UCHWAŁA NR 86/2021

SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

z dnia 28 października 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:

§1.
W 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 § 60 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do kompetencji senatu należą zadania określone przepisami ustawy, z zastrzeżeniem ust. 5
oraz:
1) dokonywanie wiążącej wykładni statutu oraz innych uchwał senatu;
2) przyjmowanie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu oraz sprawozdania z jego
wykonania;
3) przyjmowanie sprawozdania finansowego Uniwersytetu;
4) przyjmowanie programu naprawczego, o którym mowa w art. 418 ustawy;
5) przyjmowanie sprawozdania rady uczelni z jej działalności;
6) nadawanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauki w przypadku
określonym w art. 177 ust. 6 ustawy;
7) ustalanie wytycznych w sprawie programów studiów oraz studiów podyplomowych;
8) uchwalanie Kodeksu etyki nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Szczecińskiego;
9) ustalanie zasad przyznawania tytułu profesora honorowego Uniwersytetu;
10) wyrażanie opinii w sprawie zawarcia przez rektora umowy dotyczącej nawiązania lub
określenia kierunków współpracy Uniwersytetu z podmiotem zagranicznym;
11) opiniowanie projektów zarządzeń rektora w sprawie powołania albo
likwidacji jednostek organizacyjnych Uniwersytetu;
12) wyrażanie zgody na zawarcie przez rektora umowy w sprawie utworzenia jednostki
międzyuczelnianej albo jednostki wspólnej;
13) wyrażanie zgody na wystąpienie przez rektora z wnioskiem do ministra właściwego ds.
szkolnictwa wyższego i nauki o przystąpienie Uniwersytetu do federacji;
14) uchwalanie regulaminu szkoły doktorskiej;
15) wyrażanie opinii w sprawie zgłoszenia kandydatury pracownika Uniwersytetu do pełnienia
funkcji członka organu zewnętrznego lub zewnętrznej instytucji;
16) wyrażanie opinii w sprawie zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego

zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez rektora;
17) wyrażanie opinii w sprawie wniosku ministra o odwołanie rektora w przypadku
stwierdzenia naruszenia przez rektora przepisów prawa;
18) występowanie do ministra, w trybie określonym przepisami statutu, o stwierdzenie
nieważności aktu wydanego przez rektora albo radę uczelni;
19) opiniowanie planu wydawniczego realizowanego w danym roku kalendarzowym przez
Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego;
20) określanie warunków korzystania z wykładów prowadzonych w Uniwersytecie;
21) inne sprawy wskazane w statucie.”;
2) w § 63 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Senat może powołać, ustalając tryb i zasady działania, stałą Komisję ds. Etyki, składającą
się wyłącznie z wybranych członków senatu zatrudnionych na stanowisku nauczyciela
akademickiego, cieszących się autorytetem we wspólnocie akademickiej Uniwersytetu.
Zadaniem Komisji ds. Etyki jest rozpatrywanie zarzutów związanych z naruszeniem przez
nauczyciela akademickiego Uniwersytetu zasad Kodeksu etyki nauczyciela akademickiego
Uniwersytetu Szczecińskiego, a także prowadzenie mediacji w tego rodzaju sprawach. Komisja
stwierdzając możliwość popełnienia czynu zagrożonego odpowiedzialnością dyscyplinarną lub
kamą przez nauczyciela akademickiego informuje o tym rektora”.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

