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Uchwała nr 44/2019 
Uchwała nr 5/2020 t.j. 
Uchwala nr 18/2020 t.j. 

Uchwala nr 20/2021 

Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie GUMed uchwalonego 
Uchwalą  nr 44/2019 Senatu z dnia 3 czerwca 2019 r. 

- wprowadzenie tekstu jednolitego 

Na podstawie  art.  28 ust. 1 pkt 1 i  art.  34 ust. 2 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 w związku z § 143 ust. 3 i ust. 4 
Statutu GUMed (t.j. zał. nr  1 do Uchwały nr 18/2020 Senatu GUMed z dnia 20.04.2020 r.) 

uchwala się, co następuje: 

§1 

W Statucie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego będącym załącznikiem do Uchwały Senatu 
nr 44/2019 Senatu z dnia 3 czerwca 2019 r. (t.j. zał. nr  1 do Uchwały nr 18/2020 Senatu GUMed 
z dnia 20.04.2020 r.) wprowadza się  następujące zmiany: 

1. w § 16 ust. 41 ust. 5 otrzymują  brzmienie: 
„4. Ustalenie programu studiów wymaga zasięgnięcia opinii samorządu studenckiego. 

Samorząd studencki wydaje opinię  w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia 
samorządowi propozycji programu studiów. W przypadku berskutecznego upływu tego 
terminu, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się  za spełniony. 

5. Ustalenie programu kształcenia doktorantów wymaga zasięgnięcia opinii samorządu 
doktorantów. Samorząd doktorantów wydaje opinię  w terminie 2 tygodni od dnia 
doręczenia samorządowi propozycji programu kształcenia. W przypadku berskutecznego 
upływu tego terminu, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się  za spełniony." 

2. w § 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Senat podejmuje uchwały w innych sprawach określonych w Ustawie lub Statucie Uczelni 

albo wymagających wypowiedzi społeczności akademickiej". 

3. w § 21 ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich orzekająca w sprawach 

dyscyplinarnych nauczycieli akademickich". 

4. § 61 otrzymuje brzmienie: 
„I. Zakłady i kliniki, które zatrudniają  nie mniej niż  5 nauczycieli akademickich w grupie 

pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych w przeliczeniu na pełne 
etaty, w tym co najmniej 3 pracowników ze stopniem doktora habilitowanego lub 
zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni, w tym 1 osobę  z tytułem 
profesora, mogą  posługiwać  się  w nazwie określeniem odpowiednio: katedra i zakład lub 
katedra i klinika. 

2. Katedra zespołowa jest jednostką  integrującą  jednostki strukturalne. W skład katedry 
zespołowej wchodzą  co najmniej 2 jednostki strukturalne, w tym zakłady, kliniki lub inne 
samodzielne jednostki prowadzące działalność  badawczą  i dydaktyczną  w określonym 
obszarze dyscypliny naukowej i przedmiotu lub grupy przedmiotów nauczania. 
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3. Katedrę  zespołową  można utworzyć, gdy będzie w niej zatrudnionych nie mniej niż  5 
pracowników ze stopniem doktora habilitowanego lub zatrudnionych na stanowisku 
profesora lub profesora uczelni w przeliczeniu na pełne etaty, w tym 2 osoby z tytułem 
profesora. 

4. Katedra międzywydziałowa jest jednostką  integrującą  jednostki strukturalne wchodzące w 
skład więcej niż  jednego wydziału. Do katedry międzywydziałowej nie stosuje się  
warunków określonych w ust. 3". 

5. w § 109 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Konkursy na pierwsze zatrudnienie w Uczelni nauczyciela akademickiego, przeprowadzają  
komisje konkursowe wskazane w § 110 Statutu, powoływane przez Rektora na okres 
kadencji rektora. Komisje konkursowe wskazane w §110 ust. 2 i ust. 3 Statutu Rektor 
powołuje po zaopiniowaniu przez Senat". 

4. po § 136 dodaje się  § 136a ust. 1 i ust. 2 w brzmieniu: 

„§ 136a 

1. Dla zachowania więzi z Uczelnią  oraz dla podtrzymania kontaktów międzypokoleniowych 
sprzyjających wymianie doświadczeń  zawodowych i naukowych, pracownik Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego, który przed przejściem na emeryturę  lub rentę  uzyskał  tytuł  
naukowy profesora otrzymuje status emerytowanego profesora Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego i prawo używania tytułu  professor emeritus  GUMed  (prof. em.  GUMed). 

2. Prawa i obowiązki emerytowanego profesora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
określa Rektor w drodze zarządzenia". 

§ 2 
Wprowadza się  w załączniku nr 1 do Uchwały - tekst jednolity Statutu GUMed z uwzględnieniem 
zmian wprowadzonych niniejszą  Uchwałą . 

3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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