UCHWAŁA NR 86/2020

SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego w przedmiocie rad naukowych instytutów

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.) 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:

§11) w § 80:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada naukowa jest wybierana na czteroletnią kadencję.”

b) ust. 5-8 otrzymują brzmienie:
„5. Radę naukową instytutu tworzą w 14 przedstawiciele pracowników badawczych
i badawczo-dydaktycznych, którzy są zatrudnieni w danym instytucie na stanowisku profesora
albo profesora Uniwersytetu oraz w 14 posiadający co najmniej stopień naukowy doktora,
przedstawiciele pozostałych pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, którzy są
zatrudnieni w danym instytucie.

6. W przypadku, w którym liczba pracowników, którzy są zatrudnieni w instytucie, w danej
grupie jest mniejsza niż liczba 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.
7. Zasady przeprowadzania wyborów do rady naukowej instytutu i kształtowania jej składu
określa załącznik nr 4 „Ordynacja wyborcza Uniwersytetu Szczecińskiego”.
8. Do posiedzeń rad naukowych instytutów stosuje się odpowiednio załącznik nr 5 „Regulamin
odbywania posiedzeń Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego ” z wyłączeniem jego § 11 ust. 3”.

c) uchyla się ust. 9;
2) w załączniku nr 4 „Ordynacja wyborcza Uniwersytetu Szczecińskiego”:

a) § 27 otrzymuje brzmienie:

„1. Wybory kandydatów do rady naukowej instytutu odbywają się w następujących grupach
pracowników instytutu, zatrudnionych na stanowiskach pracowników badawczych i badawczo
- dydaktycznych:
1) grupa pracowników zatrudnionych w danym instytucie na stanowisku profesora albo
profesora Uniwersytetu;
2) grupa pozostałych pracowników zatrudnionych w danym instytucie.

2. Kandydatom każdej z grup pracowników wymienionych w ust. 1 przysługuje '/z ogólnej
liczby mandatów członka rady naukowej instytutu.
3. Kandydata na członka rady naukowej instytutu w grupach wymienionych w ust. 1 pkt 1 - 2
może zgłosić każdy pracownik instytutu posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do
rady naukowej instytutu. Pisemne zgłoszenie składane jest uczelnianej komisji wyborczej wraz
z oświadczeniem osoby zgłaszanej o zgodzie na kandydowanie, nie później niż na 14 dni przed
wyborami do rady naukowej. Komisja weryfikuje poprawność dokonania zgłoszenia.
4. Kandydować można tylko w jednej z grup pracowników wymienionych w ust. 1.

5. Wybory do rady naukowej instytutu odbywają się na zebraniu wyborczym pracowników
instytutu, zwoływanym przez przewodniczącego uczelnianej komisji wyborczej. Pracownicy
instytutu mający czynne prawo wyborcze, zaliczeni do grupy wskazanej w ust. 1 pkt 1 albo pkt
2, mają prawo głosowania na kandydatów w ramach danej grupy.”.
b) uchyla się § 28.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

