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Uchwała nr …./19 

Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

z dnia 19 grudnia 2019 roku 

 

w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego 

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 oraz art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) – uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wprowadza się następujące zmiany do Statutu UG: 

1) § 21 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„Członkiem Rady Uniwersytetu może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 

ust. 1 – 3 Ustawy.”; 

2) § 28 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„3. Uchwalenie: 

1) programu studiów wymaga zasięgnięcia opinii samorządu studenckiego na zasadach 

określonych w art. 28 ust. 3 Ustawy; 

2) programu kształcenia w szkole doktorskiej wymaga zasięgnięcia opinii samorządu 

doktorantów na zasadach określonych w art. 201 ust. 3 Ustawy; 

3) regulaminu studiów wymaga uzgodnienia z samorządem studenckim na zasadach 

określonych w art. 75 ust. 3 Ustawy; 

4) regulaminu szkoły doktorskiej wymaga uzgodnienia z samorządem doktorantów na zasadach 

określonych w art. 205 ust. 3 Ustawy.”; 

3) w § 32 ust. 1 skreśla się pkt 8; 

4) § 72 ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) składanie do Rektora wniosków w sprawie zatrudnienia, awansów i nagradzania nauczycieli 

akademickich oraz udzielania urlopów naukowych;”; 

5) § 73 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„1. Rektor na wniosek dziekana lub z własnej inicjatywy, powołuje nie więcej niż 

3 prodziekanów.”; 

6) § 77 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„1. Na wniosek dyrektora szkoły doktorskiej lub z własnej inicjatywy, Rektor może powołać 

zastępcę dyrektora szkoły doktorskiej.”; 

7) § 98 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczych i badawczo-

dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca: 
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1) stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień naukowy doktora i osiągnięcia 

naukowe krajowe lub zagraniczne stanowiące znaczący wkład w rozwój określonej 

dyscypliny, w rozumieniu art. 219 ust. 1 pkt 2 Ustawy; 

2) znaczące osiągnięcia w zakresie: 

a) działalności dydaktycznej, w szczególności kształcenia kadry naukowej, kierowania 

zespołami badawczymi lub projektami bądź prowadzenia projektów; 

b) istotnej aktywności naukowej, w tym w szczególności realizowanej w więcej niż jednej 

uczelni lub instytucji naukowej, również zagranicznej. 

Warunkiem zatrudnienia jest zasięgnięcie opinii Senatu. Senat, przed wydaniem opinii, może 

zwrócić się do recenzenta spoza Uniwersytetu, posiadającego tytuł profesora o ocenę dorobku 

naukowego kandydata.”; 

8) wprowadzenie do wyliczenia w § 106 otrzymuje brzmienie: 

„Zatrudnienie na stanowisku pracownika badawczego może nastąpić wyłącznie na czas 

określony oraz jedynie w odniesieniu do nauczyciela akademickiego, który:”; 

9) § 114 ust. 1 pkt 2 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„2) pracownicy biblioteczni;”; 

10) W § 114 ust. 1 Statutu dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji 

naukowej zatrudnieni na stanowiskach: 

a) starszego kustosza dyplomowanego, 

b) kustosza dyplomowanego;”; 

11) w § 114 dodaje się ust. 5 – 7 w brzmieniu: 

„5. Na stanowisku kustosza dyplomowanego może być zatrudniona osoba, która: 

1) posiada tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny bądź posiada stopień naukowy 

– w zakresie zgodnym z profilem bądź potrzebami badawczymi danej biblioteki; 

2) posiada co najmniej dwuletni staż pracy w bibliotece naukowej, ośrodku informacji 

naukowej, archiwum lub muzeum lub na stanowiskach nauczyciela akademickiego; 

3) posiada udokumentowany dorobek działalności organizacyjnej i pracy dydaktycznej; 

4) posiada co najmniej 2 publikacje z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej, 

archiwistyki lub muzealnictwa w wydawnictwach recenzowanych; 

5) posiada znajomość co najmniej jednego języka obcego, potwierdzoną zgodnie z wymogami 

obowiązującymi w Uniwersytecie; 

6) spełnia inne wymogi określone przez Uniwersytet, niezbędne do zajmowania danego 

stanowiska. 

6. Na stanowisku starszego kustosza dyplomowanego może być zatrudniona osoba, która spełnia 

wymogi określone w ust. 5 pkt 1, 3, 5, 6 a ponadto: 

1) posiada co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku kustosza dyplomowanego; 

2) posiada – w okresie zatrudnienia na stanowisku kustosza dyplomowanego - co najmniej 

2 publikacje z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej, archiwistyki lub 

muzealnictwa w wydawnictwach recenzowanych. 
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7. Awansowanie na stanowisko starszego kustosza dyplomowanego następuje na podstawie 

oceny pracy zawodowej, dydaktycznej lub naukowej oraz opublikowanego dorobku 

– dokonanej przez radę biblioteczną lub komisję powołaną przez Rektora.”; 

12) § 137 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„5. Uniwersytecki organ uchwałodawczy samorządu studenckiego uchwala regulamin, który 

określa strukturę i organizację samorządu oraz jest podstawą jego działania. Regulamin 

wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora jego zgodności z Ustawą i Statutem 

w terminie 30 dni od dnia jego przekazania.”; 

13) § 137 ust. 8 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„8. Organy samorządu studenckiego zawiadamiają Rektora o podjętych aktach, w tym 

uchwałach. Rektor uchyla wydawane przez samorząd studencki akty niezgodne z przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, Statutem, regulaminem studiów lub regulaminem 

samorządu. Na rozstrzygnięcie w sprawie uchylenia aktu służy, w terminie 30 dni od dnia 

jego doręczenia, skarga do sądu administracyjnego. Przepisy o zaskarżaniu do sądu 

administracyjnego decyzji administracyjnych stosuje się odpowiednio.”. 

 

§ 2. 

Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej 

zatrudnieni na stanowiskach kustoszy dyplomowanych i starszych kustoszy dyplomowanych są 

nauczycielami akademickimi do dnia 30 września 2020 r. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 

 

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała 
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Projekt zmiany Statutu UG => Senat 19 XII 2019 r. 
 

§ 21. 
1. Członkiem Rady Uniwersytetu wybranym ze wspólnoty Uniwersytetu może 

być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 Ustawy, a ponadto: 
1) jest zatrudniona w Uniwersytecie na podstawie umowy o pracę lub 

mianowania, w pełnym wymiarze czasu pracy; 
2) posiada minimum dziesięcioletni staż pracy w Uniwersytecie. 

2. Członkiem Rady Uniwersytetu wybranym spoza wspólnoty Uniwersytetu 
może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 Ustawy, a 
ponadto: 
1) posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem lub instytucją; 
2) przedstawi co najmniej jedną rekomendację stowarzyszenia naukowo-

technicznego, organizacji przedsiębiorców, związku zawodowego, 
związku pracodawców, samorządu zawodowego lub instytucji 
kulturalnej i artystycznej, udzieloną przez właściwy organ tego 
podmiotu. 

 

§ 21 
 
Członkiem Rady Uniwersytetu może być osoba, która spełnia wymagania 
określone w art. 20 ust. 1 – 3 Ustawy. 
 

Uzasadnienie: uwaga MNiSW 

§ 28. 
1. Do zadań Senatu należy: 

1) uchwalanie Statutu, regulaminu studiów i regulaminu szkoły 
doktorskiej; 

2) uchwalanie misji i strategii Uniwersytetu oraz zatwierdzanie 
sprawozdania z ich realizacji; 

3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Uniwersytetu; 
4) wybór przewodniczącego Rady Uniwersytetu; 
5) ustalanie miesięcznego wynagrodzenia członka Rady Uniwersytetu; 
6) opiniowanie kandydatów na Rektora; 
7) przeprowadzanie oceny funkcjonowania Uniwersytetu; 
8) nadawanie stopni naukowych w dziedzinie nauki oraz określanie trybu 

nadawania stopni naukowych w dziedzinie nauki; 
9) formułowanie rekomendacji dla Rady Uniwersytetu i Rektora w 

zakresie zadań wykonywanych przez te organy; 
10) nadawanie tytułu doktora honoris causa; 
11) uchwalenie kodeksu etyki nauczyciela akademickiego; 
12) ustalanie programów studiów, programów kształcenia w szkole 

doktorskiej i programów studiów podyplomowych; 
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13) określanie organizacji potwierdzania efektów uczenia się, w tym zasad, 
warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu 
powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty; 

14) ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia 
rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzania, a także zasad 
rekrutacji do szkoły doktorskiej; 

15) wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich 
środowiska szkolnictwa wyższego i nauki; 

16) wykonywanie zadań związanych z: 
a) przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do 

kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, 
b) włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji 

nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form 
kształcenia, o których mowa w § 123 ust. 1 pkt 3 

– zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 
Systemie Kwalifikacji; 

17) zatwierdzanie wzorów dyplomów ukończenia studiów w 
Uniwersytecie oraz wzoru dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego; 

18) wyrażanie zgody na: 
a) nabycie, zbycie lub obciążenie mienia, z uwzględnieniem § 24 ust. 

1 pkt 10, 
b) zaciąganie kredytu na finansowanie bieżącej działalności o 

wartości przekraczającej 15% przychodów Uniwersytetu z 
działalności operacyjnej za poprzedni rok obrotowy, 

c) zaciąganie kredytu, innego niż określony w lit. b, oraz pozyskiwanie 
innych form finansowania z okresem spłaty przekraczającym dwa 
kolejne lata obrotowe, 

d) przyjęcie darowizny, spadku lub zapisu o wartości większej niż 200 
000,00 PLN, 

e) określenie zasad nabywania i zbywania papierów wartościowych 
przez Uniwersytet, 

f) przystąpienie do spółki lub innej organizacji gospodarczej oraz 
utworzenie spółki lub fundacji, 

g) utworzenie przez Uniwersytet spółki celowej, 
h) utworzenie lub przystąpienie Uniwersytetu do spółki kapitałowej, 

tworzonej w celu realizacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury 
badawczej lub zarządzania nimi; 

19) określanie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia 
naukowego doktora, w szczególności: 
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a) sposobu wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub 
promotora pomocniczego, 

b) zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania 
stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym oraz 
zwalniania z tej opłaty, 

c) trybu złożenia rozprawy doktorskiej, 
d) trybu powoływania oraz zakresu czynności powołanych komisji, 
e) sposobu wyznaczania recenzentów, 
f) sposobu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 

8 Polskiej Ramy Kwalifikacji w przypadku osób ubiegających się o 
nadanie stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym, 

g) sposobu weryfikacji spełnienia wymagania dotyczącego dorobku, 
w przypadku publikacji wieloautorskich; 

20) ustalanie: 
a) szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia 

naukowego doktora habilitowanego, 
b) zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie 

nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz 
zwalniania z tej opłaty, 

c) sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej; 
21) zatwierdzanie regulaminów: 

a) akademickiego inkubatora przedsiębiorczości utworzonego jako 
jednostka ogólnouniwersytecka, 

b) Centrum Transferu Technologii, 
c) rad dyscyplin naukowych; 

22) opiniowanie kandydatów na dyrektora akademickiego inkubatora 
przedsiębiorczości i Centrum Transferu Technologii; 

23) uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami 
pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad 
komercjalizacji i regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej; 

24) opiniowanie lub zatwierdzanie, w przypadkach przewidzianych w 
Statucie, regulaminów jednostek organizacyjnych Uniwersytetu; 

25) wyrażanie opinii społeczności akademickiej Uniwersytetu oraz 
wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora; 

26) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących organizacji i 
funkcjonowania Uniwersytetu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla 
innych organów; 

27) podejmowanie decyzji w innych sprawach należących do zadań Senatu 
na podstawie Ustawy lub Statutu. 
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2. Senat powołuje komisje stałe lub doraźne. 
3. Uchwalenie programów studiów oraz programów kształcenia w szkole 

doktorskiej i regulaminu studiów oraz regulaminu szkoły doktorskiej 
wymaga opinii odpowiednio samorządu studentów lub samorządu 
doktorantów. Samorząd przedstawia opinię w terminie trzydziestu dni od 
dnia otrzymania projektu. W przypadku bezskutecznego upływu tego 
terminu, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. 

 

 
 
3. Uchwalenie: 

1) programu studiów wymaga zasięgnięcia opinii samorządu studenckiego na 
zasadach określonych w art. 28 ust. 3 Ustawy; 

2) programu kształcenia w szkole doktorskiej wymaga zasięgnięcia opinii 
samorządu doktorantów na zasadach określonych w art. 201 ust. 3 
Ustawy; 

3) regulaminu studiów wymaga uzgodnienia z samorządem studenckim na 
zasadach określonych w art. 75 ust. 3 Ustawy; 

4) regulaminu szkoły doktorskiej wymaga uzgodnienia z samorządem 
doktorantów na zasadach określonych w art. 205 ust. 3 Ustawy. 

Uzasadnienie: uwaga MNiSW 
§ 32. 

1. Do zadań rady dyscypliny naukowej należy: 
1) wyznaczanie i zmiana promotora lub promotorów oraz promotora 

pomocniczego; 
2) powoływanie komisji do przeprowadzenia czynności w postępowaniu w 

sprawie nadania stopnia naukowego doktora lub doktora 
habilitowanego w danej dyscyplinie naukowej; 

3) nadawanie w drodze decyzji administracyjnej stopni naukowych w danej 
dyscyplinie naukowej; 

4) nostryfikacja stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za 
granicą; 

5) kształtowanie strategii rozwoju dyscypliny naukowej w Uniwersytecie 
oraz jej bieżąca ewaluacja z perspektywy oceny parametrycznej;  

6) uczestnictwo w kształtowaniu polityki naukowej Uniwersytetu; 
7) opracowywanie projektu szczegółowych kryteriów oceny w zakresie 

osiągnięć naukowych pracowników badawczych i badawczo-
dydaktycznych w danej dyscyplinie naukowej; 

8) opiniowanie zatrudnienia i awansów pracowników badawczych i 
badawczo-dydaktycznych w danej dyscyplinie naukowej; 

9) realizacja innych zadań wyznaczonych przez Rektora. 
2. Rada dyscypliny naukowej może zasięgać opinii komisji uczelnianych, 

senackich, rektorskich oraz rad dziekanów. 
3. Zasady obsługi administracyjnej rady dyscypliny naukowej określa 

regulamin organizacyjny. 
 

§ 32. 
1. Do zadań rady dyscypliny naukowej należy: 

1) wyznaczanie i zmiana promotora lub promotorów oraz promotora 
pomocniczego; 

2) powoływanie komisji do przeprowadzenia czynności w postępowaniu w 
sprawie nadania stopnia naukowego doktora lub doktora 
habilitowanego w danej dyscyplinie naukowej; 

3) nadawanie w drodze decyzji administracyjnej stopni naukowych w danej 
dyscyplinie naukowej; 

4) nostryfikacja stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za 
granicą; 

5) kształtowanie strategii rozwoju dyscypliny naukowej w Uniwersytecie 
oraz jej bieżąca ewaluacja z perspektywy oceny parametrycznej;  

6) uczestnictwo w kształtowaniu polityki naukowej Uniwersytetu; 
7) opracowywanie projektu szczegółowych kryteriów oceny w zakresie 

osiągnięć naukowych pracowników badawczych i badawczo-
dydaktycznych w danej dyscyplinie naukowej; 

8) opiniowanie zatrudnienia i awansów pracowników badawczych i 
badawczo-dydaktycznych w danej dyscyplinie naukowej; 

9) realizacja innych zadań wyznaczonych przez Rektora. 
2. Rada dyscypliny naukowej może zasięgać opinii komisji uczelnianych, 

senackich, rektorskich oraz rad dziekanów. 
3. Zasady obsługi administracyjnej rady dyscypliny naukowej określa 

regulamin organizacyjny. 
 

Uzasadnienie: Dziekan kieruje polityką kadrową na wydziale oraz sporządza wnioski o zatrudnienie. 
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§ 72. 
1. Wydziałem kieruje dziekan powołany przez Rektora spośród kandydatów 

rekomendowanych przez radę przedstawicieli społeczności akademickiej 
wydziału. Sposób wyłaniania, skład i tryb pracy rady przedstawicieli 
społeczności akademickiej wydziału określa Ordynacja. Dziekan może być w 
każdym czasie odwołany przez Rektora, po zasięgnięciu opinii rady 
dziekana. 

2. Dziekanem może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie 
jako podstawowym miejscu pracy, posiadający tytuł profesora bądź stopień 
naukowy doktora habilitowanego. 

3. Ilekroć w Statucie jest mowa o dziekanie, rozumie się przez to również 
dziekana Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, z 
uwzględnieniem postanowień umowy zawartej pomiędzy Uniwersytetem a 
Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.  

4. Do zadań dziekana należy w szczególności: 
1) opracowanie strategii rozwoju wydziału zgodnej ze strategią 

Uniwersytetu; 
2) kierowanie wydziałem i reprezentowanie go, z wyjątkiem spraw 

zastrzeżonych dla Rektora; 
3) określanie zakresu obowiązków prodziekanów w uzgodnieniu z 

Rektorem; 
4) nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz 

potwierdzanie ukończenia studiów na określonym poziomie; 
5) składanie do Rektora wniosków w sprawie zatrudnienia i nagradzania 

nauczycieli akademickich oraz udzielania urlopów naukowych; 
6) tworzenie i znoszenie komisji lub zespołów dziekańskich oraz określanie 

ich zadań, składu osobowego i okresu funkcjonowania, a także 
powoływanie i odwoływanie pełnomocników dziekana; 

7) dysponowanie środkami finansowymi wydziału, zgodnie z zasadami 
gospodarki finansowej Uniwersytetu; 

8) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych 
wydziału; 

9) podejmowanie działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
wydziału; 

10) zapewnienie przestrzegania prawa oraz porządku i bezpieczeństwa na 
terenie wydziału; 

11) określanie planu zajęć prowadzonych na wydziale; 
12) dokonywanie racjonalnego podziału zajęć dydaktycznych; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) składanie do Rektora wniosków w sprawie zatrudnienia, awansów 

i nagradzania nauczycieli akademickich oraz udzielania urlopów 
naukowych; 
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13) podejmowanie decyzji dotyczących współdziałania w sprawach 
dydaktycznych z innymi wydziałami oraz ogólnouniwersyteckimi 
jednostkami organizacyjnymi; 

14) wyrażanie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby 
niezatrudnione w Uniwersytecie; 

15) zapewnianie jakości kształcenia; 
16) pełnienie funkcji przełożonego wszystkich pracowników i studentów 

wydziału; 
17) upoważnianie kierowników jednostek organizacyjnych lub innych 

pracowników do podejmowania lub wykonywania działań bądź 
czynności w jego imieniu; 

18) nadzorowanie terminowego wykonywania przez pracowników 
obowiązkowych badań lekarskich, zapewnienie wykonania zaleceń 
lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami oraz 
egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5. Dziekan może, w celu realizacji należących do niego zadań, wydawać 
zarządzenia. 

 
Uzasadnienie: Dziekan kieruje polityką kadrową na wydziale oraz sporządza wnioski o zatrudnienie. 

§ 73. 
1. Rektor na wniosek dziekana powołuje nie więcej niż 3 prodziekanów. 
2. Prodziekanem może być nauczyciel akademicki zatrudniony w 

Uniwersytecie, jako podstawowym miejscu pracy, posiadający co najmniej 
stopień naukowy doktora. 

3. Powołanie prodziekana właściwego do spraw studenckich wymaga 
uzgodnienia z samorządem studenckim. Rektor przedstawia kandydata na 
prodziekana samorządowi studenckiemu. Brak stanowiska samorządu 
studenckiego co do osoby kandydata w terminie 14 dni uważa się za 
wyrażenie zgody na jego powołanie. 

 

§ 73. 
1. Rektor na wniosek dziekana lub z własnej inicjatywy, powołuje nie więcej 

niż 3 prodziekanów. 
2. Prodziekanem może być nauczyciel akademicki zatrudniony w 

Uniwersytecie, jako podstawowym miejscu pracy, posiadający co najmniej 
stopień naukowy doktora. 

3. Powołanie prodziekana właściwego do spraw studenckich wymaga 
uzgodnienia z samorządem studenckim. Rektor przedstawia kandydata na 
prodziekana samorządowi studenckiemu. Brak stanowiska samorządu 
studenckiego co do osoby kandydata w terminie 14 dni uważa się za 
wyrażenie zgody na jego powołanie. 

 
Uzasadnienie: uwaga MNiSW 

§ 77. 
1. Na wniosek dyrektora szkoły doktorskiej Rektor może powołać zastępcę 

dyrektora szkoły doktorskiej.  
2. Zastępcą dyrektora szkoły doktorskiej może być osoba posiadająca co 

najmniej stopień naukowy doktora. Przepis § 76 ust. 3 stosuje się 
odpowiednio. 

§ 77. 
1. Na wniosek dyrektora szkoły doktorskiej lub z własnej inicjatywy, Rektor 

może powołać zastępcę dyrektora szkoły doktorskiej.  
2. Zastępcą dyrektora szkoły doktorskiej może być osoba posiadająca co 

najmniej stopień naukowy doktora. Przepis § 76 ust. 3 stosuje się 
odpowiednio. 
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3. Zakres obowiązków zastępcy dyrektora szkoły doktorskiej określa dyrektor 
szkoły doktorskiej i zatwierdza Rektor. 

 

3. Zakres obowiązków zastępcy dyrektora szkoły doktorskiej określa dyrektor 
szkoły doktorskiej i zatwierdza Rektor. 

 
Uzasadnienie: uwaga MNiSW. 

§ 98. 
1. Na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczych i 

badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca: 
1) stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień naukowy doktora 

i osiągnięcia naukowe krajowe lub zagraniczne stanowiące znaczący 
wkład w rozwój określonej dyscypliny, w rozumieniu art. 219 ust. 1  pkt 
2 Ustawy; 

2) znaczące osiągnięcia w zakresie: 
a) działalności dydaktycznej, w szczególności kształcenia kadry 

naukowej, kierowania zespołami badawczymi lub projektami bądź 
prowadzenia projektów; 

b) istotnej aktywności naukowej, w tym w szczególności realizowanej 
w więcej niż jednej uczelni lub instytucji naukowej, również 
zagranicznej. 

Warunkiem zatrudnienia jest również zasięgnięcie opinii właściwej rady 
dyscypliny naukowej oraz opinii Senatu. Rada dyscypliny naukowej, przed 
wydaniem opinii, może zwrócić się do recenzenta spoza Uniwersytetu, 
posiadającego tytuł profesora o ocenę dorobku naukowego kandydata. 

2. Na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych 
może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy 
doktora i nie mniej niż 7-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia 
dydaktyki lub nie mniej niż 7-letnie doświadczenie zawodowe oraz znaczące 
osiągnięcia, w tym co najmniej: 
1) znaczący recenzowany dorobek naukowy dotyczący dydaktyki; 
2) opracowanie lub wdrożenie innowacyjnych metod kształcenia; 
3) osiągnięcia służące zapewnianiu jakości kształcenia, w tym udział w 

uzyskiwaniu na rzecz Uczelni akredytacji; 
4) realizację projektów dydaktycznych; 
5) dorobek w zakresie popularyzacji nauki; 
6) znaczące doświadczenie w sprawowaniu opieki promotorskiej nad 

przygotowywaniem przez studentów prac dyplomowych. 
Warunkiem zatrudnienia jest również zasięgnięcie opinii Senatu. 

 

§ 98. 
1. Na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczych i 

badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca: 
1) stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień naukowy doktora 

i osiągnięcia naukowe krajowe lub zagraniczne stanowiące znaczący 
wkład w rozwój określonej dyscypliny, w rozumieniu art. 219 ust. 1  pkt 
2 Ustawy; 

2) znaczące osiągnięcia w zakresie: 
a) działalności dydaktycznej, w szczególności kształcenia kadry 

naukowej, kierowania zespołami badawczymi lub projektami bądź 
prowadzenia projektów; 

b) istotnej aktywności naukowej, w tym w szczególności realizowanej 
w więcej niż jednej uczelni lub instytucji naukowej, również 
zagranicznej. 

Warunkiem zatrudnienia jest zasięgnięcie opinii Senatu. Senat, przed 
wydaniem opinii, może zwrócić się do recenzenta spoza Uniwersytetu, 
posiadającego tytuł profesora o ocenę dorobku naukowego kandydata. 

 

Uzasadnienie: Zatrudnienie prof. uczelni: wnioskuje dziekan, opiniuje Senat. 
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§ 106. 
Zatrudnienie na stanowisku pracownika badawczego może nastąpić wyłącznie 
na czas określony oraz jedynie w odniesieniu do nauczyciela akademickiego, 
który: 
1) został skierowany do pracy w Uniwersytecie na podstawie umowy zawartej 

z zagraniczną instytucją naukową, lub 
2) jest beneficjentem krajowego konkursu ogłoszonego przez Narodowe 

Centrum Nauki lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub 
międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego, lub 

3) jest zatrudniany na czas realizacji projektu finansowanego: 
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 
b) b) przez inny podmiot przyznający grant badawczy. 

§ 106. 
Zatrudnienie na stanowisku pracownika badawczego może nastąpić wyłącznie 
na czas określony oraz jedynie w odniesieniu do nauczyciela akademickiego, 
który: 
1) został skierowany do pracy w Uniwersytecie na podstawie umowy zawartej 

z zagraniczną instytucją naukową, lub 
2) jest beneficjentem krajowego konkursu ogłoszonego przez Narodowe 

Centrum Nauki lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub 
międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego, lub 

3) jest zatrudniany na czas realizacji projektu finansowanego: 
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 
b) przez inny podmiot przyznający grant badawczy. 

Uzasadnienie: Dostosowanie do przepisów prawa pracy. 
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§ 114. 
1. Pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi są: 

1) pracownicy naukowo-techniczni oraz inżynieryjno-techniczni; 
 

2) pracownicy biblioteczni oraz dokumentacji i informacji naukowej; 
 
 
 
 

3) pracownicy administracji; 
4) pracownicy obsługi. 

2. Zatrudnienie pracownika niebędącego nauczycielem akademickim 
następuje na podstawie umowy o pracę. Umowę o pracę, na wniosek 
kierownika jednostki organizacyjnej, w której pracownik ma wykonywać 
pracę, zawiera Rektor. 

3. Zakres obowiązków pracownika niebędącego nauczycielem akademickim 
określa bezpośredni przełożony, a zatwierdza – właściwy według struktury 
organizacyjnej Uniwersytetu – przełożony szczebla wyższego, o ile odrębne 
przepisy nie stanowią inaczej. 

4. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi podlegają okresowej 
ocenie, której zakres i tryb określa Rektor, po zasięgnięciu opinii związków 
zawodowych. 

 

 
 
 
 
2) pracownicy biblioteczni; 
2a) dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i 

informacji naukowej zatrudnieni na stanowiskach: 
a) starszego kustosza dyplomowanego, 
b) kustosza dyplomowanego; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Na stanowisku kustosza dyplomowanego może być zatrudniona osoba, która: 

1) posiada tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny bądź posiada 
stopień naukowy – w zakresie zgodnym z profilem bądź potrzebami 
badawczymi danej biblioteki; 

2) posiada co najmniej dwuletni staż pracy w bibliotece naukowej, ośrodku 
informacji naukowej, archiwum lub muzeum lub na stanowiskach 
nauczyciela akademickiego; 

3) posiada udokumentowany dorobek działalności organizacyjnej i pracy 
dydaktycznej; 

4) posiada co najmniej 2 publikacje z zakresu bibliotekoznawstwa, 
informacji naukowej, archiwistyki lub muzealnictwa w wydawnictwach 
recenzowanych; 

5) posiada znajomość co najmniej jednego języka obcego, potwierdzoną 
zgodnie z wymogami obowiązującymi w Uniwersytecie; 

6) spełnia inne wymogi określone przez Uniwersytet, niezbędne do 
zajmowania danego stanowiska. 
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6. Na stanowisku starszego kustosza dyplomowanego może być zatrudniona 
osoba, która spełnia wymogi określone w ust. 5 pkt 1, 3, 5, 6 a ponadto: 
1) posiada co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku kustosza 

dyplomowanego; 
2) posiada – w okresie zatrudnienia na stanowisku kustosza 

dyplomowanego - co najmniej 2 publikacje z zakresu 
bibliotekoznawstwa, informacji naukowej, archiwistyki lub muzealnictwa 
w wydawnictwach recenzowanych. 

7. Awansowanie na stanowisko starszego kustosza dyplomowanego następuje 
na podstawie oceny pracy zawodowej, dydaktycznej lub naukowej oraz 
opublikowanego dorobku - dokonanej przez radę biblioteczną lub komisję 
powołaną przez Rektora. 
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§ 137. 
1. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich prowadzonych przez Uniwersytet tworzą samorząd 
studencki. 

2. Organy samorządu studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu 
studentów Uniwersytetu. 

3. Uniwersytet zapewnia środki materialne niezbędne do funkcjonowania 
organów samorządu studenckiego. 

4. Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim dokonuje podziału 
środków przeznaczonych z dotacji, o której mowa w art. 365 pkt 3 Ustawy.  

5. Uniwersytecki organ uchwałodawczy samorządu studenckiego uchwala 
regulamin, który określa strukturę i organizację samorządu oraz jest 
podstawą jego działania. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez 
Senat jego zgodności z Ustawą i Statutem. 

6. Organy samorządu studenckiego uchwalają i promują kodeks etyki studenta. 
7. Do zadań samorządu studenckiego należy reprezentowanie i ochrona 

interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia 
i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a 
także współdziałanie z organami Uniwersytetu w sprawach przewidzianych 
w Ustawie i Statucie. 

8. Organy samorządu studenckiego zawiadamiają Rektora o podjętych 
uchwałach. Rektor uchyla uchwałę, która jest niezgodna z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, Statutem, regulaminem studiów lub 
regulaminem samorządu studenckiego. 

 

§ 137. 
1. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich prowadzonych przez Uniwersytet tworzą samorząd 
studencki. 

2. Organy samorządu studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu 
studentów Uniwersytetu. 

3. Uniwersytet zapewnia środki materialne niezbędne do funkcjonowania 
organów samorządu studenckiego. 

4. Rektor w porozumieniu z samorządem studenckim dokonuje podziału 
środków przeznaczonych z dotacji, o której mowa w art. 365 pkt 3 Ustawy.  

5. Uniwersytecki organ uchwałodawczy samorządu studenckiego uchwala 
regulamin, który określa strukturę i organizację samorządu oraz jest 
podstawą jego działania. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez 
Rektora jego zgodności z Ustawą i Statutem w terminie 30 dni od dnia jego 
przekazania. 

6. Organy samorządu studenckiego uchwalają i promują kodeks etyki studenta. 
7. Do zadań samorządu studenckiego należy reprezentowanie i ochrona 

interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia 
i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a 
także współdziałanie z organami Uniwersytetu w sprawach przewidzianych 
w Ustawie i Statucie. 

8. Organy samorządu studenckiego zawiadamiają Rektora o podjętych aktach, 
w tym uchwałach. Rektor uchyla wydawane przez samorząd studencki akty 
niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Statutem, 
regulaminem studiów lub regulaminem samorządu. Na rozstrzygnięcie w 
sprawie uchylenia aktu służy, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia, 
skarga do sądu administracyjnego. Przepisy o zaskarżaniu do sądu 
administracyjnego decyzji administracyjnych stosuje się odpowiednio. 

 
Uzasadnienie: uwagi MNiSW. 

 


