
u. 23/2011 
U. 31/2012 Tekst jednolity 
U. 8/2013 Tekst jednolUy 
U. 9/2014 Tekst jednolity 
U. 14/2015 Tekst jednolUy 
U. 11/2016 Tekst jednolity 

Uchwała Nr 13/2017 
Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

z dnia 27 marca 2017 r. 

o zmianie Regulaminu Studiów Doktorancl^icli 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 2016 r. poz. 1842 wraz z późn. zm.] oraz § 27 ust. 1 pkt 3 Statutu GUMed 
(t. j. nr 1 do Uchwały Nr 1/2017 Senatu GUMed z dnia 27.02.2017 r.) 

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.. Uchwałą 
Nr 11/2016 Senatu z dnia 21.03.2016 r., 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"Studia doktoranckie na Gdańskim Uniwers3^ecie Medycznym prowadzone są w oparciu 
o obowiązujące przepisy: 

- ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t.Dz.U.z 2016,poz. 1842 z późn. zm.]; 

- Rozporządzenie MNiSW z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w 
uczelniach i jednostkach naukowych, z późn. zm. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 256 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów 
doktoranckich (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 558 z późn. zm.); 

- Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki 
i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (t.j. 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 (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 882 z późn. zm.); 

- w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu studiów doktoranckich; 
- innych przepisów i aktów obowiązujących na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym." 

2) w § 2 ust 5 pkt. 11 zastępuje się słowa „tj. Dz. U. z 2012, poz. 572" słowami „ t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 
1842" 

3) w § 7 ust 3 otrzymuje brzmienie: 

„Kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć, na wniosek doktoranta, okres odbywania 
studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w 
odrębnych przepisach, zwalniając go jednocześnie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach." 

4) w § 7 ust. 4 w pierwszym zdaniu skreśla się słowa" w szczególności". 
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5) w § 8 ust 3 po słowie „studiów" dodaje się słowa „i szkoleń". 

6) w § 10 ust. 2 pkt 2 przed słowem „lub" dodaje się „i/" 

7) w § 14 ust 7 otrzymuje brzmienie: 

„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. Brak podpisania umowy w terminie do 14 dni od rozpoczęcia pierwszego semestru 
studiów, jest równoważny z ich niepodjęciem, a w konsekwencji stanowi podstawę do skreślenia 
z listy uczestników studiów doktoranckich." 

8) w § 15 ust 2 otrzymuje brzmienie: 

„Doktorantowi wyjeżdżającemu na staż, o którym mowa w ust. 1, pkt 9, Kierownik studiów 
doktoranckich może zaliczyć zajęcia dydaktyczne, które prowadził w innym ośrodku naukowym albo 
umożliwić odbycie zajęć ujętych w programie studiów w innym terminie." 

9) w § 17 pkt 12 na końcu zdania dodaje się słowa „pod rygorem skreślenia z listy uczestników 
studiów doktoranckich,". 

10) w § 17a ust 1 zamienia się słowa „(Dz.U. nr 79, poz. 1485 z późn. zm.)" na słowa (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 224 z późn. zm.) 

11) w § 17a ust 4 na końcu zdania dodaje się „ust. 5" 
12) w § 17 po pkt 12 dodaje się pkt 13 w brzmieniu: 

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

13) w § 21 ust 3 w pierwszym zdaniu zmienia się słowa „31 stycznia" na słowa „28 lutego". 

14) w § 29 ust 1 po cyfrach „6-7" dodaje się „i 12" 

15) w § 29 po ust. l a dodaje się ust. Ib w brzmieniu: 

„Doktorant, który nie podpisał umowy i / lub aneksu do umowy, o których mowa w § 14 ust. 7 i 8, 
może zostać skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich." 

16) w § 34 ust 2 otrzymuje brzmienie: 

„Doktorant lub Kierownik studiów doktoranckich może wystąpić do Dziekana z wnioskiem o zmianę 
opiekuna naukowego. Wniosek wymaga uzasadnienia. Dziekan może podjąć decyzję o zmianie 
opiekuna naukowego w uzasadnionych przypadkach." 

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

„wystąpienia do Dziekana z wnioskiem o zmianę opiekuna naukowego; wniosek wymaga 
uzasadnienia," 

18) w § 38 ust. 3 pkt 14 zmienia się słowa „Dział Nauki" na słowa „ Biuro ds. Nauki". 

§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 2017/2018 i po spełnieniu wymagań 
z art. 161 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (po uzgodnieniu z organem samorządu). 

Załącznik: 

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

Prze 

prof. dr hpb. Marcin Gruchała 
/Rektor 


