
Uchwała Nr 58/2019 
Senatu Gdańskiego Uniwers3rtetu Medycznego 

z dnia 23 września 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia przez Senat GUMed wzorów dyplomów ukończenia studiów 

Na podstawie art 77 ust 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018, 
poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 27 ust 3 pkt 26 Statutu GUMed z dnia 23 kwietnia 2018 r. w zw. z art 227 ust 3 
Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższjmi i nauce (Dz.U. z dnia 30.08.2018 r., poz. 
1669z późn. zm) 

uchwala się co następuje 
§1 

Senat Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zatwierdza wzory dyplomów ukończenia studiów 
stanowiące załączniki do niniejszej ucłiwały: 

1) Wzór dyplomu ukończenia jednolitycłi studiów magisterskich: 
a) na Wydziale Lekarskim - zał. nr 1, 
b) na Wydziale Farmaceutycznym - zał. nr 2, 
c) na Wydziale Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycjmy Morskiej i Tropikalnej - zał. nr 3. 

2) Wzór djT)lomu ukończenia studiów pierwszego stopnia: 
a) na Wydziale Lekarskim - zał. nr 4, 
b) na Wydziale Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej - zał. nr 5. 

3) Wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia: 
a) na Wydziale Farmaceutycznym - zał. nr 6, 
b) na Wydziale Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej - zał. nr. 7. 

4) Wzór djT)lomu ukończenia studiów w dyscyplinie wiodącej na Wydziale Nauk o Zdrowiu 
z Instytutem Medycjmy Morskiej i Tropikalnej: 
a) ukończenia jednolitych studiów magisterskich - zał. nr 8, 
b) ukończenia studiów pierwszego stopnia - zał. nr 9, 
c) ukończenia studiów drugiego stopnia - zał. nr 10. 

§2 
Traci moc Uchwała Senatu GUMed nr 15/2017 z dnia 24.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia przez 
Senat GUMed wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia studiów oraz Uchwała Senatu GUMed 
Nr 18/2019 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie zatwierdzenia przez Senat GUMed wzoru uczelnianego 
djT)lomu ukończenia studiów drugiego stopnia na Wydziale Farmaceutycznjmi z Oddziałem 
Medycjmy Laboratoryjnej 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. 

Przewo 

Prof. dr hal* JMarcin Gruchała 


