Zarządzenie nr 84/XV R/2019
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie utworzenia Pracowni Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
w strukturze Katedry Psychiatrii na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego
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 z dnia 31 maja 2017 r. ze zm.) zarządza się, co następuje:
§1
1. Z dniem 15 czerwca 2019 r. na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego w strukturze
Katedry Psychiatrii tworzy się jednostkę, o której mowa w § 12 ust. 2 statutu Uczelni, tj.
Pracownię Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
2. Angielska nazwa jednostki: Unit of Child and Adolescent Psychiatry
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2.

1.
2.

§2
Zakres działalności Pracowni Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, zwanej dalej „Pracownią”, obejmuje:
1) W obszarze dydaktyki: prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku lekarskiego z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży; prowadzenie szkolenia podyplomowego dla lekarzy specjalizujących się w różnych dziedzinach medycyny (kursy z psychiatrii dzieci i
młodzieży w ramach programów Unii Europejskiej dla lekarzy specjalizujących się w pediatrii i medycynie ratunkowej, wykłady w ramach kursów dla lekarzy rodzinnych),
2) W obszarze naukowym – realizacja projektów naukowych w obszarze psychiatrii dzieci i
młodzieży; uczestniczenie w konferencjach polskich i międzynarodowych; prowadzenie badań naukowych we współpracy z innymi jednostkami uczelni oraz innych jednostek naukowych w kraju i za granicą,
3) W ramach działalności usługowej: prowadzenie konsultacji w klinikach pediatrycznych
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu; współpraca z Centrum Neuropsychiatrii Neuromed (Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, Poradnia dla
osób z autyzmem dziecięcym, Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży).
Celem utworzenia Pracowni jest stworzenie jednostki, która będzie legitymizowała działania
pracowników specjalizujących się w psychiatrii dzieci i młodzieży w aplikowaniu o programy
naukowe i dydaktyczne.
§3
Zadania Pracowni będą realizowane przez pracowników zatrudnionych w strukturze Katedry
Psychiatrii.
Środki finansowe na działalność Pracowni będą pochodziły ze środków przeznaczonych na działalność Katedry Psychiatrii oraz ze źródeł zewnętrznych.

§4
Dla potrzeb ewidencjonowania korespondencji Pracownia posługuje się symbolem Katedry Psychiatrii - WK-23 i adresem e-mail WK-23@umed.wroc.pl
§5
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.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

prof. dr hab. Marek Ziętek
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