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REGULAMIN WYBORÓW  

organów jednoosobowych i członków organów kolegialnych  
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

 

 
DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Wybory organów jednoosobowych i członków organów kolegialnych Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego przeprowadza się zgodnie z postanowieniami ustawy z 
dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. 
zm.), zwanej dalej Ustawą, Statutem GUMed oraz niniejszym regulaminem. 

§ 2  

1. Wybory, o których mowa w § 1 przeprowadza się z zachowaniem następujących 
zasad: 

1) Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w 

uczelni jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym 
nauczycielami akademickimi, studentom oraz doktorantom; 

2) Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w 
uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego 
piątego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – 
siedemdziesiątego roku życia, pracownikom niebędącym nauczycielami 
akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz 
doktorantom; 

3) Każdy wyborca, o którym mowa w pkt. 1, ma prawo do zgłaszania kandydatów; 
4) Wszystkie głosowania wyborcze są tajne,  
5) Dla ważności wyborów elektorów Kolegium Elektorów Uczelni oraz członków 

organów kolegialnych wymagany jest udział w I-szym terminie co najmniej 50% 
uprawnionych do głosowania, natomiast w II-gim terminie ważność wyborów jest 
zachowana przy udziale dowolnej liczby uprawnionych do głosowania. 

6) Wybór uważa się za dokonany, jeżeli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnych 
głosów, chyba że statut uczelni wymaga innej większości kwalifikowanej; 

7) W przypadku wyboru elektorów Kolegium Elektorów Uczelni oraz członków 
organów kolegialnych wybór następuje, gdy kandydat uzyskał więcej niż połowę 
ważnie oddanych głosów. Jeżeli w pierwszej turze głosowania przewidywana liczba 

kandydatów nie uzyska wymaganej liczby głosów, do następnej tury głosowania 
przechodzą wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 30% ważnie 
oddanych głosów. 

8) Głos jest nieważny, jeżeli:  
a) został oddany na karcie innej niż urzędowa,  
b) karta została przedarta, 
c) umieszczono nazwisko osoby niekandydującej, 
d) na karcie wyborczej pozostawiono więcej kandydatów, niż określa to dany 

okręg wyborczy. 

9) Czas i miejsce wyborów podaje się do wiadomości w takim terminie i w taki 
sposób, aby wyborca miał możliwość wzięcia udziału w wyborach. 

 

§ 3 
 



Wybory w Uczelni przeprowadzają: Uczelniana Komisja Wyborcza i Wydziałowe Komisje 
Wyborcze.  

 
§ 4 

 
Senat wybiera Uczelnianą Komisję Wyborczą, zaś Rady Wydziałów wybierają Wydziałowe 

Komisje Wyborcze. Wybór i ukonstytuowanie się tych komisji powinny nastąpić nie 
później niż do końca grudnia przedostatniego roku swej kadencji. 

 
§ 5 

 
1. Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej i Wydziałowej Komisji Wyborczej określa Statut.  

2. Na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Rektora, Uczelniana Komisja Wyborcza 
wybiera swego przewodniczącego, jego zastępców i sekretarza. Przewodniczący 
Uczelnianej Komisji Wyborczej przewodniczy zebraniu wyborczemu Kolegium 
Elektorów Uczelni. 

3. Na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Dziekana Wydziałowa Komisja Wyborcza 
wybiera swego przewodniczącego, jego zastępców i sekretarza. Przewodniczący 
Wydziałowej Komisji Wyborczej przewodniczy zebraniu wyborczemu Kolegium 

Elektorów Wydziału 

4. Kadencja Komisji Wyborczych upływa z chwilą powołania nowych Komisji 
Wyborczych zgodnie z § 4. 

5. Osoba pełniąca w Uczelni funkcję z wyboru lub osoba kandydująca na taką funkcję, 
będąca członkiem Komisji Wyborczej obowiązana jest zrezygnować z prac Komisji 
związanych z wyborami na funkcję pełnioną przez tę osobę lub na funkcję, na którą 
ta osoba kandyduje. Osoba ta zobowiązana jest zgłosić powyższy fakt 
przewodniczącemu organu kolegialnego powołującemu Komisję. 

6. Uczestnik Uczelnianej Komisji Wyborczej lub Wydziałowej Komisji Wyborczej traci 
mandat w razie kandydowania w wyborach na Rektora, prorektora, dziekana, 
prodziekana. 

7. Uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej należy dokonać gdy liczba 
uczestników jest mniejsza niż 17 osób, a Wydziałowej Komisji Wyborczej gdy liczba 
uczestników jest mniejsza niż 7 osób. 

 
DZIAŁ II. ZADANIA UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

I WYDZIAŁOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 
 

§ 6 

 
1. Do zadań Uczelnianej Komisji Wyborczej należy organizowanie wyborów, a w 

szczególności:  

1) przedłożenie Senatowi regulaminu wyborczego ustalającego szczegółowy tryb 
przeprowadzania wyborów w Uczelni,  

2) ustalanie terminarza czynności wyborczych,  

3) ustalenie liczby mandatów dla przedstawicieli poszczególnych grup społeczności 
akademickiej i jednostek Uczelni w Kolegium Elektorów Uczelni, 

4) nadzorowanie przebiegu wyborów na Wydziałach,  

5) przeprowadzanie wyborów członków Senatu i Kolegium Elektorów Uczelni w 
jednostkach niewchodzących w skład Wydziałów oraz spośród pracowników 
niebędących nauczycielami akademickimi i doktorantów na zebraniach 
ogólnouczelnianych poszczególnych grup,  

6) ustalanie i ogłaszanie list kandydatów na stanowiska Rektora i Prorektorów,  



7) organizowanie i przeprowadzanie  wyborów na stanowiska Rektora i Prorektorów,  

8) stwierdzanie dokonania wyboru członków Kolegium Elektorów Uczelni oraz 
wyboru na stanowiska Rektora i Prorektorów,  

9) Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej stwierdza na piśmie wybór rektora 

i niezwłocznie zawiadamia o wyborze ministra właściwego do spraw zdrowia 

10) stwierdzanie nieważności wyborów w przypadku nieprawidłowego ich przebiegu,  

11) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem wyborów,  

12) zabezpieczenie dokumentacji wyborów.  

 
§ 7 

 
1. Do zadań Wydziałowej Komisji Wyborczej w szczególności należy:  

1) ustalanie szczegółowego terminarza czynności wyborczych, w porozumieniu 
z Uczelnianą Komisją wyborczą, 

2) organizowanie i przeprowadzanie wydziałowych zebrań wyborczych w celu 
dokonania wyboru członków Senatu i Kolegium Elektorów Uczelni spośród 
nauczycieli akademickich,  

3) organizowanie i przeprowadzanie wyborów przedstawicieli do Rady Wydziału oraz 

wyboru Dziekana i Prodziekanów,  

4) stwierdzanie dokonania wyboru członków Kolegium Elektorów Wydziału 
oraz wyboru na funkcje Dziekana i Prodziekanów, 

5) stwierdzanie nieważności wyborów w przypadku nieprawidłowego ich przebiegu, 

6) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem wyborów, 

7) informowanie Uczelnianej Komisji Wyborczej o ustalonym szczegółowym 
terminarzu czynności wyborczych, o przebiegu i wynikach wyborów, 

8) zabezpieczenie dokumentacji wyborów, sukcesywne przekazywanie do Uczelnianej 
Komisji Wyborczej wyników wyborów Dziekana, Prodziekanów, przedstawicieli 
do Senatu.   

 
 

DZIAŁ III. SKŁAD KOLEGIALNYCH ORGANÓW UCZELNI 
 

§ 8 
 

Skład Senatu i Rad Wydziału określa Statut Uczelni.  

§ 9 

Mandat studenta lub doktoranta w organach kolegialnych wygasa z chwilą ukończenia 
odpowiednich studiów.  

 

§ 10 
1. Funkcji członka organu kolegialnego Uczelni nie można łączyć z funkcją organu 

jednoosobowego innej uczelni, ze statusem założyciela innej uczelni niepublicznej 
będącego osobą fizyczną albo ze statusem członka organu osoby prawnej będącej 
założycielem innej uczelni niepublicznej.  

2. Ta sama osoba nie może być członkiem senatu dłużej niż dwie następujące po sobie 
kadencje. Nie dotyczy to osób wchodzących w skład senatu w związku z pełnieniem 
funkcji organu jednoosobowego uczelni. 

  

DZIAŁ IV. WYBORY JEDNOOSOBOWYCH ORGANÓW UCZELNI 
 



§ 11 
 
1. Rektor Uczelni jest wybierany spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł 

naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 

2. Prawo zgłaszania kandydatów na Rektora przysługuje nauczycielom akademickim 
zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym 

nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu pracy, 
studentom oraz doktorantom. Zgłoszenie wymaga pisemnej zgody kandydata. Liczba 
kandydatów nie jest ograniczona. Kandydatów na stanowisko Rektora zgłasza się do 
Uczelnianej Komisji Wyborczej Uczelni. 

3.  Uczelniana Komisja Wyborcza przed ustaleniem ostatecznej liczby zgłoszonych 
kandydatów na funkcję Rektora zobowiązana jest uzyskać od nich pisemne 
potwierdzenie zgody na kandydowanie oraz oświadczenie o złożeniu oświadczenia 
lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego we 
właściwych organach, zgodnie z art. 4,7 i 8 ustawy z dnia 18 października 2006 r. 
o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-
1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz.425). 
Obowiązek złożenia wymienionych wyżej oświadczeń dotyczy kandydatów na funkcje 
Rektora urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku. 

4. Warunkiem pełnienia funkcji Rektora jest zatrudnienie w Uczelni jako podstawowym 

miejscu pracy.  

5. Rektor, który osiągnie wiek emerytalny w trakcie kadencji, celem jej ukończenia 
zostaje zatrudniony w Uczelni na podstawie umowy o pracę.  

6. Rektorem zostaje kandydat, za którym wypowiedziała się w głosowaniu tajnym więcej 
niż połowa członków Kolegium Elektorów Uczelni uczestniczących w zebraniu 
wyborczym. Głosowanie jest ważne tylko wówczas, gdy uczestniczyło w nim co 
najmniej 2/3 członków Kolegium Elektorów.  

7. Wyboru Rektora dokonuje nie później niż w maju ostatniego roku upływającej 
kadencji Kolegium Elektorów Uczelni.  

8. Zebranie wyborcze Rektora organizuje Uczelniana Komisja Wyborcza zgodnie 
z terminarzem wyborów.  

9. Zebranie wyborcze powinno składać się z dwóch części: w pierwszej części kandydaci 
na rektora prezentują swój program działalności rektora i odpowiadają na ewentualne 
pytania elektorów Kolegium Elektorów Uczelni, a w drugiej części odbywają się 
wybory.  

10. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby 
głosów, przeprowadza się powtórne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy 
w pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów.  

11. Przewodniczący Komisji Wyborczej stwierdza na piśmie wybór Rektora i niezwłocznie 

zawiadamia o wyborze Ministra właściwego do spraw zdrowia.  

12. Rektora, z zastrzeżeniem art. 38 ustawy, może odwołać przed upływem kadencji 
Kolegium Elektorów Uczelni. Wniosek o odwołanie Rektora może być zgłoszony przez 
co najmniej 1/2 statutowego składu Senatu. Uchwała o odwołaniu Rektora jest 
podejmowana większością co najmniej 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 
składu Kolegium Elektorów. 

 
§ 12 

 
1. Propozycje kandydatów na Prorektorów, po jednym na stanowisko, Rektor-elekt 

przedstawia Uczelnianej Komisji Wyborczej.  

2. Uczelniana Komisja Wyborcza zobowiązana jest uzyskać od kandydatów na 
Prorektorów pisemne potwierdzenie zgody na kandydowanie oraz oświadczenie o 
złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu 
oświadczenia lustracyjnego we właściwych organach, zgodnie z art. 4,7 i 8 ustawy z 



dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz.425). Obowiązek złożenia wymienionych wyżej 
oświadczeń dotyczy kandydatów na funkcje Prorektora urodzonych przed dniem 1 
sierpnia 1972 roku. 

3. Propozycje kandydatów na stanowiska Prorektorów mogą zgłaszać Rektorowi-elektowi 

elektorzy spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora 
lub stopień naukowy doktora habilitowanego i zatrudnionych w Uczelni jako 
podstawowym miejscu pracy. 

4. Rektor-elekt nie jest związany propozycjami kandydatur zgłoszonymi przez elektorów.  

5. Kandydatura prorektora właściwego do spraw studenckich wymaga zgody zwykłej 
większości przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład Kolegium 
Elektorów Uczelni. Niezajęcie stanowiska w terminie 5 dni od dnia przedstawienia 
kandydata na prorektora właściwego do spraw studenckich uważa się za wyrażenie 
zgody.  

6. Danym Prorektorem zostaje kandydat, za którym wypowiedziała się w głosowaniu 
tajnym więcej niż połowa członków Kolegium Elektorów Uczelni uczestniczących 
w zebraniu wyborczym. Głosowanie jest ważne tylko wówczas, gdy uczestniczyło w 
nim co najmniej 2/3 członków Kolegium Elektorów.  

7. Prorektorów wybiera się na kolejnym zebraniu Kolegium Elektorów Uczelni, po 
wyborze rektora.  

8. Wybór każdego prorektora odbywa się osobno, odpowiednio w sposób określony w § 
12 ust. 9.  

9. Jeżeli któryś z kandydatów na Prorektorów nie uzyska wymaganej większości głosów, 
wówczas Rektor ogłasza innego kandydata na to stanowisko, a głosowanie nad jego 
wyborem winno odbyć się w ciągu 7 dni (przy zachowaniu warunków zawartych w 
par. 12 pkt.6) 

10. Przewodniczący Komisji Wyborczej stwierdza na piśmie wybór Prorektorów.  

11. Prorektora odwołuje Kolegium Elektorów Uczelni, z tym że:  

1) wniosek o odwołanie Prorektora może być zgłoszony przez Rektora, a pisemny 
wniosek o odwołanie Prorektora właściwego do spraw studenckich może być 
zgłoszony również przez 3/4 przedstawicieli studentów i doktorantów 
wchodzących w skład Senatu,  

2) uchwała o odwołaniu Prorektora jest podejmowana bezwzględną większością 
głosów w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu Kolegium Elektorów 
Uczelni. 

 
§ 13 

 

1. Dziekana i Prodziekanów wybiera Kolegium Elektorów Wydziału spośród osób 
posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, 
zatrudnionych na Wydziale jako podstawowym miejscu pracy, po wyborze Rektora 
Uczelni, a na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed —po 
wyborach Rektorów obu Uczelni.  

2. Kandydatów na stanowisko Dziekana zgłaszają członkowie Kolegium Elektorów 
Wydziału do Wydziałowej Komisji Wyborczej lub na zebraniach wyborczych. Wniosek 
musi uzyskać pisemną zgodę kandydata. 

3. Wydziałowa Komisja Wyborcza zobowiązana jest uzyskać od kandydatów na 
stanowisko Dziekana pisemne potwierdzenie zgody na kandydowanie oraz 
oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim 
złożeniu oświadczenia lustracyjnego we właściwych organach, zgodnie z art. 4,7 i 8 
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz.425). Obowiązek złożenia wymienionych wyżej 



oświadczeń dotyczy kandydatów na funkcje Dziekana urodzonych przed dniem 1 
sierpnia 1972 roku. 

4. Wybór Dziekana i Prodziekanów przeprowadzają Wydziałowe Komisje Wyborcze, 
odpowiednio w sposób określony w § 11 ust. 9.  

5. Dziekanem zostaje kandydat, za którym opowiedziała się w głosowaniu tajnym ponad 
połowa obecnych na posiedzeniu Kolegium Elektorów Wydziału. Głosowanie jest 

ważne tylko wówczas, gdy uczestniczyło w nim co najmniej 2/3 członków Kolegium 
Elektorów Wydziału.  

6. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby 
głosów, przeprowadza się powtórne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy 
w pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów.  

7. Dziekana może odwołać Kolegium Elektorów Wydziału na wniosek poparty przez 
co najmniej 1/2 statutowego składu Rady Wydziału. Uchwała o odwołaniu Dziekana 
jest podejmowana większością co najmniej 3/4 głosów przy obecności co najmniej 
2/3 składu Kolegium Elektorów Wydziału.   

 

§ 14 
 
1. Dziekan sprawuje swoją funkcję z pomocą Prodziekanów.  

2. Liczba Prodziekanów wynosi: na Wydziale Lekarskim – 5, z których jeden pełni 
funkcję Kierownika Oddziału Stomatologicznego; na Wydziale Farmaceutycznym – 3, 
z których jeden pełni funkcję Kierownika Oddziału Medycyny Laboratoryjnej; na 
Wydziale Nauk o Zdrowiu – 4, z których 1 pełni funkcję Kierownika Oddziału 
Pielęgniarstwa; na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii – 3. 

 
§ 15 

 
1. Na Wydziałach wybiera się Prodziekanów spośród osób posiadających tytuł naukowy 

lub stopień naukowy doktora habilitowanego, a w uzasadnionych przypadkach 
posiadających stopień naukowy doktora, zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym 
miejscu pracy.  

2. Kandydatów na stanowiska odpowiednich Prodziekanów Dziekan-elekt przedstawia 
Wydziałowej Komisji Wyborczej.  

3. Wydziałowa Komisja Wyborcza zobowiązana jest uzyskać od kandydatów 
na Prodziekanów pisemne potwierdzenie zgody na kandydowanie oraz oświadczenie 
o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu 
oświadczenia lustracyjnego we właściwych organach, zgodnie z art. 4,7 i 8 ustawy z 
dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz.425). Obowiązek złożenia wymienionych wyżej 
oświadczeń dotyczy kandydatów na funkcje Rektora urodzonych przed dniem 1 
sierpnia 1972 roku. 

4. Członkowie Kolegium Elektorów Wydziału mają prawo zgłosić Dziekanowi-elektowi 
propozycje kandydatur na stanowiska Prodziekanów.  

5. Dziekan-elekt nie jest związany propozycjami wyborców.  

6. Kandydatura Prodziekana do spraw studenckich, o ile taka funkcja jest przewidziana 
na Wydziale, wymaga zgody zwykłej większości przedstawicieli studentów i 
doktorantów wchodzących w skład Kolegium Elektorów Wydziału. Wyrażenie zgody 
następuje w terminie 5 dni od dnia przedstawienia kandydata na Prodziekana do 
spraw studenckich.  

7. Odpowiednim Prodziekanem zostaje kandydat, za którym opowiedziała się 
w głosowaniu tajnym ponad połowa obecnych na posiedzeniu Kolegium Elektorów 
Wydziału. Głosowanie jest ważne tylko wówczas, gdy uczestniczyło w nim co najmniej 
2/3 członków Kolegium Elektorów Wydziału.  



8. Prodziekana może odwołać Kolegium Elektorów Wydziału na wniosek poparty przez 
co najmniej 1/2 statutowego składu Rady Wydziału. Uchwała o odwołaniu 
Prodziekana jest podejmowana większością co najmniej 3/4 głosów w obecności co 
najmniej 2/3 składu Kolegium Elektorów Wydziału.  

 
§ 16 

 

1. Rektor, Prorektor, Dziekan, Prodziekan nie mogą być wybrani do pełnienia tej samej 
funkcji na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.  

2. Funkcje Rektora, Prorektora, Dziekana i Prodziekana mogą być łączone jedynie z 
funkcją Kierownika Katedry, Zakładu lub Kliniki.  

3. Ustępujący Rektor podejmuje istotne dla Uczelni decyzje za wiedzą Rektora-elekta. 
Ustępujący Rektor wprowadza Rektora-elekta w zagadnienia związane z pełnioną 
funkcją. Dotyczy to również odpowiednio Prorektorów, Dziekanów i Prodziekanów.  

 
§ 17 

 
1. Funkcji organu jednoosobowego Uczelni lub jego zastępcy nie może pełnić osoba 

pełniąca funkcję organu jednoosobowego w innej uczelni albo będąca założycielem 

innej uczelni niepublicznej.  

 
DZIAŁ V. WYBORY KOLEGIUM ELEKTORÓW UCZELNI 

 
§ 18 

 
Wyboru Rektora i Prorektorów dokonuje Kolegium Elektorów Uczelni, zaś wyboru 
Dziekana i Prodziekanów dokonują Kolegia Elektorów Wydziałów. 

 
§ 19 

1. Kolegium Elektorów Uczelni tworzą:  

1) wszyscy nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub 
stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni w Uczelni jako 
podstawowym miejscu pracy,  stanowiąc 50–60% elektorów Kolegium, 

2) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, stanowiąc 15% składu 
Kolegium, w  liczbie proporcjonalnej do stanu zatrudnienia na Wydziałach oraz w 
jednostkach międzywydziałowych i ogólnouczelnianych, przy zachowaniu zasady 
reprezentacji wymienionych jednostek przez co najmniej jednego przedstawiciela, 

3) przedstawiciele studentów w proporcji do ich liczby na Wydziałach oraz 

przedstawiciele doktorantów w liczbie proporcjonalnej do liczby studentów oraz 
liczby doktorantów na Wydziałach, przy zachowaniu zasady reprezentacji 
uczestników studiów doktoranckich przez co najmniej jednego przedstawiciela. 
Przedstawiciele studentów i doktorantów stanowią łącznie 20–25% składu 
Kolegium,  

4) przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 
stanowiąc 2–5% składu Kolegium. 

2) Liczba elektorów KEU zatrudnionych na stanowisku profesora lub posiadających 
stopień doktora habilitowanego może ulec zmianie w przypadku powiększenia się 
liczby nauczycieli akademickich ze stopniem doktora habilitowanego. W takim 
przypadku nie ulega zmianie liczba pozostałych elektorów. 

 
§ 20 

 



1. Wybory elektorów do Kolegium Elektorów Uczelni spośród nauczycieli akademickich 
nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego z danego Wydziału 
organizowane są przez Wydziałowe Komisje Wyborcze.  

2. Wyboru elektorów spośród nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia 
naukowego doktora habilitowanego, a zatrudnionych poza Wydziałem, dokonuje się 
na zebraniach organizowanych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą.  

3. Wybór elektorów spośród doktorantów dokonywany jest na zebraniach 
organizowanych przez Samorząd Doktorantów z zachowaniem zasady 
proporcjonalności, o której mowa w § 47 ust. 2 Statutu. 

4. Wyboru elektorów spośród studentów dokonuje się na zebraniach organizowanych 
przez Samorząd Studencki przy zachowaniu zasady proporcjonalności do liczby 
studentów na Wydziałach.  

5. Wyboru elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 
dokonuje się na zebraniach organizowanych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą.   

6. Podziału mandatów w Kolegium Elektorów Uczelni dokonuje Uczelniana Komisja 
Wyborcza według stanu zatrudnienia i liczebności studentów i doktorantów w dniu 
5 stycznia w ostatnim roku kadencji.  

 

§ 21 

 

Kolegium Elektorów Wydziału tworzą wszyscy członkowie Rady Wydziału.  

 

§ 22  

1. Elektorem KEU może zostać każdy nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni jako 
podstawowym miejscu pracy, każdy pracownik niebędący nauczycielem akademickim 
zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, uczestnik studiów doktoranckich 
oraz student, wybrany w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów 
na zebraniach organizowanych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą. 

 

DZIAŁ VI. OKRĘGI WYBORCZE 

 

§ 23 

1. Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadza zebrania wyborcze zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu, w ogłoszonym terminie i miejscu.  

 
§ 24 

2. Wyboru przedstawicieli studentów Wydziału Lekarskiego, Wydziału 
Farmaceutycznego i Wydziału Nauk o Zdrowiu, do Uczelnianego Kolegium Elektorów i 
organów kolegialnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dokonuje Uczelniany 
Samorząd Studencki zgodnie z niniejszym Regulaminem i Regulaminem Komisji 
Wyborczej Uczelnianego Samorządu Studenckiego oraz zasadami wyborów 
przedstawicieli studentów do organów kolegialnych Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego, zatwierdzonym przez Senat GUMed.  

3. Przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studenckiego przekazuje 
Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej wyniki wyborów przedstawicieli 
studentów do Kolegium Elektorów Uczelni, Senatu i Rad Wydziałów, zgodnie 
z ustalonym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą terminarzem czynności wyborczych. 

§ 25 

4. Wyboru przedstawicieli doktorantów Wydziału Lekarskiego, Wydziału 
Farmaceutycznego i Wydziału Nauk o Zdrowiu, do Uczelnianego Kolegium Elektorów i 
organów kolegialnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dokonuje Uczelniany 



Samorząd Studiów Doktoranckich zgodnie z niniejszym Regulaminem i Regulaminem 
Komisji Wyborczej Samorządu  Studiów  Doktoranckich oraz zasadami wyborów 
przedstawicieli Doktorantów do organów kolegialnych Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego, zatwierdzonym przez Senat GUMed.   

5. Przewodniczący Uczelnianego Samorządu Doktorantów przekazuje Przewodniczącemu 
Uczelnianej Komisji Wyborczej wyniki wyborów przedstawicieli studentów/ 
doktorantów do Kolegium Elektorów Uczelni, Senatu i Rad Wydziałów, zgodnie z 

ustalonym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą terminarzem czynności wyborczych. 
 

§ 26 

1. Podziału mandatów w Kolegium Elektorów Uczelni, Radach Wydziałów i Senacie 
na poszczególne okręgi wyborcze dokonuje Uczelniana Komisja Wyborcza, z 
zachowaniem zasady proporcjonalności do stanu zatrudnienia i liczby studentów i 
doktorantów w danym okręgu, według stanu zatrudnienia i liczebności studentów 
i doktorantów na dzień 5 stycznia ostatniego roku kadencji, zgodnie z § 48 ust. 6. 

2. Podział mandatów, o których mowa w ust. 1 zatwierdza Senat, lub z upoważnienia 
Senatu Rektor.  

§ 27 

Elektorzy KEU są zobowiązani do obecności na wszystkich właściwych zebraniach 
wyborczych, a ewentualna nieobecność z ważnych przyczyn, winna być pisemnie 
usprawiedliwiona w terminie poprzedzającym zebranie. Osoby przebywające w okresie 
wyborów poza granicami kraju są odliczane z obowiązkowego quorum. 

 
DZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 28 

1. Każde z wymienionych w niniejszym regulaminie zebrań wyborczych zatwierdza 
przedstawiony przez odpowiednią komisję wyborczą szczegółowy program wyborów, 
stwierdzając równocześnie jego zgodność z zasadami określonymi w niniejszym 
regulaminie, a następnie w głosowaniu jawnym wybiera przewodniczącego, zastępcę, 
ewentualnie dwóch zastępców przewodniczącego zebrania, którzy przejmują 
kierownictwo dalszych etapów wyborów, komisję mandatową, która stwierdza 
prawomocność zebrania, komisję skrutacyjną, która oblicza i ogłasza na zebraniu 
wyniki wyborów, protokolanta zebrania, ewentualnie dwóch.  

2. Każde z wymienionych zebrań wyborczych musi być protokołowane. Protokoły wraz 
z pełną dokumentacją wyborów (oddane głosy, protokoły komisji mandatowej i 
skrutacyjnej) winny być przekazane przez odpowiednie komisje wyborcze do 
Uczelnianej Komisji Wyborczej.  

§ 29 
 

Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów Uczelni trwa 4 lata i rozpoczyna się 
z dniem 1 września w roku wyborów, a kończy się z dniem 31 sierpnia w roku, w którym 
upływa kadencja. 

 
§ 30 

 
Wybory Rektora, Prorektorów, Dziekanów i Prodziekanów odbywają się kolejno 
w odrębnych terminach ustalonych przez odpowiednie Komisje Wyborcze, z tym że 
wybory Rektora i Prorektorów powinny być przeprowadzone do 31 maja, a Dziekanów 
i Prodziekanów do 15 czerwca w ostatnim roku upływającej kadencji z zastrzeżeniem § 60 
ust. 1 Statutu GUMed dla wyborów na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i 
GUMed. 

 



§ 31 
 

1. Mandat członka organu kolegialnego oraz organu jednoosobowego Uczelni wygasa 
przed upływem kadencji w razie:  

1) zgonu,  

2) rezygnacji,  

3) długotrwałej niezdolności do pełnienia funkcji spowodowanej chorobą lub 
innymi okolicznościami, jeśli okres tej nieobecności przekracza 6 miesięcy,  

4) odwołania z pełnionej funkcji przez organ wyborczy,  

5) prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną określoną w art. 140 ust. 1 pkt 3 i 
4 Ustawy w odniesieniu do nauczycieli akademickich lub prawomocną karą 
dyscyplinarną określoną w art. 212 pkt 4 Ustawy w odniesieniu do studentów 
i w art. 226 ust. 1 w związku z art. 212 pkt 4 Ustawy w odniesieniu do 
doktorantów,  

6) rozwiązania stosunku pracy w odniesieniu do przedstawicieli pracowników lub 
utraty statusu studenta w odniesieniu do przedstawicieli studentów lub statusu 
doktoranta w odniesieniu do przedstawicieli doktorantów,  

7) gdy osoba posiadająca mandat utraciła bierne prawo wyborcze,  

8) niezaprzestanie kontynuowania dodatkowego zatrudnienia bez zgody Senatu w 
ramach stosunku pracy przez nauczyciela akademickiego, będącego organem 
jednoosobowym uczelni. 

 
§ 32 

 
1. Wygaśnięcie mandatu członka organu kolegialnego lub jednoosobowego przed 

upływem kadencji stwierdza Senat lub właściwa Rada Wydziału.  

2. Skład organu kolegialnego uzupełnia się w drodze wyborów uzupełniających, zgodnie 
z trybem przewidzianym dla wyboru na odpowiednie stanowisko, w ciągu trzech 
miesięcy od wygaśnięcia mandatu. 

3. Nie przeprowadza się wyborów uzupełniających, jeżeli okres między wygaśnięciem 
mandatu a końcem kadencji organu kolegialnego lub jednoosobowego jest krótszy niż 
6 miesięcy.  

4. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu 
dotyczące wyborów.  

 
§ 33 

Ustępujący Rektor odpowiada za organizację i przeprowadzenie wyborów w oparciu 
o szczegółowe zasady uchwalone przez Senat.  

 
 

 
 



 
Załącznik nr 1 

OKRĘGI WYBORCZE 
 

1. Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadza w ogłoszonym terminie i miejscu 
zebrania wyborcze: 

a) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród 

nauczycieli akademickich niebędących na stanowisku profesora i nie 
posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego, zatrudnionych w 
Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, w następujących okręgach 
wyborczych:  

 
I Okręg Wyborczy:   

Wydział Lekarski: Zakład Anatomii i Neurobiologii , Zakład Anatomii Klinicznej, Zakład 
Embriologii, Zakład Mikroskopii Elektronowej, Katedra i Zakład Biochemii, Katedra i 
Zakład Biologii i Genetyki, Katedra i Zakład Chemii Medycznej, Katedra i Zakład 
Farmakologii, Katedra i Zakład Fizjologii, Katedra i Zakład Fizyki i Biofizyki, Katedra i 
Zakład Histologii, Zakład Immunologii, Zakład Immunologii Klinicznej i Transplantologii, 
Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Zakład Etyki, Zakład 
Higieny i Epidemiologii, Wydziałowe Studium Informatyki Medycznej i Biostatystyki 

- wybiera 5 Elektorów KEU, 5 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego i 1 
Senatora.  

 

II Okręg Wyborczy:   

Wydział Lekarski: Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej 
i Transplantacyjnej, Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Katedra i Klinika 
Chirurgii Onkologicznej, Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej, Klinika Chirurgii 
Plastycznej, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Katedra i Klinika Nefrologii, 
Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, 
Zakład Nadciśnienia Tętniczego, Zakład Fizjologii  Klinicznej, Zakład Prewencji i 
Dydaktyki, Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych, Katedra i Klinika Chorób 
Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii, Klinika Endokrynologii i Chorób 
Wewnętrznych, Klinika Chorób Zakaźnych, Katedra i Klinika Hematologii i 
Transplantologii, I Katedra i Klinika Kardiologii, Katedra i Klinika Kardiochirurgii i 
Chirurgii Naczyniowej; Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, Zakład Diagnostyki 
Chorób Serca, Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Zakład Medycyny 
Rodzinnej, Zakład Medycyny Paliatywnej, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 
Zakład Neuroanestezjologii, Zakład Kardioanestezjologii. 

- wybiera 9 Elektorów KEU, 9 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego i 1 
Senatora.   

III Okręg Wyborczy:  

 

Wydział Lekarski: Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii, 
Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca, Klinika Chorób Nerek i 
Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii, Klinika 
Neurologii Dorosłych, Klinika Neurologii Rozwojowej, Klinika Chorób Psychicznych i 
Zaburzeń Nerwicowych, Klinika Psychiatrii Rozwojowej Zaburzeń Psychotycznych i Wieku 
Podeszłego, Katedra i Klinika Okulistyki, Klinika Alergologii, Klinika Pneumonologii, 
Katedra i Klinika Otolaryngologii, Zakład Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Medycyny 
Molekularnej, Katedra i Zakład Fizjopatologii, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, 
Katedra i Zakład Patomorfologii, Katedra i Klinika Neurochirurgii, Zakład 
Immunopatologii, Zakład Radiologii 



- wybiera 7 Elektorów KEU, 7 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego i 1 
Senatora.  

 
IV Okręg Wyborczy:  
 
Wydział Lekarski: Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia 

Dzieci, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Klinika Chirurgii 
i Urologii Dzieci i Młodzieży, Klinika Położnictwa, Klinika Neonatologii, Katedra i Klinika 
Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej; Katedra Klinika 
Urologii. 
- wybiera 4 Elektorów KEU, 4 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego i 1 
Senatora.  

V Okręg Wyborczy:  

Wydział Lekarski Oddział Stomatologiczny: Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-
Twarzowej i Stomatologicznej, Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej, Katedra 
i Zakład Stomatologii Zachowawczej, Katedra i Zakład Periodontologii i Chorób Błony 
Śluzowej Jamy Ustnej, Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Zakład 
Ortodoncji, Zakład Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia. 

    
- wybiera 4 Elektorów KEU, 4 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego i 1 
Senatora.  

VI Okręg Wyborczy:  

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed: Zakład Bakteriologii 
Molekularnej MWB, Zakład Biologii Komórki MWB, Zakład Enzymologii Molekularnej 
MWB; Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu.   
- wybiera 2 Elektorów KEU i 1 Senatora.  

VII Okręg Wyborczy: 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej: Katedra i Zakład 
Biochemii Farmaceutycznej, Zakład Biofarmacji i Farmakokinetyki, Zakład 
Farmakodynamiki, Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, Katedra i 
Zakład Bromatologii, Katedra i Zakład Chemii Analitycznej, Katedra i Zakład Chemii 
Farmaceutycznej, Katedra i Zakład Chemii Fizycznej, Katedra i Zakład Chemii 
Nieorganicznej, Katedra i Zakład Chemii Organicznej, Katedra i Zakład Farmacji 
Stosowanej, Katedra i Zakład Farmakognozji, Katedra i Zakład Mikrobiologii 
Farmaceutycznej, Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, 

Katedra i Zakład Toksykologii, Zakład Chemii Klinicznej, Zakład Terapii Monitorowanej i 
Farmakogenetyki, Katedra i Zakład Patofizjologii Farmaceutycznej, Zakład Medycznej 
Diagnostyki Laboratoryjnej, Studium Nauczania Matematyki Statystyki i Informatyki 
- wybiera 5 Elektorów KEU, 7 przedstawicieli do Rady Wydziału Farmaceutycznego 
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej i 2 Senatorów.  

 
VIII Okręg Wyborczy: 

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny 
Morskiej i Tropikalnej: Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Zakład Pielęgniarstwa 
Neurologiczno-Psychiatrycznego, Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego, Zakład Pielęgniarstwa 
Położniczo-Ginekologicznego, Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Promocji Zdrowia, 
Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie, Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych, 
Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, Zakład Socjologii Medycyny i 
Patologii Społecznej, Zakład Medycyny Nuklearnej, Zakład Informatyki Radiologicznej 



i Statystyki, Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Zakład Prawa 
Medycznego, Klinika Rehabilitacji; Zakład Fizjoterapii; Zakład Higieny Żywności, Zakład 
Dietetyki Ogólnej; Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej, Zakład Badań nad Jakością 
Życia, Zakład Biochemii i Fizjologii Klinicznej, Zakład Bioenergetyki i Fizjologii Wysiłku 
Fizycznego, Zakład Gerontologii Społecznej i Klinicznej; Zakład Psychologii Klinicznej, 
Zakład Propedeutyki Onkologii, Zakład Toksykologii Klinicznej, II Zakład Radiologii, 
Zakład Fizjologii Człowieka, Zakład Chemii Ekologii i Towaroznawstwa Żywności, Zakład 

Podstaw Żywienia Człowieka, Zakład Parazytologii Tropikalnej, Zakład Medycyny 
Tropikalnej i Epidemiologii, Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Klinika 
Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego - Krajowy Ośrodek Medycyny 
Hiperbarycznej, Klinika Chorób Zawodowych i Wewnętrznych, Klinika Chorób Serca i 
Rehabilitacji Kardiologicznej, Zakład Ochrony Środowiska i Higieny Transportu, Zakład 
Medycyny Morskiej – Międzyregionalne Centrum Medycyny Morskiej WHO, Zakład 
Endokrynologii Klinicznej i Doświadczalnej, Zakład Toksykologii Środowiska, 

- wybiera 8 Elektorów KEU, 7 przedstawicieli do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z 
Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej i 2 
Senatorów.  

b) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród studentów 
w następujących okręgach wyborczych:  

 
IX Okręg Wyborczy:  
studenci Wydziału Lekarskiego i Studenci Oddziału Stomatologicznego Wydziału 
Lekarskiego 
 
- wybierają 30 Elektorów KEU, 36 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego i 4 
Senatorów, w tym 1 Senator z Oddziału Stomatologicznego.  

 
X Okręg Wyborczy: 
Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa 

- wybierają 21 Elektorów KEU, 8 przedstawicieli do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu 
z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej i 2 

Senatorów.   

 
XI Okręg Wyborczy:  
Studenci Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej 

- wybierają 11 Elektorów KEU, 9 przedstawicieli do Wydziału Farmaceutycznego z 
Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej i 2 Senatorów.  

c) w celu wyboru senatora, elektorów i członków rad wydziałów spośród 
doktorantów w następującym okręgu wyborczym:  
 
XII Okręg Wyborczy: 
Doktoranci wszystkich lat i wydziałów GUMed 
- wybiera 9 Elektorów KEU, 4 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego, 1 

przedstawiciela do Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej, 1 przedstawiciela do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem 
Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej i 1 Senatora.  

d) w celu wyboru elektorów, senatora i członków rad wydziałów spośród 
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w pełnym 
wymiarze czasu pracy, w następujących okręgach wyborczych:  
 

XIII Okręg Wyborczy:  



Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi: z Wydziału Lekarskiego z 
Oddziałem Stomatologicznym 
- wybierają 10 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego  

XIV Okręg Wyborczy:   

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi: z Wydziału Farmaceutycznego z 
Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. 

- wybierają 2 przedstawicieli do Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem 
Medycyny Laboratoryjnej.  

XV Okręg Wyborczy:   

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi: z Wydziału Nauk o Zdrowiu z 
Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej 
- wybierają 2 przedstawicieli do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem 
Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej.  

XVI Okręg Wyborczy: 
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi: ze wszystkich jednostek Uczelni  
- wybierają 12 Elektorów KEU i 1 Senatora  

e) w celu wyboru senatorów spośród wszystkich nauczycieli akademickich 
posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 
habilitowanego, zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy: 

 

XVII Okręg Wyborczy:  

Wszyscy nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień 
naukowy doktora habilitowanego z okręgów I–V, zatrudnieni w Uczelni jako 
podstawowym miejscu pracy, 

- wybierają 8 Senatorów z Wydziału Lekarskiego, w tym 1 Senatora z Oddziału 
Stomatologicznego.  

 

XVIII Okręg Wyborczy:  

Wszyscy nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień 
naukowy doktora habilitowanego z okręgu VII, zatrudnieni w Uczelni jako podstawowym 
miejscu pracy. 

- wybierają 3 Senatorów z Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej. 

 

XIX Okręg Wyborczy:   

Wszyscy nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień 
naukowy doktora habilitowanego z okręgu VIII zatrudnieni w Uczelni jako podstawowym 
miejscu pracy. 
- wybierają 2 Senatorów z Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i 
Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej. 
 

XX Okręg Wyborczy:  

Wszyscy nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień 
naukowy doktora habilitowanego z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i 
GUMed, zatrudnieni w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym jako podstawowym miejscu 
pracy. 
- wybierają 1 Senatora.  



Załącznik Nr 2 
 

 

LICZBA CZŁONKÓW RADY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO  
(wg stanu na 05.01.2012) 

grupa pracowników 

liczba 
mandatów 
(całych) 

liczba 
mandatów (z 
ułamkami) 

% składu 
RWL, całe 

% składu 
RWL, 
rzeczywiste 

samodzielni naucz. akadem. 

118 – 
wszyscy z 
czynnym 
prawem 

wyborczym 

118– wszyscy z 
czynnym 
prawem 

wyborczym 60% 59,9% 

pozostali naucz. akadem. 29 29,55 15% 14,7% 

Studenci 36 35,46 18% 18,3% 

Doktoranci 4 3,94 2% 2% 

pracownicy niebędący naucz. 10 9,85 5% 5,1% 

Razem 197 196,8 100% 100% 

 

LICZBA CZŁONKÓW RADY WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO 
(wg stanu na 05.01.2012) 

grupa pracowników 

liczba 
mandatów 
(całych) 

liczba 
mandatów (z 
ułamkami) 

% składu 
RWFarm, 
całe 

% składu 
RWFarm, 
rzeczywiste 

samodzielni naucz. akadem. 

29 z czego 
28 z 

czynnym 
prawem 

wyborczym 

29 z czego 28 z 
czynnym 
prawem 

wyborczym 60% 60,41% 

pozostali naucz. akadem. 7 7,25 15% 14,58% 

Studenci 9 8,7 18% 18,75% 

Doktoranci 1 0,97 2% 2,09% 

pracownicy niebędący naucz. 2 2,42 5% 4,17% 

Razem 48 48,34 100% 100% 

 

LICZBA CZŁONKÓW RADY WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU 
(wg stanu na 05.01.2012) 

grupa pracowników 

liczba 
mandatów 
(całych) 

liczba 
mandatów (z 
ułamkami) 

% składu 
RWNoZ, 
całe 

% składu 
RWNoZ, 
rzeczywiste 

samodzielni naucz. Akadem. 

26 z czego 
21 z 

czynnym 
prawem 

wyborczym 

26 z czego 21 z 
czynnym 
prawem 

wyborczym 60% 59.10% 

pozostali naucz. akadem. 7 6,5 15% 15,91% 

Studenci 8 7,8 18% 18,18% 

Doktoranci 1 0,86 2% 2,27% 

pracownicy niebędący naucz. 2 2,16 5% 4,54% 

Razem 44 43,32 100% 100% 

 
LICZBA CZŁONKÓW KOLEGIUM ELEKTORÓW UCZELNI 

(wg stanu na 05.01.2012) 

grupa pracowników 

liczba 

mandatów 
(całych) 

Liczba 

mandatów  
(z ułamkami) 

% składu, 
całe 

% składu, 
rzeczywiste 



samodzielni naucz. akadem. 170 170 57% 57,24% 

pozostali naucz. akadem. 44 44,1 15% 14,82% 

Studenci 62 61,74 21% 20,87% 

Doktoranci 9 8,82 3% 3,03% 

pracownicy niebędący naucz. 12 11,76 4% 4,04% 

Razem 297 296,42 100% 100% 

 


