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Przed mio tem Pro jek tu jest wy po sa że nie la bo ra -

to riów bu dyn ku Cen trum Na u ko wo -Ba daw cze go 

Me dy cy ny La bo ra to ryj nej w Gdań skim Uni wer sy te cie

Me dycz nym w meb le oraz sprzęt na u ko wy i mul ti me -

dial ny. Ce lem Pro jek tu jest po pra wa ja ko ści i do stęp no -

ści in fra struk tu ry dy dak tycz nej i na u ko wo -ba daw czej

oraz wzrost za trud nie nia i mo bil no ści za wo do wej.

Za ło że nia pro jek tu:

3 do sto so wa nie wy po sa że nia la bo ra to riów do obo wią -

zu ją cych stan dar dów

3 zwię ksze nie do stęp no ści i ja ko ści kształ ce nia w za wo -

dach me dycz nych, szcze gól nie w za wo dzie dia gno sty

la bo ra to ryj ne go

3 pod nie sie nie ja ko ści kształ ce nia przy szłej ka dry na u ko wej

3 po sze rze nie dzia łal no ści na u ko wo -ba daw czej

3 umoc nie nie po zy cji Uczel ni na tle in nych szkół 

wyż szych

3 za pew nie nie od po wied niej ilo ści wy so ce wyk wa li fi ko -

wa nych dia gno stów la bo ra to ryj nych dla ca łe go wo je -

wódz twa po mor skie go i re gio nu Po mo rza 

3 zwię ksze nie kon ku ren cyj no ści ab sol wen tów

Uczel ni na ryn ku pra cy

3 wzrost po ten cja łu ba daw czo -roz wo jo we go

3 pro wa dze nie usług ba daw czych na rzecz in nych 

pod mio tów z wo je wódz twa po mor skie go

3 uczest nic two w mię dzy na ro do wych pro jek tach ba daw -

czo -roz wo jo wych po przez współ pra cę Uczel ni z in ny mi

oś rod ka mi ba daw czy mi

Re zul ta ty pro jek tu:

3 Wy po sa że nie bu dyn ku Cen trum Na u ko wo -Ba daw cze go

Me dy cy ny La bo ra to ryj nej w Gdań skim Uni wer sy te cie

Me dycz nym w meb le biu ro we i la bo ra to ryj ne

3 Za kup apa ra tu ry na u ko wo -ba daw czej

3 Wy po sa że nie 5 sal se mi na ryj nych

3 Utwo rze nie 20 sta no wisk kom pu te ro wych

Re a li za cja Pro jek tu poz wo li na uno wo cześ nie nie ba zy 

na u ko wo -ba daw czej i dy dak tycz nej, przy czy ni się do wzro -

stu po zio mu na u cza nia oraz do wzro stu ilo ści wy so ko 

wys pe cja li zo wa nej ka dry, któ ra za si li nie tyl ko Gdań ski

Uni wer sy tet Me dycz ny ale rów nież in ne uczel nie oraz 

oś rod ki ba daw cze.

GDAŃ SKI UNI WER SY TET ME DYCZ NY

ul. Dę bin ki 7, bu dy nek 27, 80-211 Gdańsk

tel. (58) 349 27 91

e-ma il: le kal@gu med.edu.pl

www.gu med.edu.pl

„Wy po sa że nie la bo ra to riów bu dyn ku Cen trum Na u ko wo -Ba daw cze go 

Me dy cy ny La bo ra to ryj nej w Gdań skim Uni wer sy te cie Me dycz nym”.

Be ne fi cjent: Gdań ski Uni wer sy tet Me dycz ny

Okres re a li za cji pro jek tu: paź dzier nik 2009 – li sto pad 2010

Pro jekt otrzy mał do fi nan so wa nie UE w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go 

dla Wo je wódz twa Po mor skie go na la ta 2007-2013 w wy so ko ści 66,53%.

Cał ko wi ta war tość re a li za cji pro jek tu: 4 102 964,60 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

i budżetu Państwa.


