
 

Uniwersytet Rzeszowski 
Senat  

 

Uchwała nr 96/09/2021 

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu 

Uniwersytetu Rzeszowskiego (Uchwała nr 424/04/2019 Senatu UR z dnia 4 kwietnia 2019 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu UR, z późn. zm.), Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego 

postanawia: 

 

§ 1 

Uchwalić zmiany do Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego o następującej treści: 

 

1. § 3 otrzymuje brzmienie: 

1. Pracownicy oraz doktoranci i studenci tworzą wspólnotę Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. 

2. Pracownikami Uniwersytetu Rzeszowskiego są nauczyciele akademiccy oraz 

pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. 

 

2. W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. W swoich działaniach Uniwersytet Rzeszowski kieruje się zasadami wolności 

nauczania, badań naukowych oraz twórczości artystycznej.  

 

3. W § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. W stosunkach z zagranicą Uniwersytet Rzeszowski może posługiwać się nazwami, 

między innymi: Rzeszow University, University of Rzeszow, Universität Rzeszow, 

Université de Rzeszow, Жешувский университет, Universidad de Rzeszow, 

Università di Rzeszow, Жешувський Університет, 熱舒夫大學. 

 

4. W § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Organy kolegialne UR oraz komisje i inne gremia działające na podstawie Statutu UR  

w razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie zebrania  

w formie tradycyjnej mogą – za zgodą Rektora UR – podejmować uchwały za 

pomocą certyfikowanych środków komunikacji elektronicznej. 

 

5. W § 20 ust. 1 pkt. 2) lit. a) otrzymuje brzmienie: 

1. profesorów i profesorów UR zatrudnionych w UR jako podstawowym miejscu pracy 

w pełnym wymiarze, reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne 

podlegające ewaluacji w UR, zgodnie ze stanem na dzień rozpoczynający kadencję 

Senatu, oraz profesorów i profesorów UR, zatrudnionych w UR jako podstawowym 



 
 
 

miejscu pracy w pełnym wymiarze, reprezentujących dyscypliny naukowe  

i artystyczne niepodlegające ewaluacji w UR, w liczbie 31 . 

 

6. W § 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. W razie wygaśnięcia mandatu w Senacie Komisja Wyborcza UR zarządza  

i przeprowadza wybory uzupełniające, w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia przez 

Rektora wygaśnięcia mandatu, z zastrzeżeniem § 139 ust. 4 pkt 5 Statutu. Kadencja 

wybranego w tym trybie członka Senatu kończy się z upływem bieżącej kadencji. 

 

7. W § 22: 

1) usuwa się  w ust. 1 pkt. 2).  

2) dotychczasowe punkty 3 – 10 stają się punktami 2 – 9. 

3) w ust. 3, pkt. 1) po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu: 

d) zasad i trybu przeniesienia studenta na Uniwersytet Rzeszowski z innej uczelni 

krajowej lub uczelni zagranicznej. 

4) uchyla się w ust. 4 pkt. 6) lit. c). Dotychczasowa lit. d) staje się lit. c). 

 

8. W § 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Stałymi komisjami Senatu są: 

 

9. Dodaje się § 24a w brzmieniu: 

1. W UR działa Komisja ds. przeciwdziałania mobbingowi i korupcji. 

2. W UR działa Komisja Bioetyczna Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

3. W UR działa Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania. 

 

10. W § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Rada Uniwersytetu Rzeszowskiego (Rada UR) jest organem kolegialnym UR. 

 

11.  W § 28: 

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Posiedzenia Rady UR są zwoływane w każdym czasie, gdy wymaga tego interes 

UR, nie rzadziej jednak niż 1 raz na kwartał. 

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Zwołanie posiedzenia Rady UR wymaga przekazania zawiadomienia o terminie 

posiedzenia wszystkim jej członkom na co najmniej 7 dni przed jej planowanym 

terminem. Wraz z zawiadomieniem członkowie Rady UR otrzymują: porządek 

obrad, materiały informacyjne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad oraz 

projekty uchwał. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady UR może termin ten 

skrócić do 3 dni, określając sposób przekazania zaproszenia. 

3) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

7. Jeżeli w posiedzeniu Rady UR nie może uczestniczyć Przewodniczący Rady UR, to  

upoważnia on innego członka Rady do przewodniczenia posiedzeniu. 

 



 
 
 

12. W § 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia jest powoływany na kadencję Senatu 

spośród kandydatów wskazanych przez Rady Dydaktyczne Kolegiów, spomiędzy 

nauczycieli akademickich Kolegium. Rada Dydaktyczna Kolegium może wskazać  

1 kandydata w terminie 14 dni od dnia wyboru Rektora. Powołanie następuje w dniu 

1 września pierwszego roku kadencji. 

 

13. W § 32: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Prorektor ds. Kolegium jest powoływany na kadencję Senatu spośród 

maksymalnie 2 kandydatów wskazanych przez Radę Naukową Kolegium 

spomiędzy nauczycieli akademickich Kolegium. Rada Naukowa Kolegium 

wskazuje kandydata lub kandydatów w terminie 14 dni od dnia wyboru Rektora. 

Powołanie następuje w dniu 1 września pierwszego roku kadencji. 

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Jeśli Rektor elekt po wskazaniu przez Radę Naukową Kolegium nie wybierze 

Prorektora ds. Kolegium, to Rada Naukowa Kolegium w terminie 14 dni od decyzji 

Rektora elekta ponownie wskazuje kandydata lub kandydatów. 

3) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Jeśli Rektor elekt po drugim wskazaniu przez Radę Naukową Kolegium nadal nie 

wybierze Prorektora ds. Kolegium, to wskazuje swojego kandydata na Prorektora 

ds. Kolegium. 

 

14. W § 33:  

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

1. W UR działa Kolegium Rektorskie w składzie: Rektor, Prorektorzy, Kanclerz UR  

i Kwestor UR oraz Dyrektor Biura Rektora, pełniący funkcje sekretarza Kolegium.  

2) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

2. Kolegium Rektorskie pełni funkcje doradcze dla Rektora. 

3) dotychczasowy ust. 2 staje się ust. 3. 

 

15. W § 40 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. W posiedzeniach Rady Naukowej Kolegium, w charakterze osób zaproszonych, 

może uczestniczyć po jednym przedstawicielu z każdego instytutu Kolegium 

posiadającym stopień doktora i zatrudnionym w UR jako podstawowym miejscu 

pracy w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych. 

 

16. W § 42 ust. 2 pkt. 1), lit. a) otrzymuje brzmienie: 

a) kandydata lub 2 kandydatów na Prorektora ds. Kolegium. 

 

17. W § 45: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 



 
 
 

1. Dziekan Kolegium jest powoływany przez Rektora na kadencję Senatu spośród 

maksymalnie 2 kandydatów wskazanych przez Radę Dydaktyczną Kolegium 

spomiędzy nauczycieli akademickich Kolegium. Rada Dydaktyczna wskazuje 

kandydata lub kandydatów w terminie 30 dni od dnia wyboru Rektora. Powołanie 

następuje w dniu 1 września pierwszego roku kadencji. 

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Jeśli Rektor elekt po wskazaniu przez Radę Dydaktyczną Kolegium nie wybierze 

Dziekana, to Rada Dydaktyczna Kolegium w terminie 14 dni od decyzji Rektora 

elekta ponownie wskazuje kandydata lub kandydatów. 

3) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Jeśli Rektor elekt po drugim wskazaniu przez Radę Dydaktyczną Kolegium nadal 

nie wybierze Dziekana, to  wskazuje swojego kandydata na Dziekana spomiędzy 

nauczycieli akademickich Kolegium. 

4) w ust. 12 pkt. 2) dodaje się lit. d) i e) w brzmieniu: 

d) planowania obciążeń zajęć dydaktycznych dla poszczególnych nauczycieli, w tym 

osób planowanych do prowadzenia zajęć na podstawie umów cywilnoprawnych, 

e) realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych w Kolegium na poszczególnych 

kierunkach studiów, 

5) w ust. 12 pkt. 3) otrzymuje brzmienie: 

3) zatwierdzanie podziału i obsady zajęć dydaktycznych na prowadzonych  

w Kolegium kierunkach studiów, w porozumieniu z dyrektorami instytutów,  

w celu zapewnienia spójności programów z prowadzonymi badaniami naukowymi 

w dyscyplinach związanych z kierunkami studiów, 

6) w ust. 12 po pkt. 5) dodaje się punkty 6), 7), 8) w brzmieniu: 

6) opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, których przedmiotem są 

sprawy studenckie i kształcenie, 

7) rozstrzyganie spraw dotyczących kształcenia studentów w Kolegium, 

8) wykonywanie innych zadań określonych w aktach wewnętrznych wydanych przez 

Senat lub Rektora. 

7) ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

13. Dziekan Kolegium rozpatruje w pierwszej instancji sprawy studenckie w drodze 

decyzji administracyjnych – w przypadkach, gdy ustawa wymaga wydania 

decyzji administracyjnej albo w drodze rozstrzygnięć niemających charakteru 

decyzji administracyjnych, niezastrzeżone przez ustawę lub inne przepisy prawa 

do kompetencji innych organów Uczelni. 

8) po ust. 13 dodaje się ust. 14 w brzmieniu: 

14. Od decyzji i rozstrzygnięć Dziekana Kolegium dotyczących spraw studenckich 

przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub 

ogłoszenia decyzji lub rozstrzygnięcia. 

 

18. W § 48:  

1) ust. 1 pkt. 8) otrzymuje brzmienie: 



 
 
 

8) zatwierdzanie regulaminu przyznawania Dyplomu Uznania Dziekana dla 

absolwenta oraz Listu Gratulacyjnego Dziekana dla studenta; 

2) ust. 1 pkt. 9) lit. b) otrzymuje brzmienie: 

b) kandydata lub kandydatów na Dziekana, 

3) w ust. 1 po pkt. 9) dodaje się pkt. 10) w brzmieniu: 

10) wykonywanie innych zadań określonych w aktach wewnętrznych wydanych 

przez Senat lub Rektora. 

4) w ust. 2 dodaje się pkt. 3) i 4) w brzmieniu: 

3) zatrudnienie nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktycznych na podstawie 

umów cywilnoprawnych; 

4) wnioski dotyczące utworzenia lub wprowadzenia zmian dotyczących studiów 

podyplomowych lub innych form kształcenia. 

 

19. W § 51 ust. 2:  

1) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

2. Zespół programowy kierunku studiów liczy od 6 do 10 osób. W jego skład 

wchodzą: 

2) ust. 2 pkt. 2) otrzymuje brzmienie: 

2) przedstawiciele dyscyplin naukowych, wskazani przez dyrektora instytutu 

proporcjonalnie do procentowego udziału dyscyplin w kierunku studiów;  

w przypadku gdy udział dyscyplin w kierunku studiów jest mniejszy niż 20% do 

składu zespołu Prorektor ds. Kolegium może nie powoływać przedstawiciela tej 

dyscypliny. 

 

20. W § 55 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

6. W instytucie mogą być tworzone: katedry, zakłady, pracownie, laboratoria, czytelnie 

oraz inne jednostki naukowe, administracyjne i usługowe. 

 

21. W § 57: 

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Dyrektor instytutu jest wybierany spośród maksymalnie 2 kandydatów 

wskazanych przez radę instytutu. Rada instytutu wskazuje kandydata lub 

kandydatów w terminie 30 dni od dnia wyboru Rektora spomiędzy nauczycieli 

akademickich instytutu. 

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Jeśli Rektor elekt po wskazaniu przez radę instytutu nie wybierze dyrektora, to 

rada instytutu w terminie 14 dni od decyzji Rektora elekta ponownie wskazuje 

kandydata lub kandydatów. 

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Jeśli Rektor elekt po drugim wskazaniu przez radę instytutu nadal nie wybierze 

dyrektora, to  wskazuje swojego kandydata na dyrektora spomiędzy nauczycieli 

akademickich instytutu. 

 



 
 
 

22. W § 58: 

1) w ust. 4 pkt. 3) usuwa się lit. b) i c). 

2) ust. 4 pkt. 4) lit. d) zmienia numerację na lit. b) i otrzymuje brzmienie: 

b) promotorów prac dyplomowych. 

3) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni w instytucie i reprezentujący 

dyscyplinę naukową tworzą radę naukową dyscypliny. Przewodniczącym rady 

naukowej dyscypliny jest dyrektor instytutu. 

4) dodaje się nowy ust. 7 w brzmieniu: 

7. Rada naukowa dyscypliny zgłasza kandydatów na promotorów rozpraw 

doktorskich oraz członków komisji w postępowaniach o nadanie stopni 

naukowych i stopni w dziedzinie sztuki. 

5) dotychczasowy ust. 7 zmienia numerację na ust. 8. 

 

23. W § 63 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Pracownię i laboratorium tworzy lub likwiduje Rektor, po zasięgnięciu opinii rady 

instytutu, z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora instytutu w porozumieniu  

z Prorektorem ds. Kolegium. 

 

24. Po § 64 dodaje się nowy § 64a w brzmieniu: 

1. W Uniwersytecie Rzeszowskim mogą być tworzone zespoły badawcze powoływane 

przez Rektora na potrzeby realizacji konkretnego zadania badawczego. 

2. W skład zespołu badawczego mogą wchodzić pracownicy badawczy, badawczo-

dydaktyczni, inżynieryjno-techniczni, naukowo-techniczni, słuchacze studiów 

doktorskich oddelegowani przez dyrektora/ów instytutu/ów do realizacji 

konkretnego zadania badawczego. 

3. Zespołem badawczym kieruje lider, powoływany i odwoływany przez Rektora. 

4. Liderem zespołu badawczego może być nauczyciel akademicki wyróżniający się 

aktywnością naukową oraz zatrudniony w UR jako podstawowym miejscu pracy  

w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, posiadający co 

najmniej stopień doktora. 

5. Zasady powoływania i funkcjonowania zespołów badawczych oraz kryteria i tryb 

powoływania lidera zespołu badawczego określa regulamin zatwierdzony przez 

Rektora. 

 

25. W § 66: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. W celu wypełniania zadań dydaktycznych, kulturalnych, rekreacyjnych  

i usługowych w UR mogą być tworzone jednostki organizacyjne w formie 

studium. 

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Dyrektora studium powołuje Rektor na wniosek Prorektora ds. Studenckich  

i Kształcenia. 



 
 
 

 

26. W § 68:  

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Jednostką kliniczną na bazie obcej będącą kliniką, odziałem klinicznym, zakładem 

lub pracownią kieruje wyłoniony w drodze konkursu kierownik powołany przez 

Rektora. 

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Kierownikiem jednostki klinicznej może zostać nauczyciel akademicki 

zatrudniony w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych  

w UR jako podstawowym miejscu pracy, posiadający co najmniej stopień doktora 

habilitowanego oraz spełniający wymagania określone w § 37 Statutu,  

z wyjątkiem wymogu zatrudnienia w UR na czas nieokreślony. 

 

27. W § 70: 

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Wydawnictwem UR kieruje dyrektor powoływany przez Rektora na kadencję 

Senatu. 

2) dodaje się nowy ust. 8 o brzmieniu: 

9. Nadzór nad finansową działalnością Wydawnictwa UR sprawuje Kwestor UR. 

3) dotychczasowy ust. 8 staje się ust. 9. 

 

28. W § 72 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Biblioteką UR kieruje dyrektor Biblioteki UR powoływany przez Rektora na kadencję 

Senatu. 

 

29. W § 75:  

1) dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu: 

5. Nadzór nad finansową działalnością Archiwum UR sprawuje Kwestor UR. 

2) dotychczasowy ust. 5 staje się ust. 6. 

 

30. W § 76: 

1) dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu: 

5. Nadzór nad finansową działalnością Muzeum sprawuje Kwestor UR. 

2) dotychczasowe ust. 5-6 stają się ust. 6-7. 

 

31. W § 83 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie zebrania 

wyborczego w formie tradycyjnej, zebranie może zostać przeprowadzone w innej 

formie. W takim wypadku właściwa komisja wyborcza może przeprowadzić 

głosowanie korespondencyjne lub głosowanie za pomocą certyfikowanych środków 

komunikacji elektronicznej za zgodą Komisji Wyborczej UR lub – jeśli wnioskodawcą 

jest KWUR – Rektora UR. 

 



 
 
 

32. W § 100 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. W razie wygaśnięcia członkostwa w Radzie Naukowej Kolegium KW UR zarządza 

wybory uzupełniające.  

 

33. W § 103 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

4. W sytuacji, gdy w skład organu lub ciała wieloosobowego wchodzi zbyt duża liczba 

przedstawicieli dyscypliny lub pochodzących z wyboru przedstawicieli 

reprezentowanych grup, KWUR wygasza odpowiednią liczbę mandatów. Zasady 

postępowania w takim przypadku określa Regulamin wyborczy. 

 

34. W § 106:  

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje i rozwiązuje Rektor na 

wniosek Prorektora ds. Kolegium oraz dyrektora instytutu albo z własnej 

inicjatywy, po uzgodnieniu z Prorektorem ds. Kolegium oraz dyrektorem 

instytutu. 

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Rektor, na wniosek Prorektora ds. Kolegium oraz dyrektora instytutu albo  

z własnej inicjatywy, po uzgodnieniu z Prorektorem ds. Kolegium oraz 

dyrektorem instytutu, może przedłużyć zatrudnienie nauczycielowi 

akademickiemu pracującemu w Kolegium UR. 

 

35. W § 108: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Konkurs oraz wymagania konkursowe na stanowisko nauczyciela akademickiego, 

za zgodą Rektora, ogłasza Prorektor ds. Kolegium na wniosek Dyrektora 

Instytutu. 

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Komisja konkursowa przeprowadza ocenę kwalifikacji kandydatów na 

stanowiska, na których zatrudniani są nauczyciele akademiccy, w oparciu  

o wymagania konkursowe oraz dokumenty złożone przez kandydatów. Na 

wniosek Dyrektora Instytutu dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rozmowy 

kwalifikacyjnej z kandydatem, w tym w języku obcym, w szczególności w języku 

angielskim. 

3) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 60 dni od 

daty jego ogłoszenia. 

4) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

8. Informację o konkursie oraz jego wyniku wraz z uzasadnieniem udostępnia się na 

stronach internetowych: UR, w BIP na stronie UR i ministra właściwego ds. 

szkolnictwa wyższego i nauki w terminie 60 dni odpowiednio przed konkursem  

i po jego zakończeniu. 

5) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 



 
 
 

9. Informację o konkursie udostępnia się w języku angielskim na stronach 

internetowych Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych 

naukowców, przeznaczonym do publikacji ofert pracy dla naukowców, w terminie 

co najmniej 60 dni przed konkursem. 

6) ust. 10 pkt. 2) lit. b otrzymuje brzmienie: 

b) 2 opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie w przypadku 

konkursu na stanowisko asystenta i adiunkta. 

7) w ust. 10 pkt. 2) dodaje się lit. d) w brzmieniu: 

d) poświadczenie lub informacja o poziomie znajomości języka angielskiego. 

 

36. W § 109 ust. 1 pkt. 2) otrzymuje brzmienie: 

2) zmiany na inne stanowisko wymienione w art. 116 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. Z wnioskiem do Rektora występuje Prorektor ds. Kolegium albo 

Rektor z własnej inicjatywy, po uzgodnieniu z Prorektorem ds. Kolegium. 

 

37. W § 112:  

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. W skład komisji konkursowej wchodzą w szczególności: Prorektor ds. Kolegium, 

dyrektor podmiotu leczniczego lub osoba zarządzająca podmiotem leczniczym 

oraz osoba reprezentująca tą samą lub pokrewną dyscyplinę naukową 

posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego. 

2) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

10. W jednostce klinicznej na bazie obcej, kierownikiem kliniki może zostać osoba nie 

spełniająca wymagań określonych w § 68 Statutu lub nie wyłoniona w drodze 

konkursu, jeżeli przewiduje to umowa z podmiotem leczniczym. Umowa  

z podmiotem leczniczym może określać skład komisji w sposób odmienny niż  

w ust. 4. 

 

38. W § 114 ust. 8 pkt. 2) otrzymuje brzmienie: 

2) Komisji przewodniczy Prorektor wskazany przez Rektora. 

 

39. W § 117 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Nauczycielom akademickim pełniącym funkcje: Rektora, Prorektora, Dziekana, 

Prodziekana, Dyrektora Szkoły Doktorskiej UR, dyrektora instytutu, kierownika 

kierunku studiów przysługuje obniżenie wymiaru pensum w wymiarze do 50 %.  

 

40. W § 118 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Podstawą uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia jest orzeczenie lekarskie 

wydane przez placówkę medycyny pracy, z którą UR związany jest umową. 

 

41. W § 138 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 



 
 
 

4. Wyróżniającym się absolwentom może zostać przyznany Dyplom Uznania Dziekana, 

a wyróżniającym się studentom na kierunku studiów - List Gratulacyjny Dziekana, 

zgodnie z regulaminem, o którym mowa w § 48 ust. 8. 

 

42. W § 144 usuwa się w ust. 3 pkt. 2) lit. i) oraz j). 

 

43. W § 145:  

1) ust. 1 przyjmuje brzmienie: 

1. Inspektor Ochrony Danych UR, Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej, 

audytor wewnętrzny, radca prawny, rzecznik UR, specjalista ds. legislacyjnych 

oraz specjalista ds. obronnych podlegają bezpośrednio Rektorowi. 

2) dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu: 

1. Pełnomocnicy powołani przez Rektora do określonych spraw podlegają 

bezpośrednio Rektorowi. 

 

44. W § 153: 

1) w ust. 3 po pkt. 4) dodaje się pkt. 5) w brzmieniu: 

5) obsługa Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji ds. 

Doktorantów. 

2) w ust. 3 zmienia się numerację pkt. 5) na pkt. 6). 

 

45. W § 157 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

4. Procedury związane ze sprzedażą składników majątku UR określone są w odrębnym 

regulaminie wydanym przez Rektora. 

 

46. Usuwa się w przepisach przejściowych dotychczasowe paragrafy 170, 171, 172, 173, 

174, 175, 176, 180, 181, 182 i 184. 

 

47.Dotychczasowe § 177-179 stają się § 170-172. 

 

48. W dotychczasowym § 179 (po zaproponowanych zmianach § 172): 

1) usuwa się ust. 2 oraz ust. 3, 

2) dotychczasowe ust. 4-5 staja się ust. 2-3. 

 

49. Dotychczasowe § 183 staje się § 173.  

 

50. W dotychczasowym § 183 (po zaproponowanych zmianach § 173) ust. 3 otrzymuje 

brzmienie: 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, zachowują prawo do urlopu wypoczynkowego  

w wymiarze i na zasadach określonych dla nauczycieli akademickich do osiągnięcia 

wieku emerytalnego.  

 

 



 
 
 

51. Dotychczasowy § 185 staje się § 174. 

 

§ 2 

Tekst jednolity Statutu UR zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Za realizację uchwały odpowiada  Rektor  Uniwersytetu  Rzeszowskiego. 

 

§ 4 

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. 

 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 

 

prof. dr hab. Sylwester Czopek 

Rektor 


