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Uchwała Nr 1/2012 
Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

z dnia 30 stycznia 2012 r. 

w sprawie zmian w Statucie GUMed wprowadzonym Uchwałą Nr 36/05/06 Senatu 
z dnia 8 czerwca 2006 r. 

Na podstawie art. 59 w związku z art. 56 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 
lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 2 
Statutu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

uchwala się, co następuje: 

§ 1 
W Statucie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego będącym załącznikiem do Uchwały 
Senatu Nr 36/05/06 z dnia 08.06.2006 r. z póź. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie: 

1.Gdański Uniwersytet Medyczny, zwany dalej „Uniwersytetem" lub „Uczelnią" jest 
uczelnią publiczną, powołaną dekretem Krajowej Rady Narodowej z dnia 
8 października 1945 r. o utworzeniu Akademii Lekarskiej w Gdańsku, nawiązującą do 
tradycji Atheneum Gedanense z Katedrą Anatomii i Medycyny, założoną w 1580 r. oraz 
Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. 

2.Uniwersytet działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164 z 2005 r., poz. 1365 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą", 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 z 2011 r., 
poz. 654 z późn. zm.), oraz innych obowiązujących przepisów prawa i niniejszego 
Statutu. 

2) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Uniwersytet w swej działalności kieruje się zasadami wolności nauczania i badań 
naukowych. W Uczelni jest rozwijana wielość kierunków naukowych przy 
poszanowaniu odrębności światopoglądowych. 

3) w § 3 ust. 1 pkt 1-2 i 4 otrzymują brzmienie 

1)kształcenie studentów, w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności 
niezbędnych w pracy zawodowej, 

2)prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych oraz określanie ich kierunków 
i świadczenie usług badawczych, 

4) prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych 
umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie, 

4) w § 3 ust. 1 w pkt. 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt. 
5 dodaje się pkt. 6 i pkt 7 w brzmieniu: 

6)upowszechnianie i promowanie osiągnięć naukowych oraz udostępnianie zbiorów 
bibliotecznych i informacyjnych. 
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7)stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie 
kształcenia i w badaniach naukowych. 

5) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Uniwersytet uczestniczy w sprawowaniu opieki medycznej w zakresie i formach 
określonych w przepisach o działalności leczniczej. Działalność ta nie może naruszać 
podstawowych funkcji Uczelni. 

6) § 4 otrzymuje brzmienie: 

1.W praktycznym nauczaniu zawodów medycznych Uniwersytet korzysta z bazy 
klinicznej podmiotów leczniczych, które utworzył, innych podmiotów leczniczych 
udostępnionych Uniwersytetowi oraz przedsiębiorstw podmiotów leczniczych 
działających w Uczelni. 

2.Zasady udostępnienia podmiotów leczniczych Uniwersytetowi określają umowy 
cywilnoprawne zawarte pomiędzy Uczelnią a podmiotami wykonującymi działalność 
leczniczą zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej. 

7) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3.Na sztandarze Uczelni z jednej strony na czerwonym tle znajduje się godło 
Rzeczypospolitej Polskiej a z drugiej, na białym tle - logo Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego oraz napis: Salus Aegroti - Suprema Lex^. 

8) § 7 otrzymuje brzmienie: 

Uniwersytet ma prawo używać urzędowej, metalowej, tłoczonej pieczęci okrągłej 
zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, 
a w otoku napis „Gdański Uniwersytet Medyczny". 

9) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, kultury lub życia społecznego 
Senat Uczelni nadaje tytuł doktora hon^oris cau^sa na wniosek uprawnionej Rady 
Wydziału. 

10) w § 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

1a O zamiarze podjęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa 
Dziekan zawiadamia Rektora. Rektor przedstawia informację o zamiarze podjęcia 
postępowania Senatowi Uczelni. W tym celu Rektor może zasięgnąć opinii Komisji ds. 
Godności Honorowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego powołanej przez Senat 
na początku kadencji władz Uczelni. 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UCZELNI 

11) w § 10 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

4) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, 

12) w § 10 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1)Biblioteka Główna, 

13) w § 11 ust. 1 i ust. 6 otrzymują brzmienie: 

1. Wydział jest podstawową jednostką organizacyjną Uczelni prowadzącą co najmniej 
jeden kierunek studiów, studia doktoranckie lub badania co najmniej w jednej 
dyscyplinie naukowej. Podstawową jednostkę Uczelni tworzy, przekształca i likwiduje 
Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu. 

6.Jednostki organizacyjne o charakterze pomocniczym mogą być tworzone przez 
Kierowników Klinik i Zakładów w celu realizacji wydzielonych zadań naukowo-
badawczych. 
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14) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2.Klinika jest jednostką organizacyjną pracy dydaktycznej i naukowej w ramach 
określonej specjalności. 

SZPITALE KLINICZNE 

15) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

l.Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego zwane dalej „Szpitalami Klinicznymi" są, podmiotami leczniczymi wobec 
których Uniwersytet pełni z mocy ustawy o działalności leczniczej funkcję podmiotu 
tworzącego. 

16) w § 19 ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

2. Uniwersytet sprawuje funkcję podmiotu tworzącego wobec: 

17) w § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Przekształcenie i likwidacja Szpitala Klinicznego następuje w drodze uchwały Senatu 
Uczelni. 

18) w § 19 skreśla się ust. 4 

19) w § 19 ust. 5-7 otrzymują brzmienie: 

5.Uniwersytet sprawuje nadzór nad Szpitalami Klinicznymi - podmiotami leczniczymi 
wobec których pełni funkcję podmiotu tworzącego. 

6.Organizację i zakres działania Szpitala Klinicznego określa statut Szpitala nadany przez 
Senat Uczelni. 

7.Ciałem opiniodawczym i inicjującym dla Senatu i Rektora oraz doradczym dla 
Dyrektora Szpitala jest Rada Społeczna Szpitala Klinicznego działająca na podstawie 
przepisów ustawy o działalności leczniczej. 

20) w § 19 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

8. Ilekroć w postanowieniach niniejszego Statutu jest mowa o Dyrektorze Szpitala 
Klinicznego rozumie się przez to kierownika w podmiocie leczniczym niebędącym 
przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 2 ust.2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej. 

21) w § 20 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

1.Z Dyrektorem Szpitala Klinicznego nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy na podstawie 
powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną Rektor. 

2.Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Klinicznego oraz konkurs na stanowisko 
zastępcy Dyrektora w przypadku gdy Dyrektor nie jest lekarzem, ogłasza Rektor 
na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej i aktach wykonawczych. 

22) w § 20 skreśla się ust. 3 - 5 
23) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Rektor dokonuje kontroli i oceny działalności Szpitala Klinicznego oraz pracy 
Dyrektora co najmniej raz na 6 miesięcy. 

24) w § 21 ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

1)realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i Statucie Szpitala 
Klinicznego, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, 

2)prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, 

25) w § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. W razie stwierdzenia niezgodnych z prawem działań Dyrektora Szpitala Klinicznego, 
Rektor wstrzymuje ich wykonanie oraz zobowiązuje Dyrektora do ich zmiany lub 
cofnięcia. W przypadku niedokonania zmiany lub cofnięcia tych działań przez 
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Dyrektora w wyznaczonym terminie Rektor może podjąć działania wynikające z ustawy 
0 działalności leczniczej. 

26) w Dziale II, Rozdziale 1 tytuł podrozdziału 
poprzedzającego § 22 otrzymuje brzmienie: 

PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTÓW LECZNICZYCH 

27) w § 22 ust. 1 - 3 otrzymują brzmienie: 

1 .W celu realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, Uczelnia może utworzyć i prowadzić 
podmioty lecznicze na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. 

2.Podmioty lecznicze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego posiadają odrębną 
gospodarkę finansową. 

3.Dyrektorzy podmiotów leczniczych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego powoływani 
są w drodze postępowania konkursowego. 

SENAT 

28) w § 24 ust. 2 pkt 4a tiret od 1 do 4 otrzymują brzmienie: 

-Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym - 8 senatorów, z czego z Oddziału 
Stomatologicznego - 1 senator, 

-Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, - 3 senatorów, 
z czego z Oddziału Medycyny Laboratoryjnej - 1 senator, 

- Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej 

1 Tropikalnej - 2 senatorów, 

-Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed - 1 senator, 

29) w § 24 ust. 2 pkt 4d otrzymuje brzmienie: 
d)studentów - 9 senatorów, w tym: 4 senatorów z Wydziału Lekarskiego z Oddziałem 

Stomatologicznym, 2 senatorów z Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej i 2 senatorów z Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa 
i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej oraz Przewodniczący Samorządu 
Studentów, 

30) w § 25 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

3)Dyrektor Biblioteki Głównej, 

31) w § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Uchwały Senatu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 
połowy statutowej liczby jego członków, chyba że Ustawa lub Statut przewidują wyższe 
wymagania. 

32) w § 27 ust. 1 pkt 3, pkt 4, pkt 7 i pkt 9 otrzymują brzmienie: 

3)uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu 
studiów podyplomowych, ustalanie warunków, trybu rekrutacji i formy studiów dla 
poszczególnych kierunków oraz rodzajów studiów, 

4) podejmowanie uchwał odnośnie określenia kierunków studiów, poziomu kształcenia 
i efektów kształcenia, 

7)podejmowanie uchwał w sprawie określenia liczby studentów studiów stacjonarnych na 
poszczególnych kierunkach studiów finansowanych z budżetu państwa z wyjątkiem 
kierunków zastrzeżonych zgodnie z art. 8 ust. 9 Ustawy, 

9)wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub 
centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub 
spółki handlowej, 
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33) w § 27 ust. 1 w pkt 11 kropkę zastępuje się przecinkiem 
i po pkt. 11 dodaje się pkt. 12 i pkt 13 w brzmieniu: 

12) ustalanie reguł monitorowania kariery zawodowej absolwentów w celu dostosowania 
kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, 

13) wyrażanie zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia, o którym 
mowa w art. 129 ust. 5 Ustawy, w ramach stosunku pracy przez nauczyciela 
akademickiego, będącego organem jednoosobowym uczelni. 

34) w § 27 ust. 2 pkt 4a otrzymuje brzmienie: 

4a) rozporządzanie przez Uczelnię składnikami aktywów trwałych w przypadkach gdy 
wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość w złotych 
kwoty 250 000 euro, 

35) w § 27 ust. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 3a, w brzmieniu: 

3a) opiniuje utworzenie, przekształcenie oraz likwidację podstawowych jednostek 
organizacyjnych Uczelni w tym jednostek zamiejscowych oraz jednostek 
organizacyjnych wchodzących w skład wydziałów, 

36) w § 27 ust. 3 pkt 4, pkt 6, pkt 8 i pkt 19 otrzymują brzmienie: 

4) wyraża zgodę na mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego oraz opiniuje 
wniosek o zatrudnienie na stanowisko profesora nadzwyczajnego i profesora 
wizytującego, 

6)opiniuje wnioski o zatrudnienie kierowników jednostek międzywydziałowych 
i ogólnouczelnianych, 

8)określa zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaje zajęć 
dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zadań 
dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, oraz zasady obliczania godzin 
dydaktycznych, 

19)uchyla uchwałę Rady Wydziału sprzeczną z Ustawą, Statutem, uchwałą Senatu, 
regulaminami i innymi przepisami wewnętrznymi Uczelni lub naruszającą ważny 
interes Uczelni, 

37) w § 27ust. 3 po pkt 22 dodaje się pkt 22a, w brzmieniu: 

22a) powołuje, w trybie określonym w § 116 Statutu Komisję Dyscyplinarną dla 
Nauczycieli Akademickich, której kadencja trwa cztery lata i rozpoczyna się z 
początkiem kadencji organów Uczelni, 

38) w § 27ust. 3 po pkt 23 dodaje się pkt 24-27 w brzmieniu: 

24) uchwala regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz 
prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych, 

25) określa zasady pobierania opłat, wiążące Rektora przy zawieraniu umów ze 
studentem, o których mowa w art. 160 ust. 3 Ustawy, oraz tryb i warunki zwalniania 
- w całości lub części - z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności 
osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej 
sytuacji materialnej, 

26) zatwierdza wzór dyplomu ukończenia studiów, 

27) określa dodatkowe środki na zwiększenie wynagrodzeń, jeżeli Uczelnia posiada na 
ten cel środki pochodzące z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 Ustawy (z 
zachowaniem uprawnień związków zawodowych). 

39) w § 27 ust. 4 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

4.W ramach sprawowania funkcji podmiotu tworzącego wobec Szpitali Klinicznych do 
kompetencji Senatu należy w szczególności: 
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40) w § 27 ust. 4 pkt 1, 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

1)połączenie lub likwidacja Szpitali Klinicznych - stosownie do potrzeb wynikających 
z realizacji programów dydaktycznych i naukowych oraz polityki zdrowotnej, 

3)powoływanie, odwołanie i ustalanie składu Rady Społecznej Szpitala Klinicznego 
zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej, 

4)ustalanie w statucie Szpitala Klinicznego czasu trwania kadencji oraz okoliczności 
odwołania członków Rady Społecznej przed upływem kadencji, 

41) w § 27 ust. 4 skreśla się pkt 4a 

42) w § 27 ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5)rozpatrywanie przedstawionych przez Dyrektora Szpitala Klinicznego opinii 
i wniosków w sprawach zastrzeżonych do kompetencji podmiotu tworzącego, 

43) w § 27 ust. 4 skreśla się pkt 6 i 7 
44) w § 27 ust. 4 pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie: 

9)udzielanie zgody na wniesienie majątku Szpitala Klinicznego do spółek lub fundacji 
z zastrzeżeniem art. 54 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, 

10)podejmowanie uchwal w sprawach określonych w przepisach ustawy o działalności 
leczniczej. 

KOMISJE SENACKIE 

45) w § 28 ust 3 pkt 8 przecinek zastępuje się kropką, skreśla się 
ust 3 pkt 9, ust 9 i ust 10 pkt 9, a ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

8) Przewodniczących i członków komisji senackich powołuje Senat na wniosek 
Rektora. 

REKTOR 

46) w § 29 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

2a. Rektor opracowuje i realizuje strategię rozwoju uczelni, uchwalaną przez Senat. 

47) w § 29 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1) podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uczelni z zastrzeżeniem 
art. 90 ust. 4 Ustawy, 

48) w § 29 w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

2a. tworzy, przekształca i likwiduje podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni, w tym 
jednostki zamiejscowe, po zasięgnięciu opinii Senatu, 

49) w § 29 w ust. 3 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem 
i po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

7) sprawuje nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu 
zapewnienia jakości kształcenia. 

50) w § 30 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 otrzymują brzmienie: 

1) nadaje regulamin organizacyjny Uczelni, 

3)zatrudnia na wniosek Kanclerza lub z inicjatywy własnej, zastępców Kanclerza, 

51) w § 30 ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

3a) powołuje i odwołuje Kwestora na wniosek Kanclerza, 

52) w § 30 ust. 1 pkt 4, pkt 14- 15 otrzymują brzmienie: 

4)zatrudnia po zaopiniowaniu przez Senat kierowników jednostek ogólnouczelnianych 
i międzywydziałowych, 
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14)zatrudnia pracowników naukowo-dydaktycznych na inne stanowiska w ramach 
Wydziału na wniosek Dziekana zaopiniowany przez Radę Wydziału, 

15)zatrudnia pracowników naukowo-dydaktycznych na inne stanowiska na wniosek 
kierownika jednostki organizacyjnej niewchodzącej w skład Wydziału, 

53) w § 30 ust. 1 skreśla się pkt 17a 

54) w § 30 ust. 1 pkt 19 otrzymuje brzmienie: 

19)zawiera umowę o pracę z nauczycielami akademickimi po uzyskaniu uprawnień 
emerytalnych w rozumieniu ustawy, bez postępowania konkursowego, 

55) w § 30 w ust. 1 po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu: 

19a) zawiera umowę o pracę z pracownikami naukowymi wskazanych w §103 ust.13 
Statutu, 

56) w § 30 ust. 1 pkt 20-21, pkt 29, 44-45, otrzymują brzmienie: 

20) wyraża zgodę na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia, w ramach 
stosunku pracy przez nauczyciela akademickiego, o którym mowa w art. 129 
Ustawy, 

21) udziela urlopów, o których mowa w art. 134 Ustawy w trybie § 109 Statutu, 

29) w trybie odwoławczym podtrzymuje lub uchyla decyzje o nieprzyjęciu na studia 
doktoranckie, 

44) przedstawia Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz ministrowi właściwemu 
do spraw szkolnictwa wyższego w terminie do dnia 15 października roku 
następującego po roku sprawozdawczym roczne sprawozdanie z działalności Uczelni 
wraz z informacją dotyczącą obsady kadrowej na prowadzonych kierunkach 
studiów, 

45) przedstawia w terminie do 30 czerwca roku następnego po roku sprawozdawczym 
Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, oraz Ministrowi właściwemu do spraw 
szkolnictwa wyższego sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego, 

57) w § 30 w ust. 1 po pkt 45 dodaje się pkt 46-55 w brzmieniu: 

46) przedstawia Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, a w przypadkach 
wskazanych w pkt. a i pkt. b również Ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa 
wyższego, w terminie miesiąca od podjęcia uchwały właściwych organów Uczelni 
w sprawach: 

a) uruchomienia lub zniesienia kierunków studiów wraz z informacją o obsadzie 
kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów, 

b) utworzenia zamiejscowej jednostki organizacyjnej wraz informacją o bazie 

materialnej i obsadzie kadrowej tej jednostki, 

c) przyjęcia lub zmiany Statutu, 

d) przyjęcia lub zmiany regulaminu studiów lub regulaminu studiów doktoranckich 
oraz zasad i trybu przyjmowania na studia i studia doktoranckie zgodnie z art. 35 
ust. 3 pkt. 5 Ustawy. 

47)zawiadamia Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, Ministra 
właściwego do spraw zdrowia i Polską Komisję Akredytacyjną o: 

a) uruchomieniu kształcenia na kierunku studiów, w terminie miesiąca od dnia 
rozpoczęcia kształcenia na tym kierunku, 

b)zaprzestaniu spełniania przez podstawową jednostkę organizacyjną warunków do 
prowadzenia studiów, w tym o zmianach w stanie zatrudnienia wpływających na 
uprawnienie do prowadzenia studiów w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące. 
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c)połączeniu podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, zmiany nazwy 
podstawowej jednostki organizacyjnej lub podziału podstawowej jednostki 
organizacyjnej uczelni w terminie miesiąca od dnia podjęcia uchwały przez Senat 
GUMed, 

48)niezwłocznie informuje Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz 
Komendanta Głównego Straży Granicznej o: 

a) przyjęciu na studia cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 pkt 2 i 4 
Ustawy, 

b) niepodjęciu kształcenia przez cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 
ustawy, lub skreśleniu ich z listy studentów podając imię i nazwisko, datę 
urodzenia, adres stałego zamieszkania, informacje o posiadaniu Karty Polaka lub 
spełnieniu wymagań określonych w art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 
r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.), 

49)powiadamia Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w terminie 
czternastu dni, gdy nauczyciel akademicki podejmuje dodatkowe zatrudnienie w 
innej uczelni, instytucie naukowym lub pomocniczej jednostce naukowej Polskiej 
Akademii Nauk, instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym 
utworzonym na podstawie odrębnych przepisów, działającym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

50)przekazuje niezwłocznie Ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego 
i Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia zatwierdzony przez Senat wzór dyplomu 
ukończenia studiów , 

51)przekazuje niezwłocznie Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz organom 
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, ochronę ludności i zarządzanie kryzysowe 
decyzję podjętą na podstawie art. 229 Ustawy, 

52)przedstawia Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz ministrowi właściwemu 
do spraw finansów publicznych plan rzeczowo-finansowy, w terminie czternastu dni 
od jego uchwalenia, 

53)ustala wysokość opłat pobieranych za świadczone usługi edukacyjne na zasadach 
określonych w art. 99 ust. 2 Ustawy, 

54)przyznaje na wniosek studenta stypendia Rektora dla najlepszych studentów, 

55)powołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną ds. Odwołań oraz na wniosek Dziekana 
wydziałowe komisje rekrutacyjne, o których mowa w art. 169 ust 10 Ustawy. 

58) w § 30 ust. 2 pkt 1 -2 i pkt 5 otrzymują brzmienie: 

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę 
albo zawiera umowę cywilnoprawną z Dyrektorem Szpitala Klinicznego, 

2) ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora i Zastępcy Dyrektora, w przypadku gdy 
Dyrektor nie jest lekarzem, Szpitala Klinicznego na zasadach określonych przez 
Ministra właściwego do spraw zdrowia, 

5) zleca przeprowadzenie kontroli i oceny Szpitali Klinicznych oraz przekazuje wnioski 
z przeprowadzonej kontroli Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, 

59) w § 30 ust. 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt 
6 dodaje się pkt 7 i pkt 8 w brzmieniu: 

7) przekształca Szpital Kliniczny w spółkę kapitałową, 

8) wydaje zgodę Dyrektorowi Szpitala Klinicznego na wystąpienie z wnioskiem do 
wojewody na czasowe zaprzestanie działalności leczniczej Szpitala Klinicznego. 

60) w § 32 ust. 1 pkt 4 otrzymują brzmienie: 

4)Prorektora do spraw rozwoju i organizacji kształcenia. 
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RADA WYDZIAŁU 

62) w § 35 skreśla się ust. 2 

63) w § 37ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

3.Do głosowania w sprawach związanych z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego, 
oraz w postępowaniu habilitacyjnym i o nadanie tytułu naukowego profesora, są 
uprawnione osoby określone w art. 20 ust 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 65 poz. 595 z późn. zm.). 

4.Od uchwał Rady Wydziału w sprawach związanych z przeprowadzeniem przewodu 
doktorskiego oraz postępowaniem habilitacyjnym służy odwołanie do Centralnej 
Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. 

64) w § 38 ust.1 pkt 2 i pkt 12 otrzymują brzmienie: 

2)uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, 
zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Uczelni, planów studiów i programów 
kształcenia, 

12)uchwalanie wniosków o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego 
i profesora nadzwyczajnego oraz wniosków o zatrudnienie na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego osoby nie posiadającej tytułu naukowego i profesora wizytującego, 

65) w § 38 ust.1 po pkt 12 dodaje się pkt 12a i 12b w brzmieniu: 

12a) popieranie wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora, oraz nadawanie 
stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego zgodnie z ustawą z dnia 14 
marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65 poz. 595 z późn. zm.), 

12b) W przypadku podjęcia uchwały przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów 
o odmowie przedstawienia kandydata do tytułu profesora, Rada Wydziału lub osoba 
ubiegająca się o nadanie tytułu może, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia jej 
rozstrzygnięcia, wystąpić do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, 

66) w § 38 ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

13)powoływanie stałej komisji konkursowej do zatrudnienia nauczycieli akademickich 
nie posiadających stopnia doktora habilitowanego, oraz doraźnych komisji 
konkursowych na stanowiska profesora zwyczajnego, nadzwyczajnego i profesora 
wizytującego oraz na funkcje kierowników jednostek organizacyjnych Wydziałów, 

67) w § 38 ust. 1 w pkt 16 kropkę zastępuje się przecinkiem i po 
pkt. 16 dodaje się pkt 17 w brzmieniu: 

17) wnioskowanie do Rektora o utworzenie studiów doktoranckich na wydziale i nadzór 
merytoryczny nad studiami doktoranckimi. 

68) w § 38 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

5. Rada Wydziału wnioskuje o nagrody i stypendia przyznawane zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

DZIEKAN 

69) w § 40 ust. 1 pkt 8 i 16 otrzymują brzmienie: 

8) opiniuje wnioski kierownika jednostki organizacyjnej Wydziału w sprawie 
zatrudnienia nauczyciela akademickiego na Wydziale jako dodatkowym miejscu 
pracy, w niepełnym wymiarze czasu pracy albo do wykonania określonych zadań, 

16) przedkłada Rektorowi, za zgodą Rady Wydziału, wnioski o zatrudnienie na 
stanowiska profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego i profesora wizytującego, 
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70) w § 40 ust. 1 w pkt 19 kropkę zastępuje się przecinkiem i po 
pkt. 19 dodaje się pkt 20-23 w brzmieniu: 

20)ogłasza, w porozumieniu z Rektorem, konkurs na stanowiska nauczycieli 
akademickich wymienione w art. 110 Ustawy, 

21)opracowuje strategię rozwoju Wydziału, zgodną ze strategią rozwoju Uczelni, 

22) powołuje komisje rekrutacyjne, 

23) wnioskuje o środki finansowe na naukę. 

71) w § 41 ust. 2 pkt 1- 4 otrzymują brzmienie: 

1)na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym - 5, z których jeden pełni 
funkcję Kierownika Oddziału Stomatologicznego; 

2)na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej - 3, z których 
jeden pełni funkcję Kierownika Oddziału Medycyny Laboratoryjnej; 

3)na Wydziale Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny 
Morskiej i Tropikalnej - 3, z których 1 pełni funkcję Kierownika Oddziału 
Pielęgniarstwa; 

4)na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed - 2. 

72) po § 41 dodaje się nazwę podrozdziału w brzmieniu: 

FUNKCJONOWANIE ORGANÓW UCZELNI 

73) w § 45 skreśla się ust. 2 

ZASADY I TRYB POWOŁYWANIA ORGANÓW UCZELNI 

74) w § 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1.Wybory w Uczelni przeprowadzają Uczelniana Komisja Wyborcza i Wydziałowe Komisje 
Wyborcze. Ilekroć mowa jest dalej o wydziałowych Komisjach Wyborczych dotyczy to 
Wydziałów: Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym, Farmaceutycznego 
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa 
i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej. 

75) w § 46 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

1a. Komisja Wyborcza i Kolegium Elektorów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii 
UG i GUMed przeprowadza i dokonuje wyborów na tym Wydziale zgodnie z zasadami 
i trybem zawartym w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego. 

76) w § 47 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

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, 

76 a) w § 48 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3.Wybór elektorów spośród doktorantów dokonywany jest na zebraniach organizowanych 
przez Samorząd Doktorantów z zachowaniem zasady proporcjonalności, o której mowa 
w § 47 ust. 1 Statutu. 

76 b) w § 48 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

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. 

76 c) w § 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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1.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. 

76 d) w § 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3.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. 

77) w § 51 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

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

78) w § 51 skreśla się ust. 6 

79) § 54 otrzymuje brzmienie: 

Wybory Rektora, Prorektorów, Dziekanów i Prodziekanów, przedstawicieli do Senatu 
i przedstawicieli do Rad Wydziałów 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 dla wyborów 
na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed. 

80) w § 55 ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt 
7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

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

80 a) w § 56 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

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. 

81 ) w § 59 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4.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. 

81 a) w § 61 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

5.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. 

82) po § 61 dodaje się § 61a w brzmieniu: 

1.Wybory przedstawicieli do Senatu, o których mowa jest w § 24 ust. 2 pkt 4 Statutu 
oraz przedstawicieli do Rad Wydziału, o których mowa jest w § 34 ust. 1 pkt 4 Statutu 
odbywają się na zebraniach wyborczych. 

2.Każdy wyborca, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze w rozumieniu art. 71 ust. 
1 pkt 2 Ustawy ma prawo do zgłaszania kandydatów. 
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3.Przedstawicielem do Senatu lub przedstawicielem do Rady Wydziału zostaje kandydat, 
który w głosowaniu tajnym i bezpośrednim uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych 
głosów. 

4.Szczegółowe zasady i tryb wyboru przedstawicieli do Senatu i do Rad Wydziałów 
określa regulamin wyborów. 

83) w § 62 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

4. 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. 

KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

84) w § 63 w ust. 3 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: 

Konkurs nie jest wymagany, jeżeli kandydatem jest nauczyciel akademicki - poprzedni 
kierownik danej jednostki organizacyjnej, który ponownie ubiega się o zatrudnienie po 
rozwiązaniu stosunku pracy ze względu na nabycie praw emerytalnych. 

85) w § 65 ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i po 
pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

5) na bieżąco monitoruje skuteczność poszczególnych elementów kontroli zarządczej. 

86) w Dziale II, Rozdziale 2, tytuł podrozdziału poprzedzającego § 68 
otrzymuje brzmienie: 

SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY 

87) w § 68 ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

1.W Uczelni działa jednolity system biblioteczno-informacyjny, który tworzą: 

88) w § 68 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
4)Biblioteki jednostek organizacyjnych Uczelni wchodzące w skład poszczególnych 

Wydziałów. 

89) w § 68 ust. 2-4 otrzymują brzmienie: 

2.Biblioteka Główna, jako jednostka ogólnouczelniana, jest podstawą systemu 
biblioteczno-informacyjnego Uczelni. Podstawowymi zadaniami Biblioteki Głównej są: 
gromadzenie, opracowywanie zbiorów na potrzeby bibliotek systemu biblioteczno-
informacyjnego Uczelni oraz udostępnianie i przechowywanie zbiorów własnych 
a także prowadzenie działalności dydaktycznej, usługowej i informacyjnej. 

3.Biblioteka Główna oraz Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego pełnią funkcję 
ogólnodostępnych bibliotek naukowych oraz ośrodków dokumentacji i informacji 
naukowej. 

4.Organizację i zasady funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego GUMed 
określa „Regulamin organizacyjny systemu biblioteczno-informacyjnego Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego" uchwalany przez Radę Biblioteczną i zatwierdzany przez 
Rektora. 

90) § 69 otrzymuje brzmienie: 

Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej 
przez biblioteki wchodzące w skład systemu biblioteczno-informacyjnego GUMed 
pracownikom, doktorantom, studentom, w tym osobom niebędącym pracownikami, 
doktorantami lub studentami Uczelni, określa „Regulamin udostępniania zbiorów 
systemu biblioteczno-informacyjnego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego" uchwalany 
na wniosek Dyrektora Biblioteki Głównej przez Radę Biblioteczną i zatwierdzany przez 
Rektora. 

91) w § 71 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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2.Rada Biblioteczna współdziała z Dyrektorem Biblioteki Głównej w kierowaniu 
systemem biblioteczno-informacyjnym Uczelni. 

92) w § 72 ust. 1 pkt 1 - 4 otrzymują brzmienie: 

1)Dyrektor Biblioteki Głównej, 

2)czterech przedstawicieli Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym, 
w tym jeden z Oddziału Stomatologicznego, 

3)dwóch przedstawicieli Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej, 

4)dwóch przedstawicieli Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa 
i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, w tym jeden z Oddziału Pielęgniarstwa, 

93) w § 72 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

3. Przewodniczącym Rady Bibliotecznej jest Dyrektor Biblioteki Głównej. 

4. Na czas wakatu na stanowisku Dyrektora Biblioteki Głównej, przewodniczący Rady 
Bibliotecznej wybierany jest spośród jej członków. 

94) w § 73 ust. 1 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

4)przedstawia Rektorowi kandydata lub kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki 
Głównej, 

5)opiniuje przedstawionego przez Dyrektora Biblioteki Głównej kandydata na jego 
zastępcę, 

95) w § 73 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2.Szczegółowe kompetencje Rady Bibliotecznej GUMed określa regulamin nadany przez 
Rektora. 

96) w § 74 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

1. Systemem biblioteczno-informacyjnym Uczelni kieruje Dyrektor Biblioteki Głównej. 

2.Dyrektor Biblioteki Głównej zarządza systemem biblioteczno-informacyjnym 
samodzielnie i decyduje we wszystkich sprawach związanych z jego funkcjonowaniem, 
a niezastrzeżonych do kompetencji Rady Bibliotecznej i innych uprawnionych organów 
lub osób. 

97) w § 74 ust 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

3.Dyrektor Biblioteki Głównej jest przełożonym pracowników: 

98) w § 74 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4.Dyrektor Biblioteki Głównej składa Rektorowi oraz Radzie Bibliotecznej roczne 
sprawozdanie z działalności systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni. 

99) w § 75 ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

1. Dyrektorem Biblioteki Głównej może zostać osoba posiadająca: 

100) § 76 otrzymuje brzmienie: 

1. Dyrektora Biblioteki Głównej zatrudnia Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu spośród 
kandydatów przedstawionych przez Radę Biblioteczną. 

2. Zastępcę Dyrektora zatrudnia Rektor na wniosek Dyrektora Biblioteki Głównej po 
zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej. 

ADMINISTRACJA I GOSPODARKA UCZELNI 

101) w § 79 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2.Strukturę wewnętrzną oraz zakres działania jednostek administracji określa regulamin 
organizacyjny Uczelni nadany przez Rektora. 
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102) w § 79 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3.Podstawowymi jednostkami zarządzania w strukturze administracji Uczelni są Biuro, 
Dział oraz Sekcja. W ich ramach lub poza nimi mogą być tworzone inne jednostki 
lub samodzielne stanowiska pracy. 

103) w § 82 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2.Kwestora Uczelni powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Kanclerza. 

104) w § 83 skreśla się ust. 2 

105) w § 83 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Uczelnia prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-
finansowego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz o rachunkowości. 
Rektor przedstawia Senatowi do zatwierdzenia roczne sprawozdanie z wykonania 
planu. 

106) w § 83 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

3a. W sytuacji i na zasadach opisanych w art. 100a Ustawy Uczelnia opracowuje 
program naprawczy. 

107) w § 83 w ust. 6 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

6 Na warunkach określonych Ustawą, Uczelnia może uzyskiwać środki finansowe, 
pobierając opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z: 

108) w § 83 w ust. 6 po pkt. 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu: 

1a) kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, jeżeli są to ich studia na 
drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej z zastrzeżeniem art. 
170a ust. 3 i ust. 4 Ustawy, 

1b) kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania 
z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS określonym w art. 170a ust. 2 
Ustawy, 

109) w § 83 w ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

7.Wysokość opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w ust. 6, ustala Rektor na 
zasadach określonych w Ustawie. 

110) w § 83 w ust. 9 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

1)stypendia z funduszu, o którym mowa w ust. 9, mogą być przyznawane niezależnie od 
przyznawanych ze środków pochodzących z budżetu państwa, o których mowa w art. 
173 ust. 1 Ustawy i w art. 199 ust. 1 Ustawy, oraz w art. 19 ust. 2 ustawy 
o zasadach finansowania nauki z dnia 30.04.2010 r. (Dz. U z 2010 r. Nr 96 poz. 615 
z późn. zm.), 

2)stypendia dla studentów i doktorantów z funduszu, o którym mowa w ust. 9, 
są przyznawane w uzgodnieniu odpowiednio z uczelnianym organem wykonawczym 
samorządu studenckiego wskazanym w regulaminie samorządu studenckiego lub 
z uczelnianym organem wykonawczym samorządu doktorantów wskazanym 
w regulaminie samorządu doktorantów. 

111) w § 83 w ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

10.Środki budżetowe przydzielone na cele statutowe dzielone są według zasad 
określonych w danym roku przez Senat. 

111 a) § 86 skreśla się. 
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STUDIA I STUDENCI 

112) w § 87 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Poza studiami, o których mowa w ust. 1, Uczelnia prowadzi kształcenie podyplomowe, 
kursy dokształcające na warunkach określonych w Ustawie i innych aktach prawnych 
oraz uczestniczy w szkoleniu specjalizacyjnym. 

113) § 88 otrzymuje brzmienie: 

Uczelnia może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne wyszczególnione w art. 
99 ust. 1 Ustawy. Warunki odpłatności określa umowa zawarta między Uczelnią 
a studentem w formie pisemnej. 

114) w § 89 ust. 1 pkt 1-3 otrzymują brzmienie: 

1)posiadające świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia 
pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, 

2)posiadające tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny i spełnia warunki 
określone na podstawie ust. 2 - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia 
drugiego stopnia, 

3)posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w przypadku ubiegania się 
o przyjęcie na studia trzeciego stopnia 

115) w § 89 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

2. Senat Uczelni ustala warunki i tryb rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze 
elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów. Uchwała Senatu podawana jest 
do publicznej wiadomości (w informatorze dla kandydatów na studia wyższe oraz na 
stronach internetowych Uczelni) nie później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego 
rok akademicki, którego uchwała dotyczy i jest przesyłana Ministrowi właściwemu do 
spraw szkolnictwa wyższego. 

3.Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia 
centralnego Senat określa na okres co najmniej trzech lat. 

116) w § 89 po ust. 2 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

3a. Senat uczelni może określić szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów 
konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez 
uczelnię. 

117) w § 89 w ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

4.Rekrutację na studia przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powoływane 
przez Dziekanów lub na wniosek Dziekana przez Rektora. Wydziałowe Komisje 
Rekrutacyjne podejmują decyzję w sprawach przyjęcia kandydata na studia. 

Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza komisja rekrutacyjna powoływana 
przez Dziekana, która podejmuje decyzję w sprawach przyjęcia na studia 
doktoranckie. 

5.Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie 14 dni od 
daty doręczenia decyzji do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. Odwołań. Podstawą 
odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na 
studia, określonych przez Senat Uczelni. Decyzję podejmuje Uczelniana Komisja 
Rekrutacyjna ds. Odwołań. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

118) w § 89 po ust. 5 dodaje się ust 5a w brzmieniu: 

5a. Od decyzji komisji rekrutacyjnej w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie służy 
odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Rektora. Podstawą 
odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na 
studia doktoranckie, określonych przez Senat Uczelni. Decyzja Rektora jest 
ostateczna. 
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119) w § 90 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

Nabycie praw studenta przez osobę przyjętą na studia następuje z chwilą 
immatrykulacji i złożenia ślubowania o następującej treści: 

(tek^st ślubowani^a^) 

120) w § 90 zdanie trzecie (po tekście ślubowania studentów) otrzymuje 
brzmienie: 

Nabycie praw doktoranta przez osobę przyjętą na studia doktoranckie następuje 
z chwilą złożenia ślubowania o następującej treści: 

121) w § 91 ust. 1 i ust 3. otrzymują brzmienie: 

1. Organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta, także 
warunki i tryb uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach 
przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasady 
zaliczania tych zajęć, w Uczelni określa regulamin studiów. 

Organizację i tok studiów doktoranckich w zakresie nieuregulowanym w Ustawie oraz 
w odrębnych przepisach określa regulamin studiów doktoranckich. 

Regulaminy studiów uchwalone są przez Senat Uczelni, co najmniej na pięć miesięcy 
przed początkiem roku akademickiego, po zasięgnięciu opinii odpowiedniego organu 
samorządu studenckiego lub samorządu doktorantów. 

3.Warunki odpłatności za usługi edukacyjne, o których mowa w § 88, określa umowa 
zawarta między Uczelnią a studentem w formie pisemnej. 

122) w § 91 po ust. 3 dodaje się ust 4 w brzmieniu: 

4. Studia w Uczelni prowadzone są według planów studiów i programów kształcenia. 

123) w § 93 ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

2) może studiować na więcej niż jednym kierunku lub inne przedmioty, także w różnych 
uczelniach na warunkach określonych Ustawą (szczegółowe zasady i tryb 
podejmowania przez studentów tego rodzaju studiów określa regulamin studiów), 

3)może studiować według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia, na 
zasadach ustalonych przez Dziekana (szczegóły określa regulamin studiów), 

124) w § 93 ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i po 
pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

7) rozpoczynający studia ma prawo do przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków 
studenta prowadzonego przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej 
w porozumieniu z samorządem studenckim Uczelni. 

125) w § 93 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

1a. Student studiów stacjonarnych ma prawo do korzystania z zajęć lub/i studiowania 
bez wnoszenia opłat, na zasadach określonych szczegółowo w Ustawie. Zgodnie z art. 
170a ust. 8 Ustawy decyzje dotyczące prawa studenta do korzystania z zajęć bez 
wnoszenia opłat podejmuje Rektor na wniosek studenta zaopiniowany przez Dziekana. 

126) w § 94 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

1. Za naruszenie przepisów obowiązujących na Uczelni oraz za czyny uchybiające 
godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją 
dyscyplinarną lub przed Sądem Koleżeńskim Samorządu Studenckiego zwanym dalej 
„Sądem Koleżeńskim", zgodnie z art. 211, 213, 214 ustawy. 

2. W sprawach dyscyplinarnych studentów orzekają komisja dyscyplinarna oraz 
odwoławcza komisja dyscyplinarna, powoływane na okres kadencji przez Senat 
spośród nauczycieli akademickich i studentów Uczelni przedstawionych przez Rektora 
i Samorząd Studencki. 
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127) w § 96 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Regulaminy Samorządów wchodzą w życie po stwierdzeniu przez Senat, że ich 
postanowienia są zgodne z Ustawą i Statutem Uczelni. 

128) w § 96 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

4a Zgodnie z art. 202 ust. 5a Ustawy samorząd studentów i samorząd doktorantów są 
obowiązane do opracowania oraz promowania kodeksu etyki studenta i doktoranta. 

129) § 97 otrzymuje brzmienie: 

1 Studenci i doktoranci mają prawo zrzeszania się w studenckich i doktoranckich 
organizacjach i stowarzyszeniach o zasięgu ogólnokrajowym, lokalnym i uczelnianym 
na zasadach przewidzianych w art. 204, art. 205 i art. 210 Ustawy. 

2.Organem rejestrującym organizacje i stowarzyszenia studenckie oraz doktoranckie 
działające na terenie Uczelni i prowadzącym rejestr jest Rektor, na warunkach 
określonych w art. 205 Ustawy. 

130) § 98 otrzymuje brzmienie: 

Studenci i doktoranci mają prawo do organizowania zgromadzeń na zasadach 
określonych w § 120 Statutu oraz akcji protestacyjnych i strajków na zasadach 
określonych w art. 206 i 207 Ustawy. 

PRACOWNICY UCZELNI 

131) w § 100 ust. 1 skreśla się pkt 2a 

132) w § 101 po ust. 1 dodaje się ust 2a i ust. 2b w brzmieniu: 

2a.Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego może być 
zatrudniona osoba niespełniająca wymagań określonych odpowiednio w art. 114 
ust. 2 i ust. 3 Ustawy, jeżeli posiada stopień naukowy doktora oraz znaczne 
i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej potwierdzone przez Senacką 
Komisję ds. Oceny Profesorów oraz Członków Komisji Oceny Nauczycieli. 

2b.Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 2a nie wyłącza postępowania konkursowego, 
o którym mowa w art. 118a Ustawy. 

133) w § 102 skreśla się ust. 1, ust. 1a i ust. 1aa 

134) w § 102 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

2)posiada specjalizację, o której mowa w § 101 ust. 3 Statutu, jeżeli zatrudnienie 
następuje w dyscyplinie klinicznej. 

135) w § 103 ust. 2-5 otrzymują brzmienie: 

2. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje Rektor na wniosek Dziekana 
(kierownika jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej) albo z własnej 
inicjatywy po zasięgnięciu opinii Dziekana (kierownika jednostki międzywydziałowej 
lub ogólnouczelnianej) uwzględniając kompetencje Senatu i Rad Wydziałów w zakresie 
zatrudniania osób na stanowiskach profesorów, określone w § 27 i § 38 Statutu. 

Mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego osoby 
pełniącej funkcję Rektora dokonuje Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 
na wniosek Senatu Uczelni. 

3. Na podstawie mianowania zatrudnia się wyłącznie nauczyciela akademickiego 
posiadającego tytuł naukowy profesora. Zatrudnienie na podstawie mianowania 
następuje w pełnym wymiarze czasu pracy i na czas nieokreślony lub określony 
zgodnie z art. 121 ust. 1 i ust. 2 Ustawy. 

4.Warunkiem zawarcia z nauczycielem akademickim stosunku pracy na podstawie 
mianowania jest złożenie na piśmie oświadczenia, że Uczelnia jest dla niego 
podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy. 
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5. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy: 

1) w niepełnym wymiarze czasu pracy, 

2) gdy GUMed nie jest podstawowym miejscem pracy, 

3) po wygaśnięciu stosunku pracy powstałego na postawie mianowania - do końca roku 
kalendarzowego, 

4) zatrudnianego w celu realizacji zadań finansowanych ze środków, które są 
przyznawane na realizację projektów badawczych krajowych lub zagranicznych, 

odbywa się na podstawie umowy o pracę na czas określony. 

136) w § 103 po ust. 5 dodaje sie ust. 5a w brzmieniu: 

5a. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego nieposiadającego tytułu naukowego odbywa 
się na podstawie umowy na czas nieokreślony lub na podstawie terminowych umów 
o pracę (umowa o pracę na czas określony, umowa o pracę w celu zastępstwa, umowa 
o pracę na czas wykonywania określonej pracy). 

137) w § 103 ust. 6-8 otrzymują brzmienie: 

6.Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje po spełnieniu 
warunków określonych w art. 114 Ustawy oraz zapisów Statutu. 

7.Stosunek pracy z nauczycielem akademickim rozwiązuje lub stwierdza jego wygaśnięcie 
Rektor, zgodnie z przepisami art. 123-129 Ustawy. 

8.Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w wymiarze przewyższającym połowę etatu na 
czas określony lub nieokreślony na stanowiskach, o których mowa w art. 110 Ustawy 
następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. 

138) w § 103 po ust. 8 dodaje się ust. 8a brzmieniu: 

8a. Informację o konkursach, o których mowa w ust. 8, ogłasza się na stronach 
internetowych GUMed, urzędu obsługującego ministra właściwego ds. szkolnictwa 
wyższego, Ministra Zdrowia a także na stronach internetowych Komisji Europejskiej 
w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonych do publikacji ofert 
pracy naukowców. 

139) w § 103 skreśla się ust. 9, ust. 9a 
140) w § 103 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

10. Nauczyciela akademickiego, który nabył uprawnienia emerytalne, można zatrudnić 
ponownie na tym samym stanowisku w GUMed bez postępowania konkursowego. 

141) w § 103 skreśla się ust. 11 i ust. 12 

142) w § 103 po skreślonym ust. 12 dodaje się ust. 13-15 w brzmieniu: 

13. Okres zatrudnienia pracowników naukowych: 

1) w celu realizacji zadań finansowanych ze środków, które są przyznawane na 
realizację projektów badawczych krajowych lub zagranicznych - wynika z aktów 
regulujących to finansowanie, 

2) w celu realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków własnych Uczelni - wynosi 
do 2 lat z możliwością przedłużenia o kolejny rok. Zatrudnienie następuje po 
zakwalifikowaniu w drodze konkursu. 

14. Zasady zatrudnienia pracowników naukowych, 

1) do realizacji zadań, o których mowa w ust. 13 pkt. 1 Statutu - określają odpowiednie 
w tym zakresie porozumienia regulujące zasady współpracy i finansowania, uchwały 
Senatu, odpowiednie zarządzenia Rektora, oraz przepisy ustawowe mające 
zastosowanie w konkretnych sytuacjach, 
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2) do realizacji zadań, o których mowa w ust. 13 pkt. 2 Statutu - określają Uchwały 
Senatu i Zarządzenia Rektora. 

15. Pomiędzy nauczycielem akademickim a zatrudnionym w GUMed jego małżonkiem, 
krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie oraz osobą pozostającą 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie może powstać stosunek 
bezpośredniej podległości służbowej zdefiniowanej w Regulaminie Pracy. Nie dotyczy 
to osób pełniących funkcje organów jednoosobowych uczelni, dla których ustawa 
przewiduje powoływanie w drodze wyborów. 

143) w § 104 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1.Podstawą zatrudnienia pracowników dydaktycznych i dyplomowanych bibliotekarzy 
oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej, jest umowa 
o pracę na czas określony: dwa okresy 4-letnie, a następnie na czas nieokreślony, 
a w przypadkach konieczności zatrudnienia w celu zastąpienia nieobecnego 
pracownika lub z innych ważnych przyczyn - na czas określony wynikający 
z uzasadnienia. 

144) § 105 otrzymuje brzmienie: 

Tryb przeprowadzania konkursu, o którym mowa w §103 ust. 8 i ust. 13 pkt 2 Statutu, 

określa regulamin stanowiący Załącznik nr 1. 

145) w § 106 skreśla się ust. 1a, 1b i ust. 4 
146) w § 106 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Okresy zatrudnienia określone w ust. 1-2 ulegają zawieszeniu o okres nieobecności 
w pracy wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym, 
urlopie dla poratowania zdrowia oraz o okres służby wojskowej lub służby zastępczej. 

147) w § 106 po ust. 5 dodaje się ust. 6 i ust. 7 w brzmieniu: 

6. Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego 
doktora habilitowanego, mianowanego na czas określony na podstawie 
dotychczasowych przepisów Statutu na okres krótszy niż wymieniony w § 106 ust. 1 
Statutu, może ulec przedłużeniu przez Rektora na wniosek kierownika jednostki 
organizacyjnej pod warunkiem pozytywnej oceny Komisji Oceny Nauczycieli 
Akademickich - na okres nie dłuższy niż określony w tym przepisie. 

7. Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia 
naukowego doktora, mianowanego na czas określony na podstawie dotychczasowych 
przepisów Statutu na okres krótszy niż wymieniony w § 106 ust. 2 Statutu, może ulec 
przedłużeniu przez Rektora na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej pod 
warunkiem pozytywnej oceny Komisji Oceny Nauczycieli Akademickich - na okres nie 
dłuższy niż określony w tym przepisie. 

148) w § 107 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

1. Zakończenie trwania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim 
następuje w okolicznościach, o których mowa w art. 123, 124, 126, 127 Ustawy. Jeżeli 
rozwiązanie stosunku pracy następuje w okolicznościach wskazanych w art. 125 
Ustawy wymagana jest opinia Rady Wydziału, jeżeli jednostka organizacyjna 
zatrudniająca nauczyciela akademickiego wchodzi w skład Wydziału, albo opinia 
Senatu, jeżeli nauczyciel akademicki zatrudniony jest w jednostce międzywydziałowej 
lub ogólnouczelnianej. 

2.Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę z nauczycielem akademickim następuje 
na zasadach określonych w kodeksie pracy, z tym że rozwiązanie stosunku pracy za 
wypowiedzeniem następuje z końcem semestru. 
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149) w § 107 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

2a. W przypadkach o których mowa w art. 123 ust. 2 i art. 128 Ustawy za koniec 
semestru uważa się termin 28 lutego bądź 30 czerwca. 

150) w § 107 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Podstawą rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem z nauczycielem 
akademickim jest również brak uzyskania wcześniejszej zgody Rektora na 
wykonywanie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia. Tryb i warunki 
rozwiązania stosunku pracy, określa art. 129 Ustawy. 

151) § 108 otrzymuje brzmienie: 

1. Senat ustala kryteria udzielania zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez 
nauczycieli akademickich w ramach stosunku pracy. 

2. Organem kolegialnym Uczelni właściwym do wyrażania zgody na podjęcie lub 
kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez 
nauczyciela akademickiego będącego organem jednoosobowym jest Senat. 

3. Nauczyciel akademicki prowadzący działalność gospodarczą informuje o tym Rektora 
Uczelni, która jest dla niego podstawowym miejscem pracy. 

152) w § 109 ust. 1, ust. 3, ust. 5-7 otrzymują brzmienie: 

1 Urlopu wypoczynkowego, o którym mowa w art. 133 Ustawy, udziela Rektor lub z jego 
upoważnienia Dziekan odpowiedniego Wydziału, w którym zatrudniony jest nauczyciel 
akademicki. 

3. Urlopów naukowych, o których mowa w art. 134 ust. 1 i 3 Ustawy, udziela Rektor na 
wniosek osoby zainteresowanej, zaopiniowany przez kierownika jednostki 
organizacyjnej i Dziekana. Warunkiem udzielenia urlopu wskazanego w art. 134 ust.3 
Ustawy jest stwierdzenie przez promotora rozprawy doktorskiej realności jej 
ukończenia w czasie trwania urlopu. 

5.Wniosek o urlop bezpłatny dla celów naukowych, zgodnie z art. 134 ust. 4 Ustawy, lub 
dla kształcenia zawodowego musi być uzasadniony konkretnym zamierzeniem. Urlop 
ten udzielany jest na okres do 12 miesięcy. 

6. W przypadku udzielenia urlopu, niewywiązanie się w przewidzianym terminie 
z realizacji pracy doktorskiej może spowodować konsekwencje o charakterze 
dyscyplinarnym. 

7.Nauczyciel akademicki może ubiegać się o urlop dla poratowania zdrowia 
z zachowaniem wymogów art. 134 ust. 5-10 Ustawy. 

153) w § 110 ust. 1 i ust. 4 otrzymują brzmienie: 

1.Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określany zakresem jego obowiązków 
dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych. 

4. Rektor może obniżyć wymiar zajęć dydaktycznych poniżej dolnej granicy wymiaru 
ustalonej zgodnie z art. 130 ust. 3 Ustawy, w przypadku powierzenia nauczycielowi 
akademickiemu wykonywania ważnych zadań lub realizowania przez nauczyciela 
akademickiego projektów badawczych. 

154) w § 110 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

4a. Rektor, na wniosek członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub członka 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej będącego nauczycielem akademickim, może zwolnić go 
całkowicie lub częściowo z obowiązków dydaktycznych. 

155) w § 111 ust. 1-2, 3a, i 4 otrzymują brzmienie: 

1. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, w szczególności 
w zakresie należytego wypełniania obowiązków, o których mowa w art. 111 ustawy, 
oraz przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności 
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przemysłowej nie rzadziej niż raz na dwa lata lub na wniosek kierownika jednostki 
organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony, bądź Dziekana 
Wydziału. Oceny nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora 
zatrudnionego na podstawie mianowania, dokonuje się nie rzadziej niż raz na cztery 
lata. W przypadku negatywnej opinii ponowna ocena musi zostać dokonana po 
upływie roku. 

2. Organem właściwym do przeprowadzania oceny z wyłączeniem oceny Rektora, 
Prorektorów, Dziekanów, Prodziekanów, członków Komisji Oceny Nauczycieli 
Akademickich oraz osób posiadających tytuł naukowy jest Komisja Oceny Nauczycieli 
Akademickich.. 

3a.Komisje wymienione w ust. 2 i 3 na wniosek Rektora, dokonując oceny kierowników 
jednostek, uwzględniają wypełnianie przez nich obowiązków, wynikających z pełnionej 
funkcji. 

4. Przy dokonywaniu oceny nauczycieli akademickich dotyczącej wypełniania 
obowiązków dydaktycznych bierze się pod uwagę ocenę przedstawianą przez 
studentów i doktorantów, po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych w trybie 
zatwierdzonym przez Senat i zaopiniowanym przez Uczelniany Samorząd Studencki 
i Samorząd Doktorantów. 

156) w § 112 ust. 3, i ust. 10 otrzymują brzmienie: 

3.Komisja działa poprzez siedem zespołów, cztery na Wydziale Lekarskim z Oddziałem 
Stomatologicznym, jeden na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej, jeden na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed 
i jeden na Wydziale Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem 
Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Pracami zespołów kierują odpowiednio do 
kompetencji Prodziekani. 

10.Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego dotyczącej wypełniania 
obowiązków dydaktycznych Komisja posiłkuje się oceną studentów i doktorantów 
wyrażoną poprzez ankiety dydaktyczne. 

157) w § 113 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2.Od oceny Rady Bibliotecznej służy odwołanie do przewodniczącego Komisji Oceny 
Nauczycieli Akademickich, który rozpatruje odwołanie przy udziale Prorektora 
do spraw studenckich, Dziekana jednego z Wydziałów, Dyrektora Biblioteki Głównej, 
w obecności zainteresowanego. 

158) w § 114 ust. 1, ust 3-4 i ust. 6-8 otrzymują brzmienie: 

1.Komisja Oceny Nauczycieli Akademickich za podstawowe kryteria oceny przyjmuje 
ustalenia zawarte w art. 111 Ustawy oraz przestrzeganie prawa autorskiego i praw 
pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej. 

3.Pracownicy dydaktyczni oceniani są według punktów 2 i 3 ust.2. 

4.Pracownicy naukowi oceniani są według punktów 1 i 3 ust.2. 

6.Przy ocenie wszystkich nauczycieli akademickich uwzględnia się ponadto ich inicjatywy 
na rzecz pomnażania majątku Uczelni, a w odniesieniu do pracowników naukowo-
dydaktycznych i naukowych także zdobywanie środków finansowych na realizację 
zadań badawczych. 

7. W ocenie nauczycieli akademickich, uwzględnia się postawę etyczną i biegłość 
zawodową. 

8.Podstawą oceny pracowników Biblioteki Głównej, o których mowa w § 113 Statutu, jest 
ich zaangażowanie i przydatność w wypełnianiu obowiązków na zajmowanym 
stanowisku pracy. 

159) w § 116 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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2.Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli Akademickich powołuje Senat spośród 
kandydatów wybranych przez Rady Wydziałów. Komisja składa się 
z przewodniczącego, zastępcy i pięciu członków. W skład komisji wchodzą cztery osoby 
ze stopniem doktora habilitowanego. 

160) w § 117 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

3. Pomiędzy pracownikiem niebędącym nauczycielem akademickim a zatrudnionym 
w Uczelni jego małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie 
oraz osobą pozostającą w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie może 
powstać stosunek bezpośredniej podległości służbowej zdefiniowanej w Regulaminie 
Pracy. 

161) w § 118 ust 1. otrzymuje brzmienie: 

1.Nauczyciele akademiccy mogą otrzymywać nagrody za osiągnięcia naukowe, 
dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku. Zasady i tryb nagradzania 
określa regulamin uchwalony przez Senat (zgodnie z art. 155 ust. 6 Ustawy dotyczy to 
przyznawania nagród Rektora). 

162) w § 118 skreśla się ust. 2. 
163) po § 118 dodaje się § 118a w brzmieniu: 

1.Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni w Gdańskim 
Uniwersytecie Medycznym mogą otrzymywać za osiągnięcia w pracy zawodowej 
nagrody Rektora indywidualne i zespołowe, które wiążą się z konkretnym działaniem 
mającym istotny wpływ na poprawę i poziom funkcjonowania administracji Uczelni, 
które przyczyni się do rozwoju Uczelni i poprawy jej gospodarności. 

2.Nagrody dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi mają charakter 
uznaniowy oraz motywacyjny i przyznawane są w szczególności za: 

1) wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej mające charakter nowatorski o szczególnie 
istotnym dla Uczelni znaczeniu, 

2) wykazywanie inicjatywy i twórcze działanie znacznie wykraczające poza zakres 
zwykłych obowiązków służbowych w tym stosowanie nowych, korzystnych rozwiązań 
podnoszących jakość i efektywność pracy, 

3) pozyskiwanie środków finansowych na rzecz Uczelni, 

4) promocję Uczelni w kraju i zagranicą, 

5) wykonywanie z własnej inicjatywy ważnych zadań na rzecz Uczelni, wykazujących 
dbałość o jej wizerunek, 

6) podnoszenie kwalifikacji zawodowych i nabywanie nowych umiejętności przynoszące 
wymierne korzyści Uczelni. 

3.Szczegółowe zasady i tryb nagradzania określa regulamin nadany przez Rektora. 

164) w § 132 ust 1. otrzymuje brzmienie: 

1. Uniwersytet nadaje medale Zasłużonemu Akademii Medycznej w Gdańsku, Primus 
Inter Pares oraz medale i odznaki okolicznościowe. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

165) w § 134 ust. 3 i 6 otrzymują brzmienie: 

3. Przed uchwaleniem Statutu Uczelni lub zmian w Statucie Senat zasięga na zasadach 
określonych w ustawie opinii związków zawodowych działających w Uczelni oraz może 
zasięgać opinii właściwej Rady Wydziału. 

6. Statut Uczelni oraz zmiany w Statucie Uczelni uchwala Senat większością co najmniej 
2/3 głosów swojego składu. 
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166) po § 134 skreśla się Dział X - Przepisy przejściowe 
167) skreśla się § 135 
168) skreśla się § 136 
169) skreśla się § 137 

W załącznik nr 1 do Statutu GUMed - REGULAMIN KONKURSU 

170) § 1 otrzymuje brzmienie: 

Regulamin określa tryb i warunki postępowania konkursowego poprzedzającego: 

1) zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowiska, o których mowa 
w art. 110 Ustawy jeżeli zatrudnienie przewyższa połowę etatu, 

2) powierzenie funkcji kierownika jednostki organizacyjnej, 

3) zatrudnienie pracowników naukowych, o których mowa w § 103 ust. 13 pkt 2 
Statutu. 

171) § 2 otrzymuje brzmienie: 

1.Konkurs na funkcje kierowników jednostek organizacyjnych działających w ramach 
wydziału ogłasza Dziekan tego wydziału w porozumieniu z Rektorem. 

Konkurs na stanowiska nauczycieli akademickich ogłasza Dziekan właściwego 
wydziału w porozumieniu z Rektorem. 

Konkurs na stanowiska pracowników naukowych, o których mowa w § 1 pkt 3, 
Regulaminu ogłasza Rektor. 

2.Właściwym dla ogłaszania konkursów na stanowiska i funkcje wymienione w §1 pkt 1 
i pkt 2, w jednostkach międzywydziałowych i ogólnouczelnianych jest Prorektora 
do spraw studenckich, za zgodą Rektora. 

172) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Postępowanie konkursowe na funkcję kierownika jednostki organizacyjnej wymaga 
zawiadomienia o konkursie jednoimiennych lub pokrewnych jednostek na terenie 
kraju. 

173) w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmienie: 

3. Ogłoszenie konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego wymienione 
w art. 110 Ustawy, którego wymiar przewyższa połowę etatu, następuje poprzez 
podanie jego warunków do publicznej wiadomości: ogłoszenie na stronach 
internetowych Uczelni, urzędu obsługującego ministra właściwego do sprawa 
szkolnictwa wyższego, Ministra Zdrowia, a także na stronach internetowych Komisji 
Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców, przeznaczonym do 
publikacji ofert pracy naukowców. 

174) w § 5 ust. 1, ust. 2a, i ust. 3 otrzymują brzmienie: 

1.Komisja Konkursowa dla przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli 
akademickich w Uczelni powoływana jest przez Radę Wydziału na okres kadencji 
władz. 

2a. Komisja Konkursowa dla przeprowadzania konkursu na stanowiska w grupie 
pracowników naukowych, o których mowa w § 1 pkt 3 Regulaminu Konkursu w składzie 
5 osób, powołana jest przez Rektora spośród członków Senackiej Komisji Nauki. Komisji 
przewodniczy Prorektor ds. Nauki. 

3. Przewodniczącym Komisji przy obsadach na funkcje kierownicze jest Dziekan lub 
Prodziekan Wydziału, a w skład 5 lub 7 osobowej Komisji wchodzi ustępujący 
kierownik jednostki GUMed, której dotyczy konkurs. Komisja Konkursowa ma 
obowiązek przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami na funkcje 
kierownika jednostki. 

175) w § 5 skreśla się ust. 4 i ust. 5 
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177) § 6 otrzymuje brzmienie: 

Komisje Konkursowe, o których mowa w § 5, kierują się: opinią kierownika jednostki 
organizacjąnej właściwego dla zatrudnienia kandydata, ocenami, jakim podlegają 
nauczyciele akademiccy i opiniami o kandydacie. 

178) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1.Dziekan przedstawia Radzie Wydziału przebieg i wyniki postępowania konkursowego. 

179) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska pozytywnej oceny Rady Wydziału, należy ogłosić 
kolejny konkurs. 

§2 

1. Wprowadza się tekst jednolity Statutu GUMed uwzględniający zmiany wprowadzone 
niniejszą Uchwała oraz Uchwalą Nr 6/2008, Uchwałą Nr 22/2008, Uchwałą 
Nr 40/2008, Uchwałą Nr 43/2008, Uchwałą Nr 15/2009, Uchwałą Nr 16/2009, 
Uchwalą Nr 17/2009, Zarządzeniem Nr 30/2009, Uchwałą Nr 49/2009, Nr 6/2010, 
Nr 22/2010, Nr 33/2010 oraz Nr 39/2011, który stanowi Załącznik nr 1 
do Uchwały. 

2. Traci moc obowiązującą tekst jednolity Statutu stanowiący załącznik nr 1 
do Uchwały Nr 49/2009 Senatu z dnia 26 października 2009 r. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2012 r., z wj^ątkiem zapisu § 1 pkt 60, 
który wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r. przy czym wybory na funkcje 
prorektorów nowej kadencji powinny uwzględniać zapis wskazany w § 1 pkt 60 Uchwały. 

Przewodnie: icy Senatu GUMed 

Prof. dr hAb. Ijanusz Moryś 
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