UCHWALA NR 9/2021
SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

z dnia 25 lutego 2021 r.

zmieniająca Statut 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.) stanowi się, co następuje:
§1W 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 § 27 uchyla się ust. 3;

2) w § 83 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Funkcję kierownika katedry może pełnić pracownik instytutu zatrudniony w grupie
pracowników badawczych albo badawczo-dydaktycznych, posiadający co najmniej
stopień naukowy doktora.”;

3) w § 111 ust. 1 dotychczasowe punkty 3, 4, 5 otrzymują odpowiednio numerację 1, 2, 3;
4) w § 138 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Regulamin organizacyjny nadaje w drodze zarządzenia rektor, po zasięgnięciu opinii
rady uczelni oraz związków zawodowych działających w Uniwersytecie. Opinie
przedstawiane są przez związki zawodowe w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu
regulaminu organizacyjnego. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, wymóg
zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.”;

5) w § 139 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kanclerz (dyrektor administracyjny Uniwersytetu) zarządza mieniem Uniwersytetu.”;
6) w § 140 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) gospodarki mieniem Uniwersytetu, w tym prowadzenie polityki remontowej i
konserwacyj nej ”;

7) w § 140 ust. 3 uchyla się pkt 3, a punkty 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 otrzymują odpowiednio
numerację: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
8) uchylas ię§ 1 11;

9) uchylasię§ 142;

10) w § 458 cst. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wobec pracowników Uniwersytetu czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
wykonuje rektor albo upoważniona przez rektora osoba, pełniąca funkcję podmiotu
kierującego w Uniwersytecie.”;

11) w § 160 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Tryb i warunki przeprowadzenia konkursu określa załącznik nr 6 do statutu.”;
12) w załączniku nr 2 do Statutu - Zasady Ceremoniału Uniwersyteckiego §16 otrzymuje
brzmienie:
„Do uroczystego odnowienia doktoratu stosuje się odpowiednio § 15 ust. 1-7.”
13) w Rozdziale 1 Regulaminu odbywania posiedzeń Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego
stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego po wyrażeniu
„Zwoływanie posiedzeń Senatu” dodaje się symbol „§” oraz cyfrę arabską 1.”.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

