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Senatu UM w Lublinie z dnia 15 grudnia 2021 roku 

. 
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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 § 44 ust. 1 skreśla się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 3”;  

 

2) w § 76 ust. 1 pkt 2 dodaje się lit. e w brzmieniu: 

„e) post – doc w przypadku, gdy stanowisko to jest przewidziane i finansowane  

w projekcie przez  instytucję finansującą projekt, w szczególności NCN;”; 

 

3) w § 78: 

a) pkt 2 lit. c skreśla się wyraz „pozytywna”; 

b) pkt 3 lit. c skreśla się wyraz „pozytywna”;  

c) po pkt. 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) na stanowisku post – doc może być zatrudniona osoba, która posiada stopień 

naukowy doktora oraz spełnia wymagania określone przez instytucję finansującą 

projekt, w szczególności przez Narodowe Centrum Nauki.”; 

 

4) w § 82: 

a) ust. 1  

„1. Wniosek do Rektora o ogłoszenie konkursu składa Dziekan po pozytywnym 

zaopiniowaniu potrzeby utworzenia lub utrzymania istniejącego etatu odpowiednio 

przez: Prorektora ds. Nauki lub Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki oraz 

Prorektora ds. Osobowych i Rozwoju Kadry”, 

b) ust. 11  skreśla się wyraz „pozytywnym”; 

 

5) w § 95: 

a) ust. 5 po pkt. 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) uwzględnianie wniosków o zaliczanie niestanowiących równoważnika slota, 

osiągnięć organizacyjnych wskazanych przez pracownika w procesie ewaluacji lub 

oceny;”; 

b) ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) współpraca z Dziekanami w zakresie realizacji polityki kadrowej poprzez: 

a) opiniowanie kandydatur w postępowaniu konkursowym o zatrudnienie  

pracownika,  

b) opiniowanie kandydatur w postępowaniu konkursowym na stanowisko 

kierowników jednostek organizacyjnych wydziału”; 

c) ust. 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) opracowywanie kryteriów przyznania nagrody Rektora w zakresie nauki  

i ustalanie ich wysokości;” 

 

6) w § 96 ust. 4 wyrazy „na stanowiskach naukowych” zastępuje się wyrazami na 

stanowiskach badawczych”; 


