UCHWAŁA NR 67/2021

SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
z dnia 24 czerwca 2021 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 2021 r., poz. 478 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 uchwala się, co
następuje:

§1.
W Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 92 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do kompetencji opiniodawczo-doradczych rady dydaktycznej należy wyrażanie
opinii, w formie uchwały, we wszystkich sprawach wskazanych statutem lub innymi
aktami wewnętrznymi Uniwersytetu jako wymagające opinii rady dydaktycznej
wydziału, a w szczególności opiniowanie:
1) programów studiów oraz studiów podyplomowych;
2) zmian w programach studiów i studiów podyplomowych;
3) kryteriów kwalifikacji dla kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia
oraz jednolite studia magisterskie.”;
2) w § 146 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uniwersytet prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu
rzeczowo-finansowego zaopiniowanego przez radę uczelni.”.

§2.
W Ordynacji wyborczej Uniwersytetu Szczecińskiego stanowiącej załącznik nr 4 do Statutu
Uniwersytetu Szczecińskiego, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 3-4 otrzymują brzmienie:
„3. Dopuszczalne jest przeprowadzenie wyborów w trybie wykorzystującym
technologie informatyczne w sposób zapewniający powszechność i tajność wyborów,
przy zapewnieniu kontroli ich przebiegu i rejestracji.
4. Przeprowadzenie wyborów w trybie wykorzystującym technologie informatyczne
zarządza rektor.”;
2) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wybory do organów Uniwersytetu, określonych w § 1 ust. 1, odbywają się

w następującej kolejności:
1) wybory do uczelnianego kolegium elektorów;
2) wybory rektora;
3) wybory do senatu;
4) wybory do rad naukowych instytutów;
5) wybory do komisji dyscyplinarnych.”;
3) w § 26 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:
„1. Wybory do rad naukowych instytutów zarządza rektor, a przeprowadza uczelniana
komisja wyborcza.
2. Liczba mandatów do rady naukowej instytutu określana jest przez uczelnianą
komisję wyborczą i podawana do wiadomości pracowników instytutu w komunikacie
uczelnianej komisji wyborczej, nie później niż na 30 dni przed wyborami do rady
naukowej instytutu.
3. W głosowaniu biorą udział wszyscy pracownicy instytutu zatrudnieni na
stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych, posiadający czynne prawo
wyborcze, na zasadach określonych w § 27.”;
4) dodaj e się § 27a w brzmieniu:
„1. Mandat członka rady naukowej instytutu wygasa przed upływem kadencji w razie:
1) śmierci;
2) utraty biernego prawa wyborczego, związanej z ustaniem stosunku pracy
w Uniwersytecie Szczecińskim;
3) zmiany dyscypliny naukowej, jeżeli wiąże się to z ustaniem zatrudnienia
w instytucie, w którym członek rady naukowej instytutu został wybrany;
4) zmiany stanowiska, skutkującej przejściem do innej grupy wyborców niż ta, w której
członek rady naukowej instytutu został wybrany.
2. Członek rady naukowej instytutu może w każdym czasie zrzec się wykonywanego
mandatu. Oświadczenie o zrzeczeniu się mandatu w radzie naukowej instytutu członek
rady naukowej instytutu składa w formie pisemnej przewodniczącemu rady naukowej
instytutu, który niezwłocznie przekazuje je przewodniczącemu uczelnianej komisji
wyborczej.
3. Wygaśnięcie mandatu w radzie naukowej instytutu, w przypadkach określonych
w ust. 1 pkt. 2-4, stwierdza rada naukowa instytutu uchwałą.
4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, podejmowana jest na najbliższym posiedzeniu rady
naukowej instytutu, po wystąpieniu którejkolwiek z przyczyn, określonych w ust. 1 pkt
2-4.
5. Przewodniczący rady naukowej instytutu przesyła niezwłocznie przewodniczącemu
uczelnianej komisji wyborczej uchwałę, o której mowa w ust. 4.
6. W przypadku śmierci, zrzeczenia się mandatu lub stwierdzenia przez radę naukową
instytutu wygaśnięcia mandatu członka rady naukowej instytutu przeprowadza się
wybory uzupełniające w trybie Rozdziału 11 Ordynacji wyborczej.”;
5) w § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu rektora lub mandatu w organach
określonych w § 1 ust. 1 zarządza się i przeprowadza wybory uzupełniające. Wybory te
przeprowadza się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia stwierdzenia

wygaśnięcia mandatu.”;
6) uchyla się § 44.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

