Uchwała nr 469/09/2019
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 26 września 2019 r.
zmieniająca Uchwałę nr 424/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego
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 art. 227 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm), Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego
postanawia:
§1
Uchwalić zmiany w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego o następującej treści:

1. § 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
Przebieg uroczystości związanych z aktem promocji doktora honoris causa określa
Regulamin Ceremoniału Akademickiego Uniwersytetu Rzeszowskiego zwany dalej
Regulaminem Ceremoniału Akademickiego UR.
2. § 13 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
Przebieg uroczystości związanych z wręczeniem medali określa Regulamin
Ceremoniału Akademickiego UR.
3. § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Przebieg uroczystości związanych z przyznania tytuł profesora honorowego UR
określa Regulamin Ceremoniału Akademickiego UR.
4. § 18 otrzymuje brzmienie:
1. Regulamin Ceremoniału Akademickiego UR jest zbiorem reguł i przepisów,
określających obowiązujące formy i tryb postępowania przedstawicieli
wspólnoty akademickiej w oficjalnych uroczystościach w UR.
2. Regulamin Ceremoniału Akademickiego UR uchwala Senat.
5. § 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
W posiedzeniach Senatu w charakterze osób zaproszonych uczestniczą: Kanclerz
UR, Kwestor UR, Rektorzy Seniorzy, Dziekani, audytor wewnętrzny, dyrektor
Biblioteki UR oraz dyrektor Wydawnictwa UR.

6. § 21 ust. 3 i 4 otrzymuje brzmienie:
3. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Rektor jako przewodniczący Senatu,
w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji.
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. Kadencja wybranego w tym trybie członka Senatu kończy
się z upływem bieżącej kadencji i nie wlicza się jej do liczby kadencji.
7. § 22 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) Do kompetencji Senatu należy, w szczególności:
1) uchwalanie Statutu bezwzględną większością głosów;
8. § 22 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
uchwala Regulamin Ceremoniału Akademickiego UR.
9. § 22 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
uchwalanie większością 2/3 głosów:
10. § 22 ust. 4 dodaje się nowy pkt 4 w brzmieniu:
skrócenie kadencji Rady UR bezwzględną większością głosów, zgodnie z § 98 ust 11
Statutu
11. § 22 ust. 4 dodaje się nowy pkt 5 w brzmieniu:
uchwalanie Regulaminu Wyborczego UR;
12. § 22 ust. 4 do 9 pkt stają się pkt 6 do 11
13. § 23 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
Z zastrzeżeniem stosownych przepisów Statutu, Senat podejmuje uchwały na
posiedzeniach zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
statutowej liczby członków.
14. § 26 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:
W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie UR, KW UR zarządza wybory
uzupełniające.
15. § 26 dotychczasowy ust. 3 staje się nowym ust. 4

16. § 30 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
Powołanie może być odnowione tylko raz.

17. § 30 dodaje się nowy ust. 10 w brzmieniu:
Jeśli kadencja powołanego Prorektora zakończy się przed upływem kadencji, to
Rektor powołuje nowego Prorektora zgodnie z trybem o którym mowa w § 31 lub § 32.
Kadencja powołanego w tym trybie Prorektora kończy się z upływem bieżącej
kadencji i nie wlicza się jej do liczby kadencji.
18. § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do zgodności treści uchwały
Senatu z przepisami Ustawy lub Statutu, Rektor może zawiesić wykonanie uchwały
Senatu i poinformować ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki.
19. § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Rektor do pełnienia funkcji kierowniczej w UR może powołać nauczyciela
akademickiego zatrudnionego w UR jako podstawowym miejscu pracy, który spełnia
następujące warunki:
20. § 41 ust. 3 dodaje się nowy pkt 3, pkt 4 i pkt 5 w brzmieniu:
3. ustania lub przerwy w zatrudnieniu w UR;
4. zmiany zatrudnienia z grupy badawczej lub badawczo – dydaktycznej na grupę
dydaktyczną;
5. zmiany dyscypliny naukowej;
21. § 41 ust. 3 pkt 3 staje się pkt 6
22. § 45 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
Powołanie może być odnowione tylko raz.
23. § 45 dodaje się nowy ust. 9 w brzmieniu:
Jeśli kadencja powołanego Dziekana zakończy się przed upływem kadencji, to Rektor
powołuje nowego Dziekana zgodnie z trybem o którym mowa w § 45 ust od 1-5.
Kadencja powołanego w tym trybie Dziekana kończy się z upływem bieżącej
kadencji i nie wlicza się jej do liczby kadencji.
24. § 45 dotychczasowe ust. 9 do ust. 11 stają się ust. 10 do ust. 12
25. § 45 w nowym ust. 11 dodaje się nowy pkt 4 w brzmieniu:
ustalanie zakresów obowiązków Prodziekanów Kolegium,
26. § 45 nowy ust. 11 pkt 4 staje się pkt 5

27. § 46 otrzymuje brzmienie:
1. Rektor powołuje Prodziekanów Kolegium.

2. Prorektor ds. Kolegium, na wniosek Dziekana, występuje do Rektora o powołanie
prodziekanów, w liczbie nie większej niż 3.
3. Liczba prodziekanów powinna być dostosowana do potrzeb Kolegium oraz liczby
studentów.
4. W przypadku gdy liczba studentów Kolegium przekracza pięć tysięcy, Rektor
może powołać czwartego Prodziekana.
5. Prodziekanem może zostać nauczyciel akademicki posiadający co najmniej
stopień doktora, zatrudniony w UR w Kolegium jako podstawowym miejscu
pracy, w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych lub dydaktycznych.
6. Jeśli kadencja powołanego Prodziekana zakończy się przed upływem kadencji, to
Rektor powołuje nowego Prodziekana zgodnie z trybem o którym mowa w ust. 1
i ust 2. Kadencja powołanego w tym trybie Prodziekana kończy się z upływem
bieżącej kadencji i nie wlicza się jej do liczby kadencji.
7. Powołanie może być odnowione tylko raz.
28. § 51 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) Zespół programowy kierunku studiów liczy do 6 osób. W jego skład wchodzą:
2) przedstawiciele dyscyplin naukowych, wskazani przez dyrektorów instytutu
proporcjonalnie do procentowego udziału dyscyplin w kierunku studiów,
w przypadku gdy udział dyscypliny w kierunku studiów jest mniejszy niż 25%
do składu zespołu Prorektor ds. Kolegium może nie powoływać
przedstawiciela tej dyscypliny;
29. § 51 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
Organizację i funkcjonowanie zespołów programowych kierunku studiów w zakresie
nieuregulowanym przez Statut określa regulamin Kolegium.
30. § 57 ust. 8 zdanie 2 otrzymuje brzmienie:
Powołanie może być odnowione tylko raz.
31. § 57 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
W instytucie powołuje się nie więcej niż 2 zastępców dyrektora w zależności od
wielkości instytutu, spośród nauczycieli zatrudnionych w UR w instytucie jako
podstawowym miejscu pracy, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
instytutu, posiadających co najmniej stopień doktora.

32. § 57 ust. 11 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
współpraca z Dziekanem w zakresie kształcenia, w tym przedstawianie projektu
obciążeń dydaktycznych pracowników instytutu w celu zapewnienia spójności
programów z prowadzonymi badaniami naukowymi w dyscyplinach związanych
z kierunkami studiów;

33. § 58 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
profesorowie i profesorowie UR, zatrudnieni w UR jako podstawowym miejscu pracy
w pełnym wymiarze, stanowiący nie mniej niż 65% składu rady instytutu;
34. § 58 ust. 1 pkt 4a otrzymuje brzmienie:
pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych w UR jako podstawowym
miejscu pracy, stanowiący nie mniej niż 30% składu rady instytutu,
35. § 58 ust. 1 pkt 4c usuwa się
36. § 58 dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:
W posiedzeniach rady instytutu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez
przewodniczącego rady z własnej inicjatywy lub na wniosek 20% członków rady.
37. § 58 dotychczasowe ust. 2 i ust. 3 stają się ust. 3 i ust. 4
38. § 58 nowy ust. 4 pkt 1 dodaje się lit. d w brzmieniu:
istotne sprawy związane z działalnością instytutu.
39. § 60 ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
Powołanie może być odnowione tylko raz.
40. § 65 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
Dyrektorem centrum może być nauczyciel akademicki zatrudniony w UR jako
podstawowym miejscu pracy w grupie pracowników badawczych, badawczo –
dydaktycznych lub dydaktycznych.
41. § 66 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
Dyrektorem studium może być nauczyciel akademicki zatrudniony w UR jako
podstawowym miejscu pracy w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych lub
dydaktycznych.
42. § 67 otrzymuje brzmienie:
1. Bazę kliniczną UR mogą tworzyć następujące uniwersyteckie podmioty
lecznicze:
1) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których UR jest
podmiotem tworzącym,
2) spółki kapitałowe, w których UR jest większościowym udziałowcem.
2. Organizację i zakres działania uniwersyteckiego podmiotu leczniczego określa
jego statut lub umowa spółki.
3. Bazę kliniczną Uczelni mogą również stanowić jednostki organizacyjne
podmiotów leczniczych innych, niż wskazane w ust. 1 , zwane dalej
„jednostkami klinicznymi na bazie obcej”, udostępnione UR w celu prowadzenia
kształcenia przed i podyplomowego w zawodach medycznych, na podstawie

umów lub porozumień, zawartych na warunkach określonych w ustawie
o działalności leczniczej.
4. UR realizuje zadania dydaktyczne i badawcze w podmiotach leczniczych,
o których mowa w ust. 1 i 3, na podstawie ustawy o działalności leczniczej
i zawartej zgodnie z tą ustawą umowy o udostępnienie jednostek
organizacyjnych na realizację zajęć dydaktycznych w powiązaniu z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.
5. Celem funkcjonowania jednostek klinicznych jest realizacja zadań badawczych
i dydaktycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń i promocją zdrowia.
6. Za wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych realizowanych
w podmiotach leczniczych, o których mowa w ust. 1 i 3, odpowiedzialność
ponosi UR, a za świadczenie usług medycznych odpowiedzialność ponosi
podmiot leczniczy.
7. Jednostki Kliniczne na bazie obcej powołuje Rektor na wniosek Prorektora
Kolegium Nauk Medycznych zaopiniowany przez Radę Naukową i Radę
Dydaktyczną Kolegium. Używanie nazwy „Klinika lub „kliniczny” w jednostce
klinicznej na bazie obcej wymaga zgody UR.
43. § 68 otrzymuje brzmienie:
1. Zasady powoływania Kierownika uniwersyteckiej jednostki klinicznej określa
Statut tej jednostki lub umowa spółki.
2. Jednostką kliniczną na bazie obcej będącą kliniką, odziałem klinicznym, zakładem
lub pracownią kieruje wyłoniony w drodze konkursu kierownik powołany przez
Rektora po uzyskaniu akceptacji dyrektora podmiotu leczniczego.
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.
4. Do zadań kierownika jednostki klinicznej należy:
1) organizowanie działalności naukowej, dydaktycznej oraz dbanie o ich
właściwy poziom;
2) dbanie o stały rozwój naukowy pracowników;
3) występowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania, awansowania
i nagradzania pracowników jednostki klinicznej;
4) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących działalności
dydaktycznej i badawczej w tej jednostki klinicznej, niezastrzeżonych do
kompetencji innych jednostek UR.
44. § 88 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
1. Kolegialne komisje wyborcze składają się z 10 osób:
1) 3 przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub
stopień doktora habilitowanego, zatrudnionych w UR jako podstawowym
miejscu pracy w Kolegium;

2) 6 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w UR
jako podstawowym miejscu pracy w Kolegium;
3) 1 przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
45. § 89 ust. 1 dodaje się nowy pkt 2 w brzmieniu:
zarządzanie wyborów w UR;
46. § 89 ust. 1 dotychczasowe pkt 2 do pkt 11 stają się pkt 3 do pkt 12
47. § 89 ust. 2 dodaje się nowy pkt 4 w brzmieniu:
stwierdzanie wakatu w Radzie Instytutu
48. § 95 dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:
W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Rektora przepisów prawa minister może
wystąpić do Kolegium Elektorów UR z wnioskiem o odwołanie Rektora.
49. § 95 dotychczasowy ust. 4 staje się ust. 5
50. § 98 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
Senat niezwłocznie powołuje nowego członka Rady UR na okres do końca kadencji
Rady UR. Kadencji wybranego w tym trybie członka Rady UR nie wlicza się do liczby
kadencji.
51. § 98 dodaje się nowy ust. 11 w brzmieniu:
W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Radę UR przepisów prawa, minister
występuje do Senatu z wnioskiem o skrócenie kadencji Rady UR.
52. § 98 dotychczasowy ust. 11 staje się ust. 12
53. § 99 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Kandydatów na przedstawicieli dyscyplin do Rady Naukowej Kolegium może zgłosić
każdy członek wspólnoty UR z właściwego Kolegium ze swojej dyscypliny. Wybory
są tajne.

54. § 100 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
W razie wygaśnięcia członkostwa w Radzie Naukowej Kolegium KWUR zarządza
wybory uzupełniające. Kadencja wybranego w tym trybie członka Rady Naukowej
Kolegium kończy się z upływem bieżącej kadencji i nie wlicza się jej do liczby
kadencji.

55. § 101 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
W przypadku wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji, wybór powinien
nastąpić niezwłocznie. Kadencja nowo wybranego członka organu kolegialnego
kończy się z upływem bieżącej kadencji i nie wlicza się jej do liczby kadencji.
56. § 107 ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) organizacja plenerów, wystaw, koncertów, imprez sportowych;
57. § 112 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
W skład komisji konkursowej wchodzą: Prorektor ds. Kolegium, dyrektor podmiotu
leczniczego lub osoba zarządzająca podmiotem leczniczym, dyrektorzy instytutów
prowadzących działalność badawczą, badawczo-dydaktyczną lub dydaktyczną
w jednostce klinicznej oraz 2 przedstawicieli Rektora będących specjalistami
w danej dziedzinie.
58. § 112 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
W jednostce klinicznej na bazie obcej, kierownikiem kliniki może zostać osoba nie
spełniająca wymagań określonych w par. 68 Statutu lub nie wyłoniona w drodze
konkursu, jeżeli w tej jednostce jest prowadzona wyłącznie działalność dydaktyczna.
59. § 115 ust. 2 pkt 3c otrzymuje brzmienie:
organizacja plenerów, wystaw, koncertów, imprez sportowych,
60. § 117 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Nauczycielom akademickim pełniącym funkcje: Rektora, Prorektora, Dziekana,
Prodziekana, Dyrektora Szkoły Doktorskiej UR, dyrektora instytutu, przysługuje
obniżenie wymiaru pensum w wymiarze do 50%. Nauczycielowi akademickiemu nie
przysługuje obniżenie pensum w przypadku, gdy z tytułu zwiększenia obowiązków
otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie.
61. § 124 dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:
Jeśli kadencja powołanego Dyrektora Szkoły Doktorskiej UR zakończy się przed
upływem kadencji, to Rektor powołuje nowego Dyrektora Szkoły Doktorskiej UR
zgodnie z par 124 ust 2, 3. Kadencja powołanego w tym trybie Dyrektora Szkoły
Doktorskiej UR kończy się z upływem bieżącej kadencji i nie wlicza się jej do liczby
kadencji.
62. § 124 dotychczasowy ust. 4 staje się ust. 5
63. § 125 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
1. Do wniosku dołącza się:
1) dane dotyczące terminu rozpoczęcia i czasu trwania kształcenia doktorantów;
2) zasady rekrutacji;
3) program kształcenia;

4) dodatkowe kryteria wymagane od kandydatów do Szkoły Doktorskiej UR;
5) określenie efektów kształcenia;
6) opinię Samorządu Doktorantów UR dotyczą programu kształcenia. Niezajęcie
stanowiska przez samorząd w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku
o wyrażenie opinii, uważa się za wyrażenie zgody. Dokumenty przekazywane są
Przewodniczącemu Samorządu Doktorantów UR.
64. § 126 ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
5) podejmowanie decyzji:
a) w sprawie zaliczenia semestru,
b) o przedłużeniu okresu kształcenia,
c) o zawieszeniu kształcenia,
65. § 127 staje się § 154
66. § 128 ust. 3 dodaje się pkt 3 i pkt 4 w brzmieniu:
3) określenie zasad oceny śródokresowej doktorantów,
4) zatwierdzanie ocen śródokresowych doktorantów;
67. zmiana numeracji dotychczasowych § 128 do 154 stają się odpowiednio § 127 do 153
68. dotychczasowy § 145 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
obsługa administracyjna:
a) Rady UR,
b) Senatu,
c) Kolegium Rektorskiego,
d) Komisji ds. Statutu i Rozwoju,
e) Komisji ds. Nauki,
f) Rzeczników Dyscyplinarnych ds. Nauczycieli Akademickich,
g) Rzeczników Dyscyplinarnych ds. Doktorantów,
h) Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich,
i) Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów,
j) Odwoławczej Komisji ds. Doktorantów.
69. dotychczasowy § 147 ust. 3 dodaje się nowym pkt. 3 w brzmieniu:
obsługa administracyjna:
a) Komisji ds. Kształcenia,
b) Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów,
c) Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów,
d) Rzeczników Dyscyplinarnych ds. Studentów.
70. dotychczasowy § 147 ust. 3 pkt 4 staje się pkt 5
71. dotychczasowy § 148 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Kanclerza UR powołuje i odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.
72. dotychczasowy § 148 dodaje się ust. 2 i ust. 3 w brzmieniu:
2. Kandydat na funkcje Kanclerza UR może zostać powołany w drodze konkursu,
którego zasady i tryb oraz skład komisji konkursowej określa Rektor.
3. Kandydat na funkcje Kanclerza UR może zostać powołany spośród pracowników
UR w ramach wewnętrznej procedury awansowej, której zasady określa Rektor.
73. dotychczasowy § 148 ust. 2-5 staje się nowym ust. 4-7
74. dotychczasowy § 150 dodaje się ust. 2, ust. 3, ust. 4 w brzmieniu:
2. Kwestora UR powołuje i odwołuje Rektor.
3. Kandydat na funkcje Kwestora UR może zostać powołany w drodze konkursu,
którego zasady i tryb oraz skład komisji konkursowej określa Rektor.
4. Kandydat na funkcje Kwestora UR może zostać powołany spośród pracowników
UR w ramach wewnętrznej procedury awansowej, której zasady określa Rektor.
75. dotychczasowy § 150 ust. 2-5 staje się nowym ust. 5-8
76. dotychczasowy § 151 w ust. 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
obsługa administracyjna Komisji ds. Finansów.
77. dotychczasowy § 153 ust. 3 pkt 2 dodaje się lit. d i lit. e w brzmieniu:
d. praktykami,
e. sprawami socjalnymi studentów;
78. dotychczasowy § 153 ust. 4 dodaje się pkt 5:
5) praktyk.
79. usuwa się § 177 i § 178
80. dotychczasowe §179 -187 stają się § 177-185

§2
Pozostałe postanowienia Uchwały nr 424/04/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 4 kwietnia 2019 r. pozostają bez zmian.

§3
Tekst jednolity Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

§4
Za realizację uchwały odpowiada Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rektor

prof. dr hab. Sylwester Czopek

