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Uchwała Nr 22/2018 

Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
z dnia 23 kwietnia 2018 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 (tj. Dz. U. z 2017 
r. poz. 2183 wraz z późn. 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 28.03.2011r., 
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., Uchwałą Senatu Nr 9/2017 z dnia 27 marca 2017 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 2017 r., poz. 2183 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 2018 r. poz. 345 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. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Rektor lub dziekan na właściwym wydziale może zawiesić zajęcia dydaktyczne w określonych 
dniach i godzinach zajęć. Kierownik dydaktyczny przedmiotu określa czas i formę odrobienia 
zaplanowanych treści programowych." 

3) w § 5 ust 2 otrzymuje brzmienie: 

„Plany studiów udostępniane są w Extranecie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem roku 
akademickiego." 



4) w § 9 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„przestrzegania zasad współżycia społecznego - student nie powinien swoim zachowaniem 
i wyglądem manifestować własnego światopoglądu w sposób obraźliwy dla pacjentów, nauczycieli 
akademickich oraz innych studentów, bądź sugerujący brak tolerancji dla innych osób," 

5) w § 22 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku choroby studenta bądź innych W3T)adków losowych uniemożliwiających 
uczestniczenie w zaliczeniach i egzaminach Dziekan może wyznaczyć studentowi indywidualne ich 
terminy, również poza sesją egzaminacj^ną, jednak następujące nie później niż do końca roku 
akademickiego." 

6) w § 28 ust 9 otrzymuje brzmienie: 

„Osoba wznawiająca studia ma obowiązek wniesienia opłaty za powtarzane przedmioty z roku, 
z którego została skreślona. Odpłatność ustalana jest zgodnie z §25 pkt 6 niniejszego regulaminu. 
W przypadku konieczności wyrównania różnic programowych odpłatność jest naliczana zgodnie 
z zarządzeniem rektora w sprawie wysokości opłat za kształcenie w GUMed, ogłaszanym każdego 
roku." 

7) w § 38 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

Na d3T)lomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów zgodnie z zasadą: 

do 3,25 = dostateczny (3) 

3,26-3,70 = dość dobry (3,5) 

3,71-4,20 = dobry (4) 

4,21-4,50 = ponad dobry (4,5) 

powyżej 4,51 = bardzo dobry (5) 

8) w§ 38 ust 4 otrzymuje brzmienie: 

„Wyrównanie oceny zgodnie ust 3 dotyczy tylko wpisu do dyplomu, natomiast we wszystkich 
innych zaświadczeniach określa się rzeczywisty wynik studiów obliczony jak w ust. 1 i 2." 

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

§3 

Uchwała wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2018/2019 i po spełnieniu wymogów 
z art. 161 ust 2 w zw. z art. 161 ust 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższ3mi. 

Przewodni 

prof. dr hap. Marcin i 
Rektor 


