Zarządzenie nr 156/XV R/2018
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie utworzenia Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego oraz zmian w Regulaminie
organizacyjnym i w wykazie jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
2018, poz. 1668 ze zm.), §13 ust. 1 i 5 statutu Uczelni (t.j. uchwała nr 1774 senatu z dnia 31 maja
2017 r. ze zm) oraz uchwały nr 1935 Senatu Uczelni z dnia 25 września 2018 r. zarządza się, co
następuje:
§1
1. Z dniem 1 grudnia 2018 r. tworzy się ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną pod nazwą:
CENTRUM SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNE
zwane dalej „Centrum”
2. Angielskie brzmienie nazwy: Conference and Training Centre.
3. Centrum podlega formalnie i merytorycznie Prorektorowi ds. Dydaktyki.
§2
1. Celem działalności Centrum jest wsparcie dla studentów, doktorantów oraz pracowników Uczelni w doborze wartościowych i zweryfikowanych pod kątem merytorycznym szkoleń zewnętrznych, będących uzupełnieniem oferty dydaktycznej UMW, wsparcie w tworzeniu komercyjnej
oferty szkoleniowej Uczelni oraz w organizacji wysokiej jakości wydarzeń naukowych, takich
jak seminaria, kursy, konferencje naukowe.
2. Kartę określająca główne zadania Centrum określa Regulamin organizacyjny Uczelni.
§3
1. Na dzień 1 grudnia 2018 r. w Centrum przewiduje się 2,5 etatu, z czego jeden etat zostanie obsadzony w wyniku przeniesienia pracownika z Biura Projektów, a 1,5 etatu zostanie obsadzone w
drodze rekrutacji.
2. Zmiana liczny etatów wymaga zgody Rektora.
§4
Źródłem finansowania Centrum przez pierwsze trzy lata działalności będą środki pochodzące z
grantu oraz środki Uczelni, a w dalszym okresie funkcjonowania środki własne pochodzące w prowadzonej działalności.
§5
Dla potrzeb ewidencjonowania korespondencji Centrum otrzymuje symbol RD-CS oraz adres organizacyjny e-mail: RD-CS@umed.wroc.pl.

§6
W Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, stanowiącym załącznik
do zarządzenia nr 66/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia
30 września 2015 r. w sprawie zmian w strukturze administracji Uczelni oraz wprowadzenia w życie „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu”, wprowadza się następujące zmiany:
1) w §13 pkt 1 w ppkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się ppkt 5 w brzmieniu:
„5) Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne.”,
2) w §15 w pkt 6 dodaje się ppkt 3 w brzmieniu:
„3) Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne (symbol literowy – RD-CS).”.
3) §45 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prorektorowi ds. Dydaktyki podlegają formalnie i merytorycznie: Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne.”
4) schemat do § 45 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
5) w karcie „PROREKTOR DS. DYDAKTYKI” w rubryce „Podległość formalna”, odnoszącej
się do jednostek podległych, na końcu od nowego wiersza dodaje się słowa „Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne RD-CS”,
6) w karcie „PROREKTOR DS. DYDAKTYKI” w rubryce „Podległość merytoryczna”, odnoszącej się do jednostek podległych, na końcu od nowego wiersza dodaje się słowa „Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne RD-CS”,
7) po karcie „PROREKTOR DS. DYDAKTYKI” dodaje się kartę „CENTRUM SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNE” w brzmieniu jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
8) załącznik nr 1 „SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§7
W wykazie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, stanowiącym
załącznik nr 3 do statutu Uczelni (t.j. zał. do uchwały nr 1774 Senatu UMW z dnia 31 maja 2017 r.
ze zm.), wprowadza się odpowiednie zmiany wynikające z niniejszego zarządzenia.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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