Śląski

Uniwersytet
Medyczny
wKatowicach
Znak: KOP/0721-JP:t./19

Katowice / .13..01.1019 r.

Szanowni Państwo
Członkowie Wspólnoty Uczelni

Szanowni Państwo,
zgodnie z założeniami zawartymi w Zarządzeniu Nr 188/2018 wydanym
w dniu 10.10.2018 r. przedstawiamy Społeczności Akademickiej naszej Uczelni

Rektor
Śląskiego

Uniwersytetu
Medycznego
w Katowicach

projekt Statutu.
Celem zapewnienia jak najszerszych konsultacji społecznych projektowany
Statut zostanie przekazany do konsultacji Wspólnoty Uczelni przez Centrum
Informatyki i Informatyzacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy
e-mailowewdomeniesum.edu.pl. Zgodnie ze złożonymi przez Państwa

prof. dr hab. n. med.
PlZemysław Jalowiecki

wnioskami o

założenie

konta w

usłudze

elektronicznej poczty pracowni czej

aktualnie funkcjonuje:
1163 kont przeznaczonych dla nauczycie li akademickich,
Dział

Organizacyjno-Prawny
uL Poniatowskiego 15
40-055 Katowice

-

akademickimi,
183 konta przeznaczone dla jednostek organizacyjnych.

tel. (+48 ]2) 208-35-'2
fax. (ł4832) 208·36·93

biufoprawne@sum.edu,pl
www.sum.edu.pl

7S1 kont przeznaczonych dla pracowników niebędących nauczycielami

Studentom i Doktorantom projekt przekazany zostanie do przedstawicieli
tych grup zasiadających w Senacie.

Uprzejmie prosimy aby uwagi przekazane

zostały

w nieprzekraczalnym

terminie do dnia 04.03.2019 r. do godz. 1200 na adres e-mailowy:
biuroprawnestatut@sum.edu.pl.

Celem usprawnienia procesu analizy przez
Państwa

Komisję

zgłaszanych

przez

propozycji prosimy o wprowadzanie ich bezpośrednio do tabeli,

w formie edytowalnej, według załączonego w zo ru.
Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
HR EXCELLENCE IN RESEARCH

0'Um

i nauce (Oz. U. z 2018 r., paz. 1668) postanowienia Statutu mają charakter
ogó lny,

nadający

zasadnicze ramy funkcjonowania Uczelni.

Szczegółowe

Śląsk i

Uniwersytet
Medyczny
w Katowicach
natomia st

kwestie

przekształcania

organizacyjne,

w

tym

dotyczą ce

np.:

tworzenia,

jednostek, ich funkcjonowa nia oraz zadań a także powoływania

kierowników określać będą odpowied nie regu lami ny i inne akty prawa
wew nętrznego .

Nadmieniamy,

że

przepisy o charakterze

przejściowym zostaną

wprowadzone przy czynnym udziale radców prawnych i adwokatów biorących
udział

w pracach poszczególnych

Zespołów

wyp racowa nia zasadniczego brzmienia

Ko misji Rektorsk iej, z

postanowień

chwilą

dokumentu.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższy m i nau ce
(Oz. U. z 2018 poz. 1668) oraz ustawa z dnia 3 lipca 201 8 r. Przepisy
wprowadzające u s tawę

- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Oz. U. 2018,

poz. 1669) dostępne

na stro nie internetowej Uczelni w zakładce ustawa 2.0.

pod

są

lin kiem:

Przepisy

wp rowadzające

u stawę

htt p:Uprawo.se jm.gov.pl/isap.nsf/download.xspIWDU20180001669/U/D20 18
1669Li .pd f

oraz

Prawo

o

szkoln ictwie

wyższy m

nauce

http://prawo.se jm.qov.pl/isap.nsf/down load.xspIWDU2018000 1668/U/D2018
1668Li.pdf

Przewodniczqcy
Komisji Rektorskiej
ds. opracowania nowego statutu

Rektor
S{qskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

)101JlWtt .
pro! dr hab. n. ml d. Przemysław Jałowiecki

Ot[l:~muj~:

Adresat
a/a
Załącznik:

Tabela

