Zarządzenie nr 38/XV R/2019
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie utworzenia Pracowni Rentgenodiagnostyki i Stomatologii Obrazowej
w strukturze Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej na Wydziale
Lekarsko-Stomatologicznym oraz zmian w wykazie jednostek organizacyjnych
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.), § 12 ust. 4 oraz § 13 ust. 4 i 5 Statutu Uczelni (t.j. zał. do
uchwały nr 1774 Senatu UMW z dnia 31 maja 2017 r. ze zm.) zarządza się, co następuje:
§1
1. Z dniem 15 kwietnia 2019 r. na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym w strukturze Katedry i
Zakładu Chirurgii Stomatologicznej tworzy się jednostkę, o której mowa w § 12 ust. 2
statutu Uczelni, tj. Pracownię Rentgenodiagnostyki i Stomatologii Obrazowej.
2. Nazwa w języku angielskim: Division of Diagnostic Imaging in Dentistry.
3. Po utworzeniu Pracowni Rentgenodiagnostyki i Stomatologii Obrazowej, zwanej dalej
„Pracownią”, struktura jednostki jest następująca:
Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej, w skład której wchodzą jednostki, o których
mowa w § 12 ust. 2 Statutu Uczelni, tj.:
1) Pracownia Implantologii,
2) Pracownia Rentgenodiagnostyki i Stomatologii Obrazowej.
§2
1. Pracownię tworzy się w celu poszerzenia dydaktyki studentów Wydziału LekarskoStomatologicznego i prowadzenie badań naukowych z zakresu rentgenodiagnostyki i
stomatologii obrazowej.
2. Zakres działalności Pracowni obejmuje:
1) W zakresie działalności dydaktycznej:
a) Wykłady, ćwiczenia z zakresu radiologii stomatologicznej dla studentów
Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego,
b) Staże podyplomowe dla lekarzy stomatologów,
c) Staże dla lekarzy w ramach specjalizacji,

d) Szkolecenie podyplomowe w ramach obowiązku ustawicznego kształcenia
lekarzy;
2) W zakresie działalności naukowej: nawiązanie współpracy interdyscyplinarnej
w zakresie chirurgii stomatologicznej i szczękowo-tarzowej, periodontologii,
endodoncji i ortodoncji. Wspólne wyznaczanie kierunków badań o największym
potencjale naukowym i klinicznym,
3) Nawiązanie współpracy z innymi pracowniami o podobnym profilu działającymi
przy uniwersytetach medycznych w kraju i za granicą,
4) Ubieganie się o środki finansowe na badania z Narodowego Centrum Nauki
i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
§3
Środki finansowe na działalność Pracowni będą pochodziły z dotacji na działalność
dydaktyczną i statutową (a następnie subwencji ogólnej) oraz ze zródeł zewnętrznych.
§4
Zadania Pracowni będą realizowane przez pracowników zatrudnionych w strukturze Katedry
i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej.
§5
Dla potrzeb ewidencjonowania korespondencji Pracownia posługuje się symbolem Katedry
i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WS-4 i adresem e-mail WS-4@umed.wroc.pl
§6
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.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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