
 
 

 

 

 

 

Obliczanie średniej ocen w Uniwersytecie Medycznym 

w Łodzi w roku akademickim 2012/2013 

 

 

Regulacje prawne: 

 

• Regulamin studiów na rok akademicki 2012/2013 wprowadzony Uchwałą 

Senatu nr 457/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku – w przypadku 

studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 

bierzemy pod uwagę tylko przepisy zawarte w tym Regulaminie, 

• Uchwała Nr 377/2011 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 26 maja 

2011 roku w sprawie zmiany do regulaminu studiów UM w Łodzi (czyli Regulamin 

obowiązujący w roku akademickim 2011/2012), 

• Uchwała Nr 36/2003 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia regulaminu 

studiów (z późn. zm.). 

 

 

W roku akademickim 2012/2013 wszystkich studentów obowiązuje Regulamin studiów 

wprowadzony uchwałą Senatu nr 457/2012 z dnia 23 kwietnia  

2012 r., z uwzględnieniem wyjątków opisanych poniżej, dotyczących zasad obliczania 

średniej  

 

Zasady obliczania średniej zostały uregulowane w następujących paragrafach tego aktu 

prawnego: 

 

 § 26 ust. 3.  

„Średnią ocen z danego semestru, a także roku akademickiego, oblicza się jako średnią 

arytmetyczną wszystkich ocen końcowych
1
 uzyskanych  

w danym okresie zaliczeniowym
2
 w poszczególnych terminach składania egzaminów i 

zaliczeń końcowych, w tym również ocen niedostatecznych”. 

 § 26 ust. 4.  

 „Obliczając średnią ocen uwzględnia się: 

1) ocenę z egzaminu komisyjnego, pomijając ocenę z egzaminu 

zakwestionowanego;  

2) w przypadku poprawiania przez studenta oceny pozytywnej - drugą uzyskaną 

ocenę”. 

 § 27 ust. 6.  

 W przypadku podjęcia przez Dziekana decyzji o uznaniu osiągnięć, do średniej ocen 

studenta wlicza się oceny, które student zdobył z danych przedmiotów lub praktyk poza 

                                                      
1 Ocena końcowa – (semestralna) stanowi jedną ocenę z wszystkich form przedmiotu. 
 
2
 Okresem zaliczeniowym jest SEMESTR (zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu). 

 



 
 

 

Uniwersytetem Medycznym lub w innej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu 

Medycznego.  

 

 

 

 WYJĄTEK dotyczący obliczania średniej ocen 

 

Stosuje się do studentów, którzy rozpoczęli studia przed dniem 1 października 2010r. 

roku i do dnia 16 grudnia 2010 roku nie otrzymali dyplomu ukończenia studiów 

(podstawa prawna: §16 ust. 2. w zw. z ust. 1. i §36 ust. 2. Regulaminu studiów 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wprowadzonego Uchwałą Nr 36/2003 z dnia 27 

marca 2003 roku w sprawie uchwalenia regulaminu studiów (z późn. zm): 

 - do obliczenia średniej arytmetycznej oceny rocznej uwzględnia się wszystkie oceny  

uzyskane z egzaminów, w tym oceny niedostateczne; 

 - podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów jest średnia arytmetyczna  

wszystkich ocen zaliczających egzamin, otrzymanych w czasie trwania studiów, w  

tym ocena z pracy magisterskiej oraz egzaminu magisterskiego. 
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