
Zarządzenie Nr  199/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 21 grudnia 2021 roku 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 140/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 29 września 2020 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

Na podstawie § 28 ust. 4 pkt 13-14 oraz § 93 Statutu Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 roku zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie stanowiącym załącznik 

do Zarządzenia Nr 140/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 29 września 

2020 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

zmienionego Zarządzeniem Nr 171/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 

29 października 2020 roku, Zarządzeniem Nr 185/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie z dnia 1 grudnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 13/2021 Rektora Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie z dnia 28 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 72/2021 z dnia  

29 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 75/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 30 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 100/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie z dnia 1 lipca 2021 roku,  Zarządzeniem Nr 110/2021 Rektora Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie z dnia 20 lipca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 130/2021 Rektora 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 1 września 2021 roku, Zarządzeniem 139/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 30 września 2021 roku  oraz Zarządzeniem 

180/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 24 listopada 2021 roku 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 ust. 2 po pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

„9) występowania do Rektora z wnioskami o nagrodę Rektora w zakresie nauki.” 

2) w § 5 ust 5: 

a) pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„ a) Centrum Innowacji i Akredytacji: 

 Biuro Rekrutacji, 

 Biuro Karier, 

 Sekcja Jakości Kształcenia, 

 Sekcja Organizacyjno – Informacyjna, 

 Sekcja ds. Programów Studiów, 

 Sekcja ds. Grupy Informacyjnej Blask,” 



b) w pkt 1 po lit. e dodaje się lit. f w brzmieniu: 

„f) Biuro Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki.” 

3) w § 7 ust 5: 

a)  pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Biuro ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji: 

a) Sekcja ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji, 

b) Sekcja ds. Promocji;” 

b) pkt 2 skreśla się;  

4) w § 59:  

a) ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Centrum Innowacji i Akredytacji: 

a) Biuro Rekrutacji, 

b) Biuro Karier, 

c) Sekcja Jakości Kształcenia, 

d) Sekcja Organizacyjno – Informacyjna, 

e) Sekcja ds. Programów Studiów, 

f) Sekcja ds. Grupy Informacyjnej Blask; 

b) ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Biuro Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki” 

c) ust. 4 skreśla się 

d) ust. 5 skreśla się. 

5) w § 60: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W skład Centrum wchodzą: 

1) Sekcja Organizacyjno – Informacyjna; 

2) Biuro Rekrutacji; 

3) Biuro Karier; 

4) Sekcja Jakości Kształcenia, 

5) Sekcja ds. Programów Studiów, 

6) Sekcja ds. Grupy Informacyjnej Blask. 

b) w ust. 6 pkt 10 skreśla się, 

c) w ust. 6 pkt 11 skreśla się, 

d) w ust. 6 pkt 12 skreśla się, 



e) w ust. 8 po pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

„9) koordynowanie współpracy pomiędzy uczelnią a szkołami w zakresie działań 

umożliwiających uczniom udział w wydarzeniach organizowanych w uczelni oraz 

promowania oferty współpracy pomiędzy społecznością akademicką i społecznością 

szkolną.” 

f) po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„10. Do zadań Sekcji ds. Programów Studiów należy w szczególności: 

1) koordynacja i współpraca z dziekanami i wydziałowymi zespołami  

ds. programów studiów w zakresie terminowości i prawidłowości opracowania 

oraz modyfikacji planów i programów studiów,  

2) sprawdzanie projektów programów studiów z aktualnie obowiązującymi 

przepisami prawa, w szczególności z obowiązującymi standardami kształcenia,  

3) analiza programów studiów pod kątem ich zgodności ze standardami 

kształcenia, prawidłowością przypisywania punktów ECTS,  

4) gromadzenie i przechowywanie planów studiów i programów studiów, 

5)  inicjowanie i koordynowanie opracowywania ogólnouczelnianych zasad 

dotyczących przygotowywania i realizacji planów i programów studiów, 

6) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Uczelni, spoza Uczelni oraz  

z MEiN w sprawach dotyczących planów i programów studiów, 

7) koordynowanie działań związanych z przygotowaniem sylabusów przez 

jednostki dydaktyczne, 

8)  koordynowanie tworzenia nowych kierunków studiów.” 

g) po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu: 

„11. Do zadań Sekcji ds. Grupy Informacyjnej Blask należy w szczególności: 

1) realizacja zadań związanych z przygotowywaniem bieżących numerów 

Informatora Blask oraz wydawaniem Newslettera Informatora Blask, 

2) kompleksowa obsługa i organizacja procesu redagowania i wydawania 

Informatora Blask i Newslettera Informatora Blask, w tym w szczególności: 

a) zbieranie i projektowanie materiałów wizerunkowo-informacyjnych 

    dotyczących działalności Uczelni oraz jej pracowników, studentów 

    i doktorantów, 

b) opracowywanie redakcyjne i graficzne w/w materiałów, 

c) dbałość o rzetelność i jakość publikowanych materiałów. 



3) administrowanie stroną internetową Informatora Blask,  

4) prowadzenie wybranych profili w mediach społecznościowych dla Informatora 

    Blask,  

5) przygotowywanie materiałów graficznych w tym m.in.: prezentacji, papieru 

firmowego, logotypów, folderów i informatorów oraz innych materiałów 

wizualnych na bieżące potrzeby informacyjne oraz promocyjne Centrum 

Edukacji Medycznej, 

6) prowadzenie korespondencji w sprawach bieżących Informatora, 

7) podejmowanie działań w zakresie rozwoju i popularyzacji Informatora, 

8) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, w tym 

również z przedstawicielami środowiska studenckiego i doktoranckiego  

w zakresie realizacji powierzonych zadań.” 

6) w § 64: 

a) w ust. 1 po pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4. Sekcja ds. Programów Studiów oraz Finansowo – Pożyczkowych.”, 

b) w ust. 3 pkt 3 skreśla się, 

c) w ust. 3 pkt 4 skreśla się, 

d) w ust. 3 pkt 7 skreśla się, 

e) w ust. 3 pkt 9 skreśla się, 

f) w ust. 3 pkt 10 skreśla się, 

g) w ust. 3 pkt 13 skreśla się, 

h) w ust. 3 pkt 16 skreśla się, 

i) w ust. 4 pkt 2 skreśla się, 

j) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Do zadań Sekcji ds. Programów Studiów oraz Finansowo – Pożyczkowych należy 

w szczególności 

w zakresie programów studiów: 

1) opracowywanie dokumentacji związanej z tworzeniem i procesem ewaluacji 

programów studiów na kierunku lekarskim; 

2) obsługa administracyjna i uczestnictwo w spotkaniach wydziałowych zespołów 

ds. programów studiów; 



3) wspieranie wdrożenia i utrzymania systemu sylabusów, w tym współpraca 

 z nauczycielami w procesie ich tworzenia oraz publikacja sylabusów na stronie 

internetowej UM; 

4) koordynowanie zgodności programu studiów ze standardem kształcenia 

wynikającym z obowiązujących przepisów prawa; 

5) obsługa administracyjna procesu powołań na koordynatorów przedmiotów, 

kierunku, grup przedmiotowych, opiekunów lat oraz opiekunów praktyk; 

6) prowadzenie działań zmierzających do optymalizacji zbieżności programów 

studiów polsko- i anglojęzycznych z uwzględnieniem zapisów umów 

zagranicznych; 

7) obsługa wydziałowego zespołu ds. metod oceny i ewaluacji programów studiów; 

w zakresie obsługi finansowej: 

8) monitorowanie stanu rozliczeń studentów, informowanie o terminach płatności oraz  

o zaległościach/nadpłatach itp.; 

9) prowadzanie naliczeń opłat za studia studentów anglojęzycznych do ZSI; 

10) czynności związane z przygotowaniem i terminowym złożeniem dokumentacji 

podatkowej dla obywateli USA oraz współpraca z urzędem podatkowym USA  

w tym zakresie; 

11) prowadzenie dokumentacji i rozliczeń związanych z ubezpieczeniem NNW dla 

studentów anglojęzycznych; 

12) prowadzenie rozliczeń za egzaminy NBME; 

13) przygotowywanie dokumentów w ramach współpracy z jednostkami podległymi 

Kwestorowi (zestawienia zaległości oraz nadpłat, pisma w sprawie bieżących 

rozliczeń studentów) oraz wprowadzanie stosowanych analiz/korekt w ZSI; 

w zakresie obsługi pożyczkowej: 

14) opracowywanie szacunkowego całkowitego kosztu kształcenia studenta na 

potrzeby programu pożyczkowego; 

15) obsługa procesu ubiegania się, przyznawania oraz rozdysponowywania pożyczek 

studenckich w ramach programu Federal Direct Loan Program rządu USA; 

16) czynności związane z obsługą corocznych audytów finansowo-pożyczkowych; 

17) współpraca z jednostkami podległymi Kwestorowi w zakresie przygotowywania 

dokumentów dotyczących rozliczania pożyczek studenckich. 



oraz inne zadania wyznaczone przez Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki lub 

Dziekana.” 

 

7) po § 66 dodaje się § 66a w brzmieniu: 

„§ 66 a 

BIURO PROREKTORA ds. KSZTAŁCENIA I DYDAKTYKI 

1. Biuro Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki podlega bezpośrednio Prorektorowi  

ds. Kształcenia i Dydaktyki. 

2. Za prawidłowa pracę Biura odpowiada koordynator.  

3. Do zadań Biura Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki należy w szczególności: 

1) obsługa kancelaryjno-biurowa Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki oraz Dyrektora 

Centrum Edukacji Medycznej, 

2) obsługa korespondencji służbowej Prorektora i Dyrektora oraz prowadzenie rejestru 

powierzonych spraw,  

3) rejestracja oraz wstępna merytoryczna selekcja kierowanej do Prorektora  

i Dyrektora korespondencji, 

4) prowadzenie terminarzy spotkań Prorektora i Dyrektora,  

5) monitorowanie realizacji przekazanych za pośrednictwem Biura decyzji i poleceń 

Prorektora i Dyrektora, 

6) prowadzenie spraw należących do Prorektora i Dyrektora, nie zastrzeżonych  

do kompetencji innych podległych Prorektorowi jednostek organizacyjnych   

i stanowisk.” 

 

8) § 70 otrzymuje brzmienie: 

 

 

„§ 70 

BIURO ds. UMIĘDZYNARODOWIENIA, CYFRYZACJI I PROMOCJI 

 

1. Biuro ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji podlega bezpośrednio 

Prorektorowi ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji. 

2. Za prawidłową pracę Biura odpowiada kierownik. 

3. W skład Biura wchodzą: 

1) Sekcja ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji, 



2) Sekcja ds. Promocji. 

4. Za prawidłową pracę Sekcji odpowiadają ich kierownicy. 

5. Do zadań Sekcji ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji należy w szczególności: 

1) realizacja programów wspierających umiędzynarodowienie w tym m.in.: 

Fulbright, DAAD; 

2) koordynowanie i obsługa administracyjna studenckich mobilności zagranicznych 

nie wynikających z procesu kształcenia za wyjątkiem programu Erasmus; 

3) obsługa wyjazdów pracowników, studentów i doktorantów  za granicę  

na stypendia, staże i inne formy współpracy; 

4) koordynowanie procesów związanych z przyjmowaniem do Uniwersytetu osób  

z zagranicy przyjeżdżających na stypendia, staże i inne formy współpracy oraz 

visiting professors; 

5) promowanie programów współpracy międzynarodowej, których stroną jest 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie wśród studentów i pracowników m.in. poprzez 

organizację spotkań informacyjnych, uczestniczenie w targach edukacyjnych  

i dniach otwartych, bieżące redagowanie informacji o działaniach Sekcji  

w internetowych i intranetowych serwisach informacyjnych Uniwersytetu oraz  

w broszurach i ulotkach informacyjnych; 

6) prowadzenie korespondencji z instytucjami zagranicznymi w zakresie współpracy 

międzynarodowej; 

7) obsługa administracyjna Rady ds. Cyfryzacji; 

8) prowadzenie i koordynowanie współpracy z podmiotami w kraju i za granicą  

w celu realizowania wspólnych projektów i inicjatyw dotyczących zwiększenia 

stopnia cyfryzacji Uniwersytetu; 

9) obsługa kancelaryjno – biurowa Prorektora. 

6. Do zadań Sekcji ds. Promocji należy w szczególności: 

1) opracowanie i wdrożenie systemu identyfikacji wizualnej; 

2) opracowywanie i realizacja polityki wizerunkowej Uniwersytetu oraz 

podejmowanie działań służących jej rozwojowi; 

3) sporządzanie wniosków o przyznanie medali i odznaczeń oraz prowadzenie 

rejestru nadanych medali i odznaczeń na podstawie wniosków podmiotów 

uprawnionych; 



4) prowadzenie działań informacyjnych wewnątrz Uniwersytetu mających wpływ  

na ocenę i wizerunek UM; 

5) realizowanie działań promocyjnych adresowanych do społeczności akademickiej, 

Lublina i regionu promujących wizerunek Uniwersytetu; 

6) redagowanie treści zamieszczanych w internetowych i intranetowych serwisach 

informacyjnych Uniwersytetu oraz mediach społecznościowych w porozumieniu 

z kierownikami jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, z wyłączeniem spraw 

zastrzeżonych do kompetencji Rzecznika Prasowego; 

7) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu i monitorowanie 

zamieszczanych w nim treści.” 

9) § 71 skreśla się; 

10) w § 90 ust. 5: 

a)  pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wykonywanie przelewów oraz dyspozycji wypłat gotówkowych: wynagrodzeń, 

świadczeń socjalnych, potrąceń oraz innych zgodnie z dyspozycją otrzymaną  

z jednostek merytorycznych Uniwersytetu;”, 

b) pkt 15 skreśla się. 

11) załącznik nr 2 Regulaminu Organizacyjnego „Schemat struktury organizacyjnej” 

otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, 

12) załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego „Oznaczenie jednostek organizacyjnych” 

otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 

 

 

 Rektor 

    Uniwersytetu Medycznego w Lublinie   

Prof. dr hab. Wojciech Załuska 

 

 


