UCHWAŁA NI-: 34/2020
SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie określenia sposobu ustalania zasad prowadzenia
postępowań w sprawie awansów naukowych z wykorzystaniem technologii informatycznych

Na podstawie art. 192 ust. 2 oraz art. 221 ust. 14, w związku z art. 178 ust. la, art. 191 ust. la
oraz art. 221 ust. 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. 2020 r., poz. 85 ze zm.), uwzględniając przepis art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018
r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 r., poz.
1669 ze zm.) uchwala się, co następuje -

§1.
W uchwale nr 99/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie
szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawach nadania stopni naukowych § 8
przyjmuje brzmienie następujące:
„§ 8. Rektor w drodze zarządzenia ustali szczegółowe wymagania organizacyjne i techniczne
prowadzenia posiedzeń rad naukowych, komisji doktorskich i habilitacyjnych, w tym
odbywania kolokwiów habilitacyjnych, odbywanych w sprawach związanych z
postępowaniami w sprawie nadania stopni naukowych w trybie wykorzystującym technologie
informatyczne, uwzględniając potrzebę zapewnienia kontroli ich przebiegu oraz rejestracji, a
także tajności głosowania w sytuacjach, w których będzie wymagane przeprowadzenie
głosowania tajnego”.

§2.
Zarządzenie Rektora w sprawie szczegółowych wymagań prowadzenia posiedzeń rad
naukowych, komisji doktorskich i habilitacyjnych w sprawie nadania stopni naukowych w
trybie wykorzystującym technologie informatyczne, wydane na podstawie upoważnienia
zawartego w § 8 uchwały nr 99/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 lipca
2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawach nadania stopni
naukowych, ma zastosowanie do postępowań w sprawach nadania stopni naukowych
prowadzonych na podstawie art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, o ile konieczne jest ich
przeprowadzenie w trybie wykorzystującym technologie informatyczne.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

