UCHWAŁA NR 84/2021

SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1W Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego, stanowiącym załącznik do uchwały nr 58/2019
Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu
Uniwersytetu Szczecińskiego, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 53 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. W przypadku długotrwałej nieobecności prorektora właściwego ds. studenckich
rozstrzygnięcia i decyzje administracyjne w sprawach studentów i doktorantów, które
zgodnie z odrębnymi przepisami należą do kompetencji prorektora właściwego ds.
studenckich, wydaj e prorektor wskazany przez rektora odrębnym zarządzeniem po
uzyskaniu pozytywnej opinii samorządu studenckiego w odniesieniu do spraw
studentów oraz samorządu doktorantów w odniesieniu do spraw doktorantów.”;
2) w §60:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do kompetencji senatu należą zadania określone przepisami ustawy,
z zastrzeżeniem ust. 5 oraz:
1) przyjmowanie
planu
rzeczowo-finansowego
Uniwersytetu
oraz
sprawozdania z jego wykonania;
2) przyjmowanie sprawozdania finansowego Uniwersytetu;
3) przyjmowanie programu naprawczego, o którym mowa w art. 418 ustawy;
4) przyjmowanie sprawozdania rady uczelni z jej działalności;
5) nadawanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauki w przypadku
określonym w art. 177 ust. 6 ustawy;
6) ustalanie wytycznych w sprawie programów studiów oraz studiów
podyplomowych;
7) ustalanie zasad przyznawania tytułu profesora honorowego Uniwersytetu;
8) wyrażanie opinii w sprawie zawarcia przez rektora umowy dotyczącej
nawiązania lub określenia kierunków współpracy Uniwersytetu
z podmiotem zagranicznym;
9) opiniowanie projektów zarządzeń rektora w sprawie utworzenia albo
likwidacji jednostek organizacyjnych Uniwersytetu;
10) wyrażanie zgody na zawarcie przez rektora umowy w sprawie utworzenia
jednostki międzyuczelnianej albo jednostki wspólnej;
11) wyrażanie zgody na wystąpienie przez rektora z wnioskiem do ministra

właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki o przystąpienie Uniwersytetu
do federacji;
12) uchwalenie regulaminu szkoły doktorskiej;
13) wyrażanie opinii w sprawie zgłoszenia kandydatury pracownika
Uniwersytetu do pełnienia funkcji członka organu zewnętrznego lub
zewnętrznej instytucji;
14) wyrażanie opinii w sprawie zgody na podjęcie lub kontynuowanie
dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez rektora;
15) wyrażanie opinii w sprawie wniosku ministra o odwołanie rektora
w przypadku stwierdzenia naruszenia przez rektora przepisów prawa;
16) występowanie do ministra, w trybie określonym przepisami statutu,
o stwierdzenie nieważności aktu wydanego przez rektora albo radę uczelni;
17) opiniowanie planu wydawniczego realizowanego w danym roku
kalendarzowym przez Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego;
18) określanie warunków korzystania z wykładów prowadzonych
w Uniwersytecie;
19) inne sprawy wskazane w statucie.”;
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Zadanie senatu określone w art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy wykonują organy
o właściwości szczególnej, wskazane w § 128 ust. 1 i 2 statutu z wyjątkiem
przypadku określonego w art. 177 ust. 6 ustawy, w którym organem Uniwersytetu
uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauki jest
senat”;
3) w § 93 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W przypadku długotrwałej nieobecności prodziekana ds. studenckich
rozstrzygnięcia i decyzje administracyjne w sprawach określonych w ust. 2 i 3 wydąje,
po uzyskaniu pozytywnej opinii samorządu studenckiego co do kandydatury tej osoby,
dziekan wydziału albo wskazany przez dziekana wydziału prodziekan.”;
4) w § 128:
a) ust. 1-4 otrzymują brzmienie:
„1 . Uprawnienia Uniwersytetu do nadawania stopnia naukowego doktora oraz
stopnia naukowego doktora habilitowanego realizowane są przez radę naukową
instytutu właściwą dla dyscypliny, która uzyskała kategorię naukową uprawniającą
Uniwersytet do nadawania określonego stopnia naukowego, z zastrzeżeniem ust. 5.
2. W zakresie ustalonym w ust. 1 rada naukowa instytutu jest organem Uniwersytetu
o właściwości szczególnej, właściwym do prowadzenia postępowania o nadanie
stopnia naukowego oraz podejmowania uchwały w sprawie nadania albo odmowy
nadania stopnia naukowego.
3. Wykonując uprawnienia w zakresie nadawania stopnia naukowego, rada
naukowa instytutu działa w składzie określonym w art. 31 ust. 4 ustawy.
4. W przypadku, w którym przewodniczącym rady naukowej instytutu wybrany
został jej członek z grupy pracowników innych niż profesorowie i profesorowie
Uniwersytetu, radzie naukowej instytutu w czasie wykonywania funkcji
określonych w tym dziale, przewodniczy zastępca przewodniczącego rady
naukowej instytutu.”;
b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku określonym w art. 177 ust. 6 ustawy senat jest organem
Uniwersytetu właściwym do prowadzenia postępowania o nadanie stopnia
naukowego doktora w dziedzinie nauki oraz podejmowania uchwały w sprawie
nadania albo odmowy nadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauki.”.
5) uchyla się § 130-136.
§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. drhab. Wakk/ntirairczyński

