
Uchwała z 1993 r. 
Uchwał Nr 20/2012 
Uchwał Nr 22/2014 

Uchwała Nr 49/2019 
Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

z dnia 23 września 2019 r. 

w sprawie zmiany Zasad organizacji i funkcjonowania Międzyuczelnianego 
Wydziału Biotechnologii, Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersjrtetu 

Medycznego (MWB UG i GUMed) wprowadzonych Uchwałą Senatu Akademii 
Medycznej w Gdańsku z dnia 11 maja 1993 r. w sprawie powołania 

Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego 
zmienionej Uchwałą Nr 20/2012 z 28.05.2012 r. 

i Uchwałą Nr 22/2014 z 30.06.2014 r. 

Na podstawie art 204 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§1 

1. Zmienia się zasady organizacji i funkcjonowania Międzyuczelnianego Wydziału 
Biotecłinologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
stanowiące załącznik do jednobrzmiącycti ucłiwał Senatu Akademii Medycznej 
w Gdańsku z dnia 11 maja 1993 roku (ze zm.) i ucłiwały Senatu Uniwersjrtetu 
Gdańskiego z dnia 27 maja 1993 roku (ze zm.). 

2. Ustala się, że zasady organizacji i funkcjonowania Międzjruczelnianego Wydziału 
Biotecłinologii Uniwersjrtetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersjrtetu Medycznego 
w nowym brzmieniu określa projekt umowy pomiędzy Uniwersjrtetem Gdańskim 
i Gdańskim Uniwersjrtetem Medycznjrm o zasadacłi organizacji i funkcjonowania 
Międzjruczelnianego Wydziału Biotecłinologii Uniwersjrtetu Gdańskiego i Gdańskiego 
Uniwersjrtetu Medycznego stanowiący załącznik do niniejszej ucłiwały. 

§2 
Ucłiwała wcłiodzi w życie z dniem ucliwalenia pod warunkiem podjęcia ucłiwały o tej 
samej treści przez Senat Uniwersjrtetu Gdańskiego. 

Przewo( jp icz^ Senatu ^U^ed 

prof dr łi^/Marcin Grucłiała 
tor 

Uzasadnienie: 

Art 204. ustawy wprowadzającej ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
1. Centra naukowe, utworzone na podstawie art 31 ustawy uchylanej ly art 169 pkt 3, oraz jednostki międzyuczelniane i jednostki 

wspólne, utworzone na podstawie art 31a tej ustawy, działają na podstawie zawartych umów i porozumień. 
2. Uczelnie dostosują umowy, o których mowa w art 31 ustawy uchylanej w art 169 pkt 3, oraz porozumienia, o których 

mowa w art 31a tej ustawy, do przepisów ustawy, o której mowa w art 1, w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia 
wfycie. 


