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  Załącznik nr 1 do Uchwały nr 61/2022  

Senatu GUMed z dnia 26.09.2022 r. 

 

Regulamin nadawania medalu „Primus Inter Pares” 

absolwentom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego  

Senat Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w trosce o promowanie aktywnego 

zdobywania wiedzy, rozbudzanie zamiłowania do pracy naukowej oraz działalności na 

rzecz społeczności lokalnej oraz środowiska akademickiego Uczelni postanawia, co 

następuje: 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady nadawania medalu Primus Inter Pares, zwanego dalej 

„Medalem”, w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, zwanym dalej również 

„Uczelnią” lub „GUMed”. 

2. Medal jest najwyższym wyróżnieniem dla absolwentów Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego.  

3. Medal nadawany jest przez Senat GUMed absolwentom poszczególnych 

wydziałów: Wydziału Lekarskiego, Wydziału Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny 

Morskiej i Tropikalnej, Wydziału Farmaceutycznego oraz Międzyuczelnianego 

Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego. 

4. Na potrzeby niniejszego Regulaminu za absolwenta kierunku farmacja uważa się 

studenta tego kierunku po przygotowaniu pracy dyplomowej i złożeniu egzaminu 

dyplomowego.  

5. Senat GUMed może nadać każdorazowo (jeden raz w roku kalendarzowym) po 

jednym Medalu na wydział. 

6. Medal nadawany jest absolwentom wyróżniającym się w nauce i działalności 

społecznej, a w szczególności tym, którzy spełniają łącznie poniższe wymagania: 

a) osiągnęli wysokie wyniki w nauce; 

b) wykazali się pracą naukową w ramach studenckich kół naukowych; 

c) aktywnie działali w organizacjach studenckich, społecznych; 

d) angażowali się w życie społeczności akademickiej Uczelni. 

§ 2 

1. Senat GUMed nadaje Medal, z uwzględnieniem treści § 1 ust. 3 - 6, wybranym przez 

siebie absolwentom spośród przedstawionych mu kandydatów, których mogą 

zgłaszać: 

a) Rektor GUMed;  

b) każdy z Prorektorów;  

c) każdy z Dziekanów; 

d) Zarząd Uczelnianego Samorządu Studenckiego GUMed; 

e) opiekun studenckiego koła naukowego działającego w GUMed; 

f) przewodniczący organizacji studenckiej działającej w GUMed. 



2 

 

2. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez złożenie przez uprawniony podmiot, o 

którym mowa w ust. 1, wniosku, o którym mowa w § 3. 

3. Prorektor ds. Studenckich przedstawia Senatowi GUMed na posiedzeniu 

kandydatów do nadania Medalu.  

4. Decyzja Senatu GUMed o nadaniu Medalu jest ostateczna.  

§ 3 

1. Wniosek o nadanie Medalu danemu absolwentowi należy złożyć do Prorektora                   

ds. Studenckich w terminie do 31 sierpnia roku ukończenia studiów przez kandydata, 

a w przypadku kierunku farmacja – do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok 

ukończenia studiów przez kandydata.  

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

§ 4 

Laureaci Medalu otrzymują dodatkowe punkty w systemie punktowym stosowanym przy 

kwalifikowaniu kandydatów do Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed, zgodnie z uchwałą 

określającą warunki i tryb rekrutacji do Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed na dany rok 

akademicki.  

§ 5 

Medal wręczany jest przez Rektora GUMed w czasie uroczystości inauguracji roku 

akademickiego lub dyplomatorium. 

§ 6 

Ewidencję nadanych medali prowadzi Sekretariat Rektora Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego. 

§ 7 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

Załącznik: 

1. Wniosek o nadanie medalu „Primus Inter Pares”  

 

 

 


