
Uchwała Nr 39/2017 

 
Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  

z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie   

 

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU  

z 2016 r. poz. 1842) Senat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Szczecinie uchwala, co następuje: 

 

§1 

W Statucie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, dokonuje się 

następujących zmian: 

1. w §56 skreśla się dotychczasową treść ust. 3 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

Poza podstawowymi jednostkami organizacyjnymi na Uniwersytecie działają jednostki 

międzywydziałowe i pozawydziałowe. 

2. w Rozdziale V. Organizacja Uniwersytetu skreśla dotychczasową treść tytułu 3 i nadaje 

się mu nowe brzmienie: Jednostki międzywydziałowe i pozawydziałowe 

3. skreśla się dotychczasową treść §69 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

1. Jednostka międzywydziałowa prowadzi działalność dydaktyczną lub naukową na 

rzecz więcej niż jednego wydziału. 

2. Jednostkę międzywydziałową tworzy, przekształca i likwiduje rektor. 

3. Kierownika jednostki międzywydziałowej powołuje i odwołuje rektor.  

4. Kierownik jednostki międzywydziałowej może być zapraszany na posiedzenia rad 

wydziałów, na rzecz których jednostka międzywydziałowa prowadzi działalność. 

5. Kierownik jednostki międzywydziałowej współpracuje z dziekanami wydziałów na 

rzecz których jednostka realizuje zadania, w szczególności w zakresie realizacji 

programu dydaktycznego lub naukowego.  

6. Organizację i funkcjonowanie jednostki międzywydziałowej określa regulamin. 

4. po §69 dodaje się §69a o treści: 

§ 69a 

1. Jednostki pozawydziałowe prowadzą działalność naukową, dydaktyczną, 

wydawniczą, gospodarczą lub usługową. 

2. Jednostki pozawydziałowe tworzy, przekształca i likwiduje rektor. 

3. Kierownika jednostki pozawydziałowej, powołuje i odwołuje rektor. Powołanie do 

funkcji kierownika jednostki pozawydziałowej nie skutkuje zmianą miejsca 

zatrudnienia (jednostka, wydział). 

4. Organizację i funkcjonowanie jednostki pozawydziałowej określa statut lub 

regulamin. 

5. w §83 ust. 1 skreśla się dotychczasową treść pkt. 4 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

uzyska pozytywną opinię kierownika jednostki, w której ubiega się o zatrudnienie, o 

kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej, 

6. skreśla się dotychczasową treść §85 i nadaje się mu nowe brzmienie: 



O stanowisko starszego wykładowcy może ubiegać się osoba, która spełnia wymogi 

określone w art. 109 ust. 1 ustawy, była poprzednio zatrudniona na stanowisku 

adiunkta oraz odpowiada następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiada stopień naukowy doktora,  

2) w przypadku osoby zatrudnionej w jednostce, w której jest możliwość uzyskania 

specjalizacji, posiada specjalizację w zakresie specjalności właściwej dla 

jednostki, w której jest/będzie zatrudniony, 

3) posiada 8-letni staż dydaktyczny na Uniwersytecie lub innej wyższej uczelni, 

4) posiada pozytywną ocenę pracy dydaktycznej, wydaną przez kierownika 

jednostki, 

5) posiada znaczny wkład w opracowywaniu pomocy dydaktycznych lub 

doskonaleniu metod nauczania. 
7. W Załączniku Nr 5 do Statutu dokonuje się następujących zmian: 

1) skreśla się dotychczasową treść pkt. 1 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

Konkurs na wniosek rektora ogłasza dziekan, podając warunki niezbędne dla 

objęcia funkcji i wyznaczając termin zgłaszania kandydatur. 

2) skreśla się dotychczasową treść pkt. 4 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

Konkurs prowadzi komisja konkursowa powołana przez radę wydziału na wniosek 

dziekana w składzie co najmniej 5 osób: 

1) dziekan jako przewodniczący 

2) 4 nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego, z zastrzeżeniem, że: 

a) jeżeli jednostka naukowo-dydaktyczna, której kierownik ma być powołany w 

drodze konkursu wchodzi w skład katedry, w skład komisji konkursowej 

wchodzi kierownik katedry, 

b) jeżeli konkurs przeprowadzany jest w związku z przejściem dotychczasowego 

kierownika na emeryturę, w skład komisji konkursowej wchodzi 

dotychczasowy kierownik jednostki naukowo-dydaktycznej, 

3) jeżeli jednostka naukowo-dydaktyczna, której kierownik ma być powołany w 

drodze konkursu wchodzi w skład szpitala klinicznego, w skład komisji 

konkursowej wchodzi dyrektor szpitala. 

3) skreśla się pkt. 5 i 6 

8. W Załączniku Nr 6 do Statutu dokonuje się następujących zmian: 

1) skreśla się dotychczasową treść pkt. 5 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

Komisja ocenia kandydata na podstawie określonych w statucie i w ogłoszeniu o 

konkursie wymagań, stawianych kandydatom na poszczególne stanowiska 

nauczycieli akademickich. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

       prof. dr hab. Bogusław Machaliński 

       Rektor PUM 

         Przewodniczący Senatu 


