
 

 

Zarządzenie nr 116/XVI R/2022 

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

w sprawie likwidacji Zakładu Symulacji Medycznej na Wydziale Lekarskim oraz Pracowni 

Innowacyjnych Technik Symulacji w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Katedry 

Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu i utworzenia na bazie 

likwidowanych jednostek jednostki ogólnouczelnianej - Centrum Symulacji Medycznej 

wraz z podległą Pracownią Innowacyjnej Edukacji Medycznej oraz  zmian w „Regulaminie 

organizacyjnym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. 

U. 2022, poz. 574 ze zm.), § 12 ust. 1, § 13 statutu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu (t.j. uchwała nr 2349 Senatu UMW z dnia 27 października 2021 r.) oraz 

uchwały nr 2430 Senatu UMW z dnia 29 czerwca 2022 r. zarządzam, co następuje:  

§ 1 

1. Z dniem 30 czerwca 2022 r. likwiduje się Zakład Symulacji Medycznej na Wydziale Lekarskim. 

2. Z dniem 30 czerwca 2022 r. likwiduje się Pracownię Innowacyjnych Technik Symulacji w 

Zakładzie Ratownictwa Medycznego Katedry Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk o 

Zdrowiu. 

3. Zadania oraz majątek zlikwidowanych jednostek, o których mowa w ust. 1-2, przejmuje nowo 

utworzone Centrum Symulacji Medycznej, o którym mowa w § 2. 

§ 2 

1. Z dniem 1 lipca 2022 r. tworzy się ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną pod nazwą: 

CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ 

2. Nazwa jednostki, o której mowa w ust.1, w języku angielskim brzmi: Medical Simulation Center. 

3. Z dniem 1 lipca 2022 r. w strukturze Centrum Symulacji Medycznej tworzy się jednostkę 

wewnętrzną na prawach Zakładu – Pracownię Innowacyjnej Edukacji Medycznej (nazwa w 

języku angielskim: Innovative Medical Education Laboratory). 

4. Centrum Symulacji Medycznej podlega formalnie i merytorycznie Prorektorowi ds. Studentów i 

Dydaktyki. 

5. Zakres zadań Centrum Symulacji Medycznej obejmuje prowadzenie działalności dydaktycznej i 

badawczej w zakresie wykorzystywania technik symulacyjnych, w tym wirtualnej rzeczywistości 

i medycznej symulacji komputerowej w edukacji kadr medycznych w ramach kształcenia przed- 



 

 

i podyplomowego zgodnie z właściwymi, obowiązującymi standardami i programami studiów 

oraz zleceniami Dziekanów, a także uczestniczenie w procesie dydaktycznym i doradczo-

szkoleniowym na rzecz podmiotów zewnętrznych, z uwzględnieniem obostrzeń wynikających z 

realizacji projektu „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu” oraz 

projektu „Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji 

Medycznej we Wrocławiu”. 

6. Kartę Centrum Symulacji Medycznej określającą cel oraz kluczowe zadania jednostki zawiera 

Regulamin organizacyjny Uczelni. 

7. Dla potrzeb ewidencjonowania korespondencji: 

1) Centrum Symulacji Medycznej otrzymuje symbol RD-CSM oraz adres organizacyjny e-mail 

RD-CSM@umw.edu.pl, 

2) Pracownia Innowacyjnej Edukacji Medycznej otrzymuje symbol RD-CSM-1. 

8. Kierownika Centrum Symulacji Medycznej oraz jednostek wewnętrznych powołuje i odwołuje 

rektor w drodze postępowania konkursowego. 

§ 3 

W załączniku do zarządzenia nr 232/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we 

Wrocławiu z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ustalenia nazw anglojęzycznych jednostek 

wydziałowych i ogólnouczelnianych Uczelni oraz ustalenia zasad nadawania nazw 

anglojęzycznych tym jednostkom ze zm. wprowadza się odpowiednie zmiany wynikające z 

niniejszego zarządzenia. 

§ 4 

W Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, stanowiącym załącznik 

do zarządzenia nr 277/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 

 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji Uczelni oraz 

wprowadzenia „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” ze zm., 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 10 w ust. 6 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) Centrum Symulacji Medycznej (symbol literowy – RD-CSM).”, 

2) § 35 w ust. 1 po wyrazach „Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych” dodaje się 

wyrazy „,Centrum Symulacji Medycznej” 

3) Na schemacie w § 35 wprowadza się odpowiednie zmiany wynikające z niniejszego 

zarządzenia, 
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4) W karcie „PROREKTOR DS. STUDENTÓW I DYDAKTYKI” w rubrykach „podległość formalna” 

i „podległość merytoryczna”, odnoszących się do jednostek podległych, dodaje się wyrazy 

„Centrum Symulacji Medycznej” wraz z symbolem „RD-CSM”, 

5) Po karcie „STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH” dodaje się kartę 

„CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ” w brzmieniu jak załącznik do niniejszego zarządzenia, 

6)  W załączniku nr 1 – W SCHEMACIE STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ UNIWERSYTETU – 

wprowadza się odpowiednie zmiany wynikające z niniejszego zarządzenia, 

7) W załączniku nr 2 -  W SCHEMACIE STRUKTURY JEDNOSTEK WYDZIAŁOWYCH I INNYCH 

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W ROZUMIENIU § 11 UST. 1 PKT 5 STATUTU – wprowadza 

się odpowiednie zmiany wynikające z niniejszego zarządzenia, 

8) W załączniku nr 3 – W WYKAZIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU - 

wprowadza się odpowiednie zmiany wynikające z niniejszego zarządzenia. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 3 i § 4, które wchodzą w 

życie z dniem 1 lipca 2022 r.  

Rektor 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

prof. dr hab. Piotr Ponikowski 

 

Otrzymują:  
według rozdzielnika 
AO 


