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Uchwała Nr 1 /2017 
Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

z dnia 27 lutego 2 0 1 7 r. 

w sprawie zmian w Statucie GUMed wprowadzonym Uchwałą Nr 3 6 / 0 5 / 0 6 Senatu 
z dnia 8 czerwca 2 0 0 6 r. - wprowadzenie tekstu jednolitego 

Na podstawie art. 56 w związku z art. 59 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r. 
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 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 8/2015 Senatu GUMed z dnia 30.03.2015 r. z późn. zm.) 

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.(tj zał. nr 1 do Uchwały Nr 8/2015 Senatu GUMed z dnia 30.03.2015 
r. ze zmianami podanymi: Uchwałą Nr 1/2016 i Uchwałą Nr 37/2016) wprowadza się następujące 
zmiany: 

w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Uczelnia sprawuje nadzór nad Szpitalami pod względem zgodności ich działań z przepisami 
prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz pod względem celowości, gospodarności 
i rzetelności. 

w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Klinicznego ogłasza Rektor na zasadach 
określonych w ustawie o działalności leczniczej i aktach wykonawczych. 

w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Uczelnia dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Klinicznego na podstawie 
raportu, sporządzonego zgodnie z art. 53a ust. 2 ustawy o działalności leczniczej 
i przekazanego w terminie do dnia 31 maja każdego roku przez Dyrektora Szpitala 
Klinicznego. 

w § 21 ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

2. W ramach nadzoru Uczelnia może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od organów 
Szpitala Klinicznego oraz dokonuje kontroli i oceny działalności tego podmiotu obejmującej 
w szczególności: 



w § 21 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

4. Wnioski z kontroli w zakresie wykonywania zadań badawczych i dydaktycznych w podmiocie 
leczniczym, Uczelnia przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia 
zgodnie z art. 89 ust. 5 pkt 7 i art. 121 ust. 7 ustawy o działalności leczniczej. 

w § 27 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

7) podejmowanie uchwał w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na dany rok akademicki, z wyjątkiem kierunków 
zastrzeżonych zgodnie z art. 8 ust. 9 Ustawy, 

w § 30 ust. 1 pkt 13-15 otrzymują brzmienie: 

13) nawiązuje stosunek pracy z pracownikami na stanowiska profesora nadzwyczajnego 
i profesora wizytującego na wniosek Dziekana złożony za zgodą właściwej Rady Wydziału po 
zasięgnięciu opinii Senatu, 

14) nawiązuje stosunek pracy z pracownikami naukowo-dydaktycznymi na inne stanowiska 
w ramach Wydziału na wniosek Dziekana zaopiniowany przez Radę Wydziału, 

15) nawiązuje stosunek pracy z pracownikami naukowo-dydaktycznymi na inne stanowiska na 
wniosek kierownika jednostki organizacyjnej niewchodzącej w skład Wydziału, 

w § 30 ust. 1 pkt 46 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

46) przekazuje Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Ministrowi właściwemu do spraw 
szkolnictwa wyższego, w terminie miesiąca od podjęcia uchwały właściwych organów Uczelni 
w sprawach: 

w § 30 ust. 1 pkt 46 skreśla się ppkt c, d, T 

w § 30 ust. 1 skreśla się pkt 49 

w § 30 ust. 1 pkt 52 otrzymuje brzmienie: 

52) przekazuje Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia plan rzeczowo-finansowy, w terminie 
czternastu dni od jego uchwalenia, 

w § 30 ust. 1 po pkt. 55 dodaje się pkt 56 w brzmieniu: 

56) zamieszcza na stronie internetowej uczelni: 

a) uchwałę w sprawie przyjęcia lub zmiany statutu oraz uchwałę w sprawie zasad i trybu 
przyjmowania na studia i studia doktoranckie - w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwał, 

b) uchwałę w sprawie przyjęcia lub zmiany regulaminu studiów lub studiów doktoranckich 
wraz z uchwałami odpowiednio uczelnianego organu uchwałodawczego samorządu 
studenckiego podjętymi na podstawie art. 161 ust. 2 lub uczelnianego organu 
uchwałodawczego samorządu doktorantów podjętymi na podstawie art. 161 ust. 2 
w związku z art. 196 ust. 6 - w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwał przez te organy 
uchwałodawcze. 

w § 30 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

2) ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Klinicznego na zasadach określonych przez 
Ministra właściwego do spraw zdrowia, 

w § 30 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) zleca przeprowadzenie kontroli i oceny Szpitali Klinicznych, 

w § 30 ust. 2 po pkt. 8 dodaje się pkt 9 który otrzymuje brzmienie: 

9. dokonuje oceny S3^uacji ekonomiczno-finansowej Szpitali Klinicznych na podstawie raportu, 
o którym mowa w art. 53a ust. 1 i ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. 



w § 41 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
2) na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej - 4, z których jeden 

pełni funkcję Kierownika Oddziału Medycyny Laboratoryjnej, 

§ 49 otrzymuje brzmienie: 

Kolegium Elektorów Wydziału tworzą wszyscy członkowie Rady Wydziału, którym 
przysługuje czynne prawo wyborcze. 

w § 51 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

7. Mandat członka Uczelnianej Komisji Wyborczej lub Wydziałowej Komisji Wyborczej wygasa 
w przypadkach określonych w § 55 ust l pkt. 1-6 Statutu GUMed. 

w § 51 ust. 9, § 58 ust. 2, § 59 ust. 1, ust. 2 i ust. 6, § 60 ust. 2, § 61 ust. 2 użyte w różnej liczbie 
i przypadku wyrazy „stanowisko" lub „stanowiska" zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie 
i przypadku wyrazem funkcja 

w § 58 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

8. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej stwierdza na piśmie wybór Rektora 
i niezwłocznie zawiadamia Ministra właściwego do spraw zdrowia o wyborze Rektora. 

w § 59 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

7. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej stwierdza na piśmie wybór Prorektorów, 

w § 60 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

5a. Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej stwierdza na piśmie wybór Dziekana, 

w § 61 po ust. 6 dodaje się ust. 6a i ust. 6b w brzmieniu: 

6a. Jeżeli któryś z kandydatów na Prodziekana nie uzyska wymaganej większości głosów, 
wówczas Dziekan niezwłocznie zgłasza innego kandydata na tę funkcję, a głosowanie nad jego 
wyborem powinno odbyć się w ciągu 7 dni. 

6b. Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej stwierdza na piśmie wybór 
Prodziekanów. 

w § 61a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Przedstawicielem do Senatu lub przedstawicielem do Rady Wydziału zostaje kandydat, który 
w głosowaniu tajnym i bezpośrednim uzyskał 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. W drugiej turze głosowania przedstawicielem do Senatu lub 
przedstawicielem do Rady Wydziału zostaje kandydat , który w głosowaniu otrzymał 
największą liczbę głosów. 

w § 62 ust. 4 trzymuje brzmienie: 

4. Ta sama osoba nie może być członkiem Senatu dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje. 
Nie dotyczy to osób wchodzących w skład Senatu w związku z pełnieniem funkcji organu 
jednoosobowego Uczelni oraz funkcji Prorektora. 

w § 83 ust. 5 uchyla się pkt 11 

w § 89 uchyla się ust. l a 

w § 89 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Senat Uczelni ustala w drodze uchwały warunki, tryb 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 internetowych Uczelni) nie później niż do dnia 
31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy. 



w § 89 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

2a. W przypadku uruchomienia nowego kierunku studiów Senat podejmuje uchwałę, o której 
mowa w ust. 2 oraz podaje ją niezwłocznie do wiadomości pubhcznej. 

w § 93 ust. 1 uchyla się pkt 2 i pkt 5a 

w § 93 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

7) rozpoczynający studia ma prawo do przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta, 
prowadzonego przez samorząd studencki Uczelni we współpracy z Parlamentem Studentów 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

w § 101 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

2a.Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego Rektor może zatrudnić 
osobę niespełniająca wymagań określonych odpowiednio w art. 114 ust. 2 i ust. 3 Ustawy, 
jeżeli osoba ta uzyskała stopień naukowy doktora oraz posiada znaczne i twórcze osiągnięcia 
w pracy naukowej, zawodowej potwierdzone przez Senacką Komisję ds. Oceny Profesorów 
oraz Członków Komisji Oceny Nauczycieli Akademickich. 

w § 103 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Na podstawie mianowania nawiązuje się stosunek pracy w pełnym wymiarze czasu pracy i na 
czas nieokreślony lub określony wyłącznie z nauczycielem akademickim posiadającym tytuł 
naukowy profesora, zgodnie z art. 118 ust. 1 oraz art. 121 ust. 2 Ustawy. 

w § 103 ust. 5 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

5. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim posiadającym tytuł naukowy: 

w § 103 ust. 5a otrzymuje brzmienie: 

5a. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim nieposiadającym tytułu naukowego 
odbywa się na podstawie umowy na czas nieokreślony lub na podstawie terminowych umów 
o pracę (umowa o pracę na czas określony, umowa o pracę w celu zastępstwa). 

w § 103 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

8. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim na czas określony lub nieokreślony 
w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje 
po przeprowadzeniu otwartego konkursu. 

w § 103 ust. 8b pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

4) na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednie zatrudnienie trwało nie krócej niż trzy lata. 

w § 104 uchyla się ust. 1 

w § 111 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, w szczególności w zakresie 
należytego wypełniania obowiązków, o których mowa w art. 111 Ustawy, oraz przestrzegania 
prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej nie rzadziej 
niż raz na cztery lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel 
akademicki jest zatrudniony, bądź Dziekana Wydziału. W przypadku negatywnej opinii 
ponowna ocena musi zostać dokonana po upływie roku. 

w § 111 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Przy dokon3waniu oceny nauczyciela akademickiego uwzględnia się ocenę dokonywaną 
co najmniej raz w roku akademickim przez studentów i doktorantów w zakresie wypełniania 
obowiązków dydaktycznych przez tego nauczyciela akademickiego. Studenci i doktoranci po 
zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych dokonują oceny nauczyciela akademickiego 
za pośrednictwem dydaktycznej ankiety w formie elektronicznej, w trybie zatwierdzonym 
przez Senat i zaopiniowanym przez Uczelniany Samorząd Studencki i Samorząd Doktorantów. 



w § 112 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Przewodniczącym Komisji jest Prorektor do spraw nauki, a w jej skład wchodzi, obok 
Dziekanów i wskazanych Prodziekanów, 14 nauczycieU akademickich na prawach członków. 

w § 112 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Oceny nauczycieh akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych dokonuje 
powołany przez Senat na okres kadencji władz Uczelni, pięcioosobowy Zespół Oceny 
Nauczycieli Akademickich Zatrudnionych w Jednostkach Międzywydziałowych. W skład 
zespołu, któremu przewodniczy Prorektor do spraw studenckich wchodzi przedstawiciel 
każdego Wydziału Uczelni. 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. 

w § 114 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Komisje i zespół dokonujące oceny nauczycieli akademickich za podstawowe kr3^eria oceny 
przyjmują ustalenia zawarte w art. 111 Ustawy oraz przestrzeganie prawa autorskiego i praw 
pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej. 

§2 

1. Wprowadza się w załączniku nr 1 do Uchwały - tekst jednolity Statutu GUMed 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą Uchwałą oraz: Uchwałą Nr 1/2016 
i Uchwałą Nr 37 /2016 . 

2. Uznaje się za nieaktualny tekst jednolity Statutu GUMed stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały 
Nr 8/2015 Senatu z dnia 30.03.2015 r. 

§ 3 

Tracą moc obowiązującą zapisy w wewnętrznych aktach prawnych, wydanych w GUMed sprzeczne 

z niniejszym Statutem. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia. 

Przewc^diii^ący SenaJtd^GU^e^ 

prof. dr fi^b. Marcin Gruchała 

Rektor 


