Zarządzenie nr 85/XV R/2019
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany nazwy Pracowni Epidemiologii i Psychiatrii Społecznej
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 zmienia się nazwę Pracowni Epidemiologii i Psychiatrii Społecznej na
Pracownia Epidemiologii Psychiatrycznej i Zdrowia Publicznego
2. Angielska nazwa jednostki: Laboratory of Psychiatric Epidemiology and Public Health
§2
1. Zmiana nazwy Pracowni Epidemiologii i Psychiatrii Społecznej, zwanej dalej „Pracownią”, wynika z
rozwoju realizowanych badań i działań dydaktycznych.
2. Zakres działalności Pracowni Epidemiologii Psychiatrycznej i Zdrowia Publicznego, zwanej dalej „Pracownią”, obejmuje:
1) w obszarze dydaktyki: prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku lekarskiego z
zakresu epidemiologii zaburzeń psychicznych oraz Zdrowia Publicznego z zakresu psychiatrii;
prowadzenie szkoleń podyplomowych dla lekarzy specjalizujących się w różnych dziedzinach
medycyny z zakresu epidemiologii zaburzeń psychicznych i organizacji opieki medycznej w obszarze zdrowia psychicznego;
2) w obszarze naukowym – realizacja projektów naukowych badań nad rozpowszechnieniem oraz
czynnikami ryzyka występowania zaburzeń psychicznych, jak również tworzenie programów
zdrowotnych w dziedzinie psychiatrii; 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. Zmiana nazwy Pracowni nie wpływa na źródła finansowania oraz na zatrudnienie w jednostce.
§3
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.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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