
Uchwała nr 32/2020/2021  

Rady Uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 11 grudnia 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. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn. 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 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

Rada Uczelni UAM wyraża pozytywną opinię w sprawie następujących zmian  
w statucie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2019 r. 
(obwieszczenie nr 1/2020 Senatu UAM z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu statutu UAM, zm.: uchwała nr 440/2019/2020 Senatu UAM z dnia 25 maja 
2020 r.):  
 

1) § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ciałami opiniodawczymi i doradczymi są: 

1) kolegium rektorsko-dziekańskie; 

2) rada szkoły dziedzinowej; 

3)  rada szkoły doktorskiej; 

4)  rada dziekańska; 

5)  rada filii; 

6) rada dyrektorów szkół doktorskich; 

7)  rada jednostki ogólnouczelnianej; 

8) rada ds. kształcenia;  

9) ogólne zebranie pracowników wydziału, o którym mowa w § 61.”; 

2) po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu: 

„§ 26a 

1. Ciałem opiniodawczym rektora jest kolegium rektorsko-dziekańskie. W skład kolegium 

wchodzą prorektorzy, dziekani oraz dyrektorzy filii. 

2. Rektor może zaprosić na posiedzenie kolegium rektorsko dziekańskiego inne osoby,  

w szczególności: kanclerza, kwestora, przewodniczących samorządów studentów  

i doktorantów.”;  

3) § 59 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prorektor właściwy do spraw doktorantów nadzoruje działalność szkół doktorskich  

w Uniwersytecie. 



2. Do zadań prorektora, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności:  

1) opracowanie i monitorowanie realizacji strategii rozwoju oraz zasad funkcjonowania 

szkół doktorskich; 

2) sprawowanie nadzoru nad kształceniem doktorantów oraz nad osobami 

ubiegającymi się o stopień doktora w trybie eksternistycznym;  

3) organizowanie procesu rekrutacji do szkół doktorskich; 

4) monitorowanie jakości kształcenia w szkołach doktorskich oraz jakości opieki 

naukowej; 

5) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie 

sprawy związanej z kształceniem doktorantów w zakresie określonym przez rektora;  

6) dysponowanie środkami finansowymi w ramach przyznanych środków oraz 

udzielonego upoważnienia, zgodnie z zasadami określonymi przez rektora; 

7) sprawowanie nadzoru nad sposobem przeprowadzania ocen śródokresowych;  

8) współpraca z radą naukową dyscypliny i dziekanem w zakresie związanym 

z kształceniem doktorantów; 

9) wspieranie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie 

kształcenia i badań naukowych doktorantów;  

10) wspieranie aktywności grantowej oraz mobilności krajowej i międzynarodowej 

doktorantów; 

11) sprawowanie nadzoru nad studiami doktoranckimi rozpoczętymi przed rokiem 

akademickim 2019/2020; 

12) nadzór nad przygotowaniem szkół doktorskich do ewaluacji; 

13) współpraca z samorządem doktorantów. 

3. Ciałem opiniodawczym prorektora właściwego do spraw doktorantów jest rada 

dyrektorów szkół doktorskich. W skład rady wchodzą prorektor oraz dyrektorzy 

wszystkich szkół doktorskich w Uniwersytecie.”; 

4) § 60 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) współpraca z prorektorem właściwym do spraw doktorantów w zakresie związanym 

z kształceniem doktorantów oraz ze studiami doktoranckimi”; 

5) § 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kierownik:  

1) jednostki organizacyjnej szkoły dziedzinowej, innej niż wydział i filia;  

2) jednostki organizacyjnej wydziału oraz filii;  

2a) szkoły doktorskiej; 

3) jednostki ogólnouczelnianej;  

4) centrum uniwersyteckiego;  



5) ośrodka uniwersyteckiego;  

6) jednostki utworzonej wspólnie z innym podmiotem lub jednostką spoza Uniwersytetu,  

nie jest osobą pełniącą funkcję kierowniczą w Uniwersytecie, o której mowa w § 52.”; 

6) w § 71: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Dyrektora szkoły doktorskiej powołuje rektor na wniosek prorektora właściwego  

do spraw doktorantów, po zasięgnięciu opinii właściwego prorektora kierującego szkołą 

dziedzinową.”; 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Kierownika jednostki organizacyjnej powołuje się na okres kadencji rektora, przy czym:  

1) kierownika jednostki ogólnouczelnianej oraz dyrektora szkoły doktorskiej powołuje  

się na czteroletnią kadencję od dnia 1 października roku, w którym rozpoczęła  

się kadencja rektora;  

2) kierownika jednostki organizacyjnej wydziału powołuje się na czteroletnią kadencję  

od dnia 1 stycznia następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja 

rektora.”; 

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. W Uniwersytecie nie można łączyć funkcji: rektora, prorektora, dziekana, prodziekana, 

dyrektora instytutu, dyrektora szkoły doktorskiej, kierownika jednostki 

ogólnouczelnianej, centrum i ośrodka uniwersyteckiego oraz jednostek, o których 

mowa w § 68 ust. 1.”; 

7) w § 73: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. W skład rady szkoły wchodzą: 

1) właściwy prorektor kierujący szkołą, jako przewodniczący; 

2) dziekani wydziałów funkcjonujących w ramach szkoły dziedzinowej;  

3) kierownicy jednostek, o których mowa w § 72 ust. 3;  

4) przewodniczący rady do spraw kształcenia szkoły; 

5) dyrektor właściwej szkoły doktorskiej;  

6) przedstawiciel samorządu studenckiego; 

7) przedstawiciel samorządu doktoranckiego.”; 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W posiedzeniach rady szkoły może brać udział rektor. Rektor ma prawo zabrania głosu  

w każdej sprawie.”; 

 



8) w § 76:  

a) skreśla się ust. 3;  

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Szkoła doktorska może zostać utworzona na podstawie umowy wspólnie z innym 

podmiotem, w tym zagranicznym.”; 

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Do szkoły doktorskiej, o której mowa w ust. 4, w zakresie nieuregulowanym  

w umowie stosuje się postanowienia niniejszego rozdziału.”; 

9) § 77 otrzymuje brzmienie: 

„1. W szkole doktorskiej działa rada szkoły doktorskiej. 

2. Radę szkoły doktorskiej powołuje rektor. 

3. Członkami rady szkoły doktorskiej są: 

1) dyrektor szkoły doktorskiej jako przewodniczący; 

2) po jednym prodziekanie właściwym do spraw nauki z każdego wydziału,  

w którym prowadzone są badania naukowe lub twórczość artystyczna  

w dyscyplinach objętych kształceniem w szkole doktorskiej; 

3) po jednym przedstawicielu każdego wydziału, w którym prowadzone  

są badania lub twórczość artystyczna w dyscyplinach objętych kształceniem  

w szkole doktorskiej; przedstawicielem, wskazanym przez właściwego dziekana, 

może być osoba, która posiada co najmniej stopień doktora habilitowanego; 

4) przedstawiciel samorządu doktorantów. 

4. W szkole doktorskiej, o której mowa w § 76 ust. 4, w skład rady szkoły doktorskiej, poza 

dyrektorem, wchodzą przedstawiciele podmiotów wspólnie tworzących tę szkołę oraz 

przedstawiciel doktorantów.”; 

5. W posiedzeniach rady może uczestniczyć prorektor właściwy do spraw doktorantów. 

10) § 78 otrzymuje brzmienie: 

„Do zadań rady szkoły doktorskiej należy w szczególności:  

1) opiniowanie zasad funkcjonowania szkoły doktorskiej; 

2) dbałość o zapewnienie wysokiej jakości przygotowywanych rozpraw doktorskich;  

3) wyrażanie opinii w sprawie regulaminu szkoły doktorskiej; 

4) dbałość o wysoką jakość procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej,  

w szczególności wyrażanie opinii w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji; 

5) wyrażanie opinii dla senatu w sprawach dotyczących kształcenia doktorantów,  

w tym w sprawie programów kształcenia oraz w sprawie kwalifikacji nauczycieli 

akademickich prowadzących kształcenie w szkole doktorskiej; 



6) określanie wytycznych oraz zasad przygotowania indywidualnego planu 

badawczego doktorantów; 

7) ustalanie zasad i kryteriów przeprowadzania oceny śródokresowej w porozumieniu 

dziekanami oraz radami naukowymi dyscyplin właściwymi dla dyscyplin objętych 

kształceniem w szkole doktorskiej.”; 

11) po § 78 dodaje się § 78a w brzmieniu: 

„§ 78a 

1. Szkołą doktorską kieruje dyrektor szkoły doktorskiej. 

2. Do zadań dyrektora szkoły doktorskiej należy w szczególności: 

1) opracowanie i realizacja procesu kształcenia w szkole doktorskiej oraz 

zapewnienie wysokiej jakości kształcenia doktorantów;  

2) nadzorowanie przebiegu procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej; 

3) dbałość o wysoką jakość opieki naukowej; 

4) umiędzynarodowienie szkoły doktorskiej; 

5) wydawanie decyzji administracyjnych związanych z kształceniem doktorantów 

w zakresie określonym przez rektora;  

6) dysponowanie środkami finansowymi w ramach przyznanych środków oraz 

udzielonego upoważnienia, zgodnie z zasadami określonymi przez rektora; 

7) organizacja i przeprowadzanie procesu przeprowadzania ocen śródokresowych, 

w tym powoływanie komisji ocen śródokresowych w porozumieniu z właściwą 

radą naukową dyscypliny;  

8) podejmowanie rozstrzygnięć związanych z kształceniem doktorantów;  

9) współpraca z radami naukowymi dyscyplin i dziekanem w zakresie związanym 

z kształceniem doktorantów oraz procesem wyznaczania promotora lub 

promotorów; 

10) współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie kształcenia i 

badań naukowych doktorantów;  

11) przygotowanie szkoły doktorskiej do ewaluacji; 

12) współpraca z samorządem doktorantów.” 

12) § 134 ust. 6 otrzymuje brzmienie” 

„6. Limity przyjęć do szkoły doktorskiej określa rektor na wniosek dyrektora szkoły 

doktorskiej zaopiniowany przez prorektora właściwego do spraw doktorantów albo z 

własnej inicjatywy.”; 

13) § 136 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zasady sporządzania indywidualnego planu badawczego doktoranta oraz sposób jego 

zatwierdzenia określa rada szkoły doktorskiej.” 



§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

Przewodniczący Rady Uczelni 

 

 

Prof. UEP dr hab. Remigiusz Napiecek  


