
Uchwała Nr 36/05/06 
Uchwala Nr 6/2008 
Uchwała Nr 22/2008, Zarządzenie Nr 30/2008 (tekst jednolity) 
Uchwala Nr 40/2008 
Uchwała Nr 43/2008 
Uchwała Nr 15/2009, Zarządzenie Nr 30/2009 
Uchwała Nr 49/2009 (tekst jednolity) 
Uchwala Nr 6/2010 
Uchwała Nr 22/2010 
Uchwała Nr 33/2010 
Uchwała Nr 39/2011 
Uchwała Nr 1/2012 (tekst jednolity) 
Uchwała Nr 32/2012 
Uchwała Nr 55/2012 
Uchwała Nr 33/2013 (tekst jednolity) 

Uchwała Nr 8/2015 
Senatu Gdańskiego Uniwersjrtetu Medycznego 

z dnia 30 marca 2015 r. 

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

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 późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 2 Statutu 
GUMed z dnia 08.06.2006 r. (t.j zał. nr 1 do Uchwały Nr 33/2013 Senatu GUMed z dnia 
30.09.2013 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 póż. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

w § 10 ust. 1 pkt 1, § 24 ust. 2 pkt 4a tiret pierwszy, § 24 ust. 2 pkt 4a , § 24 ust. 2 
pkt 4b, § 24 ust. 2 pkt 4d, § 41 ust. 2 pkt 1, § 51 ust. 1 pkt la, § 72 ust. 1 pkt 2, 
§ 112 ust. 3 użyte w różnym przypadku W5n:azy „Wydział Lekarski z Oddziałem 
Stomatologicznym" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami 
„Wydział Lekarski", 

w § 3 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

2)prowadzenie badań naukowycłi, prac rozwojowycłi, określanie ich kierunków, 
świadczenie usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki, 

w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. W Uczelni działa, na podstawie regulaminu nadawanego przez Rektora, Kolegium 
Kształcenia Podyplomowego podległe Prorektorowi wskazanemu w Regulaminie 
Organizacyjnym Uczelni. 

w § 27 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

3) uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu 
studiów podyplomowych, 

w § 27 ust. 1 po pkt. 3 dodaje się pkt 3a i pkt 3b w brzmieniu: 

3a) uchwalanie formy studiów dla poszczególnych kierunków, 

3b) uchwalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, 
w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków 
studiów. 
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w § 27 ust. 1 pkt 4, pkt 7 i pkt 9 otrzymują brzmienie: 

4) podejmowanie uchwał, zgodnie z art. 11 Ustawy, odnośnie określenia kierunków 
studiów, poziomu kształcenia i efektów kształcenia, 

7) podejmowanie ucliwał w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych 
kierunkach studiów stacjonarnych na dany rok akademicki, w tym liczby miejsc dla 
osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych z wyjątkiem 
kierunków zastrzeżonych zgodnie z art. 8 ust. 9 Ustawy, 

9)wyTażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub 
centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, oraz 
zatwierdzenie regulaminów ich działania, 

w § 27 ust. 1 po pkt. 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 

9a)wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości 
w formie spółki kapitałowej działającej na podstawie dokumentów ustrojowych, 

w § 27 ust. 1 uchyla się pkt 12 
w § 27 ust. 1 po pkt. 13 dodaje się pkt 14 w brzmieniu: 

14) określainie organizacji potwierdzania efektów uczenia się w tym zasad warunków 
i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu 
działania komisji weryfikujących efekty uczenia się. 

w § 27 ust. 3 pkt 24 otrzymuje brzmienie: 

24)uchwala regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz 
prawami własności przemysłowej w rozumieniu Art. 86c ust. 1 pkt 1 Ustawy, 

w § 27 ust. 3 po pkt 24 dodaje się pkt 24a w brzmieniu: 

24a)uchwala regulamin korzystania z infrastruktury badawczej uczelni, 

w § 27 ust. 3 pkt 25 otrzymuje brzmienie: 

25)określa zasady pobierania opłat, wiążące Rektora przy zawieraniu umów, o których 
mowa w art. 160a ust. 1 Ustawy, oraz tryb i warunki zwalniania - w całości lub 
części - z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności osiągających 
wybitne wyniki w nauce lub uczestniczących w międzynarodowych programach 
stypendialnych, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, 

w § 27 ust. 3 po pkt. 25 dodaje się pkt 25a w brzmieniu: 

25a) określa wzór umowy ze studentem lub osobą przyjętą na studia dot. pobierania 
opłat zgodnie z art. 160a Ustawy, 

w § 30 ust. 1 po pkt. 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

4a) zatrudnia Dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum 
transferu technologii, działających w formie jednostek ogólnouczelnianych, po 
zasięgnięciu opinii senatu uczelni, 

w § 30 ust. 1 pkt 44 otrzymuje brzmienie: 

44)przedstawia Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz Ministrowi właściwemu 
do spraw szkolnictwa wyższego w terminie do dnia 30 listopada roku następującego 
po roku sprawozdawczym roczne sprawozdanie z działalności Uczelni, 

w § 30 ust. 1 pkt 46 lit. d) otrzymuje brzmienie: 

djprzyjęcia lub zmiany regulaminu studiów lub regulaminu studiów doktoranckich oraz 
zasad i trybu pr2yjmowania na studia i studia doktoranckie wraz z uchwałami 
zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt. 5 Ustawy. 

w § 30 ust. 1 pkt 47 lit. b) otrzymuje brzmienie: 
bjzaprzestaniu spełniania przez podstawową jednostkę organizacyjną warunków do 

prowadzenia studiów, w tym o zmianach w stanie zatrudnienia wpływających na 
uprawnienie do prowadzenia studiów niezwłocznie, 
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w § 30 ust. 1 pkt 53 i pkt 54 otrzymują brzmienie: 

53)ustala wysokość opłat pobieranycłi za świadczone usługi edukacyjne określone 
w art. 99 ust. 1 Ustawy na zasadacli zawartycłi w art. 99 ust. 2 Ustawy, 

54) ustala w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego sposób 
wyłaniania studentów mogących otrzymać stypendium rektora dla najleps^ch 
studentów, 

w § 38 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 otrzymują brzmienie: 

2) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, 
zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Uczelni, programów studiów, w tym 
planów studiów, 

4) uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Uczelni, programów 
wraz z planami studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających, 

w § 45 po ust. 1 dodaje się ust. la w brzmieniu: 

la. Rektor, Prorektorzy, Dziekani i Prodziekani powoływani są w drodze wyborów. 

w § 45 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Rektor, Prorektor, Dziekan, Prodziekan nie mogą być powołani do pełnienia tej samej 
funkcji na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje. 

w § 48 po ust. 5 dodaje się ust. 5a i ust. 5b w brzmieniu: 

5a. Dla ważności wyborów elektorów Kolegium Elektorów Uczelni wymagany jest udział 
w pierwszym terminie co najmniej 50% uprawnionych do głosowania, natomiast w 
drugim terminie ważność wyborów jest zachowana przy udziale dowolnej liczby 
uprawnionych do głosowania. 

5b. Elektorem Kolegium Elektorów Uczelni zostaje kandydat, który u^skał więcej niż 
połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli w pierwszej turze głosowania przewidywana 
liczba kandydatów nie uzyska wymaganej liczby głosów, do następnej tury przechodzą 
wyłącznie kandydaci, któr^ otrzymali więcej niż 20 % ważnie oddanych głosów. 

w § 48 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

6. Podziału mandatów w Kolegium Elektorów Uczelni dokonuje Uczelniana Komisja 
Wyborcza według stanu zatrudnienia i liczebności studentów i doktorantów w dniu 
5 stycznia lub w pierwszym dniu roboczym po 5 stycznia, w ostatnim roku kadencji. 

w § 51 ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

1. W skład Uczelnianej Komisji Wyborczej, powoływanej przez Senat, wchodzi 
21 następujących przedstawicieli społeczności Uczelni: 

w § 51 ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

2. W sldad Wydziałowej Komisji Wyborczej, powoływanej przez Radę Wydziału, wchodzi 
10 następujących przedstawicieli społeczności Wydziału: 

w § 51 po ust. 6 dodaje się ust. 7, ust. 8, ust. 9 i ust. 10 w brzmieniu: 

7. Mandat członka Uczelnianej Komisji Wyborczej lub Wydziałowej Komisji Wyborczej 
wygasa w przypadkach określonych w § 55 ust. 1 pkt 1-8 Statutu GUMed. 

8. Z chwilą wygaśnięcia mandatu członka Uczelnianej Komisji Wyborczej (lub 
Wydziałowej Komisji Wyborczej) należy w możliwie krótkim terminie uzupełnić skład 
Komisji w drodze wyboru przez Senat (lub odpowiednią Radę Wydziału). 

9. Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej lub Wydziałowej Komisji Wyborczej przestaje 
być członkiem Komisji w razie wyrażenia zgody na kandydowanie w wyborach do 
organów jednoosobowych (na stanowisko Rektora, Prorektora, Dziekana, 
Prodziekana). 

10. Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej lub Wydziałowej Komisji Wyborczej może 
kandydować w wyborach do Senatu, Rady Wydziału i Kolegium Elektorów Uczelni za 



zgodą przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej lub Wydziałowej Komisji 
Wyborczej, z tym, że musi wyłąc2yć się z wszelkich prac Uczelnianej Komisji 
Wyborczej lub Wydzi^owej Komisji Wyborczej związanych z odpowiednim zebraniem 
wyborczym. 

w § 52 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) przeprowadzanie wyborów członków Senatu i Kolegium Elektorów Uczelni 
w jednostkach niewchodzących w skład Wydziałów oraz spośród pracowników 
niebędących nauczycielami akademickimi na zebraniach ogólnouczelnianych 
poszczególnych grup, 

w § 56 po ust. 1 dodaje się ust. la w brzmieniu: 

la. W przypadku wygaśnięcia mandatu organu jednoosobowego uczelni oraz mandatu 
członka organu kolegialnego w trakcie kadencji, dokonuje się wyboru na ich miejsce 
nowych osób na okres do końca kadencji. Niepełnej kadencji nie wlicza się do okresu, 
o którym mowa w § 45 ust. 1 Statutu. 

w § 56 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Uzupełnienie składu organu kolegialnego lub jednoosobowego przeprowadza się 
w drodze wyborów uzupełniających, zgodnie z trybem przewidzianym dla wyboru 
na odpowiednią funkcję, w ciągu trzech miesięcy od wygaśnięcia mandatu. 

w § 56 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i ust. 6 w brzmieniu: 

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu organu jednoosobowego Uczelni przed upływem 
kadencji. Senat lub właściwa Rada Wydziału powierza obowiązki organu 
jednoosobowego pierwszemu zastępcy do momentu zakończenia wyborów 
uzupełniających z zastrzeżeniem § 56 ust. 3 Statutu. 

6. W przypadku zawieszenia osoby pełniącej funkcję organu jednoosobowego 
w pełnieniu obowiązków. Senat lub właściwa Rada Wydziału powierza obowiązki 
organu jednoosobowego pierwszemu zastępcy na okres do ostatecznego wyjaśnienia 
sprawy. W sytuacji gdy dochodzi do wygaśnięcia mandatu organu jednoosobowego 
Uczelni, postępuje się zgodnie z zasadami opisanymi w § 56 ust. 1 - ust. 5 Statutu. 

w § 58 ust. 2, ust. 3 i ust. 8 otrzymują brzmienie: 

2. Prawo zgłaszania kandydatów na Rektora przysługuje nauczycielom akademickim 
zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom 
niebędącym nauc^cielami akademickimi, studentom oraz doktorantom. Liczba 
kandydatów nie jest ograniczona. Kandydatów na stanowisko Rektora zgłasza się 
pisemnie do Uczelnianej Komisji Wyborczej. Zgłoszenie wymaga pisemnej zgody 
kandydata na kandydowanie 

3. Rektor Uczelni jest wybierany spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł 
naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Bieme prawo 
wyborcze pr^sługuje doktorom habilitowanym, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego 
siódmego roku ^cia a w przypadku osób posiadających tytuł profesora -
siedemdziesiątego roku życia. Wymóg zatrudnienia nie dotyc^ kandydatów na 
Rektora. 

8. Przewodniczący Komisji Wyborczej niezwłocznie zawiadamia Ministra właściwego do 
spraw zdrowia o wyborze Rektora. 

w § 59 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 otr^mują brzmienie: 

2. Proporcje kandydatów na stanowiska Prorektorów można zgłaszać wyłącznie 
pisemnie Rektorowi-elektowi, spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł 
naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego i zatrudnionych 
w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy. Kandydat musi wyrazić pisemną zgodę 
na kandydowanie. Każdy wyborca, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze 
w rozumieniu art. 71 ust. 1 pkt 2 Ustawy ma prawo do zgłaszania kandydatów. 

3. Rektor-elekt nie jest związany zgłoszonymi propozycjami kandydatur. 



4. Kandydatura prorektora właściwego do spraw studenckicłi wymaga zgody zwykłej 
większości przedstawicieli studentów i doktorantów wcłiodzącycłi w skiad Kolegium 
Elektorów Uczelni. Niezajęcie stanowiska w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 
przedstawienia kandydata na prorektora właściwego do spraw studenckich uważa 
się za wyrażenie zgody. 

w § 60 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Kandydatów na stanowisko Dziekana może zgłosić, wyłącznie pisemnie do 
Wydziałowej Komisji Wyborczej, każdy wyborca, któremu przysługuje czynne prawo 
wyborcze w rozumieniu art. 71 ust. 1 pkt 2 Ustawy. Wniosek musi uzyskać pisemną 
zgodę kandydata. 

w § 61 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 5 otrzymują brzmienie: 

1.Na Wydziałach wybiera się Prodziekanów spośród osób posiadających t5rtuł naukowy 
lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 

2.Kandydatów na stanowiska odpowiednich Prodziekanów Dziekan-elekt przedstawia 
Wydziałowej Komisji Wyborczej po uzyskaniu ich pisemnej zgody na kandydowanie. 

3.Członkowie Kolegium Elektorów Wydziału oraz inne osoby posiadające czynne prawo 
wyborcze mają prawo zgłosić pisemnie Dziekanowi-elektowi propozycje kandydatur 
na stanowiska Prodziekanów. Kandydat musi wyrazić pisemną zgodę na 
kandydowanie. 

5. Kandydatura Prodziekana lub prodziekanów do spraw studenckich, o ile taka 
funkcja jest przewidziana na Wydziale, wymaga zgody zwykłej większości 
przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład Kolegium Elektorów 
Wydziału. Wyrażenie zgody następuje w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 
przedstawienia kandydata na Prodziekana do spraw studenckich. 

w § 61a ust. 1 otrzymuje brzmieniu: 

1. Wybory przedstawicieli do Senatu, o których mowa jest w § 24 ust. 2 pkt 4 Statutu 
oraz przedstawicieli do Rad Wydziału, o których mowa jest w § 34 ust. 1 pkt 4 
Statutu odbywają się na zebraniach wyborczych w trybie bezpośrednim. 

w § 61a po ust. 1 dodaje się ust. la w brzmieniu: 

la. Dla ważności wyborów członków organów kolegialnych wymagany jest udział 
w pierwszym terminie co najmniej 50% uprawnionych do głosowania, natomiast 
w drugim terminie ważność wyborów jest zachowana przy udziale dowolnej liczby 
uprawnionych do głosowania. 

w § 61a ust. 3 i ust. 4 otrzymują brzmienie: 

3. Przedstawicielem do Senatu lub przedstawicielem do Rady Wydziału zostaje 
kandydat, który w głosowaniu tajnym i bezpośrednim u^skał więcej niż połowę 
ważnie oddanych głosów. Jeżeli w pierwszej turze głosowania przewidywana liczba 
kandydatów nie uzyska wymaganej liczby głosów, do następnej tury przechodzą 
wyłącznie kandydaci, którzy otrzymali więcej niż 20 % ważnie oddanych głosów. 

4. Szczegółowe zasady wyboru przedstawicieli do Senatu i do Rad Wydziałów określa 
regulamin wyborów. 

§ 77 otrzymuje brzmienie: 

Uczelnia prowadzi archiwum. Działalność archiwum regulują przepisy ustawy z dnia 
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

w § 80 ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

3)realizowanie polityki osobowej i płacowej Uczelni w stosunku do podległych mu 
pracowników, w tym ustalanie wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego 
i innych sldadników wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi, 

w § 83 ust. 6 uchyla się pkt la i pkt Ib 



w § 30 ust. 1 pkt 53 i pkt 54 otrzymują brzmienie: 
4) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty 

kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku, 
5) prowadzeniem studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń, 

w § 83 ust. 6 po pkt. 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 
6)przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się. 

w § 83 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
8.Szczegółowe zasady pobierania opłat, o których mowa w ust. 6, oraz tryb i warunki 

zwalniania w całości lub w części z tych opłat studentów lub doktorantów, 
w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce lub uczestniczących 
w międzynarodowych programach stypendialnych, a także tych, którzy znaleźli się 
w trudnej sytuacji materialnej, ustala Senat. 

w § 87 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Uczelnia prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie 
oraz studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie. Jednolite studia magisterskie są 
prowadzone na kierunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 
ust. 3 pkt la oraz art. 9b. 

§ 88 otrzymuje brzmienie: 

Uczelnia może pobierać opłaty związane z odbywaniem studiów, o których mowa 
w art. 98 ust. 1 pkt 5 Ustawy oraz opłaty za świadczone usługi edukacyjne 
wyszczególnione w art. 99 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy. Warunki odpłatności i wysokość 
opłat, określa zgodnie z art. 160a Ustawy, umowa zawarta między Uczelnią 
a studentem lub osobą przyjętą na studia w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

w § 89 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
3)posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny lub będące beneficjentami 

programu „Diamentowy Grant", o którym mowa w art. 187a ust. 1 Ustawy -
w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia, 

w § 89 po ust. 1 dodaje się ust. la w brzmieniu: 
la. Kandydat na studia stacjonarne jest obowiązany do złożenia oświadczenia 

o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów 
stacjonarnych w uczelni publicznej. 

w § 89 ust. 2 otr;^muje brzmienie: 

2.Senat Uczelni ustala w drodze uchwały warunki, tryb rekrutacji oraz termin 
rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji w tym prowadzonej w drodze elektronicznej dla 
poszczególnych kierunków studiów. Uchwała Senatu podawana jest do publicznej 
wiadomości (w informatorze dla kandydatów na studia wyższe oraz na stronach 
intemetowych Uczelni) nie później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok 
akademicki, którego uchwała dotyczy i jest przesyłana Ministrowi właściwemu do 
spraw szkolnictwa wyższego. 

w § 91 ust. 3 i ust. 4 otrzymują brzmienie: 

3. Warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów, oraz opłat za 
świadczone usługi edukacyjne, o których mowa w § 88, określa umowa zawarta 
między Uczelnią a studentem lub osobą pr^ętą na studia w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

4. Studia w Uczelni prowadzone są zgodnie z efektami kształcenia, do których są 
dostosowane programy studiów, w tym plany studiów. 

w § 93 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
3) może studiować według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów na 

zasadach ustalonych przez Dziekana (szczegóły określa regulamin studiów), 
w § 93 ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 



5. Do stosunków pracy, o których mowa w § 106a ust. 1-3 od dnia 01.10.2014 r. nie 
wlicza się do okresów zatrudnienia przerw w pracy wymienionych w § 106 ust. 8. 

w § 109 ust. 1. otr2ymuje brzmienie: 

1. Urlopu wypoczynkowego, o którym mowa w art. 133 Ustawy, udziela Rektor lub z jego 
upoważnienia Dziekan odpowiedniego Wydziału lub kierownik jednostki 
organizacyjnej, w której zatrudniony jest nauczyciel akademicki. 

§ 115 otrz3niiuje brzmienie: 

Nauczyciele akademiccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie 
uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela 
akademickiego. 

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

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą Uchwałą. 

2. Uznaje się za nieobowiązujący tekst jednolity Statutu GUMed stanowiący załącznik nr 1 
do Uchwały Nr 33/2013 Senatu z dnia 30.09.2013 r. 

§ 3 

Tracą moc obowiązującą zapisy w wewnętrznych aktach prawnych, wydanych w GUMed 
sprzeczne z niniejs2ym Statutem. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia. 

Przewodnicmcy Senatu GUMed 

Prof. dr h§p. Janusz Moryś 

jktor 
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