
0-0000-18/14 

Uchwała Nr 18/2014 

Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  

z dnia 12 marca 2014 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 §78 uchyla się dotychczasową treść, 

2. w §103 skreśla się dotychczasową ust. 3 i 4 i nadaje się im nowe brzmienie: 

„3. Podstawę oceny nauczyciela akademickiego stanowią jego działalność:    

      naukowa, dydaktyczna, organizacyjna i pogłębianie wiedzy zawodowej.  

4.  W szczególności przy ocenie, o której mowa w ust. 3, uwzględnia się:  

1) w działalności naukowej: 

a) osiągnięcia naukowe i twórcze, 

b) aktywność badawcza i rozwojowa, 

c) udział w konferencjach, sympozjach, zjazdach, kongresach, 

d) staż naukowy (nie dotyczy udziału w konferencjach), 

e) praca na rzecz rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, 

f) członkostwo w komitetach redakcyjnych i naukowych czasopism, 

2) w działalności dydaktycznej: 

a) pomoce dydaktyczne, podręczniki, skrypty, 

b) prace na rzecz studentów, 

3) w działalności organizacyjnej: 

a) praca na rzecz Uniwersytetu, 

b) działalność na terenie kraju – towarzystwa naukowe, fundacje, 

organizacje społeczne, i inne.” 
3. W §104 skreśla się dotychczasową treść ust. 3 i nadaje się mu nowe brzmienie: 

„3. Warunkiem otrzymania ogólnej oceny pozytywnej jest uzyskanie przez nauczyciela   

     akademickiego co najmniej pozytywnej oceny w działalności naukowej i   

     dydaktycznej.” 
4. W §115 ust. 2 skreśla się cyfrę „65” i w to miejsce wpisuje się: „67”. 

5. W §115 ust. 3 pkt. 2 skreśla się cyfrę „65” i w to miejsce wpisuje się: „67”. 

6. W §120 ust. 1 skreśla się cyfrę „65” i w to miejsce wpisuje się: „67”. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

       prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz 

       Rektor PUM 

         Przewodniczący Senatu 
 


