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Uchwała Nr 33/2013 
Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

z dnia 30 września 2013 r. 

w sprawie zmian w Statucie GUMed wprowadzonym Uchwałą Nr 36/05/06 
Senatu z dnia 8 czerwca 2006 r. 

Na podstawie art. 59 w związku z art. 56 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 
27.07.2005 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z póżn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 2 Statutu 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 08.06.2006 r. 

uchwala się, co następuje: 

§ 1 
W Statucie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego będącym załącznikiem do Uchwały 
Senatu Nr 36/05/06 z dnia 08.06.2006 r. z póź. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 27 ust. 1 skreśla się pkt 6, 
2) w § 27 ust. 3 pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

26) zatwierdza wzory dyplomów ukończenia studiów oraz uzyskania stopni 
naukowy cłi, 

3) w § 30 ust. 1 skreśla się pkt 7, 
4) w § 89 po ust. 4 dodaje ust. 4a w brzmieniu: 

4a. Organem odwoławczym od decyzji Wydziałowycłi Komisji Rekrutacyjnycłi 
w sprawie przyjęcia kandydata na studia jest Uczelniana Komisja Rekrutacyjna 
ds. Odwołań powoływana przez Rektora na czas trwania kadencji Władz Uczelni, 
funkcjonująca do zakończenia procesu rekrutacji w roku wyborcz5rm. 

5) po § 102 dodaje się § 102a w brzmieniu: 
1. Na steinowiskach dyplomowanycłi bibliotekar2y oraz dyplomowanych 

pracowników dokumentacji i informacji naukowej zgodnie z art. 114 ust. 9 
Ustawy mogą być zatrudnione osoby posiadujące tytuł zawodowy magistra lub 
tytuł równorzędny. W przypadku gdy wykształcenie nie jest związane 
z bibliotekoznawstwem lub informacją naukową, warunkiem zatrudnienia jest 
posiadanie ukończonych studiów podyplomowych z tego zakresu. 

2. Na stanowiskach dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych 
pracowników dokumentacji i informacji naukowej mogą być zatrudnione osoby, 
które poza W5miogami art. 114 ust. 9 Ustawy oraz § 102a ust. 1 Statutu GUMed 
posiadają odpowiedni dorobek naukowy i osiągnięcia dydaktyczne z zakresu 
bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej oraz osiągnięcia organizacyjne, przy 
czym: 

1) na stanowisku starszego kustosza dyplomowanego lub starszego 
dokumentalisty dyplomowanego można zatrudnić osobę, która przepracowała 



co najmniej 4 lata na stanowisku kustosza dyplomowanego lub 
dokumentalisty dyplomowanego albo 10 lat w bibliotece naukowej, 

2) na stanowisku kustosza dyplomowanego lub dokumentalisty dyplomowanego 
można zatrudnić osobę, która przepracowała co najmniej 3 lata na 
stanowisku adiunkta bibliotecznego lub adiunkta dokumentacji i informacji 
naukowej albo 8 lat w bibliotece naukowej, 

3) na stanowisku adiunkta bibliotecznego lub adiunkta dokumentacji 
i informacji naukowej można zatrudnić osobę, która przepracowała 
co najmniej 2 lata na stanowisku asystenta bibliotecznego lub asystenta 
dokumentacji i informacji naukowej albo 6 lat w bibliotece naukowej, 

4) na stanowisku asystenta bibliotecznego lub asystenta dokumentacji 
i informacji naukowej można zatrudnić osobę, która przepracowała 
co najmniej 2 lata w bibliotece naukowej. 

5) w § 106 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
1. Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia 

doktora habilitowanego wynosi osiem lat. 

6) w § 106 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
2. Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia 

doktora wynosi osiem lat. 
7) w § 106 skreśla się ust. 3, ust. 5, ust. 6 i ust. 7, 
8) po § 106 dodaje się § 106a w brzmieniu 

1. Do stosunków pracy zawartych przed dniem 01.10.2013 r. z nauczycielami 
akademickimi nieposiadającymi stopnia naukowego doktora habilitowanego, 
zatrudnionych na stanowisku adiunkta, przez okres nie dłuższy niż 
do dnia 30.09.2021 r., stosuje się przepis §106 ust. 1 i ust. 5 w brzmieniu 
obowiązującym do dnia 30.09.2013 r. 

2. Do stosunków pracy zawieranych w okresie od dnia 01.09.2006 r. do dnia 
30.09.2011 r. na czas określony z nauczycielami akademickimi na stanowisko 
adiunkta, stosuje się przepis §106 ust. 5 i ust. 6 w brzmieniu obowiązującym 
do dnia 30.09.2013 r. 

3. Do stosunków pracy zawieranych w okresie od dnia 01.09.2006 r. do dnia 
30.09.2011 r. na czas określony z nauczycielami akademickimi na stanowisko 
asystenta, stosuje się przepis §106 ust. 5 i ust. 7 w brzmieniu obowiązującym 
do dnia 30.09.2013 r. 

9) § 127 otrzymuje brzmienie: 
Rektor, na wniosek Prorektora do spraw nauki powołuje, na okres kadencji Władz 
Uczelni zespół redakcyjny „Annales Academiae Medicae Gedanensis" Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego 

§2 
1. Wprowadza się w załączniku nr 1 do Uchwały - tekst jednolity Statutu GUMed 

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą Uchwałą oraz Uchwałą Nr 32/2012 
i Uchwałą Nr 55/2012 Senatu GUMed. 

2. Uznaje się za nieobowiązujący tekst jednolity Statutu GUMed stanowiący załącznik nr 1 
do Uchwały Nr 1/2012 Senatu z dnia 30.01.2012 r. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia. 

Przewodniczi^y Senatu GUMed 

I ̂  

Prof. dr haft. Janusz Moryś 

Róktor 


