
załącznik do Uchwały Senatu Nr VI/2020 

z dnia 1 września 2020 roku 
 

W Statucie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, stanowiącym Załącznik do Uchwały  

Nr CCLXXXI/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 

roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1. w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Uniwersytet działa na podstawie ustawy z dnia 20 

lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „Ustawą” oraz 

niniejszego Statutu.”; 

 

2. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Misją Uniwersytetu Medycznego jest kształcenie 

studentów, prowadzenie badań naukowych oraz stałe podnoszenie poziomu świadczeń 

zdrowotnych i jakości kształcenia studentów, doktorantów, absolwentów tak, 

aby wyróżniali się głęboką wiedzą oraz umiejętnościami praktycznymi i byli 

ukierunkowani na samodzielne uczenie się, a także postępowanie zgodne z zasadami 

etyki i deontologii zawodowej. Absolwenci Uniwersytetu przygotowani są 

do upowszechniania nabytej wiedzy, promocji zdrowia i skutecznego rozwiązywania 

dzisiejszych, jak również przyszłych problemów zdrowotnych społeczeństwa, mając 

na względzie dobro pacjenta.”; 

 

3. w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Uniwersytet posiada godło, sztandar i pieczęć 

urzędową. Opis godła, sztandaru i pieczęci urzędowej oraz zasady ich używania określa 

załącznik do Statutu.”; 

 

4. w § 7 ust. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6. Fundusz Rozwoju Programów 

Edukacyjnych i Pracowników.”;  

 

5. w § 23 pkt 41 otrzymuje brzmienie: „41) opiniowanie wniosku o odwołanie Prorektora 

lub Dziekana;”; 

 

6. § 30 otrzymuje brzmienie:  

„§ 30 

1. Przy Rektorze działają ciała opiniodawczo-doradcze: 

1) Rada Doskonałości Akademickiej, 
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2) Kolegium Rektorskie. 

2. Skład Rady i Kolegium określa Rektor.”; 

7. § 31 otrzymuje brzmienie: 

„§ 31 

1. W razie nieobecności Rektora zastępuje go Prorektor ds. Nauki a w razie jego 

nieobecności Prorektor pisemnie wyznaczony przez Rektora. Prorektor zastępujący 

Rektora pisemnie wyznacza swojego zastępcę spośród Prorektorów na czas swojej 

nieobecności. 

2. Podczas swojej nieobecności zastępują się nawzajem: 

1) Prorektor ds. Klinicznych i Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki; 

2) Prorektor ds. Nauki i Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno – 

Gospodarczym; 

3) Prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji i Prorektor ds.  Osobowych i 

Rozwoju Kadry; 

4) W przypadku braku możliwości zastępstwa według ustalonego w ust. 2 porządku, 

nieobecnego prorektora zastępuje inny wskazany przez niego prorektor, 

z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Rektor lub Prorektor może pisemnie upoważnić do zastępstwa innego Prorektora.”; 

 

8. § 32 otrzymuje brzmienie: 

„§ 32 

1. Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu przy pomocy 6 prorektorów:  

1) Prorektora ds. Nauki,  

2) Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki,  

3) Prorektora ds. Klinicznych, 

4) Prorektora ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji, 

5)  Prorektora ds. Osobowych i Rozwoju Kadry, 

6) Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno – Gospodarczym 

oraz Dyrektora Szkoły Doktorskiej. 

2. Prorektor ds. Nauki sprawuje nadzór nad działalnością w zakresie badań naukowych, prac 

rozwojowych oraz współpracy naukowej Uniwersytetu. 

3. Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki sprawuje nadzór nad procesami kształcenia 

studentów. 
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4. Prorektor ds. Klinicznych sprawuje nadzór nad procesami naukowymi i dydaktycznymi  

w jednostkach Uniwersytetu zlokalizowanych w podmiotach leczniczych oraz nad 

działalnością podmiotów leczniczych w zakresie określonym w ustawie o działalności 

leczniczej, dla których podmiotem tworzącym jest Uniwersytet. 

5. Prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji sprawuje nadzór nad procesami 

podnoszącymi wskaźniki umiędzynarodowienia, wspierającymi rozwój telemedycyny 

i teleedukacji oraz promocją Uczelni. 

6. Prorektor ds. Osobowych i Rozwoju Kadry sprawuje nadzór nad polityką kadrową 

(osobową i płacową) Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W granicach udzielonego 

przez Rektora pełnomocnictwa może dokonywać czynności z zakresu prawa pracy. 

7. Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno – Gospodarczym sprawuje nadzór nad 

przedsiębiorczością akademicką, transferem wiedzy do otoczenia społecznego 

i gospodarczego oraz popularyzacją nauki w otoczeniu społecznym. 

8. Dyrektor Szkoły Doktorskiej koordynuje działalność Szkoły Doktorskiej.”; 

 

9. § 37 otrzymuje brzmienie: 

„§ 37 

1. Rektor kieruje Uczelnią przy pomocy osób pełniących funkcje kierownicze. 

2. Osobami pełniącymi funkcje kierownicze w Uniwersytecie są: 

1) Prorektorzy, 

2) Dyrektor Szkoły Doktorskiej, 

3) Dziekani, 

4) Prodziekani, 

5) Przewodniczący Rad Naukowych Kolegiów. 

3. Osobami pełniącymi funkcje kierownicze, do których zakresu obowiązków należą 

sprawy studenckie są: Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki oraz Prodziekani ds. 

Studenckich. 

4. Osobą pełniącą funkcję kierowniczą, do której zakresu obowiązków należą sprawy 

doktorantów jest Dyrektor Szkoły Doktorskiej. 

5. Osoby pełniące funkcje kierownicze są upoważnione przez Rektora i wykonują zadania 

oraz realizują kompetencje określone w Statucie w imieniu i na rzecz Rektora.”; 
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10. § 38 otrzymuje brzmienie: 

„§ 38 

1. Osoby pełniące funkcje kierownicze realizują swoje zadania w szczególności przy 

pomocy osób pełniących funkcje zarządcze. 

2. Osobami pełniącymi funkcje zarządcze w Uniwersytecie są: 

1) Kierownicy Katedr, 

2) Kierownicy pozostałych jednostek wydziałowych, 

3) Kanclerz, 

4) Kwestor, 

5) Dyrektorzy: Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju, Centrum Edukacji Medycznej 

oraz Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. 

3. Osoby pełniące funkcje zarządcze mogą być upoważnione przez Rektora i wykonują 

zadania oraz realizują kompetencje określone w Statucie i w Regulaminie Organizacyjnym 

w imieniu i na rzecz Rektora.”; 

 

11. § 39 otrzymuje brzmienie: 

„§ 39 

1. Prorektorzy i Dyrektor Szkoły Doktorskiej są powoływani przez Rektora z zastrzeżeniem, 

że powołanie Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki oraz Dyrektora Szkoły Doktorskiej 

wymaga uzgodnienia odpowiednio z samorządem studenckim lub samorządem 

doktorantów. Niezajęcie stanowiska przez samorząd w terminie 14 dni uważa się 

za wyrażenie zgody. 

2. Prorektorzy i Dyrektor Szkoły Doktorskiej powoływani są na okres kadencji Rektora. 

3. Prorektorów i Dyrektora Szkoły Doktorskiej odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii 

Senatu. 

4. Odwołanie Prorektora i Dyrektora Szkoły Doktorskiej może nastąpić z własnej inicjatywy 

Rektora lub na wniosek ½ składu odpowiedniej Rady. Wniosek o odwołanie: 

1) Prorektora ds. Nauki może złożyć ½ składu Rady Naukowej Kolegium, 

2) Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki może złożyć ½ składu Rady ds. 

Kształcenia, 

3) Prorektora ds. Klinicznych może złożyć ½ składu Rady ds. Kształcenia  

lub ½ składu Rady Naukowej Kolegium, 

4) Prorektora ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji może złożyć ½ składu Rady  

ds. Kształcenia lub ½ składu Rady Naukowej Kolegium, 
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5)  Prorektora ds. Osobowych i Rozwoju Kadry może złożyć ½ składu Rady  

ds. Kształcenia lub ½ składu Rady Naukowej Kolegium, 

6) Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno - Gospodarczym może złożyć 

½ składu Rady Naukowej Kolegium, 

7) Dyrektora Szkoły Doktorskiej może złożyć ½ składu Rady Naukowej Szkoły 

Doktorskiej.”; 

 

12. w § 40 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 40 

1. Dziekani powoływani są przez Rektora. 

2. Dziekani powoływani są na okres kadencji Rektora. 

3. Dziekanów odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu. 

4. Odwołanie Dziekana może nastąpić z własnej inicjatywy Rektora lub na wniosek 

½ składu Rady Naukowej Kolegium lub Rady ds. Kształcenia.”; 

 

13. uchyla się § 43; 

 

14. § 54 otrzymuje brzmienie: 

„§ 54 

W skład Senatu wchodzi: 

1) Rektor jako przewodniczący; 

2) 23 profesorów i profesorów uczelni w tym: 14 z Wydziału Lekarskiego, 1 z Wydziału 

Lekarsko – Dentystycznego, 5 z Wydziału Farmaceutycznego, 2 z Wydziału Nauk  

o Zdrowiu i 1 z Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego; 

3) 7 doktorów habilitowanych, w tym: 5 z Wydziału Lekarskiego, 1 z Wydziału 

Farmaceutycznego, 1 z Wydziału Nauk o Zdrowiu; 

4) 5 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, w tym: 2 z Wydziału 

Lekarskiego, 1 z Wydziału Lekarsko – Dentystycznego, 1 z Wydziału Nauk o 

Zdrowiu i 1 z Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego; 

5) 2 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; 

6) 10 wybieranych przedstawicieli spośród studentów i doktorantów w tym: 

a) 2 doktorantów wybranych przez Uczelniany Organ Samorządu Doktorantów; 
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b) 8 studentów wybranych przez Uczelniany Organ Samorządu Studentów 

(po 2 z każdego Wydziału).”; 

 

15. § 55 otrzymuje brzmienie: 

„§ 55 

W skład Kolegium Elektorów wchodzi: 

1) 52 profesorów i profesorów Uczelni, w tym: 31 z Wydziału Lekarskiego, 2 z 

Wydziału Lekarsko – Dentystycznego, 12 z Wydziału Farmaceutycznego, 5 z 

Wydziału Nauk o Zdrowiu i 2 z Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego; 

2) 43 doktorów habilitowanych, w tym: 30 z Wydziału Lekarskiego, 2 z Wydziału 

Lekarsko – Dentystycznego, 5 z Wydziału Farmaceutycznego, 4 z Wydziału Nauk  

o Zdrowiu i 2 z Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego; 

3) 35 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, w tym 19 z Wydziału 

Lekarskiego, 5 z Wydziału Lekarsko – Dentystycznego, 3 z Wydziału 

Farmaceutycznego, 5 z Wydziału Nauk o Zdrowiu i 3 z Międzywydziałowego 

Centrum Dydaktycznego; 

4) 9 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; 

5) 35 przedstawicieli studentów i doktorantów: 

a) 7 doktorantów, 

b) 28 studentów, w tym: po 7 z każdego wydziału.”; 

 

14. w § 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Szczegółową organizację studiów określa 

Regulamin studiów uchwalony przez Senat na wniosek Prorektora ds. Kształcenia 

i Dydaktyki.”; 

 

15. w § 94 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. W ramach Kolegium działa Rada Naukowa 

Kolegium.”; 

 

16. w § 95 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Rady wybierają Przewodniczących spośród 

swojego grona zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym. Przewodniczącym 

Rady nie może być Dziekan ani Prorektor ds. Nauki.”; 
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17. w § 95 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Do kompetencji Rady Naukowej Kolegium 

należy w szczególności: 

1) wyznaczanie kierunków rozwoju działalności naukowej; 

2) opiniowanie spraw związanych z finansowaniem działalności naukowej; 

3) monitorowanie działalności naukowej pracowników raz na 12 miesięcy; 

4) opiniowanie rozwoju naukowego pracowników poprzez udzielanie rekomendacji 

Dziekanowi  i Prorektorowi ds. Osobowych i Rozwoju Kadry w zakresie możliwości 

awansu, zmiany stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę; 

5) opiniowanie wniosków o utworzenie grup badawczych; 

6) opiniowanie zakupów aparatury badawczej o wartości określonej w zarządzeniu Rektora 

i przedstawianie rekomendacji Rektorowi; 

7) opiniowanie wniosków o nagrody Rektora w zakresie nauki.”; 

 

18. w § 95 uchyla się ust. 6; 

 

19. § 96 otrzymuje brzmienie: 

„§ 96 

1. W ramach Kolegiów mogą być tworzone Grupy Badawcze, stanowiące zdefiniowany 

we wniosku o utworzenie Grupy zespół osób, środków trwałych (aparatura, laboratoria) 

i środków finansowych, przeznaczonych na określoną działalność badawczą (projekt 

badawczy). 

2. Grupą Badawczą kieruje Kierownik będący nauczycielem akademickim zatrudnionym 

w grupie pracowników badawczych na stanowisku profesora, profesora uczelni lub 

posiadający stopień doktora habilitowanego. 

3. Grupa badawcza jest tworzona przez Rektora, na wniosek Prorektora ds. Nauki lub 

badacza realizującego projekt naukowy, po zaopiniowaniu przez odpowiednie Rady 

Naukowe Kolegiów i Kierowników wydziałowych jednostek organizacyjnych 

zatrudniających członków Grupy Badawczej. 

4. W skład Grupy Badawczej mogą wchodzić pracownicy zatrudnieni na stanowiskach 

naukowych, technicznych oraz doktoranci i  studenci. 

5. Członkowie Grupy Badawczej na czas uczestnictwa w Grupie zawieszają prawa  

i obowiązki wynikające z zatrudnienia w strukturach wydziałowych a nabywają prawa 

i obowiązki wynikające z zatrudnienia w grupie badawczej. Obowiązki przełożonego 

względem nich wykonuje Kierownik Grupy Badawczej. 
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6. Kierownik Grupy Badawczej podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. Nauki. 

7. Grupy Badawcze mogą łączyć się w Centra Badawcze. 

8. Grupy Badawcze mogą przyjmować nazwy własne odpowiadające prowadzonej 

działalności badawczej. 

9. Grupa badawcza ulega rozwiązaniu w przypadku braku środków finansowych na jej 

funkcjonowanie lub zakończenia realizowanych badań.”; 

 

20. uchyla się § 99; 

 

21. w 103 ust 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wydziałem i Międzywydziałowym Centrum 

Dydaktycznym kieruje Dziekan.”; 

 

22. § 105 otrzymuje brzmienie:  

„§ 105 

W ramach Wydziałów i Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego działają stałe 

Wydziałowe Zespoły: 

1) ds. programów studiów; 

2) ds. metod oceny, ewaluacji realizacji programów studiów; 

3) ds. rozwoju i ewaluacji kadry dydaktycznej i studentów; 

4) ds. rekrutacji, akredytacji i współpracy międzynarodowej.”; 

 

23.  w § 106 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przewodniczącym Rady ds. Kształcenia jest 

Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki.”; 

 

24.  w § 106 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) 10 członków wskazanych przez Prorektora 

ds. Kształcenia i Dydaktyki spośród przedstawicieli Wydziałów i Międzywydziałowego 

Centrum Dydaktycznego.”; 

 

25.  w § 106 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Do kompetencji Rady ds. Kształcenia należy 

w szczególności: 

1) opracowywanie strategii uczelni w obszarze kształcenia; 

2) opiniowanie zasad tworzenia, przekształcania, łączenia i wygaszania kierunków 

studiów; 
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3) opiniowanie programów studiów;  

4) określanie wytycznych dla stałych zespołów wydziałowych, o których mowa w § 105 

w zakresie podstawowych standardów ewaluacji jakości kształcenia; 

5) opiniowanie limitów przyjęć na studia; 

6) opiniowanie zasad rekrutacji na studia; 

7) opiniowanie Programu Rozwoju Kadry Dydaktycznej; 

8) monitorowanie procesów dydaktycznych; 

9) monitorowanie działalności dydaktycznej pracowników – raz na rok; 

10) współpraca z Dziekanami w zakresie realizacji polityki kadrowej, o której mowa  

w § 103; 

11) współpraca z Radami Naukowymi Kolegiów w celu zapewnienia powiazania badań 

naukowych z ofertą kształcenia; 

12) opiniowanie zasad wynagradzania nauczycieli akademickich zatrudnionych na 

stanowiskach dydaktycznych i badawczo – dydaktycznych; 

13) opiniowanie wniosków o nagrody Rektora w zakresie dydaktyki; 

14) opiniowanie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz zwalniania z tych opłat.”; 

 

26. § 108 otrzymuje brzmienie: 

„§ 108 

Szkołą Doktorską kieruje Dyrektor Szkoły Doktorskiej.”; 

 

27. § 112 otrzymuje brzmienie: 

„§ 112 

 

Jednostkami Ogólnouczelnianymi w Uniwersytecie są: 

1) Biblioteka Główna; 

2) Wydawnictwo; 

3) Ośrodek Medycyny Doświadczalnej; 

4) Centrum Kształcenia Podyplomowego; 
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5) Centrum Transferu Wiedzy; 

6) Ośrodek Popularyzacji Nauki.”; 

 

28. w § 116 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii 

w Lublinie.”; 

 

29. § 119 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 119 

1. Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uniwersytetu w zakresie należącym do jego 

kompetencji. 

2. Kanclerz wykonuje zadania wynikające ze Statutu, Uchwał Senatu i Zarządzeń Rektora.  

3. Kanclerz podejmuje decyzje i dokonuje czynności prawnych w sprawach zwykłego 

zarządu należących do jego kompetencji o wartości nie przekraczającej 1 000 000 zł. 

4. Do zadań Kanclerza należy w szczególności: 

1) podejmowanie działań i decyzji zapewniających zachowanie, właściwe 

wykorzystanie majątku Uniwersytetu oraz jego powiększanie i rozwój; 

2) organizowanie i koordynowanie w zakresie należącym do jego kompetencji 

działalności administracyjnej, finansowej, technicznej i gospodarczej, 

w szczególności organizacji wewnętrznej administracji, obiegu informacji 

i dokumentacji, wdrożenia zasad ochrony informacji i danych osobowych, procedur 

zamówień publicznych, inwestycji i remontów oraz transportu; 

3) pełnienie funkcji przełożonego służbowego w stosunku do podległych 

pracowników administracji i obsługi; 

4) nadzór nad Archiwum, stanowiącym jednostkę organizacyjną sieci archiwalnej.”; 

 

30. § 120 otrzymuje brzmienie: 

„§ 120 

Kanclerzowi oraz Dyrektorom: Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju, Centrum Edukacji 

Medycznej oraz Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego podporządkowane są organizacyjnie 

komórki administracji w zakresie należącym do ich kompetencji.”; 
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31. § 138 otrzymuje brzmienie: 

„§ 138 

1. Wewnętrzne akty prawne wydane przez organy Uniwersytetu na podstawie ustawy z dnia 

27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017, poz. 2183 z późn. zm.) 

oraz Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 24 czerwca 2015 roku 

zachowują moc obowiązującą o ile nie są sprzeczne z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i niniejszym Statutem. 

2. Wewnętrzne akty prawne zostaną dostosowane do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 

roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w 

życie Statutu. 

3. Ilekroć w wewnętrznych aktach prawnych jest mowa o Prorektorze ds. Nauki, 

Prorektorze ds. Kształcenia, Prorektorze ds. Klinicznych, Prorektorze ds. Szkoły 

Doktorskiej i Szkolenia Podyplomowego, ich zadania realizują odpowiednio w zakresie 

swoich kompetencji: Prorektor ds. Nauki, Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki, 

Prorektor ds. Klinicznych, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji, Prorektor ds. 

Osobowych i Rozwoju Kadry, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno – 

Gospodarczym oraz Dyrektor Szkoły Doktorskiej.”; 

 

32. po § 152 dodaje się § 153 w brzmieniu: 

„§ 153 

1. Członkowie Kolegium Elektorów i Senatu w grupie pracowników wybrani w wyniku 

przeprowadzonych wyborów na kadencję 2020-2024 zachowują mandaty. 

2.  W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Kolegium Elektorów lub członka Senatu 

w grupie pracowników na kadencję 2020-2024, wybory uzupełniające przeprowadza się 

w ten sposób, że mandat zostaje przyznany osobie z listy osób kandydujących z 

wydziału, na którym jednostka zatrudniająca pracownika, którego mandat wygasł 

znajduje się w chwili przeprowadzania wyborów uzupełniających.”; 
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33. załącznik do Statutu otrzymuje brzmienie: 

„ GODŁO, SZTANDAR, PIECZĘĆ URZĘDOWA ORAZ STROJE I INSYGNIA 

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE 

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie posiada własne godło, sztandar, pieczęć urzędową oraz stroje 

i insygnia akademickie. 

1) GODŁO 

Godłem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest umieszczony centralnie stylizowany 

wizerunek orła w okręgu, obwiedziony dwoma liniami – grubszą i cieńszą, któremu towarzyszy 

napis w otoku „Uniwersytet Medyczny w Lublinie” wraz z czterema gwiazdkami. 

a) godło Uniwersytetu pozostaje w poszanowaniu wszystkich członków społeczności 

akademickiej; 

b) prawo noszenia odznaki z Godłem Uniwersytetu mają wszyscy członkowie 

społeczności akademickiej; 

c) godło Uniwersytetu może być umieszczane w pomieszczeniach Uniwersytetu oraz 

na drukach i wydawnictwach Uniwersytetu. 

2) SZTANDAR 

Sztandar Uniwersytetu Medycznego stanowi płat tkaniny zszytej klinowo o wymiarach  

100 x 112,5 cm obszyty złotymi frędzlami. Na jego licowej biało-czerwonej stronie znajduje się 

koło, którego centralną część stanowi laska Eskulapa opleciona wężem na niebieskim tle,  

zaś na miodowym obwodzie koła obramowanym na zewnątrz złotym a od wewnątrz niebieskim 

haftem widnieją dwie gałęzie konwalii z czterema listkami. U góry sztandaru widnieje napis 

złotego koloru pismem blokowym: „Uniwersytet Medyczny”, u dołu sztandaru: „w Lublinie”. 

Na rewersie sztandaru koloru czerwonego widnieje umieszczony centralnie wizerunek orła 

(Godło RP), haftowanego srebrną nicią ze złotymi szponami, dziobem i koroną. 

3) PIECZĘĆ URZĘDOWA 

Symbolem Uniwersytetu jest pieczęć urzędowa (o wymiarach określonych obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami) z Godłem Państwa i napisem w otoku: „Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie”: 

a) pieczęć urzędowa do tłoczenia w papierze i tuszu; 

b) pieczęć urzędowa używana do laku; 

c) pieczęć urzędowa do legitymacji. 

4) STROJE I INSYGNIA AKADEMICKIE 
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1. Strój Rektora składa się z togi w kolorze czerwonym oraz peleryny wykonanej z futra, 

czerwonego biretu i czerwonych rękawiczek. 

2. Insygniami władzy rektorskiej są: pierścień zaślubin, berło rządów i łańcuch godności. 

3. Strój Prorektora i Dyrektora Szkoły Doktorskiej składa się z togi w kolorze czarnym oraz 

peleryny w kolorze karminowym z oblamówką z futra. 

4. Strój profesora, profesora Uczelni bądź doktora habilitowanego składa się z togi w kolorze 

czarnym oraz peleryny, której kolor ustalony dla poszczególnych wydziałów jest 

odpowiednio: 

a) karminowy - Wydział Lekarsko – Dentystyczny, 

b) karminowy z granatowym obrzeżem - Wydział Lekarski, 

c) ciemnozielony – Wydział Farmaceutyczny, 

d) ciemny błękit – Wydział  Nauk o Zdrowiu, 

e) grafitowy - Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne. 

5. Strój prorektorów, dziekanów i prodziekanów uzupełniają: 

a) łańcuchy z godłem państwowym - prorektorów i dziekanów, 

b) birety i rękawiczki – odpowiadające barwie peleryny, 

c) berła dziekańskie – dziekanów. 

6. Studenci Uniwersytetu mają prawo do noszenia czapki studenckiej o kształcie beretowym, 

uformowanym zaszewkami w ośmiobok. Czapka ma kolor karminowy, z otokiem 

odpowiadającym barwie wydziału, czarnym daszkiem i podwójnym żółtym sznurem na otoku 

nad daszkiem. 

7. Członkowie studenckiego pocztu sztandarowego występują w czapkach studenckich, 

odświętne ubrania mają przepasane biało-czerwoną szarfą, a strój ten uzupełniają białe 

rękawiczki. W szczególnych przypadkach w skład pocztu sztandarowego wchodzą 

pracownicy Uniwersytetu. 

8. Strój pedla składa się z: togi i biretu w kolorze czarnym. Uzupełnieniem stroju pedla jest 

laska pedlowska. 

9. Stroje i insygnia akademickie noszone są przy okazji uroczystości akademickich, a ponadto 

uroczystości państwowych i kościelnych – jeżeli przewiduje to porządek danej uroczystości. 

10. Insygnia rektorskie są uroczyście przekazywane przez ustępującego Rektora nowemu 

Rektorowi podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego.”. 


