
UCHWAŁA NR 36/2020 
SENATU

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
z dnia 25 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę nr 54/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu studiów Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego

Na podstawie § 47 ust. 1 pkt 2 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, art. 28 ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020 
r. poz. 85 z późn. zm.), art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 695) oraz w związku z § 1 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni 
medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 917) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały nr 54/2019 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 
24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Szczegółowy harmonogram sesji egzaminacyjnej ustala i ogłasza dziekan (albo 
prodziekan upoważniony przez dziekana) w porozumieniu z radami pedagogicznymi, nie 
później niż 3 miesiące przed rozpoczęciem sesji, z zastrzeżeniem, że może on ulegać 
zmianom wynikającym z reorganizacji prowadzenia kształcenia na studiach i metod 
weryfikacji efektów uczenia się zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 
zawieszenia i ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zmiany nie mogą być wprowadzane 
w okresie dwóch ostatnich tygodni poprzedzających rozpoczęcie sesji. Zmiany wymagają 
uzyskania opinii starosty roku”.

2) W § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zaliczenie zajęć dydaktycznych następuje w terminie wyznaczonym planem zajęć lub 
w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia dydaktyczne, nie później jednak niż przed 
końcem roku studiów lub przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, w której jest 
przewidziany egzamin z danego przedmiotu studiów. Dziekan (albo prodziekan 
upoważniony przez dziekana) może dokonać zmiany terminów zaliczeń w planie zajęć 
w związku z reorganizacją prowadzenia kształcenia na studiach i metod weryfikacji efektów 
uczenia się zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zawieszenia i ograniczenia 
funkcjonowania uczelni medycznych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS- 
CoV-2. Zmiany nie mogą być wprowadzane w okresie dwóch ostatnich tygodni 
poprzedzających nowy termin zaliczenia. Zmiany wymagają uzyskania opinii starosty roku”.

3) W § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Warunki zaliczenia przedmiotu ustala i ogłasza jednostka dydaktyczna przynajmniej na 
1 miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego na stronie internetowej tej jednostki



oraz w sylabusie. Warunki te mogą być zmienione w związku z reorganizacją prowadzenia 
kształcenia na studiach i metod weryfikacji efektów uczenia się zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w zakresie zawieszenia i ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych 
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zmiany nie mogą być 
wprowadzane w okresie dwóch ostatnich tygodni poprzedzających ustalony termin 
zaliczenia. Zmiany wymagają uzyskania opinii starosty roku. Zmiany warunków zaliczenia 
oraz metodę zaliczenia (w siedzibie Uczeni albo poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem 
technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych 
efektów uczenia się oraz rejestrację przebiegu zaliczenia) ogłasza jednostka dydaktyczna 
na stronie internetowej tej jednostki oraz w sylabusie.”

4) W § 26 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Zakres i forma egzaminu ustalane są przez kierownika jednostki dydaktycznej 
i podawane są do wiadomości nie później niż 3 miesiące przed terminem egzaminu. Forma 
egzaminu, może zostać zmieniona w związku z reorganizacją prowadzenia kształcenia na 
studiach i metod weryfikacji efektów uczenia się zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w zakresie zawieszenia i ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zmiana formy nie może nastąpić w okresie 
dwóch ostatnich tygodni poprzedzających ustalony termin egzaminu. Zmiana wymaga 
uzyskania opinii starosty roku. Najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem egzaminu, 
podawana jest informacja o metodzie jego przeprowadzania: w siedzibie Uczelni albo poza 
siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę 
przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz rejestrację egzaminu.”

5) W § 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Formę i metodę przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w siedzibie Uczelni albo 
poza siedzibą z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jego 
przebiegu oraz rejestrację, ustala dziekan (albo prodziekan upoważniony przez dziekana).”

§ 2 .

Regulamin w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą obowiązuje do dnia 30 września 2020 r.

§ 3 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


