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UCHWAŁA Nr 5/2019 

RADY UCZELNI 

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 

z dnia 15 listopada 2019 r. 

 

w sprawie: zaopiniowania zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

 

Działając na podstawie art. 18  ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20 lipca 2018 r. 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) oraz § 5 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Rady Uczelni,  Rada Uczelni uchwala co następuje: 

 

§ 1 

1. Rada Uczelni pozytywnie opiniuje zmiany w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przesłane 

Przewodniczącemu Rady Uczelni w dniu 30 października 2019 r., w formie projektu uchwały, stanowiące 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Rada Uczelni rekomenduje następujące brzmienie § 132, ust.11: 

W okresie do 31 sierpnia 2020 r. Rektor może odwołać osobę pełniącą funkcję kierowniczą i powołać na jej 
miejsce inną osobę, jednakże na okres nie dłuższy niż do 31 sierpnia 2020 r. Odwołanie i powołanie w tym 
okresie osoby pełniącej funkcję kierowniczą następuje bez wymogu uzyskania opinii, o której mowa w § 53 ust. 
3 pkt. 1 lub 3 Statutu. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

          Rada Uczelni 
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Załącznik: Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

UCHWAŁA  NR  R.0000…...2019 

 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia ……… 2019 r.  

 

 

 

w sprawie 

 

 

zatwierdzenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przyjętym uchwałą 

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

 

 

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

i nauce, w związku z uchwałą nr R.0000.60.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

z 10 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, uchwala 

się co następuje: 

 

 

§ 1 

 

1. W § 1 dodaje się ust.8 o brzmieniu: 

8.  Skrócona nazwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w języku polskim brzmi „UEW”. 

 

2. W § 16 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

2. Kandydatura zgłaszana jest do Uczelnianej Komisji Wyborczej, która po wstępnej weryfikacji 

formalnej, przedstawia ją Senatowi do zaopiniowania. 

3. Kandydatura spełniająca wymogi formalne wraz z opinią Senatu jest przez Uczelnianą Komisję 

Wyborczą przekazywana do Kolegium Elektorów. 

 

3. W § 76 ust.3 otrzymuje brzmienie: 

3. Objęcie innego stanowiska przez nauczyciela akademickiego w ramach wewnętrznej procedury 

awansowej, w tym przez nauczyciela akademickiego z grupy badawczo-dydaktycznych w grupie 

pracowników dydaktycznych, wymaga decyzji Rektora i następuje po spełnieniu kryteriów 

kwalifikacyjnych, o których mowa w Statucie. 

 

4. W § 76 skreśla się ust. 4. 

 

5. W § 85 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
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4. Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich działa w oparciu o przepisy 

powszechnie obowiązujące oraz wewnętrzne regulacje. 

 

6. W § 132 dodaje się ust.11 o brzmieniu: 

11. W okresie od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. Rektor może odwołać osobę pełniącą 

funkcję kierowniczą i powołać na jej miejsce inną osobę, jednakże na okres nie dłuższy niż do 31 

sierpnia 2020 r. Odwołanie i powołanie w tym okresie osoby pełniącej funkcję kierowniczą 

następuje bez wymogu uzyskania opinii, o której mowa w § 53 ust. 3 pkt. 1 lub 3 Statutu. 

 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ……………….. 2019 r. 

 

. 

 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
 


