Uchwała Nr 40/2017
Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Na podstawie art. 161 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) Senat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w
Szczecinie uchwala, co następuje:
§1
W Regulaminie Studiów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, który
stanowi załącznik do Uchwały Nr 61/2015 dokonuje się następujących zmian:
1.
2.

W §1 uchyla się ust. 4.
W §1 skreśla się ust. 5 i nadaje się mu nowe brzmienie:
Uczelnia może prowadzić studia w językach obcych.

3.

W §1 skreśla się ust. 9 i nadaje się mu nowe brzmienie:.
Uczelnia realizuje Politykę Jakości Kształcenia poprzez Uczelniany System
Zapewnienia Jakości Kształcenia. W celu realizacji jego zadań wydawane są wytyczne
zmierzające do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.

4.

W §2 skreśla się ust. 1 i nadaje się mu nowe brzmienie:
Niniejszy Regulamin Studiów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
zwany dalej „Regulaminem”, ma zastosowanie do wszystkich form, typów i kierunków
studiów prowadzonych w Uczelni, poza studiami doktoranckimi oraz studiami
podyplomowymi.

5.

W §3 skreśla się ust. 4 i nadaje się mu nowe brzmienie:
Podjęcie dodatkowego kierunku studiów dopuszczalne jest wyłącznie w drodze
postępowania rekrutacyjnego.

6.

W §5 skreśla się ust. 1 i nadaje się mu nowe brzmienie:
Studenci wszystkich kierunków studiów prowadzonych w Uczelni tworzą samorząd
studencki.

7.

W §9 skreśla się pkt 9 i nadaje się mu nowe brzmienie:
wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej/zaliczeniowej w obecności nauczyciela
akademickiego z możliwością uzyskania wyjaśnień, przez siedem dni roboczych od
ogłoszenia wyników,

8.

Skreśla się dotychczasową treść §10 i nadaje się mu nowe brzmienie:
Student może studiować według Indywidualnego Programu Studiów oraz
Indywidualnego Planu Studiów na zasadach określonych w załączniku nr 1 do
niniejszego Regulaminu.

9.

W §11 ust. 2 skreśla się pkt 10 i nadaje się mu nowe brzmienie:

powiadomienia dziekanatu o zmianie nazwiska, adresu oraz innych danych
ułatwiających bezpośredni kontakt,
10. W §13 skreśla się ust. 1 i 2 i nadaje się im nowe brzmienie:
1. Podczas egzaminów lub zaliczeń obowiązuje zakaz posiadania przez studentów
urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami
na odległość lub używania niedopuszczonych przez egzaminujących materiałów i
pomocy dydaktycznych.
2.

Stwierdzenie posiadania przez studenta podczas egzaminu lub zaliczenia
urządzeń, materiałów lub pomocy, o których mowa w ust. 1, będzie skutkowało
wyproszeniem z sali i wystawieniem oceny niedostatecznej z danego terminu
egzaminu bądź zaliczenia.

11. W §18 ust. 2 uchyla się pkt. 3.
12. W §19 skreśla się ust. 2 i nadaje się mu nowe brzmienie:
Studenci, którzy poprzedni rok studiów odbywali w Uczelni i uzyskali najwyższą średnią
ocen z poprzedniego roku akademickiego, mogą zostać przeniesieni w Uczelni ze
studiów niestacjonarnych na stacjonarne w ramach limitu miejsc na danym kierunku.
Przepis § 39 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
13. Skreśla się dotychczasową treść §21 i nadaje się mu nowe brzmienie:
1. Przenoszenie i uznawanie zajęć zaliczonych przez studenta w jednostce naukowodydaktycznej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej,
następuje zgodnie z określonymi przez Uczelnię zasadami.
2.

Studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone w uczelni innej niż macierzysta, w
tym zagranicznej, przypisuje się taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana
efektom kształcenia uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i
praktyk w jednostce przyjmującej, zgodnie z przepisami określonymi w Ustawie.

3.

Decyzję o przeniesieniu zajęć podejmuje dziekan na wniosek studenta, złożony
nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia semestru, po zapoznaniu się z
przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów odbytych w innej
jednostce naukowo-dydaktycznej uczelni macierzystej albo poza uczelnią
macierzystą.

4.

Podejmując decyzję o przeniesieniu zajęć dziekan uwzględnia efekty kształcenia
uzyskane w innej jednostce naukowo-dydaktycznej uczelni macierzystej i
wyznacza różnice programowe, które student zobowiązany jest wyrównać.

5.

Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych w innej jednostce organizacyjnej
uczelni macierzystej albo poza uczelnią macierzystą, w tym w uczelniach
zagranicznych, w miejsce punktów przypisanych zajęciom i praktykom
określonym w planie studiów, jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów
kształcenia, w trybie określonym w ust. 2, 3 i 4.

14. W §24 skreśla się ust. 6a i nadaje się mu nowe brzmienie:
W przypadku egzaminu z przedmiotów klinicznych, organizowanego dla wszystkich
studentów całego roku, egzamin odbywa się po zakończeniu ostatniego bloku zajęć w
terminie wyznaczonym przez egzaminującego oraz uzgodnionym ze starostą roku.
15. W §24 po ust. 6a dodaje się ust. 6b o treści:
6b. W przypadku zajęć prowadzonych na 5 roku studiów kierunku lekarskodentystycznego egzaminy mogą odbywać się od momentu rozpoczęcia zimowej

sesji egzaminacyjnej do zakończenia poprawkowej sesji egzaminacyjnej.
16. W §24 skreśla się ust. 8 i nadaje się mu nowe brzmienie:
Szczegółową organizację kolejnego roku akademickiego ustala rektor i podaje do
wiadomości najpóźniej do końca kwietnia każdego roku.
17. W §25 skreśla się ust. 1 i 2 i nadaje się im nowe brzmienie:
1. Wszystkie jednostki naukowo-dydaktyczne zobowiązane są do ustalenia
wewnętrznego regulaminu dydaktycznego opartego na przepisach określonych w
Regulaminie Studiów, który jest regulacją nadrzędną oraz na wytycznych
Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Regulamin dydaktyczny
jednostki, zwany dalej „regulaminem wewnętrznym” zawiera w szczególności:
1) sposób prowadzenia zajęć,
2) sposób i formy wyrównywania zaległości, w tym odrabiania zajęć na skutek
nieobecności,
3) warunki i sposoby dopuszczania studentów do zaliczeń i egzaminów,
4) określenie zasad dopuszczających studenta do poszczególnych zajęć w
danym roku akademickim,
5) warunki i sposoby przeprowadzania zaliczeń przedmiotu i egzaminów,
6) warunki zwalniania z niektórych zaliczeń lub egzaminów,
7) warunki dopuszczenia studenta do egzaminu w tzw. przedterminie, o którym
mowa w § 32 ust. 8,
8) kryteria oceniania,
9) osobę odpowiedzialną za proces dydaktyczny w jednostce.
2.

Regulamin wewnętrzny wymaga zatwierdzenia przez dziekana przed
rozpoczęciem roku akademickiego, po zasięgnięciu opinii samorządu studentów.
Jednostki naukowo-dydaktyczne przedstawiają dziekanowi projekt regulaminu
wewnętrznego najpóźniej do dnia 30 czerwca. Regulamin powinien być podany
do wiadomości studentów przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.

18. W §25 po ust. 3 dodaje się ust. 3a o treści :
3a. Kierownik jednostki prowadzącej zajęcia (lub osoba przez niego upoważniona)
jest odpowiedzialny za przekazanie studentom pełnej informacji dotyczącej
zakresu wymaganego materiału na zaliczeniu lub egzaminie w postaci
wskazania wymaganej literatury oraz zagadnień do opanowania.
19. W §26 skreśla się ust. 1 i 2 i nadaje się im nowe brzmienie:
1. Obecność studenta na wszystkich zajęciach objętych planem studiów, tj.
wykładach, ćwiczeniach, seminariach, lektoratach, zajęciach praktycznych,
zajęciach z wychowania fizycznego oraz innych formach zajęć dydaktycznych
przewidzianych dla danego kierunku - jest obowiązkowa. Poszczególne jednostki
ustalają sposób odrabiania zajęć w sytuacji usprawiedliwionej nieobecności
(zdarzenia losowe, choroba poświadczona zaświadczeniem lekarskim).
2.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może na wniosek studenta
złożony w terminie 7 dni od zaistnienia nieobecności usprawiedliwić krótkotrwałą
nieobecność studenta na zajęciach, z zastrzeżeniem ust. 3.

20. W §27 ust. 3 skreśla się pkt 1 i nadaje się mu nowe brzmienie:
zaliczenie zajęć i praktyk przewidzianych w programie kształcenia, przy czym liczba

punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny, a warunkiem ich przyznania jest
spełnienie przez studenta wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów
kształcenia potwierdzonych zaliczeniem zajęć lub praktyk,
21. W §28 skreśla się ust. 2 i 3 i nadaje się im nowe brzmienie:
2. Warunkiem zaliczenia roku/semestru jest osiągnięcie zamierzonych efektów
kształcenia potwierdzonych zaliczeniem wszystkich przedmiotów objętych planem
danego roku/semestru, zdaniem wszystkich egzaminów i odbyciem praktyk
przewidzianych w planie studiów danego roku i uzyskanie liczby punktów ECTS
wynikającej z programu studiów.
3.

Do uzyskania zaliczenia roku student jest zobowiązany przedłożyć dziekanowi
kartę praktyk z potwierdzeniem realizacji praktyk przewidzianych w planie
studiów danego roku. Powinno to nastąpić najpóźniej w dniu następującym po
ostatnim dniu poprawkowej sesji egzaminacyjnej.

22. W §29 skreśla się ust. 1, 2, 5, 6 i 7 i nadaje się im nowe brzmienie:
1. Zaliczeniem przedmiotu jest stwierdzenie uczęszczania na zajęcia przewidziane w
planie studiów dla danego przedmiotu/modułu oraz uzyskanie co najmniej
pozytywnej oceny podczas weryfikacji osiągniętych przez studenta efektów
kształcenia.
2.

Student ma obowiązek zaliczyć przedmiot do końca sesji poprawkowej, z
zastrzeżeniem §40 i §42.

5.

W sprawach dotyczących zaliczeń studentowi przysługuje prawo odwołania
w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników zaliczenia. Odwołanie wnosi się do
kierownika jednostki naukowo-dydaktycznej prowadzącej zajęcia, który może
zarządzić komisyjne sprawdzenie wiadomości lub umiejętności studenta. Decyzja
w tej sprawie powinna być podjęta w ciągu tygodnia od momentu złożenia
wniosku.

6.

Wyniki zaliczeń mogą być podawane do wiadomości studentów w systemie
informatycznym Uczelni.

7.

Terminy zaliczeń powinny być tak ustalane, aby w ciągu jednego dnia student
zdawał tylko jedno zaliczenie semestralne lub końcowe.

23. W §30 skreśla się ust. 1 i nadaje się mu nowe brzmienie:
Student zobowiązany jest do odbycia praktyk wynikających z planu studiów.
24. W §31 skreśla się ust. 2 i nadaje się mu nowe brzmienie:
Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu jest zaliczenie przedmiotu/modułu w
oparciu o zasady określone w regulaminie wewnętrznym jednostki, o którym mowa
w § 25.
25. W §32 skreśla się ust. 3, 4, 5, 8 i 9 i nadaje się im nowe brzmienie:
3.
Egzamin może składać się z części teoretycznej i praktycznej. Egzamin
teoretyczny może mieć formę ustną lub pisemną np: testową, esejową, zadań
rachunkowych.
4.

Przerwa pomiędzy egzaminami z poszczególnych przedmiotów powinna wynosić
co najmniej jeden dzień.

5.

Student, który uzyskał w cyklu nauczania danego przedmiotu/modułu dobre
wyniki w nauce może być zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu, na zasadach

określonych w regulaminie wewnętrznym jednostki naukowo-dydaktycznej, o
którym mowa w § 25.
8.

Student, który zaliczył przedmiot/moduł, może za zgodą egzaminatora przystąpić
do egzaminu przed ustalonym w sesji terminem, w tzw. przedterminie. Uzyskanie
oceny niedostatecznej w przedterminie nie pozbawia studenta pierwszego
terminu egzaminu. Kryteria dopuszczenia studenta do przedterminu, określa
regulamin wewnętrzny jednostki naukowo-dydaktycznej prowadzącej przedmiot.

9.

Egzamin dla danego roku studiów przeprowadzany za zgodą dziekana przed
ustalonym terminem sesji egzaminacyjnej jest pierwszym terminem egzaminu
spośród trzech terminów przewidzianych niniejszym regulaminem. Jego
przeprowadzenie wymaga zgody wszystkich studentów danego roku zdających
egzamin, zgody dziekana i kierownika jednostki.

26. Skreśla się dotychczasową treść §33 i nadaje się u nowe brzmienie:
W przypadku studentów odbywających studia poza uczelnią macierzystą, w tym na
uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, zaliczenie przedmiotów oraz
oceny z egzaminów uzyskanych przez studenta na uczelni zagranicznej dziekan wpisuje
w dokumentacji przebiegu studiów na podstawie dokumentacji przedstawionej przez
studenta, potwierdzonej przez uczelnię przyjmującą. Oryginały lub kopie dokumentów,
z poświadczeniem zgodności z oryginałem przechowuje się w aktach osobowych
studenta. Warunkiem zaliczenia roku/semestru studiów odbywanych poza uczelnią
macierzystą, w tym na uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, jest
uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS.
27. Skreśla się dotychczasową treść §34 i nadaje się mu nowe brzmienie:
1.

Egzaminy przeprowadzają kierownicy jednostek naukowo-dydaktycznych lub
nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego,
zatrudnieni w jednostce naukowo-dydaktycznej. Odpowiedzialnym za
przeprowadzenie egzaminu jest kierownik jednostki naukowo-dydaktycznej lub
osoba upoważniona do przeprowadzenia egzaminu.

2.

W przypadku testowych egzaminów końcowych z dyscyplin klinicznych,
odbywających się w wielu jednostkach (w systemie blokowym) za przeprowadzenie
egzaminu odpowiedzialni są pełnomocnicy przedmiotów.

3.

W uzasadnionych przypadkach, dziekan może upoważnić do przeprowadzenia
egzaminu w jednostce w danym roku innych nauczycieli akademickich lub inną
osobę prowadzącą zajęcia na podstawie umowy.

28. W §36 skreśla się ust. 2, 3 i 4 i nadaje się im nowe brzmienie:
2. Drugi egzamin poprawkowy na wniosek studenta, egzaminatora lub dziekana
może być egzaminem komisyjnym.
3.

Przerwa pomiędzy terminami egzaminów poprawkowych powinna wynosić
minimum dwa dni.

4.

Student zobowiązany jest złożyć egzaminy poprawkowe nie później niż do końca
trwania sesji poprawkowej.

29. W §37 ust. 1 skreśla się pkt. 1 i nadaje się mu nowe brzmienie:
dziekan lub upoważniona przez niego osoba – przewodniczący komisji - prowadzący
egzamin,

30. W §37 po ust. 3 dodaje się ust. 3a o treści:
Zestawy pytań układa jeden lub drugi egzaminator w zależności od decyzji
przewodniczącego komisji.
31. W §37 skreśla się ust. 4 i nadaje się mu nowe brzmienie:
Zdający losuje zestaw składający się z 5 pytań, z których odpowiada na 3 pytania
wybrane przez siebie. Odpowiedź na pytanie uznaje się za zaliczone, jeżeli zdający
uzyska ocenę pozytywną. Ostateczną ocenę z egzaminu wylicza się na podstawie
średniej arytmetycznej. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie za każde
pytanie średniej ocen co najmniej 3,0.
32. W §38 skreśla się ust. 2 i nadaje się mu nowe brzmienie:
Jeżeli student nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia
jest to równoważne z utratą terminu i skutkuje wpisaniem przez dziekana do protokołu
egzaminacyjnego oceny niedostatecznej.
33. Skreśla się dotychczasową treść §39 i nadaje się mu nowe brzmienie:
1.
W Uczelni stosuje się oceny:
1) bardzo dobra – 5,0
2) ponad dobra – 4,5
3) dobra – 4,0
4) dość dobra – 3,5
5) dostateczna – 3,0
6) niedostateczna – 2,0
2.

W przypadkach określonych w planach studiów dodatkowo stosuje się wpisy:
„zaliczono” (zal), „nie zaliczono” (bzal) oraz: „zaliczono na ocenę” (zao) i
„możliwość zaliczenia” (m.zal).

3.

Oceną negatywną jest ocena niedostateczna i wpis „nie zaliczono”. Pozostałe
oceny wymienione w ust. 1, począwszy od dostatecznej, są ocenami pozytywnymi.

4.

Do obliczenia średniej ocen studenta za rok akademicki sumuje się wszystkie
oceny z egzaminów i zaliczeń na ocenę przewidzianych w planie studiów dla
danego roku na danym kierunku i dzieli przez liczbę tych ocen. W przypadku
otrzymania oceny niedostatecznej – z danego przedmiotu/modułu oblicza się
średnią ocenę, sumując oceny z wszystkich terminów i dzieląc sumę przez liczbę
ocen (terminów).

5.

W przypadku studentów, którzy przenieśli się do Uczelni z innych uczelni
do średniej wlicza się oceny z przedmiotów będących w planie studiów Uczelni
oraz uznaje się punkty ECTS uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

34. W §40 skreśla się ust. 1 i 2 i nadaje się im nowe brzmienie:
1. Dziekan na wniosek studenta złożony przed rozpoczęciem kolejnego roku
akademickiego, może udzielić zezwolenia na podjęcie nauki na następnym roku
studiów wpisując studenta warunkowo na następny rok studiów, pomimo braku
zaliczenia lub w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z przedmiotu.
2.

Student zobowiązany jest uzyskać zaliczenie lub zdać egzamin z zaległego
przedmiotu do końca roku akademickiego, na który uzyskał warunkowy wpis.

35. Skreśla się dotychczasową treść §41 i nadaje się mu nowe brzmienie:

1.

Powtarzanie przedmiotu jest możliwe wyłącznie w przypadku, o którym mowa w
§40, tylko w odniesieniu do jednego przedmiotu w danym roku akademickim.

2.

Student powtarzający przedmiot zobowiązany jest do wniesienia opłaty.
Szczegółowe zasady pobierania opłat za powtarzanie przedmiotu określa senat.

36. Skreśla się dotychczasową treść §42 i nadaje się mu nowe brzmienie:
1. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli student zachował termin zaliczenia lub
egzaminu, dziekan po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki naukowodydaktycznej prowadzącej przedmiot, może przedłużyć sesję poprawkową i
zezwolić studentowi na podjęcie nauki w następnym roku studiów, wpisując
studenta warunkowo na następny rok studiów.
2.

Termin uzupełnienia zaległości, o której mowa w ust.1, nie może przekroczyć 3
tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego, z wyjątkiem zajęć praktycznych i
praktyk zawodowych, gdzie termin zostaje wydłużony do końca semestru.

3.

Niezaliczenie lub niezdanie egzaminu z przedmiotu, w terminie o którym mowa w
ust. 2, skutkuje koniecznością powtarzania roku.

4.

W przypadku, gdy przedmiot z którego student nie uzyskał zaliczenia znajduje się
na wykazie przedmiotów, o którym mowa w § 40 ust. 3, przepisy § 40 ust. 1-2
stosuje się odpowiednio.

37. W §43 uchyla się ust. 7
38. W §44 skreśla się ust. 2, 3, 4, 5 i 7 i nadaje się im nowe brzmienie:
2. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:
1) stwierdzenia braku postępów w nauce,
2) nieuzyskania przez studenta zaliczenia semestru lub roku w określonym
terminie,
3) niedokonania przez studenta należnych opłat związanych z odbywaniem
studiów, pomimo wezwania do zapłaty,
4) niepodpisania przez studenta umowy o warunkach odpłatności za studia lub
usługi edukacyjne.
3.

Niepodjęcie studiów, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi okoliczność, w której
student nie podejmuje w terminie czynności związanych organizacyjnie z tokiem
studiów przewidzianych w planie studiów.

4.

W przypadku rezygnacji studenta ze studiów, student zobowiązany jest złożyć do
dziekana pisemne oświadczenie o rezygnacji.

5.

Poprzez brak postępów w nauce rozumie się wykorzystanie przez studenta
możliwości powtarzania roku, o których mowa w §43.

7.

Warunkiem wydania studentowi jego dokumentów w przypadku skreślenia z listy
studentów jest rozliczenie się z Uczelnią, zgodnie z obowiązującymi w Uczelni
przepisami.

39. Skreśla się dotychczasową treść §45 i nadaje się mu nowe brzmienie:
1. Student może uzyskać urlop:
1) w przypadku długotrwałej choroby,
2) z powodu ważnych okoliczności losowych,
3) w związku z udokumentowaną możliwością odbycia zagranicznych studiów,

praktyk,
4) w związku z podjęciem pracy zarobkowej.
2.

Studentowi może być udzielony urlop:
1) krótkoterminowy – na okres jednego semestru,
2) długoterminowy – na okres jednego roku akademickiego, tzw. urlop roczny.

3.

Wniosek o udzielenie urlopu powinien być złożony do dziekana niezwłocznie,
jednakże nie później niż w terminie 7 dni od powstania okoliczności
uzasadniających podstawę udzielenia urlopu lub w terminie siedmiu dni od dnia
ustania przyczyny uniemożliwiającej jego dostarczenie.

4.

Student może uzyskać urlop roczny tylko dwa razy w okresie studiów, chyba że
przyczyną wystąpienia z wnioskiem o urlop jest nawracająca choroba. Po upływie
rocznego urlopu udzielonego z powodu długotrwałej lub nawracającej choroby,
student zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia stwierdzającego brak
przeciwskazań do kontynuowania nauki po urlopie.

5.

Podczas rocznego urlopu z wyłączeniem urlopu, o którym mowa w § 45 ust. 1
pkt.1, student za zgodą dziekana, może brać udział w niektórych zajęciach oraz
przystępować do niektórych zaliczeń i egzaminów. Dziekan udzielając urlopu,
może również nałożyć na studenta obowiązek uzyskania przez niego w czasie
urlopu określonych zaliczeń lub złożenia określonych egzaminów.

6.

W okresie korzystania z urlopu student zachowuje prawa wynikające ze statusu
studenta, z zastrzeżeniem ust. 7.

7.

Przyznawanie pomocy materialnej studentom przebywającym na urlopie określa
regulamin świadczeń pomocy materialnej.

40. W §46 skreśla się ust. 1 i nadaje się mu nowe brzmienie:
Wznowienie studiów (reaktywacja), jest możliwe w przypadku, gdy przerwa w studiach
trwała nie dłużej niż 2 lata. Decyzję o wznowieniu studiów podejmuje dziekan. Osoba,
która uzyskała decyzję o wznowieniu studiów musi podjąć naukę z początkiem
następnego roku akademickiego, z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
41. Skreśla się dotychczasową treść §48 i nadaje się mu nowe brzmienie:
1. Warunkiem wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych jest uzyskanie
określonych w programie kształcenia efektów kształcenia i wymaganej liczby
punktów ECTS, odbycie przewidzianych w programie kształcenia praktyk,
złożenie pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego. Ponadto:
1) w przypadku kierunku analityka medyczna oraz kierunków studiów II
stopnia – obrona pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego na
zasadach określonych regulaminem egzaminu dyplomowego danego
kierunku,
2) w przypadku kierunków studiów I stopnia – zdanie egzaminu dyplomowego
na zasadach określonych regulaminem egzaminu dyplomowego danego
kierunku.
2.

Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku
kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego - data złożenia ostatniego
wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja oraz
kierunków związanych z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego i
fizjoterapii - data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki.

3.

Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami
oraz suplement do dyplomu.

4.

Student ma prawo do otrzymania odpisu dyplomu i suplementu w języku obcym,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.

Student przed otrzymaniem dyplomu lub zaświadczenia o ukończeniu studiów ma
obowiązek uregulować wszystkie zobowiązania wobec Uczelni, potwierdzone
wpisem w karcie obiegowej.

42. W §49 skreśla się ust. 1 i nadaje się mu nowe brzmienie:
Pracę dyplomową na jednolitych studiach magisterskich i kierunkach studiów II
stopnia kończących się wykonaniem pracy dyplomowej, student wykonuje pod
kierunkiem promotora – nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym, stopniem
doktora habilitowanego lub stopniem doktora.
43. W §51 skreśla się ust. 1 i nadaje się mu nowe brzmienie:
Dziekan na wniosek kierującego pracą lub na wniosek studenta, może przesunąć i
podać nowy termin złożenia pracy dyplomowej w przypadku:
1) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem,
2) niemożności złożenia pracy dyplomowej w obowiązującym terminie
z uzasadnionych przyczyn niezależnych od studenta.
44. W §53 skreśla się ust. 4 i nadaje się mu nowe brzmienie:
Komisja zadaje studentowi co najmniej trzy pytania, sformułowane w postaci pisemnej,
z zakresu tematyki pracy i programu studiów. Odpowiedź na każde pytanie oceniana
jest oddzielnie, a oceną końcową egzaminu jest średnia ocen za 3 pytania.
45. W §58 uchyla się ust. 4
46. Skreśla się dotychczasową treść §59 i nadaje się mu nowe brzmienie:
1. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów otrzymany
przez wyrównanie średniej arytmetycznej ocen do końcowej oceny zgodnie z
zasadą:
od 3,00
do 3,24
– dostateczna,
od 3,25
do 3,74
– dość dobra,
od 3,75
do 4,24
– dobra,
od 4,25
do 4,64
– ponad dobra,
od 4,65
– bardzo dobra.
2.

Wyrównanie do końcowej oceny dotyczy tylko wpisu do dyplomu, natomiast
we wszystkich innych zaświadczeniach określa się rzeczywisty wynik studiów.

47. W Załączniku nr 1 do Regulaminu Studiów dokonuje się następujących zmian:
1) w §3 skreśla się ust. 2 i nadaje się mu nowe brzmienie:
Wnioski o zakwalifikowanie na Indywidualny Plan Studiów studenci składają do
dziekana, który po zasięgnięciu opinii kierowników jednostek naukowodydaktycznych prowadzących przedmioty, podejmuje decyzję o przyznaniu tego trybu
studiowania.
48. W Załączniku nr 2 do Regulaminu Studiów dokonuje się następujących zmian:
1) po pkt. 2 dodaje się pkt. 2a o treści:
W przypadku, o którym mowa w pkt 2, dziekan podejmując ostateczną decyzję o

przeniesieniu studenta, wyznacza do uzupełnienia ewentualne różnice
programowe, które student jest zobowiązany zaliczyć do końca roku
akademickiego, na który został przeniesiony.
..............................................
§2
1. Zmiany Regulaminu Studiów, o których mowa w §1, wchodzą w życie z dniem
01.10.2017r. po uzgodnieniu z Parlamentem Studentów Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Przepis §48 ust. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą, stosuje się do ustalenia daty
kończenia studiów przez osoby, które rozpoczęły kształcenie:
1) po dniu 30 września 2016 r. na kierunku studiów związanym z kształceniem w
zakresie ratownictwa medycznego;
2) po dniu 1 października 2017 r. na kierunku studiów związanym z kształceniem w
zakresie fizjoterapii.
3. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od daty podjęcia niniejszej Uchwały Senat Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Parlament Studentów Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie nie osiągną porozumienia, wówczas zmiany
Regulaminu, o których mowa w niniejszej uchwale wchodzą w życie na podstawie
ponownej uchwały Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie podjętej
większością co najmniej dwóch trzecich głosów statutowego składu.

prof. dr hab. Bogusław Machaliński
Rektor PUM
Przewodniczący Senatu

