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Uchwała Nr 55/2012 
Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

z dnia 17 grudnia 2012 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 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 2 
Statutu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

uchwala się, co następuje: 

§1 

W Statucie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego będącym z^ącznikiem do Uchwały 
Senatu Nr 36/05/06 z dnia 08.06.2006 r. z póź. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 9 ust. la otrzymuje brzmienie: 

la. O zamiarze podjęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris 
causa Dziekan zawiadamia Rektora. Rektor przedstawia informację o zamiarze 
podjęcia postępowania Senatowi Uczelni. 

2) w § 38 w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 
13) powoływanie stałej komisji konkursowej do zatrudnienia nauczycieli 

akademickich na stanowiska inne niż stanowisko profesora zwyczajnego, 
nadzwyczajnego i profesora wizytującego oraz doraźnych komisji konkursowych 
na stanowiska profesora zwyczajnego, nadzwyczajnego i profesora widującego, 
a także na funkcje kierowników jednostek orgainizacj^nych Wydziałów, 

3) w § 94 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
4. Komisja Dyscyplinama dla Studentów składa się z dwudziestu jeden osób: 

przewodniczącego, którym jest nauc^ciel akademicki, dziesięciu członków 
spośród nauc^cieli akademickich i dziesięciu członków przedstawicieli 
studentów. 

4) po § 94 dodaje się § 94a w brzmieniu: 
1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w GUMed oraz za czyny uchybiające 

godności doktoranta, doktorant ponosi odpowiedzialność dysc3rplinamą zgodnie 
z art. 226 Ustawy. 

2. Do orzekania w sprawach dyscyplinamych doktorantów. Senat powołuje spośród 
nauc^cieli akademickich i doktorantów GUMed przedstawionych przez Rektora 
i Samorząd Doktorantów: 



1) Komisję Dyscyplinarną dla Doktorantów, 

2) Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną dla Doktorantów. 
3. Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów składa się z siedmiu osób: 

przewodniczącego, którym jest nauc^ciel akademicki, trzech członków spośród 
nauc^cieli akademickich i trzech członków przedstawicieli doktorantów. 

4. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów ma skład liczbowy 
określony w ust. 3, ale jest złożona z innych osób. 

5. Długość kadencji obu Komisji jest równa kadencji organów Uczelni. 
6. Postępowanie w przypadku odpowiedzialności dyscyplinarnej doktorantów 

reguluje ustawa. 
5) § 95 otr2ymuje brzmienie: 

1. Rzeczników Dyscyplinarnych powołuje Rektor spośród nauc^cieli akademickich 
Uczelni na okres kadencji organów Uczelni. 

2. Działanie Rzeczników Dyscyplinamych określają art. 215, 216, 217 Ustawy pr^ 
uwzględnieniu art. 226 Ustawy. 

Załącznik nr 1 do Statutu GUMed - Regulamin Konkursu 
6) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Komisję konkursową dla przeprowadzenia postępowania w celu zatrudnienia na 
stanowiska profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego i profesora 
widującego oraz na funkcje kierowników jednostek organizacyjnych, a także jej 
przewodniczącego, powołuje Rada Wydziału na wniosek Dziekana. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia. 

Przewodni icy Senatu GUMed 

Prof. dr hĄb. Janusz Moryś 
5ktor 


