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REGULAMIN
KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH

SPIS TREŚCI

I PRZEPISY OGÓLNE
II ZASADY URUCHAMIANIA KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO
III ORGANIZACJA KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO
IV REKRUTACJA NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY
V PRZEBIEG I ZAKOŃCZENIE KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO
VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I Przepisy ogólne

§ 1-
Podstawę prawną organizowania i prowadzenia kursów dokształcających w Warszawskim
Uniwersytecie Medycznym stanowi ustawa z 20 lipca 2018 r. -  Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz.1668 z późń. zm.).

§ 2 .
1. Celem uzupełniających kursów dokształcających, zwanych dalej kursami, jest:

1) ugruntowanie dotychczasowej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych 
zdobytych podczas zagranicznych studiów medycznych;

2) uzupełnianie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych do standardów 
nauczania obowiązujących w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

2. Kursy przeznaczone są w szczególności dla osób, które ubiegać się będą o nostryfikację 
na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dyplomu ukończenia studiów wyższych 
uzyskanego za granicą.

3. Przedmiotowe kursy nie są organizowane w ramach wszczętych procedur 
nostryfikacyjnych: w okresie do dnia 30 września 2019 r. - zgodnie z przepisami 
wykonawczymi do ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -  Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. 
Dz.U.2017 r., poz. 2183) oraz w okresie po 30 września 2019 r. -  zgodnie z przepisami 
wykonawczymi do ustawy z 20 lipca 2018 r. -  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. 
Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późń. zm.).

§3.
Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu kursów oraz prawa i 
obowiązki uczestników tych kursów.



§ 4 .
Kursy mogą prowadzić na Uczelni:

1) jednostki podstawowe -  wydziały;
2) jednostki ogólnouczelniane zwane dalej „jednostkami uprawnionymi”.

II Zasady uruchamiania kursu

§5.
1. Kurs prowadzony na wydziale uruchamia dziekan na mocy uchwały rady wydziału 

podjętej na wniosek dziekana lub prodziekana właściwego wydziału.
2. Kurs prowadzony w jednostkach uprawnionych uruchamia Rektor na wniosek 

dyrektora/kierownika jednostki.
3. Wniosek dotyczący uruchomienia kursu powinien zawierać:

1) nazwę z podaniem zakresu tematycznego;
2) nazwę jednostki organizacyjnej prowadzącej kształcenie;
3) czas trwania i system prowadzenia zajęć;
4) przewidywany termin rozpoczęcia zajęć;
5) plan i program kursu zgodny z wytycznymi Senatu;
6) wymagania stawiane kandydatom;
7) preliminarz wg ustalonego wzoru kalkulacji kosztów;
8) zasady odpłatności;
9) przewidywaną liczbę uczestników;
10) nazwisko i imię, osoby proponowanej na kierownika, spośród osób zatrudnionych 

w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce prowadzącej kursy/w Uczelni.
4. Informację o uruchomieniu kursu z podaniem nazwy, zakresu tematycznego i 

programem dziekan przesyła Rektorowi.
5. Rektor w uzasadnionych przypadkach może wstrzymać uruchomienie kursu.

III Organizacja kursu dokształcającego

§ 6 .
Dziekan wydziału albo dyrektor/kierownik jednostki uprawnionej jest odpowiedzialny za 
przebieg i organizację procesu dydaktycznego prowadzonych kursów.

§ 7.
1. Kształcenie w ramach kursów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym jest 

odpłatne.
2. Opłaty za kształcenie powinny pokrywać wszystkie koszty bezpośrednie, związane z 

organizacją i prowadzeniem kursu, zwiększone o narzut z tytułu kosztów pośrednich, 
określonych w Zasadach gospodarki finansowej Uczelni.

3. Podstawą do ustalenia odpłatności za kurs jest kalkulacja kosztów, zatwierdzona przez 
dziekana wydziału albo dyrektora/kierownika jednostki uprawnionej w uzgodnieniu z 
Rektorem i Kwestorem.

4. Koszty osobowe obejmują wynagrodzenie za kierownictwo tych kursów.

§ 8 .
1. Kierownik kursu przygotowuje preliminarz (Zał. Nr 1), który przekazuje do Kwestury.
2. Do obowiązków kierownika kursu należy ponadto:

1) opracowanie planu zajęć dydaktycznych;
2) zapewnienie kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć;
3) przygotowanie umów o odpłatności za kurs (Zał. Nr 2);
4) opracowanie sprawozdań finansowych dla Kwestury.



IV. Rekrutacja na kurs dokształcający

§9-
Zasady rekrutacji na kurs organizowany przez:

1) wydział zatwierdza rada wydziału;
2) jednostkę uprawnioną zatwierdza Rektor na wniosek dyrektora/kierownika 

jednostki uprawnionej uzgodniony z jej radą.

§ 10.
Rekrutację na kurs prowadzi kierownik tego kursu.

§ 11-
Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

1) złożenie wszystkich wymaganych dokumentów;
2) pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego;
3) zawarcie umowy o odpłatności za kurs;
4) złożenie dowodu wpłaty za kurs.

V Przebieg i zakończenie kursu dokształcającego

§ 12.
Kursy prowadzone są w formie niestacjonarnej: zaocznie lub wieczorowo.

§ 13.
Uczestnik kursu zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz 
uzyskania wymaganych programem zaliczeń i egzaminów.

§ 14.
1. Uczestnik kursu zostaje skreślony z listy słuchaczy w przypadku:

1) rezygnacji z kursu;
2) nieuczestniczenia w zajęciach i niezaliczenia tych zajęć;
3) niezdania wymaganych egzaminów;
4) niewniesienia w ustalonym terminie opłaty za kurs.

2. Decyzję o skreśleniu podejmuje kierownik kursu.
3. Od decyzji o skreśleniu przysługuje odwołanie odpowiednio do dziekana wydziału albo 

Dyrektora/Kierownika jednostki uprawnionej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§15.
Warunkiem ukończenia kursu jest spełnienie wymagań określonych w Regulaminie 
uzupełniających kursów dokształcających, Zasadach rekrutacji i Planie kursu.

§ 16.
1. Uczestnik kursu otrzymuje świadectwo ukończenia kursu.
2. Świadectwo powinno zawierać ogólną ocenę ukończenia kursu.

VI. Postanowienia końcowe

§17.
W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Rektor.


