
 
Uchwała nr 505/11/2019 

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

zmieniająca Statut Uniwersytetu Rzeszowskiego  

przyjęty Uchwałą nr 424/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego  

z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

zmieniony Uchwałą 469/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego  

z dnia 26 września 2019 r.  

 

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

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego postanawia: 

 

§ 1 

Uchwalić zmiany w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego o następującej treści: 

 

1. § 19 ust. 3 skreśla się. 

 

2. § 20 ust. 1 i ust. 2 otrzymują nowe brzmienie: 

1. Senat liczy 61 członków. 

2. W skład Senatu wchodzą: 

1) Rektor jako przewodniczący; 

2) wyłonieni w wyborach przedstawiciele: 

a) profesorów i profesorów UR zatrudnionych w UR jako podstawowym 

miejscu pracy w pełnym wymiarze, reprezentujących wszystkie dyscypliny 

naukowe i artystyczne podlegające ewaluacji w UR 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, 

b) pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w UR jako 

podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze, reprezentujących 

dyscypliny naukowe i artystyczne w UR oraz pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi, w liczbie 16,  

c) studentów i doktorantów w liczbie 13. 

 

3. § 20 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: 

4. W UR ta sama osoba może być wybrana do Senatu nie więcej niż na 2 następujące 

po sobie kadencje.  

 

 

 



 

4. § 20 ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie: 

6. W posiedzeniach Senatu w charakterze osób zaproszonych uczestniczą: Kanclerz 

UR, Kwestor UR, byli Rektorzy UR, Prorektorzy, Dziekani, Dyrektor Szkoły 

Doktorskiej UR, audytor wewnętrzny, dyrektor Biblioteki UR oraz dyrektor 

Wydawnictwa UR, Przewodniczący Samorządu Doktorantów UR 

i Przewodniczący Samorządu Studentów UR.  

 

5. § 21 ust.2 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

2) rezygnacji z członkostwa, utraty biernego prawa wyborczego lub zmiany grupy 

wyborczej; 

 

6. § 21 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: 

4. W razie wygaśnięcia mandatu w Senacie KW 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. § 22 ust. 3 pkt 3 lit. b otrzymuje nowe brzmienie: 

b) regulamin Szkoły Doktorskiej UR, w uzgodnieniu z Samorządem Doktorantów 

UR. 

 

8. § 23 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

2. W razie nieobecności Rektora posiedzenia Senatu zwołuje i obradom 

przewodniczy najstarszy wiekiem członek Senatu będący przedstawicielem 

nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora albo profesora 

UR. 

 

9. § 24 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

2. Komisje są ciałami opiniodawczymi. Senat może określić dodatkowe 

kompetencje komisji. 

 

10. § 24 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie: 

5. Stałe komisje składają się z co najmniej 10 członków: 

 

11. W § 24 ust. 5 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

5)   innych osób powołanych przez Senat. 

 

12. § 26 ust. 2 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie: 

4) zaprzestania spełniania wymagań określonych w Ustawie i Statucie, ukończenia 

studiów przez przedstawiciela studentów. 

 

 

 

 



 

13. § 26 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: 

4. Członek Rady UR nie może być członkiem Kolegium Elektorów, Senatu i Rady 

Naukowej Kolegium oraz pełnić funkcji organu i funkcji kierowniczej w UR, ani 

kandydować do nich. 

 

14. § 30 ust. 5 pkt 6 skreśla się i dotychczasowe pkt 7 i 8 stają się pkt 6 i 7. 

 

15. Dotychczasowy § 30 ust. 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie:  

8) jest zatrudniony w UR jako podstawowym miejscu pracy, na czas nieokreślony,  

w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych. 

 

16. § 31 otrzymuje nowe 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 wskazuje  

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

w dniu 1 września pierwszego roku kadencji. 

2. Jeśli Rektor elekt nie wybierze Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia spośród 

wskazanych kandydatów, to Rady Dydaktyczne Kolegiów zgłaszają nowych 

kandydatów. 

3. Jeśli Rektor elekt nadal nie wybierze Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia 

spośród wskazanych kandydatów, to wskazuje swojego kandydata na Prorektora 

ds. Studenckich i Kształcenia. 

4. Kandydatura Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia wymaga uzgodnienia  

z Samorządem Studentów UR. Niezajęcie stanowiska przez samorząd w terminie 

14 dni od dnia przedstawienia kandydatów, uważa się za wyrażenie zgody. 

Dokumenty przekazywane są Przewodniczącemu Samorządu Studentów UR. 

5. Rektor elekt najpóźniej 30 czerwca podaje do wiadomości społeczności 

akademickiej UR, nazwisko kandydata do pełnienia funkcji Prorektora ds. 

Studenckich i Kształcenia. 

 

17. § 32 otrzymuje nowe brzmienie: 

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

2 kandydatów wskazanych przez Radę Naukową Kolegium spomiędzy 

nauczycieli akademickich Kolegium. Rada Naukowa Kolegium wskazuje dwóch 

kandydatów w terminie 14 dni od dnia wyboru Rektora. Powołanie następuje  

w dniu 1 września pierwszego roku kadencji. 

2. Jeśli Rektor elekt nie wybierze Prorektora ds. Kolegium spośród wskazanych 

kandydatów, to Rada Naukowa Kolegium zgłasza 2 nowych kandydatów. 

3. Jeśli Rektor elekt nadal nie wybierze Prorektora ds. Kolegium spośród 

wskazanych kandydatów, to wskazuje swojego kandydata na Prorektora  

ds. Kolegium.  



 

4. Rektor elekt najpóźniej 30 czerwca podaje do wiadomości społeczności 

akademickiej UR nazwisko kandydata do pełnienia funkcji Prorektora  

ds. Kolegium. 

 

18. W § 35 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

9. Od decyzji administracyjnych wydawanych przez Rektora służy wniosek  

o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

 

19. W § 36 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

4. Jeżeli działanie dyrektora lub kierownika podległej Prorektorowi ds. Studenckich  

i Kształcenia jednostki organizacyjnej jest sprzeczne z Ustawą, Statutem lub 

narusza ważny interes UR, Prorektor powiadamia Rektora. 

 

20. § 37 ust. 2 ab initio otrzymuje nowe brzmienie: 

2. Rektor do pełnienia funkcji kierowniczej w UR może powołać nauczyciela 

akademickiego zatrudnionego w UR jako podstawowym miejscu pracy, na czas 

nieokreślony, który spełnia następujące warunki: 

  

21. § 37 ust. 3 skreśla się i tym samym dotychczasowy ust. 4 staje się ust. 3.  

 

22. W § 37 dotychczasowy ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Osobami pełniącymi funkcje kierownicze w UR w rozumieniu Ustawy są: 

prorektorzy, prodziekani, dyrektorzy instytutów, zastępcy dyrektorów 

instytutów, kierownicy jednostek organizacyjnych instytutów, dyrektorzy  

i kierownicy jednostek pozakolegialnych. 

 

23. § 39 ust. 1 pkt 3 0trzymuje nowe brzmienie: 

3) prowadzi aktualizowaną na bieżąco ewidencję pracowników Kolegium  

i udostępnia ją na wniosek organów i jednostek UR. Ewidencja uwzględnia 

przynależność do dyscyplin naukowych, zatrudnienie w określonym instytucie 

i na stanowisku pracy; 

 

24. § 39 ust. 1 pkt 5 0trzymuje nowe brzmienie: 

5) sprawuje pieczę nad infrastrukturą Kolegium, dba o zapewnienie wszystkim 

pracownikom odpowiednich warunków pracy; 

 

25. § 39 ust. 1 pkt 6 0trzymuje nowe brzmienie: 

6) odpowiada za zapewnienie odpowiednio wyposażonych budynków  

i pomieszczeń na potrzeby zajęć dydaktycznych; 

 

26. § 39 ust. 2 0trzymuje nowe brzmienie: 

2. Jeżeli działanie dyrektora lub kierownika podległej Prorektorowi ds. Kolegium 

jednostki organizacyjnej jest sprzeczne z Ustawą, Statutem lub narusza ważny 

interes UR, Prorektor powiadamia Rektora. 



 

 

27. § 39 ust. 3 skreśla się. 

 

28. § 40 ust. 1 pkt 3  ab initio otrzymuje nowe brzmienie: 

a) z dyscypliny posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora 

habilitowanego – 8 osób, 

b) z dyscypliny posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia doktora - 4 osoby, 

c) z dyscypliny nie posiadającej uprawnień akademickich - 2 osoby. 

29. § 41 ust. 3 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

7)  utraty biernego prawa wyborczego. 

 

30. § 42 ust. 1 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie: 

4) zatwierdzanie: 

a) strategii rozwoju dyscyplin naukowych Kolegium, 

b) regulaminu rady instytutu i rady naukowej dyscypliny; 

 

31. W § 43 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

4. W przypadku nieobecności Prorektora ds. Kolegium posiedzenia zwołuje  

i obradom przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Naukowej Kolegium, 

będący przedstawicielem nauczycieli akademickich zatrudnionych na 

stanowisku profesora albo profesora UR. 

 

32. § 45 ust. 1 - 5 0trzymują nowe brzmienie: 

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

2 kandydatów wskazanych przez Radę Dydaktyczną Kolegium spomiędzy 

nauczycieli akademickich Kolegium. Rada Dydaktyczna wskazuje 2 

kandydatów w terminie 30 dni od dnia wyboru Rektora. Powołanie następuje  

w dniu 1 września pierwszego roku kadencji. 

2. Jeśli Rektor elekt nie wybierze Dziekana spośród wskazanych kandydatów, to 

Rada Dydaktyczna Kolegium zgłasza 2 nowych kandydatów. 

3. Jeśli Rektor elekt nadal nie wybierze Dziekana spośród wskazanych 

kandydatów, to wskazuje swojego kandydata na Dziekana spomiędzy 

nauczycieli akademickich Kolegium.  

4. Każdy z kandydatów na Dziekana jest opiniowany przez Prorektora ds. 

Kolegium oraz Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia. Niezajęcie stanowiska 

w terminie 14 dni od dnia przedstawienia kandydatów, uważa się za wyrażenie 

zgody.  

5. Każdy z kandydatów na Dziekana jest uzgadniany z Samorządem Studentów 

Kolegium. Niezajęcie stanowiska w terminie 14 dni od dnia przedstawienia 

kandydatów, uważa się za wyrażenie zgody. Dokumenty przekazywane są 

Przewodniczącemu Samorządu Studentów Kolegium. 

 

 



 

33. W § 45 dodaje się nowy ust. 6 w brzmieniu : 

6. Rektor elekt najpóźniej 30 czerwca podaje do wiadomości społeczności 

akademickiej UR nazwisko kandydata do pełnienia funkcji Dziekana Kolegium. 

 

34. Dotychczasowy § 45 ust. 6 do 12 stają się ust. 7 do 13. 

 

35. W § 45 ust. 6 dotychczasowy pkt 8 otrzymuje nowe brzmienie: 

8) jest zatrudniony w UR jako podstawowym miejscu pracy, na czas nieokreślony,  

w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych. 

 

36. § 45 dotychczasowy ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

12. Od decyzji Dziekana Kolegium dotyczących spraw studenckich i kształcenia 

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

ogłoszenia decyzji. 

 

37. W § 46 ust. 5 dodaje się: 

oraz spełnia wymagania określone w § 37 Statutu. 

 

38. W § 46 dodaje się nowy ust. 8 w brzmieniu: 

8. Każdy z kandydatów na Prodziekanów jest uzgadniany z Samorządem 

Studentów Kolegium. Niezajęcie stanowiska w terminie 14 dni od dnia 

przedstawienia kandydatów, uważa się za wyrażenie zgody. Dokumenty 

przekazywane są Przewodniczącemu Samorządu Studentów Kolegium. 

 

39. § 54 ust. 1 -4 otrzymują nowe brzmienie: 

1. Funkcji Rektora i Prorektora nie można łączyć z funkcją Dziekana, prodziekana, 

Dyrektora Szkoły Doktorskiej UR, dyrektora i zastępcy dyrektora instytutu, 

dyrektora lub kierownika centrum badawczego, badawczo-dydaktycznego, 

dydaktycznego, studium i katedry oraz z członkostwem w Radzie UR. 

2. Funkcji Dziekana i prodziekana nie można łączyć z funkcją Dyrektora Szkoły 

Doktorskiej UR, dyrektora i zastępcy dyrektora instytutu, dyrektora lub 

kierownika centrum badawczego, badawczo-dydaktycznego, dydaktycznego, 

studium i katedry oraz z członkostwem w Senacie i Radzie UR. 

3. Funkcji Dyrektora Szkoły Doktorskiej UR nie można łączyć z funkcją dyrektora 

lub kierownika centrum badawczego, badawczo-dydaktycznego, 

dydaktycznego, studium, dyrektora i zastępcy instytutu, katedry i pozostałych 

jednostek działających w instytucie oraz z członkostwem w Radzie UR. 

4. Funkcji dyrektora i zastępcy dyrektora instytutu nie można łączyć z funkcją 

dyrektora lub kierownika centrum badawczego, badawczo-dydaktycznego, 

dydaktycznego, studium, katedry i pozostałych jednostek działających  

w instytucie oraz z członkostwem w Radzie UR. Rektor w uzasadnionych 

sytuacjach może wyrazić zgodę na czasowe łączenie tych funkcji. 

 

 



 

40. § 57 ust. 1 – 5 otrzymują nowe brzmienie: 

1. Instytutem kieruje dyrektor powołany przez Rektora na kadencję Senatu. 

Powołanie następuje w dniu 1 września pierwszego roku kadencji i może być 

odnowione tylko raz. 

2. Dyrektor instytutu jest wybierany spośród 2 kandydatów wskazanych przez radę 

instytutu. Rada instytutu wskazuje 2 kandydatów w terminie 30 dni od dnia 

wyboru Rektora spomiędzy nauczycieli akademickich instytutu.  

3. Jeśli Rektor elekt nie wybierze dyrektora spośród wskazanych kandydatów, to 

rada instytutu zgłasza 2 nowych kandydatów. 

4. Jeśli Rektor elekt nadal nie wybierze dyrektora spośród wskazanych 

kandydatów, to wskazuje swojego kandydata na dyrektora spomiędzy 

nauczycieli akademickich instytutu.  

5. Każdy z kandydatów na dyrektora jest opiniowany przez Prorektora ds. 

Kolegium. Niezajęcie stanowiska w terminie 14 dni od dnia przedstawienia 

kandydatów uważa się za wyrażenie zgody. 

 

41. W § 57 dodaje się nowy ust. 6 w brzmieniu: 

6. Rektor elekt najpóźniej 30 czerwca podaje do wiadomości społeczności 

akademickiej UR nazwisko kandydata do pełnienia funkcji dyrektora instytutu. 

 

42. Dotychczasowy § 57 ust. 6 do 11 stają się ust. 7 do 12. 

 

43. W dotychczasowym § 57 ust. 6 dodaje się: 

oraz spełnia wymagania określone w § 37 Statutu. 

 

44. W dotychczasowym § 57 ust. 9 dodaje się: 

oraz spełnia wymagania określone w  § 37 Statutu. 

 

45. § 58 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. W skład rady instytutu wchodzą: 

1) dyrektor instytutu; 

2) zastępcy dyrektora instytutu,  

3) profesorowie i doktorzy habilitowani, zatrudnieni w UR w pełnym wymiarze, 

stanowiący nie mniej niż 65% składu rady instytutu; 

4) wyłonieni w wyborach przedstawiciele: 

a) pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych w UR jako 

podstawowym miejscu pracy, stanowiący nie więcej niż 30% składu rady 

instytutu, 

b) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, stanowiący nie 

więcej niż 5% składu rady instytutu. 

 

46. § 58 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

3. Szczegółowy tryb i zasady wyboru oraz odwołania członków rady instytutu 

określa Regulamin Wyborczy UR. 



 

 

47. W § 58 dodaje się nowy ust. 5, ust. 6 oraz ust. 7 w brzmieniu: 

5. Profesorowie i doktorzy habilitowani wchodzący w skład rady instytutu, 

zatrudnieni w instytucie i reprezentujący dyscyplinę naukową tworzą radę 

naukową dyscypliny. 

6. Profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni w innym instytucie  

i reprezentujący daną dyscyplinę naukową powyżej 50% także wchodzą w skład 

rady naukowej danej dyscypliny tylko na wniosek złożony do dyrektora 

instytutu. 

7. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń i pracy rady instytutu i rady naukowej 

dyscypliny określa regulamin zatwierdzony przez Radę Naukową Kolegium.  

 

48. W § 60 ust. 3 dodaje się:  

oraz spełnia wymagania określone w § 37 Statutu. 

 

49. W § 62 ust. 3 dodaje się:  

oraz spełnia wymagania określone w § 37 Statutu. 

 

50. W § 64 ust. 3 dodaje się:  

oraz spełnia wymagania określone w § 37 Statutu. 

 

51. W § 65 ust. 6 dodaje się:  

oraz spełnia wymagania określone w § 37 Statutu. 

 

52. W § 66 ust. 5 dodaje się:  

oraz spełnia wymagania określone w § 37 Statutu. 

 

53. W § 68 ust. 3 dodaje się:  

oraz spełnia wymagania określone w § 37 Statutu. 

 

54. DZIAŁ IV otrzymuje nowe brzmienie: 

WYBORY I ODWOŁYWANIE ORGANÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO. 

 

55. § 82 ust. 3 skreśla się. 

 

56. § 83 otrzymuje nowe brzmienie: 

Wybory w UR są przeprowadzane przez: Kolegium Elektorów UR, Komisję 

Wyborczą UR oraz kolegialne komisje wyborcze, zgodnie z Regulaminem 

Wyborczym UR. 

 

57. W § 85 ust. 3 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

7) utraty biernego prawa wyborczego. 

 

58. § 86 ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie: 



 

6. Nie można łączyć członkostwa w Kolegium Elektorów UR z członkostwem  

w Radzie UR. 

 

59. W § 86 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

7. Szczegółowy tryb i zasady wyboru oraz odwołania członków Kolegium Elektorów 

UR określa Regulamin Wyborczy UR. 

 

60. § 88 ust. 9 otrzymuje nowe brzmienie: 

9. Osoba kandydująca w wyborach jest zobowiązana do rezygnacji z członkostwa 

w Komisji Wyborczej UR lub kolegialnej komisji wyborczej. 

 

61. § 89 ust. 1 pkt 12 skreśla się. 

 

62. § 90 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

5. Rada UR przedstawia Kolegium Elektorów UR listę wskazanych kandydatów na 

Rektora. 

 

63. W § 90 dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu: 

4.  Każdy z elektorów może rekomendować Radzie UR jedną osobę na kandydata 

na Rektora. 

 

64. Dotychczasowy § 90 ust. 4 do 7 staje się ust. 5 do 8. 

 

65. § 91 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

1. Przewodniczący Komisji Wyborczej UR, po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego 

Kolegium Elektorów UR, ogłasza termin i miejsce spotkania kandydatów do 

pełnienia funkcji Rektora z członkami Kolegium Elektorów UR. Spotkanie ma 

charakter otwarty dla wszystkich członków wspólnoty UR. 

 

66. § 92 otrzymuje nowe brzmienie: 

1. Na Rektora zostaje wybrany kandydat, który otrzymał bezwzględną większość 

ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy statutowej liczby 

elektorów. 

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów, 

przeprowadza się, tego samego dnia, kolejne głosowania, w których bierze 

udział 2 kandydatów z największą liczbą głosów. 

 

67. W § 95 dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu: 

4. Wniosek o odwołanie Rektora podpisany przez co najmniej połowę statutowej 

liczby członków Rady UR jest poddawany pod dyskusję na najbliższym 

posiedzeniu Rady UR. Rada UR podejmuje uchwałę w sprawie wniosku  

o odwołanie Rektora większością połowy statutowego składu Rady UR. 

 

68. Dotychczasowy § 95  ust. 4 do 7 staje się ust. 5 do 6. 



 

 

69. W § 96 dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu: 

4. W przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi bierne 

prawo wyborcze przysługuje tylko osobom zatrudnionym w UR w pełnym 

wymiarze czasu pracy. 

 

70. Dotychczasowy § 96 ust. 4 do 7 staje się ust. 5 do 8. 

 

71. § 97 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:  

1.  Prawo zgłaszania kandydatów do Rady UR wraz z uzasadnieniem przysługuje: 

1) Rektorowi – nie więcej niż 6 osób, 

2) grupie 15 senatorów – nie więcej niż 2 osoby. 

 

72. § 98 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:  

2. W razie uzyskania wymaganej liczby głosów przez więcej niż 3 kandydatów z listy 

kandydatów spośród członków wspólnoty UR lub z listy kandydatów spoza 

wspólnoty UR, powołani do rady UR zostają kandydaci z danej listy, którzy 

otrzymali największą liczbę głosów. 

 

73. § 98 ust. 4 skreśla się, a dotychczasowe ust. 5 do 12 stają się ust. 4 do 11. 

 

74. § 100 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

1.  Wygaśnięcie członkostwa w Radzie Naukowej Kolegium stwierdza Komisja 

Wyborcza UR, na podstawie informacji otrzymanych od Prorektora ds. Kolegium. 

 

75. § 100 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

3. W przypadku naruszenia składu Rady Naukowej Kolegium, trwającego ponad 2 

tygodnie, Prorektor ds. Kolegium informuje o tym fakcie  Komisję Wyborczą UR, 

w terminie do 2 tygodni. Komisja Wyborcza UR podejmuje decyzję w tej sprawie. 

 

76. § 101 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

1.  Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów UR trwa 4 lata i rozpoczyna 

się w dniu 1 września w roku wyborów, a kończy w dniu 31 sierpnia ostatniego 

roku kadencji Rady UR. 

 

77. § 101 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

3. Wybory przeprowadza się, jeśli nastąpiła likwidacja lub utworzenie Kolegium. 

 

78. § 101 dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu: 

6. Wybory uzupełniające przeprowadza się, jeśli nastąpiło trwałe naruszenie 

proporcji określonych w Ustawie i Statucie. 

 

79. Dotychczasowy § 101 ust. 4 staje się ust. 5. 

 



 

80. W § 102 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

2.  Wygaśnięcie mandatu stwierdza Komisja Wyborcza UR w formie uchwały 

podjętej na wniosek przewodniczącego organu kolegialnego. 

 

81. W § 102 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

3. Przepisy ust. 2 nie mają zastosowania w przypadkach uregulowanych w § 21 

Statutu. 

 

82. § 103 ust. 3 ab initio otrzymuje brzmienie: 

3. Na wniosek przewodniczącego organu kolegialnego, KWUR stwierdza w formie 

uchwały wygaśnięcie mandatu w przypadkach, gdy: 

 

83. § 105 ust. 2 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

2) profesora Uczelni; 

 

84. § 105 ust. 3 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

3) profesora Uczelni             210 godzin pensum; 

 

85. § 105 ust. 4 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

4) profesora Uczelni            300 godzin pensum;  

  

86. W § 105 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

5. Profesor Uczelni zatrudniony w UR może posługiwać się określeniem profesor 

UR. 

 

87.  § 108 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

3. W skład komisji konkursowej wchodzą: Prorektor ds. Kolegium lub osoba przez 

niego upoważniona, dyrektor instytutu i osoba mająca być bezpośrednim 

przełożonym zatrudnianego pracownika. 

 

88. § 124 ust. 2 i ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

2. Szkołą Doktorską UR kieruje Dyrektor powołany przez Rektora UR, po 

zaopiniowaniu przez Senat. Powołanie może być odnowione tylko raz. 

3. Kandydat na Dyrektora Szkoły Doktorskiej UR wymaga uzgodnienia  

z Samorządem Doktorantów UR. Niezajęcie stanowiska przez Samorząd  

w terminie 14 dni od dnia przedstawienia kandydata, uważa się za wyrażenie 

zgody. Dokumenty przekazywane są Przewodniczącemu Samorządu 

Doktorantów UR. 

 

89.  § 126 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

1.  Szkołą Doktorską UR kieruje Dyrektor Szkoły Doktorskiej UR. 

 

90. § 152 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:  

4. Dziekanat składa się z sekcji odpowiadających za obsługę w szczególności: 



 

1) toku studiów dla kierunku lub kilku kierunków prowadzonych w Kolegium; 

2) działalności dydaktycznej Kolegium; 

3) spraw socjalnych studentów Kolegium; 

4) jakości kształcenia i akredytacji w Kolegium; 

5) praktyk. 

 

 

§ 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 


