UCHWAŁA NR 74/2020
SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

z dnia 24 września 2020 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 2020 r., poz. 85 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) § 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Podmiotami kierującymi w Uniwersytecie są:
1) prorektorzy - z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 2;
2) dyrektorzy instytutów;
3) dziekani wydziałów;
4) dyrektorzy szkół doktorskich;
5) kierownicy wspomagających jednostek organizacyjnych;
6) kanclerz (dyrektor administracyjny);
7) kwestor (główny księgowy).”

2) w § 36:
a) dodaje się ust. 3a i ust. 3b w brzmieniu:
„3a. Rektor, na wspólny wniosek dyrektora instytutu i dziekana zaopiniowany przez radę
naukową instytutu oraz radę dydaktyczną wydziału, może przekształcić wydział w podstawową
jednostkę organizacyjną łączącą dotychczasowe zadania badawcze realizowane przez
określony instytut oraz zadania dydaktyczne realizowane przez określony wydział pod
warunkiem, że dotychczasowe zadania dydaktyczne wydziału są realizowane przede
wszystkim w związku z działalnością badawczą danego instytutu i w przeważającej mierze
prowadzone są przez pracowników tegoż instytutu. Osoba powołana do pełnienia funkcji
dziekana tak utworzonego wydziału pełni równocześnie funkcję dyrektora instytutu. Na
wydziale działa rada naukowa, o której mowa w § 79, pełniąca równocześnie funkcje
i posiadająca kompetencje rady dydaktycznej, o której mowa w § 91. Dla ustalenia nazwy
wydziału stosuje się odpowiednio przepis ust. 4.
3b. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i ust. 3 a, w skład rady naukowej wydziału
wykonującego zadania instytutu, dotyczące określonych w przepisach statutu zagadnień z
zakresu kompetencji rady dydaktycznej, wchodzą niebędące członkami rady naukowej
instytutu osoby wchodzące zgodnie z przepisami przepisów statutu w skład rady dydaktycznej,
z prawem głosu.”

b) ust.6 otrzymuje brzmienie;
„6. Wydając zarządzenie, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3a, rektor uwzględnia określone
statutem wymagania, jakie powinna spełniać dana podstawowa jednostka organizacyjna oraz
konieczność jej utworzenia, przekształcenia albo zniesienia z punktu widzenia osiągania celów
oraz prawidłowości wykonywania podstawowych zadań Uniwersytetu.”

3) § 37 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wyodrębnione jednostki dydaktyczne;”

4) § 40 otrzymuje brzmienie:
„1. Funkcje kierownicze w Uniwersytecie pełnią:
1) rektor;
2) prorektor;
3) dyrektor instytutu;
4) dziekan wydziału;
5) dyrektor szkoły doktorskiej;
6) kanclerz (dyrektor administracyjny);
7) kwestor (główny księgowy).
2. Funkcje kierownicze wskazane w ust. 1 pkt 1-5 może pełnić wyłącznie osoba zatrudniona
w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy na pełnym etacie.
3. Funkcje kierownicze wskazane w ust. 1 pkt 6-7 może pełnić osoba zatrudniona wyłącznie
w Uniwersytecie, na pełnym etacie.
4. Funkcja kierownicza wskazana w ust. 1 pkt 1 pełniona jest na podstawie wyboru.
5. Funkcje kierownicze wskazane w ust. 1 pkt 2-5 pełnione są na podstawie powołania.
6. Funkcje kierownicze wskazane w ust. 1 pkt 6-7 pełnione są na podstawie umowy o pracę.
7. Osobom pełniącym funkcje kierownicze wskazane w ust. 1 może przysługiwać dodatek
funkcyjny na zasadach i w wysokości określonej w regulaminie wynagradzania Uniwersytetu.
8. Przepis ust. 7 ma zastosowanie także do osób pełniących w Uniwersytecie następujące
funkcje:
1) zastępca dyrektora instytutu;
2) zastępca dyrektora szkoły doktorskiej;
3) prodziekana ds. studenckich;
4) prodziekana powołanego w trybie § 93a ust. 1;
5) prodziekana powołanego w trybie § 93a ust. 2;
6) kierownika katedry;
7) kierownika wspomagającej jednostki organizacyjnej.
9. Przepis ust. 7 ma zastosowanie także do osób zajmujących stanowiska kierownicze w
aparacie administracji, wskazane w regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu.
10. Powołanie osoby do pełnienia funkcji kierowniczej, do której zakresu obowiązków należą
sprawy studenckie lub sprawy doktorantów, wymaga uzgodnienia odpowiednio z samorządem
studenckim lub samorządem doktorantów. Niezajęcie stanowiska przez samorząd w terminie
14 dni, liczonym od dnia doręczenia wniosku o uzgodnienie kandydatury, uważa się za
wyrażenie zgody.”

5) w § 52 dodaj e się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Ilekroć przepisy Statutu postanawiają o działaniu rektora podejmowanym na wniosek
wskazanego podmiotu oznacza to ustalenie kompetencji danego podmiotu do złożenia
określonego wniosku i nie wyłącza kompetencji rektora do podjęcia określonego działania z

własnej inicjatywy. W przypadku podjęcia działania z własnej inicjatywy rektor zasięga opinii
podmiotu upoważnionego do złożenia wniosku w danej sprawie.”

6) Skreśla się §53 ust.4, ust.5 i 6 otrzymują numerację odpowiednio 4 i 5.

7) w § 60:
a) w ust. 1 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:
„1. Do kompetencji senatu należą zadania określone przepisami ustawy, z zastrzeżeniem ust. 5,
oraz:”

b) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) wyrażanie opinii w sprawie zawarcia przez rektora umowy dotyczącej nawiązania lub
określenia kierunków współpracy Uniwersytetu z podmiotem zagranicznym;”

c) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Opinię w sprawie projektu programu studiów właściwy organ samorządu studenckiego
podejmuje w terminie 21 dni od dnia przekazania projektu.
5. Zadanie senatu ustalone w art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy wykonują organy o właściwości
szczególnej wskazane w § 128 Statutu.”

8) w § 61 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W posiedzeniach senatu uczestniczą z głosem doradczym niebędący wybranymi członkami
senatu: prorektorzy, kanclerz, kwestor, przedstawiciele związków zawodowych działających w
Uniwersytecie, po jednym z każdego związku. Do udziału w posiedzeniach senatu z głosem
doradczym są zapraszani: niebędący wybranymi członkami senatu dyrektorzy instytutów,
dziekani wydziałów, dyrektorzy szkół doktorskich, dyrektor biblioteki głównej oraz dyrektor
wydawnictwa Uniwersytetu. Osobom wskazanym w niniejszym przepisie przysługuje prawo
zabrania głosu w trakcie posiedzenia senatu, w którym uczestniczą.”

9) w § 88 ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje pkt 6 w brzmieniu
następującym:
„6) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wydziałową komórką organizacyjną właściwą
do spraw studenckich i monitorowanie jakości obsługi administracyjnej studentów i
doktorantów.”

10) po § 93 dodaje się § 93a w brzmieniu następującym:
„1. Na wniosek dziekana wydziału, utworzonego na zasadach określonych w § 36 ust. 3a
statutu, rektor może powołać prodziekana działającego w zakresie spraw wskazanych w tym
wniosku, będących na podstawie przepisów statutu w kompetencji dyrektora instytutu.
2. Na wniosek dziekana wydziału, rektor może powołać prodziekana działającego w zakresie
spraw wskazanych w tym wniosku, będących na podstawie przepisów statutu w kompetencji
dziekana. Wniosek złożony na podstawie niniejszego ustępu nie może dotyczyć spraw, o
których mowa w § 93 ust. 2.
3. Powołując prodziekanów w trybie określonym w ust. 1 albo ust. 2 rektor określa nazwy tak
utworzonych stanowisk.”

11) § 109 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) opiniowanie przedstawionej przez dziekana - po uzyskaniu opinii właściwego dyrektora
instytutu - obsady osobowej zajęć prowadzonych w ramach kierunku.”

12) w § 112 ust. 1 skreśla się pkt 5, w pkt. 4 znak średnika zastępuje się kropką;
13) § 115 ust. 1 - 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Wyodrębnione jednostki badawcze albo badawczo-dydaktyczne, takie jak w szczególności
centra badawcze, muzea, stacje terenowe, rektor tworzy jako jednostki międzyinstytutowe albo
wewnątrzinstytutowe, o ile jest to uzasadnione potrzebą wyodrębnienia organizacyjnego
określonych rodzajów lub zakresów działalności badawczej lub dokumentacyjnej, ewentualnie
prowadzenia w powiązaniu ze wskazanym podstawowym zakresem działalności również
działalności dydaktycznej, popularyzatorskiej lub promocyjnej. Wniosek w sprawie utworzenia
jednostki wewnątrzinstytutowej albo międzyinstytutowej może złożyć zainteresowany
dyrektor albo dyrektorzy instytutów.
2. Wyodrębnione jednostki dydaktyczne wydziałowe albo międzywydziałowe rektor może
utworzyć w szczególności w celu:
a) prowadzenia kształcenia w zakresie wskazanych zagadnień na rzecz otoczenia
zewnętrznego Uniwersytetu,
b) prowadzenia kształcenia w zakresach wspólnych dla kierunków studiów, a także
organizacji indywidualnych studiów międzydziedzinowych, o których mowa w art. 59
ustawy.
Wniosek w sprawie utworzenia wyodrębnionej jednostki dydaktycznej może złożyć
zainteresowany dziekan albo dziekani wydziałów.
3. Nadając regulamin dla wyodrębnionej jednostki utworzonej w oparciu o przepisy ust. 1 albo
ust. 2 rektor określa w nim także strukturę organizacyjną jednostki, może wskazać prorektora
pełniącego nadzór nad funkcjonowaniem jednostki oraz określa środki finansowe, w oparciu o
które jednostka będzie prowadziła działalność.”

14) § 116 otrzymuje brzmienie:
„1. Kierowników wspomagających jednostek organizacyjnych powołuje i odwołuje rektor, po
zasięgnięciu opinii senatu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Kierownika wewnątrzinstytutowej wyodrębnionej jednostki badawczej albo badawczodydaktycznej powołuje dyrektor instytutu, który sprawuje nadzór nad działalnością takiej
jednostki. Powołanie następuje w uzgodnieniu z rektorem.
3. Kierownika wydziałowej wyodrębnionej jednostki dydaktycznej powołuje dziekan
wydziału, który sprawuje nadzór nad działalnością takiej jednostki. Powołanie następuje w
uzgodnieniu z rektorem.”

15) w § 124 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„W skład komisji dyscyplinarnej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, wchodzi przynajmniej dwóch
członków samorządu studenckiego lub samorządu doktorantów Uniwersytetu, z zastrzeżeniem
postanowień art. 278 ust. 4 ustawy.”
16) § 139 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kanclerz (dyrektor administracyjny Uniwersytetu) kieruje administracją i zarządza
mieniem Uniwersytetu.”

17) § 149 ust. 3:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) plan rzeczowo-finansowy utrzymania obiektów dydaktycznych, badawczych i domów
studenckich, w tym plan remontów - kanclerz w uzgodnieniu z prorektorem właściwym ds.
finansów;”
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) plan rzeczowo- finansowy świadczeń dla studentów - prorektor właściwy ds. studenckich;”
18) § 162 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Nauczyciela akademickiego w grupie pracowników dydaktycznych zatrudnia się na
stanowisku:
1) profesora,
2) profesora Uniwersytetu Szczecińskiego, będącym w rozumieniu ustawy stanowiskiem
profesora uczelni, o którym mowa w art. 116 ust. 1 ustawy,
3) adiunkta dydaktycznego,
4) starszego wykładowcy,
5) wykładowcy,
6) lektora,
7) instruktora.”

19) w § 163 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Na stanowisku profesora Uniwersytetu Szczecińskiego, będącym w rozumieniu ustawy
stanowiskiem profesora uczelni, o którym mowa w art. 116 ust. 1 ustawy, w grupie
pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych może być zatrudniona osoba
posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora oraz posiadająca w dorobku osiągnięcia
naukowe albo artystyczne, stanowiące znaczący wkład w rozwój określonej dyscypliny, w tym:
1) co najmniej jedną monografię naukową, wydaną przez wydawnictwo, które w roku
opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy lub co
najmniej dwa artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych lub w
recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku
opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy;
monografia i publikacje muszą być opublikowane odpowiednio po uzyskaniu stopnia
naukowego doktora albo doktora habilitowanego, oraz
2) sprawowanie opieki naukowej nad co najmniej jednym doktorantem albo, w
przypadku zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Szczecińskiego osoby
posiadającej stopień naukowy doktora, co najmniej jednokrotne sprawowanie funkcji
promotora pomocniczego.
Zatrudnienie na stanowisku profesora Uniwersytetu Szczecińskiego nie może nastąpić przed
upływem ośmiu lat kalendarzowych w przypadku doktora albo jednego roku kalendarzowego
w przypadku doktora habilitowanego, licząc od dnia uzyskania stopnia naukowego.
3. Na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych
może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, a także
1) pięcioletni staż na stanowisku nauczyciela akademickiego; w szczególnych
przypadkach rektor może od tego warunku odstąpić, oraz

2) trzy osiągnięcia podlegające ocenie ewaluacyjnej w rozumieniu przepisów ustawy,
w tym dwa w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych. ”
20) § 164 otrzymuje brzmienie:
„1. Na stanowisku profesora Uniwersytetu Szczecińskiego, będącym w rozumieniu ustawy
stanowiskiem profesora uczelni, o którym mowa w art. 116 ust. 1 ustawy, w grupie
pracowników dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień
naukowy doktora oraz osiągnięcia dydaktyczne, stanowiące znaczny wkład w rozwój dydaktyki
określonej dyscypliny lub dyscyplin, w tym:
1) jeden recenzowany autorski podręcznik akademicki lub analogiczną publikację o
zasięgu ogólnopolskim, oraz
2) recenzowane publikacje naukowe albo popularyzujące dydaktykę, zgodne z zakresem
wykonywanych zadań dydaktycznych, oraz
3) publikacje adresowane do otoczenia społeczno-gospodarczego o zasięgu
ogólnopolskim, oraz
4) znaczące osiągnięcia w zakresie kierowania przedsięwzięciami o charakterze
dydaktycznym lub organizacyjnym, w szczególności projektami dydaktycznymi i
szkoleniowymi finansowanymi ze źródeł zewnętrznych, uzyskanymi w trybie
konkursowym, oraz
5) inny znaczący dorobek w zakresie popularyzacji nauki, oraz
6) staż pracy na uczelni w zakresie wykonywania obowiązków dydaktycznych, nie krótszy
niż piętnaście lat.
2. Na stanowisku profesora Uniwersytetu Szczecińskiego, będącym w rozumieniu ustawy
stanowiskiem profesora uczelni, o którym mowa w art. 116 ust. 1 ustawy, w grupie
pracowników dydaktycznych może być także zatrudniona osoba posiadająca co najmniej
stopień naukowy doktora oraz znaczący dorobek, w tym:
1) publikacje popularyzujące naukę i publikacje adresowane dla otoczenia społecznogospodarczego o zasięgu ogólnopolskim, oraz
2) wybitne osiągnięcia zawodowe w określonym sektorze gospodarki, w systemie
administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości albo w ramach wykonywanego
wolnego zawodu, oraz
3) co najmniej ośmioletni staż dydaktyczny w szkolnictwie wyższym.
Kryterium wybitnych osiągnięć rektor może sprecyzować w drodze zarządzenia co do
konkretnego postępowania konkursowego.
3. Na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych może być zatrudniona osoba
posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, a także:
1) jeden recenzowany autorski podręcznik akademicki lub analogiczną publikację o
zasięgu co najmniej regionalnym, oraz
2) recenzowane publikacje naukowe albo popularyzujące dydaktykę, zgodne z zakresem
wykonywanych zadań dydaktycznych, oraz
3) publikacje adresowane do otoczenia społeczno-gospodarczego o zasięgu co najmniej
regionalnym, oraz
4) znaczące osiągnięcia w zakresie udziału w przedsięwzięciach o charakterze
dydaktycznym lub organizacyjnym, w szczególności w projektach dydaktycznych i
szkoleniowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, uzyskanych w trybie
konkursowym, oraz

5) inny dorobek w zakresie popularyzacji nauk, oraz
6) staż pracy na uczelni w zakresie wykonywania obowiązków dydaktycznych, nie krótszy
niż pięć lat.
4. Na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych może być także zatrudniona
osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora oraz znaczący dorobek, w tym:
1) publikacje popularyzujące naukę i publikację adresowane dla otoczenia społecznogospodarczego o zasięgu co najmniej regionalnym, oraz
2) znaczące osiągnięcia zawodowe w określonym sektorze gospodarki, w systemie
administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości albo w ramach wykonywanego
wolnego zawodu, oraz
3) co najmniej pięcioletni staż dydaktyczny w szkolnictwie wyższym.
Kryterium znaczących osiągnięć rektor może sprecyzować w drodze zarządzenia co do
konkretnego postępowania konkursowego.”

21) w § 2 Ordynacji wyborczej Uniwersytetu Szczecińskiego stanowiącej Załącznik nr 4 do
Statutu:
a) w ust. 1 w pkt 1 skreśla się słowa „w wymiarze większym niż 14 etatu”;
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Członek społeczności akademickiej Uniwersytetu korzysta z prawa wyborczego w
konkretnych wyborach wyłącznie w jednej grupie tej społeczności, spośród grup
wymienionych w ust. 1, i tylko w jednej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu.”

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

