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UMOWA O PROWADZENIU STUDIÓW WSPÓLNYCH  

NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA 

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU 

MEDYCZNEGO  

 

zawarta w dniu 26 września 2019 roku w Gdańsku  

pomiędzy 

Uniwersytetem Gdańskim (UG), reprezentowanym przez Rektora prof. dra hab. Jerzego Gwizdałę  

a 

Gdańskim Uniwersytetem Medycznym (GUMed), reprezentowanym przez Rektora prof. dra hab. 

Marcina Gruchałę. 

 

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz art. 204 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) ustala się, co 

następuje:  

§ 1. 

Przedmiotem niniejszej umowy są zasady współpracy Stron umowy przy prowadzeniu studiów 

wspólnych pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Biotechnologia, 

zgodnych z wymogami ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r., 

zwanej dalej Ustawą. 

Na studiach wspólnych na kierunku Biotechnologia prowadzone jest interdyscyplinarne kształcenie 

studentów w zakresie biotechnologii. Kształcenie dotyczy w szczególności zagadnień biotechnologii 

związanych ze zdrowiem i poprawą jakości życia. Kształcenie odbywa się na Międzyuczelnianym 

Wydziale Biotechnologii UG i GUMed (MWB UG i GUMed) we współpracy z innymi jednostkami 

obu uczelni. Kształcenie studentów na kierunku Biotechnologia oparte jest na najwyższych 

standardach dydaktycznych we współpracy międzynarodowej. Studenci są włączani do realizacji 

projektów badawczych.  

§ 2. 

1. Podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie danych do systemu, o których mowa w art. 342 

ust. 1 Ustawy i uprawnionym do otrzymywania środków finansowych na kształcenie studentów 

studiów wspólnych na kierunku Biotechnologia jest Uniwersytet Gdański.  

2. Za nadzór nad prowadzeniem studiów odpowiada Dziekan MWB UG i GUMed lub prodziekan 

MWB UG i GUMed, jeżeli został upoważniony przez Dziekana.  

3. Zespołem opiniodawczym w sprawie prowadzenia kierunku Biotechnologia jest Rada 

Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego (Rada MWB UG i GUMed).   
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4. Ciałami doradczymi w sprawach prowadzenia kierunku Biotechnologia są Międzynarodowy 

Zespół Ekspercki ds. Kształcenia oraz Zespół Ekspercki Pracodawców. Skład tych zespołów oraz 

zasady powołania i funkcjonowania określa Umowa o zasadach organizacji i funkcjonowaniu 

MWB UG i GUMed.  

§ 3. 

1. Zajęcia na kierunku Biotechnologia prowadzone są przez nauczycieli akademickich MWB UG 

i GUMed.  

2. Zajęcia mogą być zlecane nauczycielom akademickim innych jednostek organizacyjnych obu 

Uczelni.  

3. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem infrastruktury dydaktycznej obu Uczelni. 

4. Doktoranci Studiów Doktoranckich LiSMiDoS oraz Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej 

Biotechnologii UG i GUMed prowadzą zajęcia dydaktyczne na kierunku Biotechnologia 

w ramach praktyk zawodowych.  

§ 4. 

1. Wspólne studia Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku 

Biotechnologia, zwane dalej Studiami, prowadzone są w formie studiów stacjonarnych.  

2. Studia prowadzone są na poziomie: studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia.  

3. Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów.  

4. Studia drugiego stopnia trwają 4 semestry.  

5. Studia, o których mowa w ust. 3 i 4 mają profil ogólnoakademicki.  

§ 5. 

1. Kierunek Biotechnologia jest przyporządkowany do dyscyplin: nauki biologiczne oraz nauki 

medyczne.  

2. Jako dyscyplinę wiodącą wskazuje się nauki biologiczne.  

§ 6. 

1. Na kierunku Biotechnologia warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz 

sposób jej przeprowadzania określa Uniwersytet Gdański.  

2. Regulamin studiów na kierunku Biotechnologia określa Uniwersytet Gdański.  

3. Studenci kierunku Biotechnologia są studentami Uniwersytetu Gdańskiego.  

4. Absolwenci kierunku Biotechnologia uzyskują dyplom wspólny. Dyplom wspólny ukończenia 

Studiów wydaje Uniwersytet Gdański.  

5. Wzór dyplomu zatwierdzany jest przez Senaty obu Uczelni. 

§ 7. 

1. Projekt programu studiów, w tym opis zakładanych efektów uczenia się dla studiów na kierunku 

Biotechnologia przygotowywany jest przez MWB UG i GUMed. Projekt programu studiów 

opiniuje Rada MWB UG i GUMed. 

2. Program studiów, w tym efekty uczenia się dla studiów na kierunku Biotechnologia, jest ustalany 

przez Senaty obu Uczelni.  

§ 8. 

1. Środki finansowe na prowadzenie studiów wspólnych na kierunku Biotechnologia pochodzą 

z subwencji Uniwersytetu Gdańskiego.  

2. Uniwersytet Gdański przekazuje Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu część środków 

finansowych w ramach otrzymanej subwencji na podstawie noty uznaniowej, zwanej dalej notą. 

3. Kwota środków finansowych, o których mowa w ust. 2 jest wyliczana zgodnie z algorytmem UG 

podziału subwencji MNiSW przyznanej na dany rok kalendarzowy, na podstawie sprawozdania 

z wykonania zajęć dydaktycznych na kierunku Biotechnologia za rok akademicki kończący się w 

roku przyznania subwencji MNiSW, podpisanego przez Dziekana MWB UG i GUMed 
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i złożonego w Dziale Kontrolingu UG oraz Biurze Kształcenia GUMed, zwanego dalej 

sprawozdaniem. 

4. Podpisane przez Dziekana MWB UG i GUMed sprawozdanie powinno zostać złożone w Dziale 

Kontrolingu UG oraz Biurze Kształcenia GUMed w terminie 30 dni od zakończenia roku 

akademickiego. 

5. Kwota  subwencji wyliczana przez Uniwersytet Gdański, stanowiąca podstawę uznania GUMed 

na podstawie noty jest określana na dany rok kalendarzowy. 

6. Ustalenie kwoty środków do przekazania przebiega w dwóch etapach:  

1) Etap I - Dział Kontrolingu UG wylicza część subwencji przypadającej na składnik studencki 

(studencko-doktorancki) oraz składnik umiędzynarodowienia dla MWB UG i GUMed, 

zgodnie z przyjętym w UG sposobem podziału subwencji MNiSW pomiędzy wydziały; 

2) Etap II - z uzyskanej kwoty wyliczana jest część dla strony GUMed wg procentowego udziału 

obu Stron w kształceniu na kierunku Biotechnologii, wynikającego ze sprawozdania 

wymienionego w ust. 3. Udział w kształceniu określa się z uwzględnieniem źródła 

finansowania kosztów wynagrodzeń za zajęcia dydaktyczne.  

7. Wyliczoną w  ust. 3 kwotę mnoży się o współczynnik wynikający z kosztów GUMed związanych 

z obsługą prowadzenia zajęć, wykorzystania infrastruktury oraz obsługi administracyjnej 

niezbędnej do prowadzenia wspólnego kierunku studiów. Współczynnik ustala się corocznie na 

podstawie proporcji zaangażowania infrastruktury obu uczelni w prowadzenie zajęć 

dydaktycznych.  

8. Nota uznaniowa jest przekazywana do GUMed po uchwaleniu przez Senat UG podziału subwencji 

MNiSW i w terminie 30 dni od złożenia sprawozdania. 

9. Powyższe rozliczenie rozumie się jako podział subwencji, otrzymanej przez stronę UG na 

prowadzenie studiów wspólnych na kierunku Biotechnologia, na część UG i część GUMed, co 

służy pokryciu wszelkich roszczeń finansowych Stron względem siebie. 

§ 9. 

Pomoc socjalna dla studentów studiujących na studiach na kierunku Biotechnologia jest przyznawana 

według szczegółowych zasad obowiązujących w Uniwersytecie Gdańskim. 

§ 10. 

Funkcjonowanie organizacji studenckich i samorządu studentów kierunku Biotechnologia określają 

szczegółowe przepisy obowiązujące w Uniwersytecie Gdańskim.  

§ 11. 

Umowa wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku, po podjęciu uchwał w sprawie 

prowadzenia przedmiotowych studiów wspólnych przez Senaty obu Uczelni.  

 

 

 

 

Rektor 

Uniwersytetu Gdańskiego 

 

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała 

 

 

Rektor 

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

 

prof. dr hab. Marcin Gruchała 

 


