
 

UCHWAŁA NR 43 /2008 
Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku  

z dnia 22 grudnia 2008 roku 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Akademii Medycznej w Gdańsku  
 

Działając na podstawie § 27 ust. 1 pkt. 2 Statutu Akademii Medycznej w Gdańsku  

 

uchwala się, co następuje: 

 

§1 

W Statucie Akademii Medycznej w Gdańsku wprowadza się następujące zmiany: 

§ 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„W Uczelni działa Kolegium Kształcenia Podyplomowego podległe Prorektorowi 

do spraw studenckich, na podstawie regulaminu nadawanego przez Rektora”. 

§ 63 ust 3 a otrzymuje brzmienie:  

„Rektor, na wniosek Dziekana, podejmuje decyzję o przedłużeniu pełnienia funkcji, 

o których mowa w ust. 2 i ust. 3, po zasięgnięciu opinii odpowiednio Komisji 

Oceny Nauczycieli Akademickich lub Senackiej Komisji ds. Oceny Profesorów oraz 

Członków Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich za okres poprzedzający 

decyzję o przedłużeniu, oraz opinii dyrektora szpitala dotyczącej kierowania 

działalnością usługowo-leczniczą”.  

§ 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Kierownicy jednostek międzywydziałowych, z wyłączeniem Dyrektora Instytutu 

Międzywydziałowego, są wyłaniani w drodze postępowania konkursowego 

ogłoszonego przez Prorektora do spraw studenckich. Dyrektor Międzywydziałowego 

Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej jest wyłaniany na podstawie 

regulaminu organizacyjnego Instytutu”. 

§ 77 otrzymuje brzmienie:  

„Uczelnia prowadzi archiwum. Działalność archiwum regulują przepisy ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, z późniejszymi zmianami)”. 

§ 111 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„W celu przeprowadzenia oceny nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję 

Rektora, Prorektora, Dziekana, Prodziekana oraz osób posiadających tytuł 

naukowy, a także członków Komisji Oceny Nauczycieli Akademickich Senat 

wybiera pięcioosobową Senacką Komisję ds. Oceny Profesorów oraz Członków 

Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich spośród osób zatrudnionych na 

stanowisku profesora zwyczajnego.”  



§ 112 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„Oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach 

międzywydziałowych dokonuje zespół pod przewodnictwem Prorektora do spraw 

studenckich, powołany przez Senat. Od oceny zespołu przysługuje odwołanie do 

przewodniczącego Komisji Oceny Nauczycieli Akademickich, który rozpatruje 

odwołanie przy udziale Prorektora do spraw studenckich, Dziekana jednego 

z Wydziałów, w obecności kierownika jednostki i zainteresowanego.” 

§ 112 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Od postanowień Senackiej Komisji ds. Oceny Profesorów oraz Członków Komisji 

ds. Oceny Nauczycieli Akademickich przysługuje odwołanie do Senatu.” 

§ 113 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Od oceny Rady Bibliotecznej służy odwołanie do przewodniczącego Komisji Oceny 

Nauczycieli Akademickich, który rozpatruje odwołanie przy udziale Prorektora do 

spraw studenckich, Dziekana jednego z Wydziałów, Dyrektora Biblioteki Uczelni, w 

obecności zainteresowanego.” 

załącznik nr 1 do Statutu AMG § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„Właściwym dla ogłaszania konkursów na obsadę stanowisk i funkcji 

wymienionych w § 1, w jednostkach międzywydziałowych i ogólnouczelnianych jest 

Prorektor do spraw studenckich, za zgodą Rektora”.  

załącznik nr 1 do Statutu AMG § 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„Komisję Konkursową dla przeprowadzenia postępowania konkursowego, o którym 

mowa w § 2 pkt 2, powołuje Senat, na okres kadencji Władz Uczelni. 

Przewodniczącym Komisji ds. konkursów w jednostkach międzywydziałowych 

i ogólnouczelnianych jest Prorektor do spraw studenckich. Komisja funkcjonuje na 

zasadach określonych przez Rektora.” 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 


