
Uchwała Nr 117/2017 

 
Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  

z dnia 27 września 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 z 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 §9  skreśla się dotychczasową treść ust.2 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

2. Tytuł honorowy doktora honoris causa nadaje senat na wniosek rady wydziału 

uprawnionego do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego osobom 

szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki i życia społecznego, których 

dokonania/osiągnięcia naukowe m.in: 

1) uznaje się za wybitne i o wysokiej jakości, 

2) mają uniwersalny charakter, 

3) mają wymiar etyczny, 

4) mają wymiar społeczny i są użyteczne dla dobra publicznego, 

a ponadto kandydat spełnia następujące warunki: 

5) posiada tytuł  naukowy profesora,  

6) posiada dorobek naukowy na poziomie 300 pkt. Impact Factor 

7) był promotorem minimum 10 doktoratów, 

8) udokumentował współpracę zagraniczną, 

9) udokumentował działalność w komitetach redakcyjnych zagranicznych 

czasopism naukowych,  

10) dotychczasowa działalność i postawa dają gwarancję  wiarygodności osobistej, 

11) pełnieni/ł znaczącą funkcję na Uniwersytecie,    

12) pozyskał zewnętrzne środki finansowe na rzecz rozwoju jednostek Uniwersytetu 

lub ma wybitne zasługi na rzecz rozwoju Uniwersytetu. 
2. w §9  dodaje się ust. 2a o treści: 

Warunki, o których mowa w ust. 2 pkt. 6, 7, 8, 9,  11 i 12  dotyczą wyłącznie     

kandydatów do tytułu doktora honoris causa będących pracownikami Uniwersytetu. 
3. w §12  skreśla się dotychczasową treść ust.2 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

2. Senat liczy 34 członków. W skład senatu wchodzą: 

1) rektor, jako przewodniczący, 

2) 4 prorektorów, 

3) 4 dziekanów, 

4) 10 wybranych na wydziałach przedstawicieli nauczycieli akademickich, 

zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy: 

posiadających tytuł naukowy profesora, którzy nie ukończyli 70 roku życia lub 

posiadających stopień doktora habilitowanego, którzy nie ukończyli 67 roku 

życia; w tym 5 przedstawicieli Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w 

Języku Angielskim, 2 przedstawicieli Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego,  



2 przedstawicieli Wydziału Nauk o Zdrowiu, 1 przedstawiciel Wydziału 

Lekarsko-Biotechnologicznego  

i Medycyny Laboratoryjnej. 

Przedstawiciele, o których mowa w pkt. 1-4 stanowią 55,88% składu senatu, 

5) 6 wybranych na wydziałach przedstawicieli pozostałych nauczycieli 

akademickich, zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu 

pracy, którzy nie ukończyli 67 roku życia; w tym 3 przedstawicieli Wydziału 

Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, 1 przedstawiciel 

Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, 1 przedstawiciel Wydziału Nauk o 

Zdrowiu, 1 przedstawiciel Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny 

Laboratoryjnej – co stanowi 17,64% składu senatu, 

6) 6 wybranych przedstawicieli samorządu studenckiego – co stanowi 17,64% 

składu senatu,  

7) 1 wybrany przedstawiciel samorządu doktorantów – co stanowi 2,94% składu 

senatu,  

8) 2 wybranych przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi, zatrudnionych na Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy 

– co stanowi 5,88% składu senatu. 

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

5) senacka komisja ds. rozwoju, 

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

Przewodniczącym komisji ds. oceny nauczycieli akademickich jest rektor. 

Przewodniczącym komisji ds. nauki i współpracy z zagranicą jest prorektor ds. nauki. 

Przewodniczącym komisji ds. dydaktyki i spraw studenckich jest prorektor ds. dydaktyki 

Przewodniczącym komisji ds. rozwoju jest prorektor ds. rozwoju. Przewodniczącym 

komisji ds. szpitali klinicznych jest prorektor ds. klinicznych. 

6. w §20 skreśla się dotychczasową treść ust.3 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu przy pomocy 4 prorektorów: prorektora ds. 

nauki, prorektora ds. dydaktyki, prorektora ds. rozwoju oraz prorektora ds. klinicznych, 

a także kanclerza i kwestora. W razie nieobecności rektora zastępstwo pełni prorektor 

wyznaczony przez rektora. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji prorektorów ustala 

rektor. 

7. w §47 skreśla się dotychczasową treść ust.1 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

Prorektora ds. nauki, prorektora ds. dydaktyki, prorektora ds. rozwoju oraz prorektora 

ds. klinicznych wybiera uczelniane kolegium elektorów spośród kandydatów 

przedstawionych przez rektora-elekta, pochodzących z grona nauczycieli akademickich 

posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, 

zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.  

8. W Załączniku Nr 4 do Statutu dokonuje się następujących zmian: 

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

Wyboru kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonuje 

senat spośród kandydatów przedstawionych przez rektora. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 



§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem §1 ust. 3, który wchodzi w życie po 

dokonaniu przez Uczelniane Kolegium Elektorów wyboru prorektora ds. rozwoju. 

 

 

 

       prof. dr hab. Bogusław Machaliński 

       Rektor PUM 

         Przewodniczący Senatu 


