn zdrowotnych może nastąpić po formalnym zaakceptowaniu 
przez dziekana zaświadczenia przedłożonego przez studenta poświadczającego możliwość 
kontynuacji studiów na danym kierunku, wystawionego przez lekarza leczącego." 

26) w § 35 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„uzyskanie zaliczenia roku studiów" 



27) w § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nie przekraczającym jednego 
miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej." 

28) w § 38 po ust. 7 dodaje się ust 8 w brzmieniu: 
„Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku jednolitych studiów magisterskich, których 
program nie przewiduje egzaminu dyplomowego, jest średnia ws^stkich ocen 
pozytywnych z egzaminów uzyskanych w ciągu całego okresu studiów." 

29) w § 39 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„Wszelkie zmiany w nŁniejsz3rm Regulaminie uchwalane są przez Senat w trybie art. 161 
Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższ5an (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z póżniejs2ymi 
zmianami)." 

30) uchyla się § 39 ust 4 
§2 

Wprowadza się tekst jednolity Regulaminu studiów, w brzmieniu określonym w załączniku 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2014 r. po spełnieniu wymogów z art. 161 ust 2 
w zw. z art. 161 ust 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Przewodnicz w Senatu GUMed 

Prof. dr ha^J Janusz Moryś 
;ktor 


