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Uchwała Nr 9 / 2 0 1 7 

Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
z dnia 2 7 marca 2 0 1 7 r. 

o zmianie Regulaminu studiów uchwalonego Uchwałą Nr 1 2 / 2 0 0 9 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 2016 r. 
poz. 1842 wraz z późn. zm.); § 27 ust. 1 pkt 3 Statutu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (t.j. zał. nr 1 do Uchwały 
Nr 1/2017 Senatu GUMed z dnia 27.02.2017 r.) 

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 28.03.2011r., 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.. Uchwałą Senatu Nr 10/2016 z dnia 
21 marca 2016 r., 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 
1842 wraz z późniejszymi zmianami), zwanej dalej "Ustawą" w oparciu o standardy nauczania, 
opracowane przez Radę Główną Nauki Szkolnictwa Wyższego, a także ogłoszone w Rozporządzeniu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla 
kierunku studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 631 wraz z późniejszymi zmianami) oraz w Rozporządzeniu Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie standardów kształcenia na 
kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1434 wraz 
z późniejszymi zmianami)." 

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„Rok akademicki rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 września i trwa nie dłużej niż do pierwszego 
piątku października następnego roku. Szczegółowy podział roku akademickiego ustala Rektor 
zarządzeniem w porozumieniu z właściwym organem samorządu studenckiego na 5 miesięcy przed 
rozpoczęciem nowego roku akademickiego. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, o którym 
mowa wyżej, datę rozpoczęcia i zakończenia roku akademickiego ustala Rektor." 

3) w § 3 ust 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„okres zajęć szkolnych /dol6 tygodni dydaktycznych/" 

4) w § 3 ust 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„okres zajęć szkolnych /dol6 tygodni dydaktycznych/" 

5) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„Plan studiów przedstawiony jest co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego." 



6) w § 5 po ust 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„Ramowy rozkład zajęć przedmiotów standardowych, rozumiany jako daty i godziny zajęć musi być 
podany w Extranecie najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia roku akademickiego." 

7) w § 5 ust. 3a otrzymuje brzmienie: 
„Terminy egzaminów i końcowych zaliczeń przedmiotów muszą być ustalone i podane do wiadomości 
kadry dydaktycznej i studentów poprzez system Extranet najpóźniej 14 dni po rozpoczęciu roku 
akademickiego. Zmiana terminu w uzasadnionych sytuacjach może nastąpić nie później niż 7 dni przed 
terminem egzaminu lub zaliczenia." 

8) w § 5 ust. 5 po słowie „innych" dodaje się słowo „wyjątkowych" 
9) w § 5 po ust 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„W sytuacjach wymienionych w ust. 5 dopuszcza się odrobienie seminariów w postaci przygotowania 
referatu z zakresu opuszczonych zajęć usprawiedliwionych nieobecności. W przypadku ćwiczeń 
klinicznych dopuszcza się odrobienie zajęć na dyżurze w wymiarze godzinowym identycznym z ilością 
opuszczonych godzin. Odrobienie zajęć musi być potwierdzone pisemnym zaświadczeniem od 
nauczyciela akademickiego." 

10) w § 5 ust 6 otrzymuje brzmienie: 
„Rektor, Prorektor ds. Studenckich lub Dziekan może w uzasadnionych przypadkach zwolnić studenta 
z udziału w zajęciach, a prowadzący przedmiot ma obowiązek umożliwić studentowi odrobienie tych 
treści programowych." 

11) w § 6 ust. 3 pkt. 2 po słowie „studenckie" dodaje się słowa „we współpracy ze starostą roku". 
12) w § 9a ust 1 zastępuje się słowa „Dz.U. nr 79, poz. 1485" słowami „t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 224" 
13) w § 1 1 ust l a otrzymuje brzmienie: 

„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 
Dziekan do osiągnięć w GUMed." 

14) w § 11 po ust l a dodaje się ust. Ib w brzmieniu: 
„Warunki opisane w ust 1 i l a dotyczą również zmiany kierunku studiów lub formy studiów w obrębie 
Uczelni." 

15) w § 13 zamienia się słowa „Dział Socjalno-Bytowy Studentów" na słowa „Dział ds. Świadczeń 
Socjalnych i Stypendialnych". 

16) w § 15 po ust. 4 dodano ust 5 w brzmieniu: 
„Student jest zobowiązany do złożenia właściwego podania nie później niż 7 dni po zakończeniu letniej 
sesji poprawkowej. Dziekan podejmuje decyzję nie później niż 7 dni od złożenia podania." 

17) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„Zaliczenie przedmiotu kończącego się egzaminem musi nastąpić przed rozpoczęciem sesji 
egzaminacyjnej. Zaliczenie przedmiotu niekończącego się egzaminem może nastąpić w czasie sesji 
egzaminacyjnej, jeśli termin zaliczenia nie koliduje z terminami egzaminów. 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. Dziekan może zarządzić 
przeprowadzenie sprawdzianu komisyjnego, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla egzaminów." 

18) w § 16 skreśla się ust 3a. 
19) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu w sesji zimowej i letniej jest spełnienie obowiązków 
określonych w sylabusie danego przedmiotu." 

20) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„Egzamin może być przeprowadzony w formie pisemnej i/lub ustnej oraz składać się z dwóch części: 
teoretycznej i praktycznej. Do zdania egzaminu wymagane jest otrzymanie co najmniej dostatecznej 
oceny z każdej jego części." 

21) w § 20 ust.2 otrzymuje brzmienie: 
„Ocena końcowa z przedmiotu ustalana jest zgodnie z informacją zawartą w sylabusie danego 
przedmiotu. 



22)w § 25 ust 9 otrzymuje brzmienie: 
„W przypadku uzyskania urlopu dziekańskiego wniesiona wpłata, pomniejszona o kwotę 
proporcjonalną do odbytych zajęć do dnia złożenia przez studenta podania, uzupełniona o ewentualny 
jej wzrost; zostaje przeniesiona na rok następny." 

23) w § 26 skreśla się ust la . 
24) w § 26 ust 5 otrzymuje brzmienie: 

„Wpis warunkowy nie może być udzielany w przypadku niezaliczenia przedmiotów wiodących, a także 
wówczaS; gdy powodowałoby to konflikt z wymogami formalnymi zawartymi w sylabusach 
przedmiotów następnego roku, chyba, iż przemawia za tym wyjątkowa sytuacja zdrowotna lub 
socjalna studenta. Listę przedmiotów wiodących dla danego roku podaje Dziekan." 

25) w § 26 ust 6 otrzymuje brzmienie: 
„Zezwolenie na warunkowe przedłużenie sesji o 7 dni może otrzymać student, który z powodu 
choroby lub innych ważnych okoliczności losowych nie wykorzystał przysługujących mu terminów." 

26) w § 26 ust 6 skreśla się dwa pierwsze zdania. 
27) w § 27 ust 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„nie podjęcia studiów (w terminie 14 dni od rozpoczęcia roku akademickiego lub wyznaczonego 
terminu powrotu z urlopu od zajęć w Uczelni na podstawie informacji uzyskanych od opiekuna roku)." 

28) w § 28 po ust 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 
„Osoba skreślona z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej może ubiegać się o wznowienie 
studiów w celu ich dokończenia i przystąpienia do egzaminu dyplomowego, z obowiązkiem 
powtórzenia seminarium dyplomowego oraz wyrównania różnic programowych za odpłatnością. 
Odpłatność za powtarzanie seminarium dyplomowego zależy od liczby godzi i stawki godzinowej 
promotora." 

29) w § 30 ust 1 otrzymuje brzmienie: 
„Urlopu udziela Dziekan na podstawie przedstawionej na piśmie uzasadnionej prośby studenta 
i załączonej dokumentacji (w języku polskim lub angielskim). W razie wątpliwości co do udzielenia 
urlopu z przyczyn określonych w § 29 ust.l pkt 1, Dziekan może powołać komisję złożoną z lekarzy -
nauczycieli akademickich Uczelni, w celu oceny przedstawionej dokumentacji i zasięgnąć ich opinii." 

30) w § 30 ust 5 zastępuje się słowa „w karcie urlopowej" słowami „w decyzji administracyjnej". 
31) w § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem promotora- uprawnionego do tego nauczyciela 
akademickiego z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. 
Dziekan może upoważnić innego nauczyciela akademickiego, z co najmniej trzyletnim stażem pracy w 
danej dziedzinie do kierowania pracą dyplomową. Promotor może wskazać opiekuna pracy 
dyplomowej, czyli osobę posiadającą odpowiednie kompetencje do bezpośredniej opieki nad 
studentem wykonującym pracę dyplomową." 

32) w § 34 ust 4 słowa „kierownik pracy" zastępuje się słowem „promotor". 
33) w § 34 ust 7 słowa „kierownik pracy" zastępuje się słowem „promotor". 
34) w § 35 ust 3a otrzymuje brzmienie: 

„Niezłożenie w terminie pracy dyplomowej skutkuje skreśleniem z listy studentów". Dokończenie 
studiów i przystąpienie do egzaminu dyplomowego jest możliwe w drodze wznowienia studiów." 

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

§3 

Uchwała wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2017/2018 i po spełnieniu wymogów z art. 
161 ust 2 w zw. z art. 161 ust 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. ^ ^ 

Przew^dni^^ / S^fO^u^G^ 

prof. dr h^^'. Marcin Grucnała 
Rektor 


