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Uchwała Nr 10/2016 

Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
z dnia 21 marca 2016 r. 

o zmianie Regulaminu studiów uchwalonego Uchwałą Nr 12/2009 Senatu GUMed z dnia 
27.04,2009 r. w sprawie Regulaminu studiów 

- wprowadzenie tekstu jednolitego. 

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 

W Regulaminie studiów, wprowadzonym Uchwałą Nr 12/2009 Senatu z dnia 27 kwietnia 2009 
r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów, zmienionej Uchwałą 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., Uchwałą Senatu Nr 8/2014 z dnia 31 marca 2014 r.. Uchwałą 
Senatu Nr 13/2015 z dnia 30 marca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Studia prowadzone są zgodnie z docelowymi efektami kształcenia, do osiągnięcia 
których są dostosowane programy studiów, w tym plany studiów ustalonych przez 
Uczelnię w trybie określonym w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (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, a .także ogłoszone w Rozporządzeniu Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla 
kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko - dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa 
i położnictwa." 

2) w § 3 ust. 1 dodaje się pierwsze zdanie w brzmieniu: 

„Rok akademicki rozpoczyna się nie wcześniej niż 25 września i trwa nie dłużej niż do 7 
października." 

3) w § 5 ust. 3a otrzymuje brzmienie: 

„Terminy egzaminów i końcowych zaliczeń przedmiotów powinny być ustalone i podane 
do wiadomości kadry dydaktycznej i studentów najpóźniej 14 dni po rozpoczęciu roku 
akademickiego. Zmiana terminu w uzasadnionych sytuacjach może nastąpić nie 
później niż 7 dni przed terminem egzaminu lub zaliczenia." 

4) w § 7 ust. 4 słowo „kształcenia" zamienia się na słowo „studiów". 



5) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu: 

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

6) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu: 

„1. Uczestniczenie w zajęciach przez studenta 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 student jest pod wpływem alkoholu albo innych środków 
wymienionych w ust. 1 prowadzący zajęcia informuje opiekuna roku i właściwego 
Dziekana. 

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

4. W przypadku konieczności leczenia przewlekłego uzależnienia możliwe jest uzyskanie 
indywidualnego planu i programu studiów zgodnie z §7 pkt 4." 

7) w § 11 ust. 1 po pkt c dodaje się pkt d w brzmieniu: 

„względy organizacyjne Uczelni tj. np. możliwość nadrobienia różnic programowych." 

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

„Studentowi, który zaliczył zajęcia na innej Uczelni, na której nie uzyskał dyplomu 
(jeśli zgadzają się treści programowe, liczba godzin, forma zajęć i zaliczenia, liczba 
punktów ECTS) zajęcia te zalicza się do osiągnięć w GUMed." 

9) w § 15 ust. 3. otrzymuje brzmienie: 

„3.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, potwierdzonych wpisem w 
elektronicznym systemie obsługi studenta, 

- 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), 

- rozliczyć 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" 

10) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zaliczenie przedmiotu niekończącego się egzaminem powinno 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 trzech dni roboczych od daty ogłoszenia wyniku. 
W uzasadnionych przypadkach Dziekan na wniosek kierownika dydaktycznego 
przedmiotu może wyrazić zgodę na termin poprawkowy w czasie sesji 
egzaminacyjnej. Dziekan może zarządzić przeprowadzenie sprawdzianu komisyjnego, 
zgodnie z zasadami przewidzianymi dla egzaminów." 



11) w § 18 po ust 3 dodaje się ust 4 w brzmieniu: 

„Wszystkim zajęciom, w tym studenckim praktykom zawodowym, przewidzianym 
w planie studiów i programach kształcenia przydziela się określoną liczbę punktów 
ECTS. Liczbę punktów zatwierdza rada wydziału w planie studiów i programie 
kształcenia." 

12) w § 20 ust. 3 przed słowem „programem" dodaje się słowo „ogólnym": 

13) w § 23 ust. 3 dodaje się ostatnie zdanie w brzmieniu: 

„W egzaminie może uczestniczyć obserwator wskazany przez studenta." 

14) w § 23 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
„Ocena uzyskana z egzaminu komisyjnego zastępuje ocenę zakwestionowaną." 

15) w § 23 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„Z przebiegu egzaminu komisyjnego sporządza się protokół podpisany przez członków 
Komisji i obserwatora." 

16) w § 25 w ust. 2 dodaje się ostatnie zdanie w brzmieniu: 

„Przy podejmowaniu decyzji w tej sprawie powinien być uwzględniony dotychczasowy 
przebieg studiów danego studenta, tj. osiągane przez niego wyniki w nauce." 

17) w § 27 ust 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„nie podjęcia studiów (w terminie 30 dni od rozpoczęcia studiów lub wyznaczonego 
terminu powrotu z urlopu od zajęć w uczelni na podstawie informacji uzyskanych od 
Opiekuna roku)." 

§2 
Wprowadza się tekst jednolity Regulaminu studiów, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1. 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.09.2016 r. po spełnieniu wymogów z art. 161 ust 2 w zw. 
z art. 161 ust 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Załącznik: 

1. Tekst jednolity Regulaminu studiów. 

Przewodnicz^hY Senatu GUMed 
Ia 

Prof. dr hajb. Janusz Moryś 
Wktor 


