STATUT UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO – PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

Załącznik do
Uchwały Nr 59/2019
Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie przepisów wprowadzających Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
oraz przepisów przejściowych

Przepisy wprowadzające Statut Uniwersytetu Szczecińskiego
oraz przepisy przejściowe
§1
1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego nr 59/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie
przyjęcia statutu Uniwersytetu Szczecińskiego, dalej określana jako „statut 2019”, wchodzi w
życie z dniem 1 października 2019 roku, zastrzeżeniem przepisów ust. 2 - 4.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały wchodzą w życie następujące przepisy
załącznika nr 4 do statutu 2019 Ordynacja wyborcza: rozdz. 1, § 9 ust. 1 w odniesieniu do
składu liczbowego uczelnianej komisji wyborczej, § 10, rozdz. 9 oraz rozdz. 10.
3. Z dniem 1 czerwca 2020 roku wchodzą w życie następujące przepisy statutu 2019 - § 86
ust. 2, § 87 ust. 3 i ust. 7.
4. Z dniem 1 września 2020 roku wchodzą w życie następujące przepisy statutu 2019 - § 74
ust. 3 i ust. 7, § 75 ust. 1 pkt 1, §75 ust. 2 pkt 11, §77, § 80 ust. 5 – 8, § 156 ust. 1 oraz § 175.
5. Działania przygotowujące do wdrożenia z dniem 1 października 2019 r. przepisów statutu
2019 prowadzone są w Uniwersytecie z uwzględnieniem postanowień tego aktu.
§2

1. Z dniem 1 października 2019 roku uchyla się uchwałę Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego
nr 43/2017 z dnia 31 maja 2017 roku Statut Uniwersytetu Szczecińskiego, z zastrzeżeniem
ust. 2.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały uchyla się następujące przepisy uchwały, o
której mowa w ust. 1 - § 52 pkt 11, 13, 17, § 60 pkt 12, § 123, załącznik nr 4, §1 i 2 w załączniku
nr 7.
§3

1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mowa jest o „ustawie” należy rozumieć pod tym
określeniem ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały mowa jest o „Uniwersytecie” należy rozumieć pod
tym określeniem Uniwersytet Szczeciński.
§4
Strategię, o której mowa w § 6 statutu 2019, senat przyjmie nie później niż do 31 grudnia 2019 r.
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§5
Działające w Uniwersytecie organizacje zrzeszające pracowników, studentów, doktorantów,
absolwentów oraz przyjaciół Uniwersytetu stają się organizacjami, o których mowa w § 9
statutu 2019 i działają nadal w oparciu o przepisy statutu 2019.
§6
Doktoranci prowadzonych przez Uniwersytet studiów doktoranckich wchodzą w skład
samorządu doktorantów Uniwersytetu, do czasu zakończenia prowadzenia takich studiów.
§7

Ustalone przez senat, na podstawie przepisów dotychczasowych, warunki korzystania z
wykładów pozostają w mocy i stają się warunkami korzystania z wykładów w rozumieniu § 10
ust. 2 statutu 2019.
§8
Wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zgody na umieszczanie godła Uniwersytetu
na drukach, publikacjach i przedmiotach pozostają w mocy i stają się zgodami w rozumieniu
§ 13 ust. 3 statutu 2019.
§9
Zarządzenie, o którym mowa w § 21 ust. 3 statutu 2019, rektor wyda nie później niż do dnia
uzyskania mocy obowiązującej przez statut 2019.
§ 10
Nadane uchwałami Senatu na podstawie przepisów dotychczasowych tytuły doktora honoris
causa Uniwersytetu pozostają w mocy i stają się tytułami doktora honoris causa w rozumieniu
§ 22 statutu 2019.
§ 11

1. Senat ukonstytuowany na podstawie przepisów dotychczasowych na kadencję w latach
2016/2017 – 2019/2020 działa do końca tej kadencji w składzie dotychczasowym.
2. W przypadku śmierci osoby pełniącej mandat senatora, zrzeczenia się przez senatora
mandatu bądź zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających wykonywanie mandatu
senatora wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy sytuacji wygaśnięcia mandatu senatora ze względu na ukończenie
studiów przez osobę wybraną z grupy studentów albo doktorantów.
§ 12
Podjęte na podstawie przepisów dotychczasowych uchwały Senatu pozostają w mocy w
zakresie, w jakim nie są sprzeczne z przepisami ustawy oraz statutu 2019.
§ 13
1. Powołane na podstawie przepisów dotychczasowych stałe komisje senatu ulegają
rozwiązaniu z dniem 1 października 2019 roku.
2. Senat powołuje komisje stałe, o których mowa w § 63 ust. 2 statutu 2019, nie później niż do
30 września 2019 roku.
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§ 14
Rektor powoła prorektorów, o których mowa w przepisach § 53 statutu 2019, nie później niż
do dnia 30 września 2019 r.
§ 15

Centralne organy opiniodawczo-doradcze, o których mowa w § 33 ust. 3 statutu 2019, właściwi
prorektorzy powołają nie później niż do dnia 31 października 2019 roku.
§ 16
1. Rektor utworzy instytuty, o których mowa w § 36 ust. 1 pkt. 1 statutu 2019, nie później niż
do dnia 30 czerwca 2019 roku, wskazując dyscyplinę lub dyscypliny nauki, w ramach których
dany instytut będzie prowadził działalność badawczą oraz określając nazwę instytutu z
uwzględnieniem zasady ustalonej w przepisie § 36 ust. 4 statutu 2019.
2. Instytuty powołane przez rektora rozpoczynają działalność na zasadach ustalonych
przepisami statutu 2019 z dniem 1 października 2019 roku.
3. Pracownicy Uniwersytetu, zatrudnieni na stanowiskach pracowników badawczych i
pracowników badawczo-dydaktycznych, stają się pracownikami instytutu właściwego dla
dyscypliny wskazanej przez nich jako wiodąca w oświadczeniu złożonym na podstawie art. 265
ust. 5 ustawy, z dniem 1 października 2019 roku.
4. Rektor tworząc instytut wskazuje nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku
pracownika dydaktycznego, uwzględniając złożone przez nich oświadczenia, o których mowa
w § 84 ust. 3 statutu 2019, którzy z dniem 1 października 2019 roku stają się pracownikami
danego instytutu.
§ 17
Deklaracje, o których mowa w § 84 ust. 3 statutu 2019, osoby zobowiązane składają rektorowi
do dnia 30 czerwca 2019 roku.
§ 18
1. Rady naukowe instytutów pierwszej kadencji powoływane są na okres do dnia 31 grudnia
2020 roku.
2. Radę naukową instytutu pierwszej kadencji tworzą w ½ przedstawiciele pracowników
badawczych i badawczo-dydaktycznych, którzy będą zatrudnieni w danym instytucie i są
aktualnie zatrudnieni na stanowisku profesora albo profesora Uniwersytetu oraz w ½
posiadający co najmniej stopień naukowy doktora przedstawiciele pozostałych pracowników
badawczych i badawczo-dydaktycznych, którzy będą zatrudnieni w danym instytucie.

3. W przypadku, w którym liczba pracowników, którzy będą zatrudnieni w instytucie, w danej
grupie jest mniejsza niż ilość mandatów członka rady naukowej przypadających dla tej grupy,
mandaty niewykorzystane wypełniane są w ramach drugiej z grup. W takiej sytuacji wyborów
w grupie, w której mandaty pozostałyby nieobsadzone, nie przeprowadza się; dotyczy to także
przypadku, w którym liczba członków danej grupy jest równa liczbie mandatów
przypadających dla tej grupy.
4. Rady naukowe instytutów pierwszej kadencji po ich powołaniu niezwłocznie wybierają
swoich przewodniczących i do dnia 30 września 2019 roku wykonują zadania określone
niniejszą uchwałą.

3

STATUT UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO – PRZEPISY WPROWADZAJĄCE
5. Posiedzenia rad naukowych instytutów pierwszej kadencji odbywane w okresie do dnia 30
września 2019 roku odbywają się z uwzględnieniem regulaminu obrad senatu, stanowiącego
załącznik nr 5 do statutu uchylanego przepisem § 2 ust. 1 niniejszej uchwały.
§ 19
1. Wybory do rady naukowej instytutu pierwszej kadencji odbywają się nie później niż w ciągu
15 dni od dnia powołania instytutu przez rektora, na zasadach określonych niniejszą uchwałą.
2. Wybory do rad naukowych instytutów pierwszej kadencji zarządza rektor a przeprowadza
uczelniana komisja wyborcza powołana na podstawie przepisów dotychczasowych.
3. Senat niezwłocznie uzupełni skład uczelnianej komisji wyborczej do stanu wymaganego
przepisem § 9 ust. 1 załącznika nr 4 do statutu 2019. Kandydatów uzupełniających skład
uczelnianej komisji wyborczej zgłasza rektor, mając na względzie zapewnienie reprezentacji w
uczelnianej komisji wszystkich dyscyplin nauki podlegających ewaluacji, w ramach których
prowadzona jest obecnie działalność badawcza w Uniwersytecie.

4. Wybory są przeprowadzane z uwzględnieniem i odpowiednim stosowaniem przepisów
załącznika nr 4 do statutu 2019 Ordynacja wyborcza, wskazanych w § 1 ust. 2 niniejszej
uchwały.
5. Skład liczbowy rady naukowej instytutu pierwszej kadencji ustala uczelniana komisja
wyborcza, uwzględniając odpowiednie postanowienia statutu 2019, i podaje do wiadomości
pracowników instytutu nie później niż na 7 dni przed wyborami.
6. Kandydata na członka rady naukowej instytutu w grupach wymienionych w § 18 ust. 2 może
zgłosić każdy pracownik instytutu posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do rady
naukowej instytutu w ramach danej grupy.
7. Kandydat na członka rady naukowej instytutu składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na
kandydowanie.
8. Czynne prawo wyborcze w wyborach do rady naukowej instytutu pierwszej kadencji
przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie w pełnym wymiarze
czasu pracy w grupie pracowników badawczych albo badawczo-dydaktycznych, którzy złożyli
oświadczenie o zaliczeniu do, jako dyscypliny podstawowej, dyscypliny będącej właściwą dla
danego instytutu.
9. Wybory do rady naukowej instytutu odbywają się na zebraniu wyborczym pracowników
Uniwersytetu wskazanych w ust. 8, zwoływanym przez przewodniczącego uczelnianej komisji
wyborczej, odbywanym w ramach grup, o których mowa w § 18 ust. 2.
10. W przypadku zmiany stanu liczbowego pracowników, którzy będą zatrudnieni w danym
instytucie w okresie pierwszej kadencji rady naukowej instytutu, rada naukowa działa do końca
tej kadencji w składzie wybranym na podstawie przepisów niniejszego paragrafu.
§ 20

1. Uprawnienia Uniwersytetu do nadawania stopnia naukowego doktora oraz stopnia
naukowego doktora habilitowanego w okresie od dnia wejścia w życie statutu 2019 do dnia
wejścia w życie decyzji ministra o przyznaniu poszczególnym dyscyplinom kategorii
naukowej, o której mowa w art. 269 ustawy, wykonują rady naukowe instytutów właściwych
dla dyscyplin, którym w komunikacie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, o którym
mowa w art. 177 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz.1669), przyporządkowane zostały
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uprawnienia Uniwersytetu do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego w danej
dyscyplinie.
2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, wykonywane są na zasadach ustalonych w ustawie
oraz przepisach działu VI statutu 2019 i uchwały senatu, o której mowa w przepisach art. 192
ust. 2 oraz art. 221 ust. 14 ustawy.
§ 21

1. Na czas do dnia 31 grudnia 2020 roku rektor powołuje, nie później niż do 31 października
2019 r., osoby pełniące obowiązki dyrektorów instytutów, o których mowa w przepisach § 74
statutu 2019.
2. Rektor powołuje osobę pełniącą obowiązki dyrektora instytutu spośród dwóch kandydatów
wskazanych przez radę naukową instytutu. Rada naukowa przedstawia kandydatury nie później
niż w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku rektora o przedstawienie kandydatur.

3. Rektor może nie przyjąć kandydatur wskazanych przez radę naukową i wystąpić o wskazanie
dwóch kandydatur innych, niż przez rektora nieprzyjęte. Rada naukowa przedstawia nowe
kandydatury nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania wystąpienia rektora, przy czym nie
mogą być to kandydatury osób, wcześniej przez rektora nie przyjęte jako kandydatury na osobę
pełniącą funkcje dziekana.
4. Rada naukowa przedstawia rektorowi wyłącznie kandydatów, którzy w głosowaniu tajnym
uzyskali poparcie bezwzględnej większości osób biorących udział w głosowaniu.
5. W przypadku niedotrzymania przez radę naukową terminów wskazanych w ust. 2 albo w
ust. 3, a także w przypadku nieprzedstawienia dwóch kandydatur, rektor wskazuje osobę, którą
zamierza powołać jako pełniącą obowiązki dyrektora instytutu i przedstawia radzie naukowej
do zaopiniowania.
6. Osoby powołane przez rektora do pełnienia funkcji pełnomocników do spraw organizacji
dyscyplin pełnią funkcję dyrektora instytutu do czasu powołania osoby pełniącej obowiązki
dyrektora instytutu.
§ 22
1. Osoba powoływana przez rektora do pełnienia obowiązków dyrektora Instytutu Nauk
Teologicznych jest powoływana równocześnie do pełnienia obowiązków dziekana Wydziału
Teologii.
2. Kandydatura osoby, o której mowa w ust. 1, jest uzgadniana z władzami kościelnymi na
zasadach ustalonych w przepisach szczególnych.
§ 23

1. Osoba pełniąca obowiązki dyrektora instytutu przedkłada rektorowi do zatwierdzenia, nie
później niż do 31 grudnia 2019 roku, projekt planu działalności badawczej instytutu na okres
do 31 grudnia 2020 roku. Projekt wymaga opinii rady naukowej oraz prorektora właściwego
ds. nauki.
2. W projekcie planu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się także zakładane zasady
sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przez nauczycieli akademickich zatrudnionych na
stanowiskach pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych ich obowiązków
związanych z prowadzeniem działalności badawczej.
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3. Do dnia 31 grudnia 2019 r. osoba pełniąca obowiązki dyrektora instytutu przedkłada
prorektorowi właściwemu ds. nauki zasady dysponowania środkami finansowymi
przewidzianymi na prowadzenie pracy badawczej przez instytut w 2020 roku, zaopiniowane
przez radę naukową instytutu.
§ 24
1. Rektor utworzy wydziały, o których mowa w § 36 ust. 1 pkt. 2 statutu 2019, nie później niż
do 30 czerwca 2019 roku, wskazując dyscypliny nauki, z którymi powiązane kierunki studiów
będą przez wydział prowadzone.
2. Wydziały powołane przez rektora rozpoczynają działalność na zasadach ustalonych
przepisami statutu 2019 z dniem 1 października 2019 roku.
§ 25

1. Na czas do dnia 31 sierpnia 2020 roku rektor powołuje, nie później niż do dnia 31 sierpnia
2019 roku, osoby pełniące obowiązki dziekanów wydziałów, o których mowa w przepisach
§ 86 statutu 2019.
2. Rektor powołuje osobę pełniącą obowiązki dziekana wydziału spośród kandydatów
wskazanych przez rady naukowe instytutów współdziałających w ramach wydziału, przy czym
w przypadku, w którym w ramach wydziału współdziała więcej niż jeden instytut, rada
naukowa każdego instytutu wskazuje jednego kandydata. W przypadku, w którym wydział
obejmuje tylko jeden instytut, rada naukowa instytutu wskazuje dwóch kandydatów na
stanowisko osoby pełniącej funkcję dziekana.

3. Rady naukowe instytutów wskazują kandydatów na osobę pełniącą obowiązki dziekana
wydziału nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od rektora wniosku w tej sprawie.
4. W przypadku nieotrzymania przez rektora w terminie, o którym mowa w ust. 3, co najmniej
dwóch kandydatur na osobę pełniącą obowiązki dziekana wydziału rektor powołuje taką osobę
we własnym zakresie.

5. Osoba powołana przez rektora jako pełniąca obowiązki dziekana podejmuje z dniem
1 września obowiązki związane z organizacją wydziału oraz organizacją nowego roku
akademickiego.
6. Osoby pełniące funkcję dziekanów wydziałów na podstawie przepisów dotychczasowych w
okresie od 1 do 30 września 2019 roku prowadzą działania związane z rozliczeniem i
zakończeniem roku akademickiego 2018/2019 oraz przekazaniem spraw dydaktycznych
prowadzonych przez wydział, w tym w szczególności dokumentacji studiów prowadzonych na
poszczególnych kierunkach, osobom powołanym przez rektora do pełnienia obowiązków
dziekana na wydziałach nowoutworzonych.
§ 26

1. Osoba pełniąca obowiązki dziekana wydziału przedkłada rektorowi do zatwierdzenia, nie
później niż do 31 października 2019 roku, projekt planu działalności dydaktycznej wydziału na
okres do 31 sierpnia 2020 roku. Projekt wymaga opinii rady dydaktycznej oraz prorektora
właściwego ds. kształcenia.
2. W projekcie planu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się także zakładane zasady
sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przez nauczycieli akademickich zatrudnionych na
stanowiskach pracowników dydaktycznych oraz badawczo-dydaktycznych ich obowiązków
związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej.
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§ 27
Rektor powołuje osoby pełniące funkcję prodziekana ds. studenckich na poszczególnych
wydziałach nie później niż do 31 sierpnia 2019 roku.
§ 28

Osoby pełniące obowiązki dziekanów wydziałów powołują, nie później niż do 30 września
2019 roku, zespoły kierunków, o których mowa w § 108 ust. 1 statutu 2019 oraz koordynatorów
kierunków, o których mowa w § 108 ust. 2 statutu 2019.
§ 29
1. Na czas do 31 sierpnia 2020 roku rektor powołuje, nie później niż do 30 czerwca 2019 roku,
osobę pełniącą obowiązki dyrektora szkoły doktorskiej.

2. Osoba pełniąca obowiązki dyrektora szkoły doktorskiej zapewnia zorganizowanie szkoły w
terminie umożliwiającym podjęcie przez szkołę działalności z dniem 1 października 2019 roku.
§ 30
1. Rektor utworzy szkołę doktorską, o której mowa w § 36 ust. 1 pkt 3 statutu 2019, nie później
niż do dnia 30 czerwca 2019 r.
2. Szkoła doktorska powołana przez rektora rozpoczyna działalność na zasadach ustalonych
przepisami statutu 2019 z dniem 1 października 2019 roku.
3. Przepisy niniejszego paragrafu nie wyłączają możliwości powołania więcej niż jednej szkoły
doktorskiej w terminach późniejszych.
§ 31
Uczelniane kolegium elektorów, powołane na podstawie przepisów dotychczasowych, pełni
swoje funkcje nadal, do czasu powołania uczelnianego kolegium elektorów, o którym mowa w
§ 35 ust. 1 statutu 2019.
§ 32
Uczelniana komisja wyborcza, powołana na podstawie przepisów dotychczasowych, pełni
swoje funkcje nadal, do czasu powołania uczelnianej komisji wyborczej, o której mowa w
przepisach załącznika nr 4 do statutu 2019 Ordynacja wyborcza.
§ 33

1. Działające w Uniwersytecie komisje dyscyplinarne oraz rzecznicy dyscyplinarni, powołani
na podstawie przepisów dotychczasowych, działają nadal i stają się odpowiednio komisjami
dyscyplinarnymi i rzecznikami dyscyplinarnymi w rozumieniu ustawy.
2. Regulamin komisji dyscyplinarnych, przyjęty na podstawie przepisów dotychczasowych,
staje się regulaminem, o którym mowa w § 127 ust. 1 statutu 2019.
§ 34
1. Istniejące jednostki organizacyjne Uniwersytetu, mające charakter wspomagających
jednostek organizacyjnych, o których mowa w przepisach § 37 statutu 2019, działają nadal i
stają się jednostkami wspomagającymi w rozumieniu przepisów statutu 2019.
2. Dotychczasowi kierownicy istniejących jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,
uzyskujących status wspomagających jednostek organizacyjnych, pełnią swoją funkcję nadal.
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3. Kierownicy jednostek wspomagających wystąpią do rektora, w terminie 3 miesięcy od
wejścia w życie statutu 2019, o wydanie aktów dostosowujących organizację i działanie
jednostek do wymagań statutu 2019, przygotowując odpowiednie propozycje.
§ 35
Z dniem 1 października 2019 r. tracą moc obowiązującą powołania na stanowiska kierowników
instytutów, katedr, zakładów, zespołów, pracowni, laboratoriów i innych jednostek
organizacyjnych wydziałów dokonywane na podstawie przepisów dotychczasowych.
§ 36

W dniach 1 czerwca – 30 września 2019 r. pracownika na stanowisku nauczyciela
akademickiego zatrudnia rektor na wniosek dziekana wydziału. Uwzględniając wniosek
dziekana rektor ogłasza konkurs, o którym mowa w § 126 ust. 1 uchwały uchylanej przepisem
§ 2 ust. 1. Postępowanie konkursowe toczy się do czasu jego zakończenia na podstawie
przepisów, w oparciu o które zostało wszczęte.
§ 37
1. Pierwsza kompleksowa ocena okresowa obejmująca wszystkich pracowników Uniwersytetu
podlegających takiej ocenie, oparta na zasadach określonych w § 169 – 172 statutu 2019,
zostanie przeprowadzona w drugim kwartale 2021 roku.
2. W stosunku do pracowników, wobec których w ramach oceny okresowej przeprowadzonej
na podstawie przepisów dotychczasowych został przewidziany obowiązek przeprowadzenia
ponownej oceny po upływie wskazanego okresu, przeprowadza się taką ocenę najpóźniej w
terminie do końca pierwszego kwartału 2020 roku, według zasad określonych w § 169 – 172
statutu 2019.
3. Rektor wyda zarządzenie, o którym mowa w § 172 ust. 1 statutu 2019, nie później niż do
dnia 1 października 2019 r.
4. Z dniem 1 października 2019 r. tracą moc obowiązującą wszystkie dotychczasowe zasady
przeprowadzania oceny okresowej pracowników, w tym ustalone w drodze uchwał rad
wydziałów albo zarządzeń dziekanów.
§ 38
Regulamin organizacyjny, o którym mowa w art. 23 ust. 3 ustawy oraz § 38 statutu 2019, rektor
nada nie później niż do dnia 31 lipca 2019 roku, z mocą obowiązującą od 1 października 2019
roku.
§ 39

Wydane przez rektora na podstawie przepisów dotychczasowych upoważnienia do działania w
jego imieniu tracą moc z dniem 1 października 2019 roku.
§ 40
Wydane przez rektora na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje dotyczące mienia i
gospodarki majątkowej Uniwersytetu pozostają w mocy w zakresie, w jakim nie są sprzeczne
z ustawą oraz statutem 2019.
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§ 41
Działalność gospodarcza prowadzona przez podmioty utworzone na podstawie przepisów
dotychczasowych zostanie dostosowana do wymagań wynikających z przepisów statutu 2019
w terminie do końca grudnia 2019 roku.
§ 42
Zawarte na podstawie przepisów dotychczasowych umowy o współpracy z podmiotami
zagranicznymi pozostają w mocy i stają się umowami, o których mowa w § 52 pkt. 12 statutu
2019.
§ 43

Ustanowieni przez rektora na podstawie przepisów dotychczasowych pełnomocnicy przestają
pełnić funkcję z dniem 1 października 2019 roku, z zastrzeżeniem przepisu § 21 ust. 6.
§ 44
Powołane przez rektora na podstawie przepisów dotychczasowych stałe i doraźne komisje i
inne organy doradcze ulegają rozwiązaniu z dniem 1 października 2019 roku.
§ 45
W przypadku, w którym w umowie o wykonanie aktualnie realizowanego projektu badawczego
lub dydaktycznego, finansowanego ze źródeł zewnętrznych, jako strona wykonująca wskazana
została jednostka organizacyjna Uniwersytetu o charakterze instytutu, katedry albo zakładu w
rozumieniu przepisów dotychczasowych, z dniem 1 października 2019 r. w odpowiednim
instytucie tworzony jest zespół, w rozumieniu § 82 ust. 7 statutu 2019, w którego skład wchodzą
pracownicy danej jednostki biorący udział w realizacji projektu, natomiast w nazwie zespołu
ds. realizacji wskazanego projektu uwzględnia się dotychczasową nazwę jednostki.
§ 46

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie na stanowisku profesora, profesora
Uniwersytetu albo adiunkta, a także wykładowcy albo starszego wykładowcy i posiadający
stopień doktora, nie później niż do 1 września 2019 roku mogą złożyć do rektora wniosek o
przejście z dniem 1 października 2019 roku na stanowisko odpowiednio profesora
dydaktycznego albo adiunkta dydaktycznego. W odniesieniu do tych osób przepisu § 126 ust. 1
uchwały Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego nr 43/2017 z dnia 31 maja 2017 roku Statut
Uniwersytetu Szczecińskiego nie stosuje się.
§ 47
Zatrudnieni w Uniwersytecie pracownicy, którzy na podstawie przepisów dotychczas
obowiązujących uzyskali status bibliotekarza dyplomowanego i nabyli związane z tym
uprawnienia, uprawnienia te zachowują.
§ 48
Wydawany na podstawie przepisów dotychczasowych Monitor US staje się Monitorem US w
rozumieniu § 57 statutu 2019.
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§ 49
Regulamin studiów, o którym mowa w art. 75 ustawy, senat przyjmie nie później niż do dnia
30 września 2019 roku.
§ 50
Uczelniany zespół ds. jakości kształcenia, powołany na podstawie przepisów
dotychczasowych, działa nadal i staje się uczelnianym zespołem ds. jakości kształcenia, o
którym mowa w § 110 statutu 2019.
§ 51
1. Wydane przez rektora na podstawie przepisów dotychczasowych zgody na zorganizowanie
zgromadzenia tracą moc z dniem 1 października 2019 roku.
2. Zgłoszenie zorganizowania zgromadzenia, które będzie się miało odbyć po dniu 30 września
2019 roku, dokonywane jest na zasadach określonych w § 195 statutu 2019.
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