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Uchwała Nr 39/2011 
Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

z dnia 28 listopada 2011 r. 

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

Na podstawie art. 59 w związku z art. 56 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższjma 
z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z póżn. zm.) oraz 
§ 27 ust. 1 pkt 2 Statutu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

uchwala się, co następuje: 

§1 

W Statucie Gdańskiego Uniwers5^etu 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 §10 ust. 1 pkt 1 - 3 otrzjrmują brzmienie: 
1)Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, 

2)Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, 

3) Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej 

i Tropikalnej, 

2) w §10 ust. 2 skreśla się pkt 1, 
3) w §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2.W ramach Wydziału istnieją: Oddziały, Instytuty, Katedry, Zakłady i Kliniki. 

4) w §11 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
4.Jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane tworzy, przekształca i znosi 

Senat. Wniosek o utworzenie, przekształcenie i zniesienie jednostki 
międzjwydziałowej winien być zaopiniowany przez wszystkie Rady Wydziału. 

5) w §11 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
5.Jednostki organizacyjne wymienione w ust. 2 i ust. 2a tworzy, przekształca 

i znosi Rektor na wniosek Dziekana, zaopiniowany przez Radę Wydziału 
i Senat. 



6) w §15 ust. 1 otrzymują brzmienie: 
1. Instytut jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład wydziału 

i integrującą Katedry, Zakłady i Kliniki, którycti działalność dotyczy tycłi 
samycti lub pokrewnych specjalności albo związana jest z określoną grupą 
przedmiotów nauczania lub specjalności badawc^ch. 

7) w §15 ust. 2 otrzymują brzmienie: 
2. Instj^ut można utworze, jeśli w jego strukturze będą co najmniej trzy 

jednostki organizacyjne wymienione w ust. 1. 

8) w §15 po ust. 2 dodaje się ust. 2a o treści: 
2a.lnstytut może być utworzony, gdy zatrudnionych w nim będzie, jako 

w podstawowym miejscu pracy, co najmniej pięć osób posiadających tytuł 
naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, 
reprezentujących określoną dziedzinę nauki. Jeżeli przez okres pięciu lat 
instytut nie spełnia tego wymogu, podlega przekształceniu w katedrę złożoną 
z kilku jednostek. 

9) w §15 skreśla się ust. 3 
10) w §16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1 .Wniosek Dziekana o utworzenie albo rozwiązanie Instytutu lub Katedry 
składającej się z kilku jednostek, włączenie lub wyłączenie z Instytutu łub 
Katedry jednostek organizacyjnych, powinien zawierać opinie Rady Instytutu 
lub opinie Rady Katedry lub opinię większości nauczycieli akademickich 
zatrudnionych w odpowiednich jednostkach oraz winien być, przed 
przedstawieniem go Senatowi, zaopiniowany przez Radę Wydzieiłu. 

11) §17 otrzymuje brzmienie: 
Instytut oraz Katedry składające się z kilku jednostek organizacyjnych działają na 
podstawie regulaminów organizacyjnych nadawanych przez Rektora po 
zasięgnięciu opinii lub na wniosek DjTektora Instytutu lub Kierownika Katedry. 

12) w §24 ust. 2 pkt 4b i pkt 4c otrzymują brzmienie: 
b) pozostałych nauczycieli akademickich - 9 senatorów, w tym: z Wydziału 

Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym - 5 senatorów, z czego 
z Oddziału Stomatologicznego - 1 senator; z Wydziału Farmaceutycznego z 
Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej - 2 senatorów; z Wydziału Nauk 
o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Inst3^utem Medycyny Morskiej i 
Tropikalnej - 2 senator, 

c) nauc^cieli akademickich z innych jednostek - 1 senator, 

13) w §27 ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 
11)wyrażanie opinii społeczności Uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach 

przedłożonych przez Rektora, Radę Wydziału, albo członków Senatu 
w liczbie co najmniej pięciu senatorów. 

14) w §27 ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
7) wyraża zgodę na powołanie D3Tektora Instytutu, Kierowników Katedr, 

Zakładów i Klinik, 

15) w §30 ust. 1 pkt 12 otrz3anują brzmienie: 
12)mianuje, za zgodą właściwej Rady Wydziału oraz Senatu, na stanowisko 

profesora zwyczajnego, 



16) w §30 ust. 1 pkt 13 otrzsrmują brzmienie: 
13)zatrudnia po zasięgnięciu opinii Senatu, na stanowisko profesora 

nadzwyczajnego i profesora wizytującego na wniosek Dziekana złożony za 
zgodą właściwej Rady Wydziału, 

17) w §30 ust. 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie: 
17) nadaje regulamin organizacyjny Instytutu oraz regulamin organizacyjny 

Katedry, w skład której wcłiodzi kilka jednostek, 

18) w §34 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
3) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego 

lub profesora nadzwyczajnego oraz inni nauczyciele akademiccy posiadający 
stopień naukowy doktora łiabilitowanego, zatrudnieni na Wydziale. 
Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień 
naukowy doktora habilitowanego stanowią 60% składu statutowego Rady, 

19) w §34 ust. 1 pkt 4b i pkt 4c otrzymują brzmienie: 

b) studentów i doktorantów studiujących na Wydziale w liczbie łącznej 20% 
składu statutowego Rady, przy zachowaniu proporcji do ich liczebności na 
Wydziale, ale co najmniej po jednym przedstawicielu, 

c)pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych na 
Wydziale, w liczbie stanowiącej 5% składu Rady Wydziału. 

20) w §45 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
3.Rektor, Prorektor, Dziekan, Prodziekan nie mogą być wybrani do pełnienia tej 

samej funkcji na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje. 

21) w §51 ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 
l.W skład Uczelnianej Komisji Wyborczej wchodzi 21 następujących 

przedstawicieli społeczności Uczelni: 

22) w §51 ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
1) 12 przedstawicieli spośród profesorów i doktorów habilitowsinych 

zatrudnionych na Wydziałach, w tjmi: 

a) 8 przedstawicieli Wydziału Lekarskiego z Oddziałem 
Stomatologicznjnn, 

b) 2 przedstawicieli Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej, 

c) 2 przedstawiciel Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem 
Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, 

2) 4 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, w tym jeden 
z jednostek międz5rwydziałowych i ogólnouczelnianych, 

23) w §63 ust. 1 otrz3rmuje brzmienie: 
1.Dyrektora Instytutu będącego jednostką organizacyjną Wydziału powołuje 

Rektor na wniosek Dziekana za zgodą Rady Wydziału i Senatu, spośród 
pracowników Instytutu posiadających tj^uł naukowy profesora lub stopień 
doktora habilitowanego i zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. 
Powołanie po raz pierwszy następuje na okres 3 lat, kolejne na okresy 5-letnie 
i kończy się z końcem roku akademickiego. 

24) w §63 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
2.Kierownika Katedry składającej się z kilku jednostek organizacyjnych powołuje 

Rektor na wniosek Dziekana, za zgodą Rady Wydziału (w przypadku Katedry 



składającej się z Iciłku jednostek organizacyjnycłi w Instytucie po złożeniu 
wniosku do Dziekana przez Dyrektora Instytutu po zasięgnięciu opinii Rady 
Instytutu) i Senatu, spośród pracowników Katedry posiadającycłi tytuł 
profesora lub stopień doktora łiabilitowanego i zatrudnionych w pełnym 
wymiarze czasu pracy. Powołanie po raz pierwszy następuje na okres 3 lat, 
kolejne na okresy 5-Ietnie i kończy się z końcem roku akademickiego. 

25) w §63 ust. 3aa otrzymuje brzmienie: 
5.aaJeżeli pierwsze powołanie rozpoczyna się w trakcie roku akademickiego, 

terminy określone w ust. 1, ust. 2 i ust. 3, ulegają przedłużeniu do końca 
roku akademickiego. 

26) w §63 ust. 3a otrzymuje brzmienie: 
3aRektor, na wniosek Dziekana, podejmuje decyzję o przedłużeniu pełnienia 

funkcji, o których mowa w ust. 1, 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. 

27) w §63 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
6.Kierowników jednostek organizacyjnych odwołuje Rektor na wniosek Dziekana, 

lub z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii właściwej Rady Wydziału 
i uzyskaniu zgody Senatu. 

28) w §64 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
1. Kierownicy jednostek międzjrwydziałowych, są wyłaniani w drodze 

postępowania konkursowego ogłoszonego przez Prorektora do spraw 
studenckich. 

29) w §65 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
1.Kompetencje oraz odpowiedzialność Dyrektora Instytutu i Kierownika Katedry 

składającej się z kilku jednostek organizacyjnych określa regulamin 
organizacyjny, o którym mowa w § 17 Statutu. 

30) w §68 ust. 1 skreśla się pkt 3 
31) w §72 ust. 1 skreśla się pkt 5 
32) w §74 ust. 3 skreśla się tiret 3. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Przewodniczmy Senatu GUMed 
uR 1 \ • 
l\i ^ 

Prof. dr h ^ . Janusz Moryś 

Jektor 


