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UCHWAŁA NR R.0000.[…].2020 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 

z dnia [……………..…] 2020 r. 

w sprawie 

uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

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

i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85 z późn. zm.) Senat postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

 

W Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr 

R.0000.60.2019 r. Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2019 r. w 

sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dalej: Statut), wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1. W § 67 ust. 4 Statutu dotychczasowe punkty 2) do 6) otrzymują numerację 3) do 7)  

i dodaje się pkt 2) w brzmieniu: „profesora wizytującego”. 

2. § 70 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie:  

Na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba, która nie jest 

pracownikiem Uczelni,  posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora oraz znaczne i 

twórcze osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej. 

3. W § 71 Statutu dotychczasowe ustępy 3 do 5 otrzymują numerację 4 do 6 i dodaje się ustęp 3 

w brzmieniu: „Na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba, która nie 

jest pracownikiem Uczelni,  posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora oraz znaczne 

osiągnięcia w pracy dydaktycznej lub zawodowej.”. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. 

 

Rektor  

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
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UZASADNIENIE 

 

Proponuje się poszerzenie katalogu stanowisk w grupie pracowników dydaktycznych Uczelni o 

stanowisko profesora wizytującego. Stanowisko to było znane ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym 

(dalej: PSW) i poprzednio obowiązującemu Statutowi UE.  

Zgodnie z art. 114 ust. 3 PSW na stanowisku profesora wizytującego mogła być  zatrudniona 

osoba będąca pracownikiem innej uczelni, posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub 

tytuł naukowy profesora, przy czym dopuszczano możliwość zatrudnienia na tym stanowiska także 

osoby posiadającej stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, 

zawodowej lub artystycznej (art. 115 ust. 1 PSW). 

 Proponowana zmiana Statutu UE stanowi w istocie powielenie wspomnianych przepisów PSW, 

przy czym wymóg pozostawania „pracownikiem innej uczelni” zastępuje się wymogiem 

niepozostawania pracownikiem Uczelni, zaś wymóg znacznych osiągnięć w pracy naukowej (obok 

pracy zawodowej) zastępuje się wymogiem znacznych osiągnięć w pracy dydaktycznej (komentowane 

tu stanowisko ma bowiem być stanowiskiem w grupie pracowników dydaktycznych).  

 

 

 

 


