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Uchwała Nr 113/2012 

 

Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  

z dnia 7 listopada 2012 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 2012 r., poz. 572 późn.zm.) Senat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Szczecinie uchwala, co następuje: 

 

§1 

W Statucie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, dokonuje się 

następujących zmian: 

1. w §14 ust. 2 skreśla się treść pkt. 3 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

„senacka komisja ds. szpitali klinicznych,”  
2. użytą w Statucie w różnej formie gramatycznej nazwę: „senacka komisja ds. szpitali 

uniwersyteckich” zastępuje się na odpowiednią gramatycznie formą: „senacka 
komisja ds. szpitali klinicznych” 

3. w §14 ust. 2 skreśla się treść pkt. 5 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

„senacka komisja ds. strategii uniwersytetu,”  
4. w §93 uchyla się ust. 2 

5. w §120 skreśla się dotychczasową treść ust. 2 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

„Ograniczenie wiekowe, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy pracowników 
zatrudnionych na etatach finansowanych ze środków zewnętrznych oraz osób, które 
zatrudnione były na stanowisku kanclerza.” 

6. Skreśla się dotychczasową treść Załącznika nr 6 do Statutu pt. „Zasady i tryb 

przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich na Uniwersytecie” i 

nadaje się mu nowe brzmienie: 

 

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW NA STANOWISKA  
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA UNIWERSYTECIE 

 
1. Konkurs ogłasza dziekan na wniosek rektora. 
2. Ogłoszenie konkursu następuje na zasadach określonych w ustawie. 
3. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać: 

1) nazwę jednostki i rodzaj dyscypliny naukowej, której konkurs dotyczy, 
2) warunki, jakie powinni spełniać kandydaci, 
3) wymagane dokumenty, 
4) czas trwania konkursu, 
5) termin rozstrzygnięcia konkursu, 
6) inne informacje o istotnym znaczeniu. 

4. Konkurs prowadzi senacka komisja ds. zatrudnienia i awansów. 
5. Komisja ocenia kandydata na podstawie określonych w statucie wymagań, 

stawianych kandydatom na poszczególne stanowiska nauczycieli akademickich. 



6. W pracach komisji, z głosem doradczym, może wziąć udział kierownik jednostki, 
w której ma być zatrudniony kandydat, lub inna osoba, której obecność komisja 
uzna za celową. 

7. Komisja rozpatruje kandydatury zgłoszone do konkursu po zapoznaniu się           
z przedstawioną dokumentacją i ewentualnym przeprowadzeniu rozmów z 
kandydatami. 

8. Komisja przedstawia dziekanowi informację o kandydacie lub kandydatach do 
zatrudnienia bądź stwierdza, iż żaden z kandydatów nie spełnia stawianych 
wymogów. 

9. Dziekan opiniuje przedstawione kandydatury. Opinię wraz z informacją komisji, 
o której mowa w ust. 8, dziekan przekazuje rektorowi. 

10. W przypadku zatrudnienia na stanowiska: profesora zwyczajnego, profesora 
nadzwyczajnego lub profesora wizytującego, rektor przed podjęciem decyzji 
zasięga opinii senatu.  

11. W przypadku zatrudnienia na stanowiska nauczycieli akademickich w 
jednostkach pozawydziałowych rektor zasięga opinii kierownika jednostki.  

……………………….. 

 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

       prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz 
       Rektor PUM 

         Przewodniczący Senatu 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


