Zarządzenie nr 58/XV R/2017
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie połączenia Zakładu Periodontologii oraz Katedry Periodontologii i ustalenia nazwy
powstałej jednostki na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym
oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym i w wykazie jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U.
2016, poz. 1842 ze zm.) oraz § 13 ust. 2 i 5 i statutu Uczelni (t.j. zał. do uchwały nr 1324 Senatu
UMW z dnia 25 września 2013 r. ze zm.) zarządza się, co następuje:
§1
1.

Z dniem 1 czerwca 2017 r. na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym łączy się Zakład Periodontologii oraz Katedrę Periodontologii.

2.

Jednostka powstała w wyniku połączenia Zakładu Periodontologii oraz Katedry Periodontologii otrzymuje nazwę:
KATEDRA I ZAKŁAD PERIODONTOLOGII

3.

Nazwa w języku angielskim: Department and Division of Periodontology
§2

Majątek, w tym sprzęt i urządzenia Zakładu Periodontologii i Katedry Periodontologii przejmuje
Katedra i Zakład Periodontologii, zwana dalej „Katedrą i Zakładem”.
§3
1. Celem Katedry i Zakładu jest realizowanie zadań dydaktycznych w zakresie diagnostyki
i leczenia chorób przyzębia i okołowszczepowych dla studentów studiujących na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym w języku polskim i angielskim, prowadzenie badań naukowych oraz
działalności usługowej.
2. Zakres działalności Katedry i Zakładu będzie obejmował:
1) w obszarze dydaktyki – zajęcia kliniczne i przedkliniczne w zakresie diagnostyki i leczenia
chorób przyzębia i okołowszczepowych dla studentów studiujących w języku polskim
i angielskim na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym,
2) w obszarze nauki – prowadzenie badań naukowych w zakresie chorób przyzębia i klinicznych
patologii jamy ustnej,

3) w zakresie działalności usługowej – prowadzenie działalności usługowej w ramach umowy
zawartej z NZOZ Akademicką Polikliniką Stomatologiczną we Wrocławiu, na bazie której
działa Katedra i Zakład.
3. Środki finansowe na działalność Katedry i Zakładu będą pochodziły z dotacji budżetowych przeznaczonych na dydaktykę oraz ze środków pozyskiwanych na badania naukowe (granty i środki
sponsorskie).
§4
1. Z dniem 1 czerwca 2017 r. pracownicy Zakładu Periodontologii oraz Katedry Periodontologii zostają
przeniesieni do Katedry i Zakładu.
2. Po dokonaniu przeniesienia pracowników, o którym mowa w ust. 1, w Katedrze i Zakładzie
przewiduje się 9,00 etatów. Zmiana liczby etatów wymaga zgody Rektora.
§5
1. Dla potrzeb ewidencjonowania korespondencji Katedra i Zakład zachowuje dotychczasowy
symbol Katedry Periodontologii, tj. WS-5 oraz adres e-mail: WS-5@umed.wroc.pl.
2. Dla potrzeb ewidencji w systemie informatycznym Simple Katedra i Zakład zachowuje dotychczasowy kod Katedry Periodontologii.
§6
1. W schemacie struktury organizacyjnej jednostek wydziałowych Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu (zał. do zarządzenia nr 66/XV R/2015 Rektora UMW z dnia 30
września 2015 r.) wprowadza się odpowiednie zmiany wynikające z niniejszego zarządzenia,
2. W wykazie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, stanowiącym załącznik nr 3 do statutu Uczelni (t.j. zał. do uchwały nr 1324 Senatu UMW z dnia 25
września 2013 r. ze zm.), wprowadza się odpowiednie zmiany wynikające z niniejszego zarządzenia.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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