
Zarządzenie Nr 34/2018 

 

Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  

z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany 

Regulaminu Organizacyjnego Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie 

 

 

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz §150 ust. 1 Statutu Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, zarządzam co następuje: 

 

§1 

Zatwierdzam zmianę Regulaminu Organizacyjnego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Szczecinie, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 35/2015 z dnia 27 marca 2015, polegającą 

na likwidacji funkcji Pełnomocnika ds. Monitoringu Karier Zawodowych i utworzenia w jego 

miejsce Akademickiego Biura Karier z następującym zakresem zadań: 

1) pozyskiwanie informacji o rynku pracy oraz możliwościach podnoszenia kwalifikacji  

i doskonalenia zawodowego, 

2) weryfikowanie zapotrzebowania pracodawców na kwalifikacje i kompetencje  

w poszczególnych zawodach stanowiących ofertę Uniwersytetu, 

3) pośredniczenie w kontaktach miedzy społecznością akademicką a pracodawcami, 

4) prowadzenie doradztwa zawodowego studentów i absolwentów, 

5) współpraca z instytucjami rynku pracy (w tym z wojewódzkimi i powiatowymi 

urzędami pracy), instytucjami szkoleniowymi, instytucjami pośrednictwa pracy  

a także z innymi biurami karier, 

6) monitorowanie karier zawodowych absolwentów, 

7) prowadzenie badań ankietowych absolwentów poszczególnych kierunków w celu 

uzyskania opinii o programie kształcenia, kadrze dydaktycznej i osiągniętych efektach 

kształcenia, 

8) gromadzenie opinii na temat przygotowania absolwentów do pracy zawodowej, 

9) współpraca z samorządami zawodowymi i pracodawcami, 

10) budowanie pozytywnego wizerunku Uniwersytetu jako uczelni kształcącej świadomie 

i kompleksowo w odpowiedzi na zapotrzebowanie na rynku pracy dla sektora usług 

medycznych, 

11) wzmacnianie postawy i świadomości studentów jako głównych klientów 

Uniwersytetu. 

§2 

W związku ze zmianami określonymi w §1, w tekście Regulaminu Organizacyjnego 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, wprowadzonego Zarządzeniem  

Nr 35/2015 z dnia 27 marca 2015, zatwierdzam zmianę polegającą na: 

 

1. nadaniu § 17 ust. 2 pkt 5 nowego brzmienia: 

„8) Akademickie Biuro Karier.” 

 



2. nadaniu § 31 nowego brzmienia: 

 

„§ 31 

Akademickie Biuro Karier 

Akademickie Biuro Karier zajmuje się przygotowaniem i wsparciem studentów oraz 

absolwentów w procesie planowania i realizacji kariery edukacyjnej i zawodowej,  

a w szczególności: 

1) pozyskuje informacje o rynku pracy oraz możliwościach podnoszenia kwalifikacji  

i doskonalenia zawodowego, 

2) weryfikuje zapotrzebowanie pracodawców na kwalifikacje i kompetencje  

w poszczególnych zawodach stanowiących ofertę Uniwersytetu, 

3) pośredniczy w kontaktach miedzy społecznością akademicką a pracodawcami, 

4) prowadzi doradztwo zawodowe studentów i absolwentów, 

5) współpracuje z instytucjami rynku pracy (w tym z wojewódzkimi i powiatowymi 

urzędami pracy), instytucjami szkoleniowymi, instytucjami pośrednictwa pracy  

a także z innymi biurami karier, 

6) monitoruje kariery zawodowe absolwentów, 

7) prowadzi badania ankietowe absolwentów poszczególnych kierunków w celu 

uzyskania opinii o programie kształcenia, kadrze dydaktycznej i osiągniętych efektach 

kształcenia, 

8) gromadzi opinie na temat przygotowania absolwentów do pracy zawodowej, 

9) współpracuje z samorządami zawodowymi i pracodawcami, 

10) buduje pozytywny wizerunek Uniwersytetu jako uczelni kształcącej świadomie 

i kompleksowo w odpowiedzi na zapotrzebowanie na rynku pracy dla sektora usług 

medycznych, 

11) wzmacnia postawy i świadomość studentów jako głównych klientów Uniwersytetu.” 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. 

 

 

 

 

prof. dr hab. Bogusław Machaliński 

Rektor PUM 


