
Uchwała nr  33/2013 
Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 27 marca 2013 roku 
 

w sprawie ustalenia „Zasad wznawiania studiów (reaktywacji) na Uniwersytecie 
Medycznym im. Karola  Marcinkowskiego w Poznaniu” 

 
Senat działając na podstawie § 39 ust.1 pkt 20)  Statutu Uniwersytetu medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu uchwala, co następuje:  

 
§ 1 

Ustala się: 
Zasady wznawiania studiów (reaktywacji)  

na Uniwersytecie Medycznym im. Karola  Marcinkowskiego w Poznaniu 
 

1. O wznowienie studiów  na studiowanym uprzednio kierunku może ubiegać się 
osoba, która była studentem  jednego  z Wydziałów UMP  i przerwała studia po 
zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów. 

2. Osoby, które przerwały studia w trakcie pierwszego roku, są obowiązane ponownie 
przystąpić do rekrutacji na wybrany kierunek. 

3. Student, który został skreślony z listy studentów może otrzymać zgodę na 
wznowienie studiów na tym samym kierunku studiów tylko raz,  po spełnieniu 
warunków określonych przez Dziekana. 

4. Wznowienie studiów następuje na rok wskazany przez Dziekana danego Wydziału. 
5. Student, który wznawia studia na roku, który już odbywał, uważany jest za 

powtarzającego ten rok studiów i ponosi opłaty za wszystkie godziny dydaktyczne 
na danym roku akademickim, wynikające z ewentualnych różnic programowych. 

6. Osoba wznawiająca studia jest zobowiązana do uzupełnienia różnic wynikających 
ze zmian programów w zakresie i terminie wyznaczonym przez Dziekana. 

7. Osoba ubiegająca się o wznowienie studiów jest zobowiązana zdać egzaminy 
reaktywacyjne, które obejmują co najmniej dwa przedmioty wskazane przez 
Dziekana danego Wydziału; dopuszczenie do egzaminów nastąpi po uiszczeniu 
regulaminowych  opłat. 

8. Osoba starająca się o wznowienie studiów składa podanie do odpowiedniego 
Dziekana w terminie nie krótszym niż  1 semestr przed  końcem semestru 
poprzedzającego ten rok, na którym studia mają być wznowione. 

9. Dyplomanci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy nie złożyli pracy 
dyplomowej w regulaminowym terminie zostają skreśleni z listy studentów. 



Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego, w okresie jednego roku od daty 
skreślenia, następuje po pozytywnej opinii promotora po złożeniu podania do 
Dziekana. 

10. Dyplomanci skreśleni z listy studentów z powodu nie złożenia pracy licencjackiej 
lub magisterskiej w regulaminowym terminie, po okresie jednego roku od daty 
skreślenia, mogą wznowić studia według powyższych zasad na ostatni rok studiów. 

11. Decyzję o wznowieniu studiów podejmuje Dziekan po rozpatrzeniu wniosku   
     studenta i zasięgnięciu opinii Kolegium Dziekańskiego. 
12. Zasady reaktywacji studentów w ramach studiów anglojęzycznych określa odrębny  
     regulamin. 

                         
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                
 

 R e k t o r 
 
 
prof. dr hab. Jacek  Wysocki 


