
 

Uchwała nr 18/2019/2020 

Rady Uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

z dnia 1 kwietnia 2020 roku 

 

 

w sprawie opinii Rady Uczelni w sprawie zmian w statucie UAM 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.) w związku z art. 230 ustawy z dnia 3 lipca 
2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 
2018 poz. 1669) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Rada Uczelni UAM wyraża pozytywną opinię w sprawie następujących zmian w statucie 
UAM: 

1) w § 30 w ust. 2: 

a) pkt 5 skreśla się, 

b) dodaje się pkt 22 w brzmieniu: 

„22) opiniowanie wniosków o utworzenie szkoły, wydziału i filii.” 

 
2) w § 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 „1. Rektor powołuje osoby do pełnienia funkcji kierowniczych spośród nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie.”; 
 
3) w § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 „1. Prorektorem może być osoba, która spełnia wymogi określone w ustawie.”; 
 
4) w § 60 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
 „6. Dziekanem może być osoba, która spełnia wymogi określone w ustawie.”; 
 
5) w § 61 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
 „3.  Przyjęcie sprawozdania następuje zwykłą większością głosów oddanych przez 

obecnych na zebraniu.”; 
 
6) w § 64 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 „3. Dyrektorem filii może być osoba, która spełnia wymogi określone w ustawie.”; 
 
7) w § 69 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
 „3a. Rektor może powołać zastępcę dyrektora instytutu na wniosek dziekana. Dziekan 

przed złożeniem wniosku zasięga opinii pracowników danej jednostki.” 
 
8) w § 71 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Jeżeli na skutek wyboru albo powołania zostałby naruszony zakaz określony w ust. 7, 
przed objęciem funkcji osoba wybrana albo powołana składa rezygnację  



z dotychczasowej funkcji albo rektor odwołuje ją z tej funkcji. Do odwołania oraz do 
powołania nowej osoby na zwolnioną funkcję nie stosuje się wymogów określonych  
w statucie.” 
 

9) w § 78 pkt 9 skreśla się; 
 

10) w § 110 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
 „2a. Ustalenie programu studiów, o którym mowa w ust. 2, wymaga zasięgnięcia opinii 

samorządu studentów. Samorząd studentów wyraża opinię w terminie siedmiu dni od 
dnia otrzymania programu studiów.”; 

 
11) § 167 otrzymuje brzmienie: 
 „Członkiem kolegium elektorów może być osoba, która spełnia wymogi określone w 

ustawie.”; 
 
12) § 179 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 „1. Podstawą ustalenia liczby przedstawicieli nauczycieli akademickich nieposiadających 

tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego do ciała wskazującego kandydata na 
dziekana oraz prodziekana są nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie jako 
podstawowym miejscu pracy i świadczący na wydziale pracę w pełnym wymiarze czasu 
pracy.”; 

 

13) Po § 193 dodaje się § 193a w brzmieniu: 

„1. W wyborach w Uniwersytecie na kadencję 2020–2024 terminów dokonania wyboru 

określonych w statucie lub uchwale senatu można nie stosować w przypadkach 

uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności związanych z 

zagrożeniem życia lub zdrowia członków wspólnoty Uniwersytetu 

2. W przypadku niezastosowania terminów, o których mowa w ust. 1, uchwałę w sprawie 

terminów dokonania wyborów na kadencję 2020-2024 podejmuje Komisja Wyborcza 

Uniwersytetu, z zastrzeżeniem terminów określonych w ustawie.” 

 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 

 

Prof. UEP dr hab. Remigiusz Napiecek  


