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Poznań, 24.11.2017 

 

UC H W A Ł A nr 01/2017 

Konwentu Dziekanów Wydziałów Lekarskich Uczelni Publicznych 

z dnia 24 listopada 2017 roku,  

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu Konwentu Dziekanów Wydziałów Lekarskich Uczelni 
Publicznych 

Na podstawie § 7 pt. 2 Regulaminu Konwentu Dziekanów Wydziałów Lekarskich Uczelni 
Publicznych.  

Konwent Dziekanów Wydziałów Lekarskich Uczelni Publicznych 

uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

1. Konwent w głosowaniu jawnym zaakceptował Regulamin Konwentu Dziekanów 

Kierunków Lekarskich Uczelni Publicznych, podejmując jednocześnie uchwałę o 

zamianie słowa „Kierunków” na „Wydziałów”, na podstawie głosowania „ZA” 

większością głosów, 19/22 osób uprawnionych do głosowania wprowadzone do 

bieżącego dokumentu. Konwent wnioskował jednocześnie  o zawarcie wyjaśnienia w 

dokumencie, że pod określeniem Wydziały rozumiane są Kierunki Lekarskie w 

Uczelniach nie posiadających Wydziału Lekarskiego.  

2. Konwent Dziekanów Wydziałów Lekarskich Uczelni Publicznych przyjął zasady, 

proponowane przez Przewodniczącego KRAUM, utworzenia strony posadowionej w 

ramach witryny Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych  

3. Konwent Dziekanów Wydziałów Lekarskich Uczelni Publicznych w głosowaniu tajnym 

zatwierdził kandydaturę osoby odpowiedzialnej na umieszczanie treści 

umieszczanych na stronie Dziekana Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu  
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Medycznego prof. Jana Zejdę. Przewodnicząca Konwentu zobowiązała organizatorów 

poprzednich spotkań do przesłania streszczeń programu spotkań oraz dokumentacji 

fotograficznej. 

4. Konwent przegłosował uchwałę o rezygnacji z utworzenia konta bankowego i 

pobierania składek od członków KDWLUP. 

5. Konwent wskazał na konieczność wdrożenia działań, mających na celu wprowadzenie 

rejestru kandydatów na studia medyczne na wydziałach lekarskich stacjonarnych, 

według rankingu wskazanych uczelni i zaproponował, zgodnie z regulaminem 

KDWLUP §2 pt.2,  jako przewodniczącego komisji ds. rejestru list studenckich prof. dr 

hab. med. Leszka Domańskiego, Dziekana Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. 

5. Zgodnie z regulaminem KDWLUP §2 pt.2,  Konwent wyznaczył prof. dr hab. Irinę 

Kowalską, Dziekana Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, jako przewodniczącą 

komisji odpowiedzialnej na przygotowanie procedury nostryfikacji dyplomu 

lekarskiego dla obcokrajowców.  

6. Konwent zaproponował wskazanie dodatkowych ekspertów do przygotowania pytań 

egzaminu LEK i LDEK, i zgodnie z regulaminem KDWLUP §2 pt.2,  wskazał na 

przewodniczącego komisji prof. de hab. med. Zbigniewa Krasińskiego. 

7. Konwent wysunął propozycję złożenia wniosku do Przewodniczącego KRAUM, o 

zajęcie stanowiska Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie jednolitego 

finansowania studiów medycznych na wszystkich publicznych uczelniach. 

 

Dr hab. med. Maria Dudziak, prof. nadzw. GUMed 

Przewodnicząca Konwentu 

 

 

 


