
Uchwała Nr 9/2020 

 
Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  

z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmian w Statucie Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie   

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 poz. 85 ze zm.) Senat Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie uchwala, co następuje: 

 

§1 

1. W Statucie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, stanowiącym 

załącznik do Uchwały Nr 37/2019 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w 

Szczecinie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) §78 ust. 4 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) starszego wykładowcy,”;   

 

2) §78 ust. 4 pkt. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) wykładowcy,”; 

 

3) § 78 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. W grupie dydaktycznej pracowników zatrudnia się na stanowiskach: profesora 

dydaktycznego, starszego wykładowcy, wykładowcy, starszego lektora,  lektora lub 
instruktora.”; 

 

4) § 84 otrzymuje brzmienie: 

„§ 84. 1. O stanowisko starszego wykładowcy może ubiegać się osoba, która spełnia 

wymogi określone w art. 113 ustawy oraz odpowiada następującym kryteriom 

kwalifikacyjnym: 

1) posiada dorobek dydaktyczny, w szczególności autorstwo podręcznika, 

skryptu, monografii, rozdziału lub stworzenie kursu e-learningowego, 

2) posiada 15-letni staż pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego, 

3) posiada znajomość języka angielskiego (oświadczenie),  

4) uzyskała opinię dziekana i kierownika jednostki, w której ubiega się o 

zatrudnienie, o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy 

dydaktycznej.  

2.W przypadku zatrudnienia na stanowisko starszego wykładowcy wymagana jest 
pozytywna opinia kierownika jednostki.”; 

 

 

 

 



5) § 85 otrzymuje brzmienie: 

„§ 85. 1. O stanowisko wykładowcy może ubiegać się osoba, która spełnia wymogi 

określone w art. 113 ustawy oraz odpowiada następującym kryteriom 

kwalifikacyjnym: 

1) posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo 

równorzędny, 

2) posiada znajomość języka angielskiego (oświadczenie), 

3) uzyskała opinię dziekana i kierownika jednostki, w której ubiega się o 

zatrudnienie, o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy 

dydaktycznej. 

2. W przypadku zatrudnienia na stanowisko wykładowcy wymagana jest pozytywna 
opinia kierownika jednostki.”. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
       prof. dr hab. Bogusław Machaliński 

       Rektor PUM 

         Przewodniczący Senatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


