
 
Uchwała nr 540/02/2020 

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z dnia 27 lutego 2020 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 2020 r. poz. 85) oraz § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego postanawia: 

 

§ 1 

Uchwalić zmiany w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego o następującej treści: 

 

1. § 16 otrzymuje nowe brzmienie: 

1. Za wyróżniające się osiągniecia naukowe, artystyczne i dydaktyczne nauczyciele 

akademiccy mogą otrzymywać nagrody Rektora: 

1) Naukowy Laur Uniwersytetu Rzeszowskiego, łac. Universitatis Resoviensis 

Laurea Sapientis; 

2) Dydaktyczny Laur Uniwersytetu Rzeszowskiego, łac. Universitatis Resoviensis 

Laurea Docentis; 

3) Lider Uniwersytetu Rzeszowskiego; 

4) Nagrody Rektora I, II i III stopnia; 

5) Nagrodę Rektora w formie listu gratulacyjnego. 

2. Wnioski o przyznanie nagród indywidualnych lub zespołowych przedstawiają 

Rektorowi: 

1) Prorektorzy; 

2) Kanclerz UR; 

3) dyrektorzy i kierownicy pozakolegialnych jednostek organizacyjnych UR. 

3. Rektor może, z własnej inicjatywy, przyznać wyróżnienia i nagrody indywidualne 

lub zespołowe. 

4. Wnioski powinny zawierać wskazanie proponowanych stopni nagród 

indywidualnych i zespołowych. W przypadku nagród zespołowych wniosek 

powinien zawierać także propozycję podziału nagrody między członków zespołu. 

5. Rektor kieruje zgłoszone propozycje do jednej z komisji senackich zgodnie z jej 

kompetencjami, celem zaopiniowania. 

2. § 17 otrzymuje nowe brzmienie: 

1. Wnioski o nadanie orderów, odznaczeń oraz nagród państwowych i resortowych 

wyróżniającym się pracownikom oraz osobom zasłużonym dla UR przedstawiają 

Rektorowi: 

1) Prorektorzy; 



 

2) Kanclerz UR; 

3) Dyrektorzy i kierownicy pozakolegialnych jednostek organizacyjnych UR. 

2. Wnioski powinny zawierać wskazanie proponowanego odznaczenia i wyróżnienia 

wraz z uzasadnieniem. 

3. Rektor kieruje zgłoszone propozycje do Uczelnianej Komisji ds. Odznaczeń 

Państwowych celem zaopiniowania. 

4. Senat opiniuje wnioski o nadanie orderów, odznaczeń oraz nagród państwowych 

i resortowych. 

 

3. § 22 ust. 2 pkt 2 lit. d usuwa się. 

4. W § 22 ust. 4 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 

 12)  opiniowanie wniosków o nadanie orderów, odznaczeń oraz nagród państwowych 

i resortowych. 

5. W § 34 ust. 1 dodaje się nowy pkt 15 w brzmieniu: 

15) nadawanie regulaminu przyznawania nagród Rektora; 

6. § 34 ust. 1 dotychczasowe pkt 15 do 22 stają się pkt 16 do 23. 

 

7. § 68 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

1. Zasady powoływania kierownika uniwersyteckiej jednostki klinicznej określa 

Statut.  

 

8. § 68 ust. 3 otrzymuje nowe 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. 

 

9. § 112 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: 

4. W skład komisji konkursowej wchodzą: 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.  

 

10. § 112 ust. 10 otrzymuje nowe 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.   

 

 



 

§ 2 

Pozostałe postanowienia Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

Za realizację uchwały odpowiada Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat. 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Uniwersytetu Rzeszowskiego 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Sylwester Czopek 


