
 
 

 

 

Uchwała nr 59/2017 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w treści Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

Na podstawie art. 56 ust. 1 i 2, art. 104 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.) oraz § 34 ust. 1 pkt 1 w związku z § 131 

Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 29 września 2011 r., ze zm., Senat 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W treści Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wprowadzonego uchwałą nr 409/2011 

z dnia 29 września 2011 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ze zm., wprowadza się 

następujące zmiany:  

1) po § 124 dodaje się § 124a w brzmieniu: 

„§ 124a 

1. Uniwersytet Medyczny może utworzyć, ze środków innych niż dotacje z budżetu 

państwa, własny fundusz stypendialny, przeznaczony na stypendia dla pracowników, 

studentów oraz doktorantów.  

2. Senat określa warunki utworzenia funduszu stypendialnego na każdy rok budżetowy. 

3. Zasady korzystania z funduszu, o którym mowa w ust. 1, określają regulaminy 

zatwierdzone przez Rektora.”; 

2) w załączniku nr 4 do Statutu „Zasady działania organów kolegialnych Uniwersytetu 

Medycznego”: 

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Wnioski o uwzględnienie w porządku obrad spraw, o których mowa w pkt 8, 

powinny być zgłoszone w formie pisemnej nie później niż na 10 dni przed 

planowanym terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem pkt 9a.”, 

b) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 

„9a. W przypadku gdy stanowisko Senatu wyrażane jest w formie uchwały, projekt 

uchwały powinien być uprzednio przedłożony pod obrady właściwej komisji 

senackiej, a w razie jej braku – Senackiej Komisji ds. Statutowych 

i Organizacyjnych, lub – na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Statutowych 

i Organizacyjnych – pod obrady kolegium rektorskiego.”; 

3) w załączniku nr 5 do Statutu „Konkursy”: 

a) w pkt 5 po ppkt 10 dodaje się ppkt 11 w brzmieniu: 

„11) certyfikat potwierdzający ukończenie podstawowego cyklu szkolenia z zakresu 

metodyki nauczania prowadzonego przez Centrum Edukacji Medycznej 

Uniwersytetu Medycznego, wydany nie wcześniej niż na 10 lat przed 

przystąpieniem do konkursu, lub deklarację o wzięciu udziału w szkoleniu 

w przypadku nawiązania stosunku pracy.”, 

b) po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu: 



„14a) W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn konkursy, o których mowa w pkt 8, 

11 lub 14, mogą zostać anulowane, odpowiednio przez Dziekana za zgodą 

Rektora lub Rektora. Dokumenty złożone w konkursie podlegają zwrotowi.”. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

     REKTOR: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek 

 
 

 

 

Otrzymują: 

- jednostki organizacyjne wg rozdzielnika 

- intranet/BIP 


