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Definicja:  

Ułatwiony Tok Studiów – określa ułatwienia w studiowaniu (nie obniżające jakości nabywanych 

kompetencji); dostępny dla osób: 

• w nietypowej sytuacji zdrowotnej 

• w trudnej sytuacji osobistej (np. konieczność pracy zarobkowej, opieki nad dzieckiem) 

• zaangażowanych w działalność na rzecz Uczelni 

• studiujących równolegle na innym kierunku (szczególnie dla studentów kierunku Zdrowie 

Publiczne) 

 

 

Regulamin kształcenia w ramach Ułatwionego Toku Studiów  

na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

 

§1 

O Ułatwiony Tok Studiów (UTS) może ubiegać się każdy student studiów pierwszego i drugiego stopnia. 

§2 

Odpowiedni Prodziekan może udzielić studentowi zgodę na UTS jeżeli: 

a) jest on zaangażowany w działalność na rzecz Wydziału lub Uniwersytetu, a także całej społeczności 

akademickiej;  

b) lub/i jest to szczególnie uzasadnione jego sytuacją materialną lub osobistą. 

§3 

1. Wniosek o przyznanie UTS student składa do Prodziekana za pośrednictwem dziekanatu swojego 

kierunku najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego. 

2. W szczególnych przypadkach wniosek może być złożony w późniejszym terminie, niezwłocznie po 

zaistnieniu przesłanki do przyznania UTS. 

§4 

Student, któremu przyznano UTS ma prawo do: 

a) Uczęszczania na zajęcia z wybraną grupą dziekańską. 

b) Modyfikacji terminu zaliczeń i egzaminów za zgodą prowadzącego przedmiot. 

§5 

UTS rozpoczyna się wraz z początkiem roku akademickiego na jaki został przyznany lub dniem decyzji 

Prodziekana, a kończy ostatniego dnia tego roku akademickiego. 
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§6 

Prodziekan na wniosek opiekuna roku, po wysłuchaniu studenta może cofnąć decyzję przyznającą prawo 

studiowania w ramach UTS, w przypadku nieprzestrzegania podstawowych obowiązków studenta 

wynikających ze Statutu, a także Regulaminu Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

§7 

Od decyzji Prodziekana studentowi przysługuje odwołanie do Dziekana Wydziału, a od decyzji Dziekana 

do Prorektora ds. dydaktyczno-wychowawczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

§8 

Studia według Ułatwionego Toku Studiów mogą prowadzić do przedłużenia terminu ukończenia studiów. 

§9 

Powyższy Regulamin obowiązuje w kadencji 2012-2016. 

 

 

 

 

 

 

 


