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Uchwała Nr 35/2021 

 
Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  

z dnia 28  kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 40/2019  

w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej 

Pomorskiego Uniwersytet Medycznego w Szczecinie 

 

 

 

Na podstawie art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz. U. z 2021 poz. 478 z późn. zm.), Senat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

uchwala, co następuje:  

 

 

§ 1. 

W Regulaminie Szkoły Doktorskiej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Szczecinie, który stanowi załącznik do Uchwały Nr 40/2019 z dnia 29 maja 2019 r. wprowadza 

się następujące zmiany: 

 

1) w §49 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Posiedzenia komisji mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zapewniających w szczególności: 

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami, 

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy 

posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku, 

       - z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”, 

 

2) §50 otrzymuje brzmienie: 

„§50. 1. Dokonując oceny postępów w realizacji indywidualnego planu badawczego 

komisja bierze pod uwagę: 

1) spójność merytoryczną i terminowość realizacji zadań planowanych  

w indywidualnym planie badawczym z zadaniami zrealizowanymi, 

2) recenzję sprawozdania, o którym mowa w §30 ust. 3 pkt 7,  

3) sprawozdania promotora z corocznej oceny postępów w pracy naukowej, o których 

mowa w §59 ust. 1 pkt. 7. 

2. Recenzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje członek komisji wyznaczony przez 

dyrektora szkoły doktorskiej.”, 

 

3) §52 otrzymuje brzmienie: 

„§52. 1. Z przebiegu oceny śródokresowej komisja sporządza protokół. 

2.Protokół podpisuje  przewodniczący komisji.”, 

 

4) §54 otrzymuje brzmienie: 

„§54. 1. Członkowi komisji, o którym mowa w §49 ust. 2 pkt. 1 i 2, przysługuje 

wynagrodzenie ustalone zarządzeniem rektora. 

2. Członkowi komisji, o którym mowa w §49 ust. 2 pkt 3 przysługuje wynagrodzenie 

ustalone zgodnie z przepisami ustawy.” 
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§ 2. 

Zmiana Regulaminu Szkoły Doktorskiej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

wymaga uzgodnienia z samorządem doktorantów. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od uchwalenia zmiany 

Regulaminu Senat i Samorząd Doktorantów nie dojdą do porozumienia w sprawie jego treści, 

zmiana regulaminu wchodzi w życie na mocy uchwały Senatu, podjętej większością co najmniej 

2/3 głosów statutowego składu Senatu. 

 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 października 2021 r. 

 

 

 

 

prof. dr hab. Bogusław Machaliński 

Rektor PUM 

Przewodniczący Senatu 

 

 


