
Zarządzenie Nr 5/2022 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 12 stycznia 2022 roku 

 

w sprawie powołania Rady Akademickiej Innowacyjności Dentystycznej 

 

Na podstawie § 28 ust. 4 pkt 33 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 26 czerwca 

2019 roku zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 

W celu zapewnienia rozwoju Wydziału Lekarsko-Dentystycznego w Uniwersytecie Medycznym 

w Lublinie, powołuje się Radę Akademickiej Innowacyjności Dentystycznej, zwaną dalej Radą. 

§ 2 

1. W skład Rady wchodzą: 

1) Przewodniczący – prof. dr hab. n. med. Renata Chałas; 

2) Członkowie: 

a) prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, 

b) prof. dr hab. n. med. Kamil Torres, 

c) prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska, 

d) dr n. med. Jarosław Sobieszczański, prof. Uczelni, 

e) dr n. med. Katarzyna Sarna-Boś, prof. Uczelni, 

f) dr hab. n. med. Anna Szabelska, 

g) dr n. med. Agnieszka Lasota, 

h) dr n. med. Leszek Szalewski, 

i) dr hab. n. med. Elżbieta Pels, Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii 

w Lublinie – interesariusz zewnętrzny, 

j) mgr Magdalena Fidecka-Skwarzyńska, Z-ca Kierownika Centrum Kształcenia 

Podyplomowego, 

k) mgr inż. Ewa Gładysz, Kierownik Dziekanatu Wydziału Lekarsko-Dentystycznego. 

2. Przewodniczący może zaprosić do udziału w posiedzeniu inne osoby, których kwalifikacje, 

wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach Rady. 

 

§ 3 

Do zadań Rady należy: 

1) wskazanie kierunków rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej w celu unowocześnienia 

i podwyższenia standardów leczniczych w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii w Lublinie; 

2) określenie możliwości poprawienia warunków szkolenia dla studentów Wydziału Lekarsko-

Dentystycznego; 

3) nawiązanie współpracy z ośrodkami/podmiotami w kraju i za granicą w celu rozwoju 

innowacyjnych metod leczniczych;  

4) opracowanie wytycznych dla rozwoju metod i technik leczenia stomatologicznego 

w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii w Lublinie; 

5) powołanie zespołów wdrażających zadania dotyczące innowacyjności w stomatologii; 

6) inne zadania wynikające z bieżących potrzeb. 

 

§ 4 

1. Przewodniczący kieruje pracami Rady, w szczególności: 

1) zwołuje posiedzenia Rady i je prowadzi; 

2) określa kolejność wykonywanych zadań. 

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zastępuje go wyznaczony Członek Rady.  

 



§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Rektor 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

 

 

 

Prof. dr hab. Wojciech Załuska 


