
 

Uchwała Nr 2349 

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu i przyjęcia jednolitego tekstu statutu 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021, poz. 478 ze zm.) oraz § 50 ust. 1 pkt 1 statutu Uczelni 

(załącznik do uchwały nr 2090 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 18 

grudnia 2019 roku ze zm.), Senat Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W statucie Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (załącznik do 

uchwały nr 2090 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu  

z dnia 18 grudnia 2019 r. ze zm.), wprowadza się następujące zmiany: 

1) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu: 

„§ 8a 

1. Osobie niebędącej pracownikiem Uczelni posiadającej znaczący dorobek naukowy lub 

zawodowy, która aktywnie współpracuje z Uczelnią m.in. poprzez uczestnictwo  

w projektach badawczych prowadzonych przez Uczelnię może zostać przyznany status 

profesora pomocniczego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu. 

2. Status profesora pomocniczego przyznaje na czas określony Rektor z własnej inicjatywy 

lub na wniosek prorektora, dziekana lub przewodniczącego rady dyscypliny, po 

zasięgnięciu opinii Komisji ds. Nauki. 

3. Profesor pomocniczy może na zasadach określonych przez Rektora prowadzić badania 

naukowe na Uczelni, uczestniczyć w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz korzystać  

z zasobów Uczelni. 

4. Szczegółowy tryb i zasady nadawania oraz zakończenia statusu profesora 

pomocniczego określa zarządzenie Rektora.”. 

 

§ 2 

Ogłasza się tekst jednolity statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, uwzględniający 

zmiany wprowadzone uchwałami nr 2114 senatu UMW z dnia 29 stycznia 2020 r., nr 2132 
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senatu UMW z dnia 13 marca 2020 r., nr 2137 senatu UMW z dnia 9 kwietnia 2020 r., nr 

2149 senatu UMW z dnia 29 kwietnia 2020 r., nr 2150 senatu UMW z dnia 29 kwietnia 2020 

r, , nr 2168 senatu UMW z dnia 27 maja 2020 r., nr 2175 senatu UMW z dnia 1 lipca 2020 r., 

nr 2219 senatu UMW z dnia 28 października 2020 r., nr 2228 senatu UMW z dnia 28 

października 2020 r., nr 2240 senatu UMW z dnia 16 grudnia 2020 r., nr 2316 senatu UMW  

z dnia 9 czerwca 2021 r., nr 2320 senatu UMW z dnia 28 czerwca 2021 r. oraz zmiany,  

o których mowa w §1, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

         Za Senat 
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