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Wybory Władz 2012
O Uczelni

Projekty unijne
Poniżej prezentujemy projekty realizow ane przez Gdański Uniw ersytet Medyczny w oparciu o finansow anie pochodzące z programów
unijnych w okresie programow ania 2007-2013. W śród w ymienionych inicjatyw znajdują się projekty dydaktyczne, naukow e,
profilaktyczno-zdrow otne, inw estycyjne, a także projekty w spółpracy międzynarodow ej mające na celu w ymianę dośw iadczeń
eksperckich. Ich finansow anie pochodzi z funduszy strukturalnych, Polsko-Norw eskiego Mechanizmu Finansow ego i Mechanizmu
Finansow ego EOG, Programów Ramow ych Unii Europejskiej oraz innych środków Komisji Europejskiej.

Struktura organizacyjna
Studia

Przygotow anie w niosków na dofinansow anie tych projektów opiera się na w spółpracy ich inicjatorów -autorów i służb administracyjnych
Uczelni, w tym w szczególności Działu W spółpracy z Zagranicą i Programów Międzynarodow ych, monitorującego rów nież proces realizacji
projektów .

Kształcenie podyplomowe
REKRUTACJA
Akademickie Biuro Karier
Badania naukowe
Oferta lecznicza
Uczelnia dla społeczeństwa

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Integrated measurement of arterial function and sympathetic nervous system activity: development, validation and application
of a new method (122.3 KB)
Działanie 1.2. – Program TEAM
Optymalizacja leczenia przepuklin brzusznych za pomocą implantów syntetycznych HAL 2010 (162.1 KB)
Poddziałanie 1.3.1.
w w w .hal2010.eu
Opracow anie molekularnych testów w spomagających w ykryw anie w czesnego raka płuca MOLTEST 2013 (147.4 KB)
Poddziałanie 1.1.2.

Współpraca z zagranicą
Projekty unijne
Wydawnictwa
Po godzinach
Uczelnia w obiektywie
Kronika budowy Centrum
Medycyny Inwazyjnej
Polecamy w Internecie

Krajow e Centrum Diagnostyki i Leczenia Hipercholesterolemii Rodzinnej (185.7 KB)
Poddziałanie 1.1.2.
Śródbłonek naczyniow y w chorobach cyw ilizacyjnych: od badań poznaw czych do oferty innow acyjnego leku o działaniu
śródbłonkow ym (196.6 KB)
Poddziałanie 1.1.2.
POMOST – w sparcie dla kobiet w ciąży: dr Joanna Klimaszew ska-Łata (190.4 KB)
POMOST – w sparcie dla kobiet w ciąży: dr inż. Grażyna Gałęzow ska (157.2 KB)
POMOST – w sparcie dla kobiet w ciąży: mgr Magdalena Leszczyńska-W iloch (158.5 KB)
POMOST – Pre-clinical targeting of PI3K/Akt/mTOR and RAF/MEK/ERK signalling pathw ays in adrenocortical cancer: impact on
steroidogenesis, cell proliferation and apoptosis: dr hab. Dorota Dw orakow ska (405.6 KB)
Homing Plus – Oral vaccine delivery system based on spores of Bacillus subtilis: dr Krzysztof Hinc (190.9 KB)

Na skróty

Homing Plus – The role of tetraspanin cd151 in prostate cancer cells migration and invasion – implications for tumour
prognostication: dr Rafał Sądej (184 KB)
Homing Plus – Novel three-dimensional osteosarcoma and osteoblast cultures influence oxidative and nitrosative stress and
regulate changes in expression of grow th factors receptors in cultures supplemented w ith grow th factors: lek. Karolina Siw icka
(363 KB)
TEAM – Diagnostic markers for investigation of formation and progression of atherosclerotic plaques: dr hab. Leszek
Kalinow ski, prof. nadzw . (175.9 KB)
TEAM – Nukleotydy w patologii diagnostyce i terapii chorób serca: dr hab. Ryszard T. Smoleński (329.4 KB)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Kształcenie zaw odow e pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostow ych (144.1 KB)
Poddziałanie 2.3.2.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
Pomorska Biblioteka Cyfrow a (231.8 KB)
Poddziałanie 2.2.2.
w w w .pbc.gda.pl/dlibra
Doposażenie laboratoriów kształcenia umiejętności zaw odow ych z zakresu pielęgniarstw a, położnictw a i badania fizykalnego w
Gdańskim Uniw ersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku (178.7 KB)
Działanie 2.1.
W yposażenie laboratoriów budynku Centrum Naukow o-Badaw czego Medycyny Laboratoryjnej w Gdańskim Uniw ersytecie
Medycznym (187.2 KB)
Działanie 2.1.
W zmocnienie w spółpracy środow iska naukow ego GUMed z podmiotami gospodarczymi o charakterze regionalnym i
ponadregionalnym oraz rozw ój przedsiębiorczości akademickiej w GUMed (194.4 KB)
Poddziałanie 1.5.2.
w w w .naukaibiznes.gumed.edu.pl
Modernizacja infrastruktury naukow o-dydaktycznej Katedry Anatomii GUMed-u w celu popraw y jakości kształcenia studentów
kierunków medycznych, technicznych i humanistycznych regionu pomorskiego (232.2 KB)
Działanie 2.1.
Podw yższenie jakości kształcenia farmaceutów poprzez unow ocześnienie w yposażenia laboratoriów naukow o-dydaktycznych
W ydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniw ersytetu Medycznego (190.6 KB)
Działanie 2.1.
Popraw a jakości kształcenia studentów poprzez przebudow ę pomieszczeń po przychodni przyklinicznej i w yposażenie now ej
pracow ni pacjenta symulow anego w GUMed w Gdańsku i APS w Słupsku (241.1 KB)
Działanie 2.1.
TERMOMODERNIZACJA – "Kontynuacja kompleksow ej termomodernizacji infrastruktury Gdańskiego Uniw ersytetu
Medycznego" (239.2 KB)
Działanie 5.5.
Przebudow a i w yposażenie Zakładu Toksykologii Środow iska dla potrzeb now ego unikatow ego kierunku Zdrow ie
Środow iskow e w Gdańskim Uniw ersytecie Medycznym (446.6 KB)
Działanie 2.1.
Remont i w yposażenie w Gdańskim Uniw ersytecie Medycznym specjalistycznego laboratorium technologicznego tabletek i
innych form now ych leków dla potrzeb w spółpracy z przemysłem farmaceutycznym (262.7 KB)
Działanie 1.5.1.

Polsko-Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG
Pomorski Pilotażow y Program Badań Przesiew ow ych Raka Płuca (150.5 KB)
PNMF i MF EOG
w w w .zbadajpluca.gumed.edu.pl
Now e biomarkery oceny ryzyka pow ikłań sercow o-naczyniow ych u chorych z nadciśnieniem tętniczym w Europie (200.6 KB)
Polsko-Norweski Fundusz badań Naukowych

7 Program Ramowy UE
Patient Centric Approach for an Integrated, Adaptive, Context Aw are Remote Diagnosis and Management of Cardiovascular
Diseases BRAVEHEALTH (155.2 KB)
European Netw ork for Genetic-Epidemiological Studies: building a method to dissect complex genetic traits, using essential
hypertension as a disease model (165.9 KB)
Physiopathology of decompression: risk factors for the formation of intravascular bubbles Turing decompression (181.2 KB)
ENCCA – EUROPEAN NETW ORK for CANCER research in CHILDREN and ADOLESCENTS (Europejska Sieć Badań nad
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Now otw orami u Dzieci i Młodzieży – Badania Kliniczne dotyczące Bardzo Rzadkich Now otw orów ) (175.1 KB)

6 Program Ramowy UE
Integrating Genomics, Clinical Research and Care in Hypertension (163.8 KB)

Leonardo da Vinci
Creation of multilingual continuing education programme by e-learning in Parasitology and Medical Mycology intended for
professionals w orking in non-specialized clinical laboratories (164.7 KB)
Oncovideos – Developing vocational skills in oncology through e-learning (153.9 KB)

eTEN
TENALEA Initial Deployment (143.6 KB)

South Baltic Programme
VALOR – Valorisation of know ledge-intensive ideas in the South Baltic Area (W aloryzacja, czyli upow szechnianie i
dośw iadczalne w ykorzystyw anie pomysłów bazujących na zaaw ansow anej nauce w Regionie Południow ego Bałtyku) (139.7 KB)
w w w .valor-project.org
COHAB – Co-ordination and integration of higher education and the labour market around the South Baltic Sea (172.9 KB)

Health Programme
EU SHIPSAN TRAINET Programme (160 KB)
EUROHEART II – The European Heart Health Strategy II (145.7 KB)
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