
Zarządzenie Nr 44/2018 

 

Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  

z dnia 16 kwietnia 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 2017 poz. 2183 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: 

1. zmianie §5 ust. 2 polegającej na ustaleniu rodzaju jednostek administracyjnych 

poprzez ustalenie, iż są nimi: biura, działy, dziekanaty, kancelaria, samodzielne 

stanowiska; 

2. zmianie nazwy Sekretariatu Prorektora ds. Dydaktyki na Biuro Prorektora ds. 

Dydaktyki; 

3. ustaleniu nowego zakresu zadań Biura Prorektora ds. Dydaktyki tj: 

  wykonywanie obsługi Prorektora ds. Dydaktyki, a w szczególności: 

1) prowadzi obsługę administracyjną, organizacyjną i sekretarską Prorektora ds. 

Dydaktyki, 

2) koordynuje oraz prowadzi obsługę administracyjną i organizacyjną Senackiej 

Komisji ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich, 

3) prowadzi obsługę administracyjną i organizacyjną Uczelnianego Zespołu ds. 

Zapewnienia Jakości Kształcenia, 

4) prowadzi sprawy związane z nagrodami za osiągnięcia dydaktyczne Rektora 

PUM, 

5) prowadzi sprawy związane z wynikami ankiet dydaktycznych 

przeprowadzonych  wśród studentów i doktorantów, 

6) prowadzi rejestr uczelnianych organizacji studentów i  doktorantów działających 

na Uniwersytecie oraz z nimi współpracuje 

7) współpracuje ze szkołami ponadpodstawowymi, 

8) zapewnia przyjmowanie, rozdzielanie i prowadzenie bieżącej korespondencji 

wpływającej do Prorektora ds. Dydaktyki, a także zapewnia przygotowywanie 

korespondencji, z wyłączeniem spraw należących do właściwości innych 

jednostek organizacyjnych, 

9) organizuje i prowadzi obsługę spotkań oraz uroczystości organizowanych 

Prorektora ds. Dydaktyki, 

10) wykonuje i koordynuje prace o charakterze ogólnouczelnianym zlecone przez 

Prorektora ds. Dydaktyki, 



11) zapewnia właściwy przepływ informacji, obieg dokumentów oraz współpracuje 

z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie związanym z 

wykonywaniem zadań wskazanych w punktach 1-10. 

 

§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. zmianie w § 5 ustępu 2 poprzez nadanie mu nowego brzmienia: 

2. Jednostkami administracyjnymi są: biura, działy, dziekanaty, kancelaria, 
samodzielne stanowiska; 

2. nadanie § 17 ust. 2 pkt 7 nowego brzmienia: 

7) Biuro Prorektora ds. Dydaktyki 

 

3. nadaniu § 32a nowego brzmienia: 

 

§ 32a 

Biuro Prorektora ds. Dydaktyki 

Biuro Prorektora ds. Dydaktyki wykonuje obsługę Prorektora ds. Dydaktyki, a w 

szczególności: 

1) prowadzi obsługę administracyjną, organizacyjną i sekretarską Prorektora ds. 

Dydaktyki, 

2) koordynuje oraz prowadzi obsługę administracyjną i organizacyjną Senackiej 

Komisji ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich, 

3) prowadzi obsługę administracyjną i organizacyjną Uczelnianego Zespołu ds. 

Zapewnienia Jakości Kształcenia, 

4) prowadzi sprawy związane z nagrodami za osiągnięcia dydaktyczne Rektora 

PUM, 

5) prowadzi sprawy związane z wynikami ankiet dydaktycznych przeprowadzonych  

wśród studentów i doktorantów, 

6) prowadzi rejestr uczelnianych organizacji studentów i  doktorantów działających 

na Uniwersytecie oraz  z nimi współpracuje  

7) współpracuje ze szkołami ponadpodstawowymi, 

8) zapewnia przyjmowanie, rozdzielanie i prowadzenie bieżącej korespondencji 

wpływającej do Prorektora ds. Dydaktyki, a także zapewnia przygotowywanie 

korespondencji, z wyłączeniem spraw należących do właściwości innych 

jednostek organizacyjnych, 

9) organizuje i prowadzi obsługę spotkań oraz uroczystości organizowanych 

Prorektora ds. Dydaktyki, 

10) wykonuje i koordynuje prace o charakterze ogólnouczelnianym zlecone przez 

Prorektora ds. Dydaktyki, 



11) zapewnia właściwy przepływ informacji, obieg dokumentów oraz współpracuje z 

innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie związanym z 

wykonywaniem zadań wskazanych w punktach 1-10. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 r. 

 

 

 

 

prof. dr hab. Bogusław Machaliński 

Rektor PUM 


