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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 wyrazy: „(Dz.U z 2020 r., poz. 85 tj.)” zastępuje się wyrazami: „(Dz.U. z 

2021 r., poz. 478 z późn. zm.)”; 

2) w § 2 ust. 1 po wyrazach „Misją Uniwersytetu Medycznego jest kształcenie studentów” 

dodaje się wyrazy „i doktorantów”; 

3) § 12 otrzymuje brzmienie:  

„§ 12 

1. Rektor przyznaje doroczne wyróżnienia: 

1) „Laur Nauki” za wybitne osiągnięcia naukowe dla nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w Uniwersytecie; 

2) „Laur Dydaktyka” za wybitne osiągnięcia dydaktyczne dla najlepszych nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie.  

2. Szczegółowe regulaminy przyznawania wyróżnienia „Laur Nauki” w poszczególnych 

dyscyplinach oraz wyróżnienia „Laur Dydaktyka” określa Senat na wniosek odpowiednio 

właściwej Rady Naukowej Kolegium lub Rady ds. Kształcenia.”; 

4) w § 22 ust. 3 po wyrazach „po 1 przedstawicielu związków zawodowych działających 

w Uczelni” dodaje się wyrazy „Prorektorzy, Dziekani lub osoby przez nich wskazane”; 

5) w § 22 ust. 3 pkt 3 lit b skreśla się wyrazy: „(po 2 z każdego Wydziału)”; 

6) w § 23 pkt 26 wyraz „dyplomu” zastępuje się wyrazem „świadectwa”; 

 

7) § 28 ust. 4 pkt 38 otrzymuje brzmienie: 

„38. wyraża w trybie zarządzenia zgodę na zawieranie porozumień w sprawie realizacji 

projektów badawczych wspólnie z innymi podmiotami, z zastrzeżeniem pkt 38a;”; 

8) w § 28 ust. 4 po pkt 38 dodaje się pkt 38a w brzmieniu: 

„38a) w przypadku zawierania porozumień w sprawie realizacji projektów badawczych, 

wspólnie z innymi podmiotami, finansowanych przez operatorów krajowych lub 

zagranicznych, zarządzenie wydawane jest po uzyskaniu decyzji o finansowaniu.”; 

9) § 31 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 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 nieobecności: 

1) zastępują się nawzajem Prorektor ds. Klinicznych i Prorektor ds. Kształcenia 

i Dydaktyki; 

2) zastępują się nawzajem Prorektor ds. Nauki i Prorektor ds. Współpracy 

z Otoczeniem Społeczno – Gospodarczym; 

3) zastępują się nawzajem Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i  Promocji 

i Prorektor ds.  Osobowych i Rozwoju Kadry 

4) Prorektora ds. Szkoły Doktorskiej i Badań Klinicznych zastępuje Prorektor 

ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym. 

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

nieobecnego Prorektora zastępuje inny wskazany przez niego Prorektor, z zastrzeżeniem 

ust. 4. 

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

10) w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu przy pomocy 7 prorektorów:  

1) Prorektora ds. Nauki, 

2) Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki, 

3) Prorektora ds. Klinicznych, 

4) Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji, 

5)  Prorektora ds. Osobowych i Rozwoju Kadry, 

6) Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno – Gospodarczym 

7) Prorektora ds. Szkoły Doktorskiej i Badań Klinicznych”; 

11) w § 32 ust 5 wyrazy: „Prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji” zastępuje się 

wyrazami: „Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji”; 

12) § 32 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
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„8. Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Badań Klinicznych kieruje działalnością Szkoły 

Doktorskiej oraz sprawuje nadzór nad procesem monitorowania komercyjnych 

i niekomercyjnych badań klinicznych prowadzonych przez Uniwersytet w roli Sponsora 

oraz Partnera.”; 

13) w § 37 ust. 2 uchyla się pkt 2; 

14) w § 37 uchyla się ust. 4; 

15) w § 38 ust. 2 pkt 2 po wyrazie „kierownicy” skreśla się wyraz „pozostałych”; 

16) § 39 otrzymuje brzmienie: 

„§ 39 

1. Prorektorzy są powoływani przez Rektora z zastrzeżeniem, że powołanie Prorektora ds. 

Kształcenia i Dydaktyki oraz Prorektora ds. Szkoły Doktorskiej i Badań Klinicznych 

wymaga uzgodnienia odpowiednio z samorządem studenckim lub samorządem 

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

za wyrażenie zgody. 

2. Prorektorzy powoływani są na okres kadencji Rektora. 

3. Prorektorów odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu. 

4. Odwołanie Prorektorów 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, Cyfryzacji i Promocji może złożyć ½ składu 

Rady ds. Kształcenia lub ½ składu Rady Naukowej Kolegium; 

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) Prorektora ds. Szkoły Doktorskiej i Badań Klinicznych może złożyć ½ składu Rady 

Naukowej Szkoły Doktorskiej.”; 

17) § 44 otrzymuje brzmienie: 

„§ 44 
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1. Kierownicy wydziałowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 100 

powoływani są przez Rektora na okres 6 lat, na wniosek Dziekana, po przeprowadzeniu 

konkursu i uzyskaniu opinii Rady ds. Kształcenia oraz  Rady Naukowej Kolegium danej 

dyscypliny, z zastrzeżeniem ust. 3 

2. Pracownią zatrudniającą pracowników w liczbie nie więcej niż minimum określone 

w § 102 ust. 4 kieruje bezpośrednio kierownik katedry. 

3. Konkurs przeprowadza Dziekan, zamieszczając ogłoszenie o konkursie na stronie 

internetowej Uczelni, w terminie nie krótszym niż na 30 dni przed przewidywaną datą 

rozpatrzenia wniosków konkursowych. 

4. W przypadku gdy konkurs dotyczy kierownika kliniki zlokalizowanej w podmiocie 

leczniczym wymagana jest pozytywna opinia dyrektora podmiotu leczniczego. 

5. Kierowników wydziałowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 

odwołuje Rektor na wniosek Dziekana.”; 

18) po § 44 dodaje się § 44a w brzmieniu: 

„§ 44a 

1. Katedrą kieruje nauczyciel akademicki powołany przez Rektora na okres 6 lat na wniosek 

Dziekana, po uzyskaniu opinii  Rady ds. Kształcenia, spośród osób kierujących 

wydziałowymi jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład Katedry. 

2. Kierownika katedry odwołuje Rektor na wniosek Dziekana.”; 

19) § 47 otrzymuje brzmienie: 

„§ 47 

Wybory przeprowadzają komisje wyborcze – Uczelniana Komisja Wyborcza i Wydziałowe 

Komisje Wyborcze.”; 

20) § 54 otrzymuje brzmienie: 

„§ 54 

W skład Senatu wchodzi:  

1) Rektor jako przewodniczący  

2) 23 profesorów i profesorów uczelni w tym: 13 z Wydziału Lekarskiego,  

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

3 z Wydziału Nauk o Zdrowiu, 2 z Wydziału Nauk Medycznych i 1 z Wydziału 

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

Farmaceutycznego, 1 z Wydziału Nauk o Zdrowiu, 1 z Wydziału Nauk Medycznych 

i 1 z Wydziału Biomedycznego; 

4) 5 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, w tym: 3 z Wydziału 

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

o Zdrowiu; 

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, 

b) 8 studentów wybranych przez Uczelniany Organ Samorządu Studentów, w tym 

2 z Wydziału Lekarskiego, 1 z Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, 1 z 

Wydziału Farmaceutycznego, 1 z Wydziału Nauk Medycznych, 2 z Wydziału 

Nauk o Zdrowiu, 1 z Wydziału Biomedycznego.”; 

21) § 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, 9 z Wydziału Farmaceutycznego,  

5 z Wydziału Nauk o Zdrowiu, 4 z Wydziału Nauk Medycznych, 1 z Wydziału 

Biomedycznego; 

2) 43 doktorów habilitowanych, w tym: 28 z Wydziału Lekarskiego, 3 z Wydziału 

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

o Zdrowiu, 3 z Wydziału Nauk Medycznych, 1 z Wydziału Biomedycznego; 

3) 35 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, w tym  

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

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

3 z Wydziału Nauk Medycznych, 1 z Wydziału Biomedycznego; 

4) 9 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; 

5) 35 przedstawicieli studentów i doktorantów: 

a) 7 doktorantów, 

b) 28 studentów, wybranych przez Uczelniany Organ Samorządu Studentów, w 

tym: 7 z Wydziału Lekarskiego, 4 z Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, 4 z 

Wydziału Farmaceutycznego, 4 z Wydziału Nauk Medycznych, 5 z Wydziału 
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Nauk  

o Zdrowiu, 4 z Wydziału Biomedycznego.”; 

 

22) W § 59 ust. 2 wyraz „Dziekan” zastępuje się wyrazami „Prorektor ds. Kształcenia 

i Dydaktyki”; 

23) § 60 otrzymuje brzmienie: 

„§ 60 

1. Dziekan przedkłada projekt programu studiów dla określonego kierunku, poziomu i 

profilu Prorektorowi ds. Kształcenia i Dydaktyki wraz z opinią Rady ds. Kształcenia 

oraz Samorządu Studenckiego. 

2. Organ stanowiący samorządu studenckiego wyraża opinię w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia mu projektu programu studiów lub jego zmian. W przypadku 

niewyrażenia opinii we wskazanym terminie wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za 

spełniony. 

3. Senat na wniosek Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki przedłożony wraz z opinią 

samorządu studenckiego oraz Rady ds. Kształcenia, ustala program studiów dla 

określonego kierunku, poziomu i profilu.”; 

24) w § 61 ust. 3 wyrazy „Dziekana wydziału w ramach którego studia podyplomowe mają 

być prowadzone” zastępuje się wyrazami „Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki”; 

25) § 65 otrzymuje brzmienie: 

„§ 65 

1. W Uniwersytecie funkcjonuje System Doskonalenia Jakości Kształcenia, zwany SDJK. 

2. Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia służy monitorowaniu i ocenie 

jakości procesu kształcenia, doskonaleniu kształcenia oraz monitorowaniu karier 

zawodowych absolwentów.  

3. W Uniwersytecie funkcjonuje system Ustawicznego Rozwoju Sprawności Akademickiej, 

zwany URSA. 

4. Ustawiczny Rozwój Sprawności Akademickiej służy podnoszeniu kompetencji 

dydaktycznych i intensyfikacji rozwoju zawodowego kadry dydaktycznej oraz ochronie 

wysokich kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej i integracji środowiska 

edukacyjnego. 
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5. Publiczną deklarację przestrzegania najwyższych standardów etycznych służącą 

budowaniu społecznej odpowiedzialności akademickiej, stanowi kodeks etyki i 

profesjonalizmu, określony przez Rektora. 

6. Zasady i tryb funkcjonowania systemów, o których mowa w ust. 1 i 3 określa Rektor.”; 

 

26) § 66 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Student jest obowiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania i zasadami 

Kodeksu Honorowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz przepisami 

obowiązującymi w Uniwersytecie.”; 

27) po § 69 dodaje się § 69a w brzmieniu: 

§ 69a 

1. W ramach budżetów doktorantów i studentów, stanowiących część budżetu Uczelni mogą 

być finansowane poszczególne projekty zgłoszone przez studentów i doktorantów.  

2. Zasady partycypacji studentów i doktorantów w budżetach studentów i doktorantów 

określa Rektor.”; 

28) § 71 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W skład Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów wchodzi 12 członków, w tym: 

1) 6 nauczycieli akademickich – po jednym z każdego wydziału; 

2) 6 przedstawicieli studentów – po jednym z każdego wydziału.”; 

29) § 71 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów wchodzi 12 członków, 

w tym: 

1) 6 nauczycieli akademickich – po jednym z każdego wydziału; 

2) 6 przedstawicieli studentów – po jednym z każdego wydziału.”; 

30) § 71 ust. 9 wyrazy: „Dyrektor Szkoły Doktorskiej” zastępuje się wyrazami: „Prorektor 

ds. Szkoły Doktorskiej i Badań Klinicznych”; 

31) § 76 otrzymuje brzmienie:  

„§ 76 

1. Nauczycieli akademickich zatrudnia się na stanowiskach: 

1) w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych: 

a) profesora, 

b) profesora uczelni, 
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c) adiunkta, 

d) asystenta, 

e) młodszego asystenta 

2) w grupie pracowników badawczych: 

a) profesora, 

b) profesora uczelni, 

c) adiunkta, 

d) asystenta, 

3)  w grupie pracowników dydaktycznych : 

a) profesora, 

b) profesora uczelni, 

c) adiunkta, 

d) asystenta, 

e) młodszego asystenta, 

f) lektora, 

g) instruktora; 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Na stanowisku lektora zatrudnia się nauczycieli akademickich w jednostkach 

wydziałowych w celu nauczania języków obcych, a na stanowisku instruktora w celu 

realizacji zajęć z kultury fizycznej. 

3. Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnia się w grupach 

pracowników: 

1) badawczo-technicznych; 

2) technicznych; 

3) administracyjnych; 

4) obsługi; 

5) bibliotecznych.” 

32) w § 77 wyrazy „na każdym ze stanowisk, o którym mowa w § 76 ust. 1 pkt. 1-3” 

zastępuje się wyrazami „na stanowiskach: profesor, profesor uczelni oraz adiunkt,”; 

33) w § 78 pkt 5 po wyrazach „młodszego asystenta” dodaje się wyrazy „lektora, 

instruktora”; 

34) w § 82 ust. 6 wyrazy „Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego” zastępuje się wyrazami 

„Ministra Edukacji i Nauki”; 
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35) w § 82 ust. 9 wyrazy „Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego” zastępuje się wyrazami 

„Ministra Edukacji i Nauki”; 

36) w § 85 po wyrazach: „na stanowisku młodszego asystenta” dodaje się wyrazy: „w grupie 

badawczo-dydaktycznej”; 

37) § 87 otrzymuje brzmienie: 

„87 

Okres zatrudnienia na stanowisku młodszego asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej 

oraz  asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej lub badawczej ulega zawieszeniu na 

czas przerwy związanej z: 

1) urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem 

wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu 

pracy; 

2) odbywaniem służby wojskowej lub służby zastępczej.”; 

38) § 89 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich składa się  

z 22 członków.”; 

39) § 89 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W skład Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich wchodzi: 

1) 14 nauczycieli akademickich, w tym co najmniej 4 posiadających tytuł naukowy 

     profesora; 

2) 6 przedstawicieli Samorządu Studentów – po jednym z każdego wydziału; 

3) 2 przedstawicieli Samorządu Doktorantów.”; 

40) w § 89 ust. 6 wyrazy: „Dyrektor Szkoły Doktorskiej” zastępuje się wyrazami: „Prorektor 

Szkoły Doktorskiej i Badań Klinicznych”; 

41) § 95 otrzymuje brzmienie: 

„§ 95 

1. Podstawowymi jednostkami zarządzającymi działalnością naukową są Rady 

Naukowe Kolegiów w poszczególnych dyscyplinach: 

1) Rada Naukowa Kolegium Nauk Medycznych; 

2) Rada Naukowa Kolegium Nauk Farmaceutycznych; 

3) Rada Naukowa Kolegium Nauk o Zdrowiu. 
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2. W skład Rad Naukowych Kolegiów wchodzi 20 (dyscyplina do 150 osób) lub 30 

osób (dyscyplina powyżej 150 osób) o najwyższym rankingu osiągnięć naukowych 

za ostatnie trzy pełne lata kalendarzowe, które wyraziły zgodę na powołanie. 

3. Skład Rad Naukowych jest weryfikowany  co  2  lata  kalendarzowe  przez  

Prorektora  ds. Nauki według stanu na 31 grudnia, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku, kiedy liczba nieobecności 

w posiedzeniach w danym roku akademickim przekracza 50%. Na zwolnione miejsce 

wchodzi kolejna osoba o najwyższym rankingu osiągnięć naukowych. 

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

mowa w § 103; 

6) opiniowanie wniosków o utworzenie grup badawczych; 

7) opiniowanie zakupów aparatury badawczej o wartości określonej w 

zarządzeniu Rektora i przedstawianie rekomendacji Rektorowi; 

8) opiniowanie wniosków o nagrody Rektora w zakresie nauki; 

9) opiniowanie innych spraw przekazanych przez Prorektora ds. Nauki. 

6. Zasady działalności Rady określa przyjęty przez Radę Regulamin pracy. 

7. W posiedzeniach Rad Naukowych Kolegiów z głosem doradczym mogą uczestniczyć 

Dziekani lub osoby przez nich wskazane, odpowiednio: 

1) Rada Naukowa Kolegium Nauk Medycznych – Dziekan Wydziału Lekarskiego, 

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, Dziekan Wydziału Biomedycznego, 

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych; 

2) Rada Naukowa Kolegium Nauk Farmaceutycznych – Dziekan Wydziału 

Farmaceutycznego; 

3) Rada Naukowa Kolegium Nauk o Zdrowiu – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, 
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Dziekan Wydziału Biomedycznego, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych.”; 

42) w § 97  otrzymuje brzmienie:  

„97 

„Działalność dydaktyczna w Uczelni zorganizowana jest w ramach wydziałów i ich  

jednostek organizacyjnych.”; 

43) § 98 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. W Uniwersytecie działają następujące Wydziały: 

2) Wydział Lekarski; 

3) Wydział Lekarsko – Dentystyczny; 

4) Wydział Farmaceutyczny; 

5) Wydział Nauk o Zdrowiu; 

6) Wydział Nauk Medycznych; 

7) Wydział Biomedyczny.”; 

 

44) w § 98 uchyla się ust. 5; 

45) § 100 otrzymuje brzmienie: 

„§ 100 

1. Wydziałowymi jednostkami organizacyjnymi są jednostki, w których zatrudnieni są 

pracownicy. 

2. Wydziałowymi jednostkami organizacyjnymi są: kliniki, zakłady, samodzielne pracownie, 

pracownie, laboratoria realizujące zajęcia dydaktyczne dla prowadzonych na wydziale 

kierunków, a w razie potrzeb również dla kierunków prowadzonych na innym wydziale.”; 

46) § 101 otrzymuje brzmienie: 

„§ 101 

1. Wydziałowe jednostki organizacyjne łączą się w katedry tworzone do organizowania 

i prowadzenia działalności dydaktycznej związanej z określoną specjalnością studiów 

bądź z grupą przedmiotów nauczania odpowiadających dziedzinie lub dyscyplinie 

realizowanej na wydziale. 

2. Katedra może być utworzona, gdy w tworzących ją wydziałowych jednostkach 

organizacyjnych zatrudnionych będzie w podstawowym miejscu pracy: co najmniej jedna 

osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub dwie osoby ze stopniem naukowym 
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doktora habilitowanego oraz łącznie co najmniej 5 nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w podstawowym miejscu pracy. 

3. Jeżeli przez okres dwóch lat katedra nie spełni wymogu określonego w ust. 2, będzie 

podlegać zniesieniu. 

4. Do utworzenia, przekształcenia, zniesienia lub zmiany nazwy katedry § 23 pkt 33 oraz 

§ 28 pkt 13 stosuje się odpowiednio.”; 

47) § 102 otrzymuje brzmienie: 

„§ 102 

1. Wydziałowe jednostki organizacyjne prowadzą działalność dydaktyczną w powiązaniu 

z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, jeśli są zlokalizowane na bazie podmiotu leczniczego. 

2. Klinika/zakład może być utworzony, gdy zatrudniona w nim będzie jako w podstawowym 

miejscu pracy co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego oraz łącznie zatrudniać będzie co najmniej 4 nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w podstawowym miejscu pracy . 

3. Samodzielna pracownia może być utworzona, gdy zatrudnionych w niej będzie jako 

w podstawowym miejscu pracy co najmniej 3 nauczycieli akademickich, bądź pracowników 

z wyższym wykształceniem odpowiedniej specjalności. 

4. Pracownia może być utworzona, gdy zatrudniony w niej będzie jako w podstawowym 

miejscu pracy co najmniej jeden nauczyciel akademicki. 

5. Jeżeli przez okres dwóch lat wydziałowa jednostka organizacyjna nie spełni wymogów 

określonych odpowiednio w ust. 2 - 4 będzie podlegać przekształceniu bądź zniesieniu.”; 

48) w § 103 ust. 1 po wyrazie „Wydziałem” skreśla się wyrazy: „i Międzywydziałowym   

Centrum Dydaktycznym”; 

49) w § 103 ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) zadanie określone w pkt 2 lit. b w stosunku do pracowników niebędących 

nauczycielami na stanowiskach badawczo-technicznych realizowane jest po zasięgnięciu 

opinii Rady Naukowej Kolegium danej dyscypliny;”; 

50) § 103 ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) występowanie z wnioskami dotyczącymi struktury organizacyjnej Wydziału,  

      po uzyskaniu opinii Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki;”; 

51) § 105 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 105 

„1. W ramach Wydziałów 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.” 

2. W skład Wydziałowych Zespołów wchodzą członkowie powoływani przez Dziekana 

spośród przedstawicieli różnych Wydziałów oraz interesariusze zewnętrzni.”; 

52) § 106 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) 10 członków wskazanych przez Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki spośród 

przedstawicieli Wydziałów, w tym 1 przedstawiciel spośród studentów wybrany przez 

organ uchwałodawczy Samorządu Studentów.”; 

53) § 106 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. W posiedzeniach Rady ds. Kształcenia z głosem doradczym mogą uczestniczyć 

Przewodniczący Rad Naukowych Kolegiów."; 

54) w § 106 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:  

„4a. Obsługę administracyjną Rady ds. Kształcenia wykonuje pracownik administracyjny 

z jednostki nadzorowanej przez Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki, pełniący funkcję 

Sekretarza Rady ds. Kształcenia.”; 

55) w § 106 ust. 5 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7)  opiniowanie systemu Ustawicznego Rozwoju Sprawności Akademickiej (URSA);”; 

56) § 106 ust. 5 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

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

mowa w § 103 oraz opiniowanie kandydatów na kierowników wydziałowych 

jednostek organizacyjnych oraz kandydata na kierownika katedry;”; 

57) § 106 ust. 5 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14) opiniowanie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków 

zwalniania z tych opłat;”; 

58) w § 106 ust. 5 po pkt 14 dodaje się pkt 15 w brzmieniu: 
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„15) opiniowanie innych spraw przekazanych przez Prorektora ds. Kształcenia  

          i Dydaktyki.”; 

59) w § 106 skreśla się ust. 8; 

60) § 108 otrzymuje brzmienie: 

„§ 108 

Szkołą Doktorską kieruje Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Badań Klinicznych.”; 

61) w § 109 wyraz „Dyrektora” zastępuje się wyrazami: „Prorektora ds. Szkoły Doktorskiej 

i Badań Klinicznych”; 

62) w § 110 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Członkowie Rady wybierają ze swojego grona Przewodniczącego oraz trzech 

zastępców, po jednym z dyscyplin: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki  

o zdrowiu, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Przewodniczącym  

i zastępcą nie może być Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Badań Klinicznych.”; 

63) w § 110 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. W razie nieobecności Przewodniczącego zastępuje go zastępca z dyscypliny nauki 

medyczne, a w razie jego nieobecności zastępca pisemnie wyznaczony przez 

Przewodniczącego.”; 

64) w § 111 wyrazy: „Dyrektor Szkoły Doktorskiej” zastępuje się wyrazami: „Prorektor 

ds. Szkoły Doktorskiej i Badań Klinicznych”; 

65) uchyla się § 129 - § 130; 

66) w § 131 uchyla się ust. 1 - 3; 

67) uchyla się § 132 - § 135; 

68) § 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 (Dz. U. 2021, poz. 478 z późn. zm.) i niniejszym 

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

roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021, poz. 478 z późn. zm.) 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, Dyrektorze Szkoły Doktorskiej, ich zadania 

realizują odpowiednio w zakresie swoich kompetencji: Prorektor ds. Nauki, Prorektor  

ds. Kształcenia i Dydaktyki, Prorektor ds. Klinicznych, Prorektor  

ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji, Prorektor ds. Osobowych i Rozwoju 

Kadry, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno – Gospodarczym oraz 

Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Badań Klinicznych.” 

69) uchyla się § 139 - § 146; 

70) uchyla się § 149; 

71) uchyla się § 151 - § 152;  

72) po § 153 dodaje się § 154 w brzmieniu: 

„§ 154 

1. Istniejące w dniu  1 października 2021 roku  Katedry, Katedry i Kliniki, Katedry 

i Zakłady  zostaną dostosowane do organizacji działalności dydaktycznej o której 

mowa w § 100 i 101 w terminie do  30 września 2022 roku. 

2. Kierownicy Katedr, Katedr i Klinik, Katedr i Zakładów zachowują funkcję 

kierowników Katedr, Katedr i Klinik, Katedr i Zakładów do czasu dostosowania, 

o którym mowa w ust. 1, a po tym okresie zachowują funkcję kierowników Katedr 

do końca okresu powołania chyba, że Katedra ulegnie zniesieniu. 

3. Kierownicy pracowni, o których mowa w § 44a ust. 2 zachowują funkcję do czasu 

dostosowania, o którym mowa w ust. 1.”; 

73) W Załączniku do Statutu w pkt 4 „STROJE I INSYGNIA AKADEMICKIE”  

1) w ust. 3 skreśla się wyrazy „i Dyrektora Szkoły Doktorskiej”; 

2) w ust 4 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) grafitowy –Wydział Nauk Medycznych;”; 

3) w ust. 4 po lit. e dodaje się lit. f w brzmieniu: 

„f) purpurowy – Wydział Biomedyczny.”. 

 


