PROJEKT
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 UE),
wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 34 ust. 1 skreśla się wyrazy „zwana dalej Radą Dyscypliny”.
2. W § 34 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: Kadencja Rady Dyscypliny rozpoczyna się
z dniem powołania i trwa do końca kadencji Senatu. Senat powołuje skład Rady Dyscypliny na
pierwszym posiedzeniu Senatu nowej kadencji, głosując indywidualnie zaproponowane
kandydatury. Głosowanie nad ostatnią kandydaturą pozostaje równoznaczne z powołaniem
Rady Dyscypliny, z zastrzeżeniem § 35 ust.2.
3. W § 34 w miejsce dotychczasowego ust. 4 wprowadza się ust. 4 o treści: Senat odwołuje Radę
Dyscypliny w sytuacji, gdy Uczelnia utraci uprawnienia do nadawania stopnia naukowego w
dyscyplinie, dla której Rada Dyscypliny została powołana.
4. W § 35 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: Jeżeli liczba członków Rady Dyscypliny
w trakcie kadencji zmniejszy się poniżej minimalnej statutowej liczby członków i nie będzie
możliwości uzupełnienia składu, to stopień naukowy w danej dyscyplinie nadaje Senat.
5. W § 35 ust. 4 pkt 1 wyraz „wszczynanie” zastępuje się słowem „przeprowadzanie”.
6. W § 36 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: Członkiem Rady Dyscypliny może być osoba
spełniająca wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt. 1-7 Ustawy i posiadająca uprawnienia do
pełnienia funkcji promotora w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego doktora.
7. W § 36 dotychczasowe ust. 4-6 otrzymują numerację 7-9
8. W § 36 dodaje się ust. 4-6 o następującej treści:
4. Członkostwo w Radzie Dyscypliny wygasa w razie:
1) zaprzestania spełniania wymagań określonych w ust. 3,
2) ustania stosunku pracy z Uczelnią,
3) zmiany dyscypliny, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1,
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4) rezygnacji złożonej przez członka.
5. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie Dyscypliny w trakcie trwania kadencji stwierdza
Przewodniczący Rady Dyscypliny niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistnieniu ku
temu przesłanki.
6. Skład Rady Dyscypliny nie jest uzupełniany w trakcie kadencji za wyjątkiem sytuacji, gdy
liczba członków Rady nie będzie odpowiadała wymogowi minimalnej ich liczby.
9. W § 36 ust. 7 wyraz „pracowników” zastępuje się sformułowaniem „członków Rady
Dyscypliny”.
10. W § 48 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: Kierownikiem katedry może być nauczyciel
akademicki zatrudniony w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy w grupie pracowników
badawczych lub badawczo-dydaktycznych, posiadający specjalizację naukową odpowiadającą
profilowi katedry.
11. W § 48 dotychczasowe ust. 3-8 otrzymują numerację 4-9.
12. W § 48 dodaje się ust. 3 o następującej treści: Kierownikiem katedry powinien być nauczyciel
akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
W szczególnych przypadkach kierownikiem katedry może być nauczyciel akademicki
posiadający stopień naukowy doktora.
13. W § 48 ust. 4 przed wyrazem „rozwoju” dodaje się słowo „strategii”.
14. W § 48 ust. ust. 7 sformułowanie „na okres swojej kadencji” zastępuje się wyrazami „do końca
swojej kadencji”.
§2
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Rektor
prof. dr hab. Andrzej Kaleta
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UZASADNIENIE PROPONOWANYCH ZMIAN

W Statucie UEW proponuje się wprowadzenie zawartych w powyższym projekcie uchwały Senatu
zmian, które mają następujące uzasadnienie:
 Zmiana w pkt. 1 – korekta redakcyjna – nie ma powodu wskazywać na ten termin, skoro został
wcześniej wyjaśniony w § 1 ust. 6 pkt. 2 Statutu
 Zmiana w pkt. 2 – wcześniejszy zapis tego paragrafu wskazywał, że kadencja odpowiada kadencji
Senatu, która rozpoczyna się 1 września. Nie ma możliwości fizycznej, by odbyło się posiedzenie
Senatu nowej kadencji już 1 września, a nawet gdyby, to nie będzie możliwości czasowych do
przeprowadzenia procedury opisanej w paragrafie 36, która poprzedza powołanie RD na kolejną
kadencję. Dodatkowo doprecyzowano sposób powoływania przez Senat rady dyscypliny, co
wcześniej nie zostało uregulowane w statucie.
 Zmiana w pkt. 3 – proponuje się by w § 34 doprecyzować sytuację, w której Senat odwołuje Radę
Dyscypliny, gdyż w obecnym brzmieniu statutu nie zostało to w ogóle uregulowane.
 Zmiana w pkt. 4 – proponuje się doprecyzowanie zapisów tego ustępu, ze wskazaniem szczególnej
sytuacji, w której to Senat nadaje stopień naukowy.
 Zmiana w pkt. 5 – korekta redakcyjna – zastąpienie jednego wyrazu innym wyrazem, który jest
pojęciem szerszym niż wszczynanie, będące etapem początkowym postepowań o nadanie stopnia
naukowego.
 Zmiana w pkt. 6 – z tego ustępu proponuje się usunąć zdanie drugie. Co do zasady to
przewodniczący organu stwierdza wygaśnięcie mandatu, a Rektor nie jest i nie może być
przewodniczącym RD.
 Zmiana w pkt. 7 – zmiana porządkowa, wynikająca z dodania proponowanych zapisów dotyczących
wygaśnięcia członkostwa w RD.
 Zmiana w pkt. 8 – doprecyzowanie zapisów dotyczących wygaśnięcia członkostwa w RD.
 Zmiana w pkt. 9 – proponuję się doprecyzowanie wskazanym sformułowaniem grupy osób, spośród
których Rektor może powołać przewodniczącego RD w sytuacji wskazanej w tym ustępie.
 Zmiany w pkt. 10 – 12 – proponowane zmiany wynikają z potrzeby doprecyzowania warunków do
pełnienia roli kierownika katedry w odniesieniu do posiadanych stopni naukowych.
 Zmiana w pkt. 13 – proponowana zmiana podyktowana jest aktualnymi wymaganiami ustawowymi
 Zmiana w pkt. 14 – kadencja Rektora rozpoczyna się 1 września w roku wyborów i nie jest możliwe
powołanie kierowników katedr z ta samą datą. Proces opiniowania jest czasochłonny, szczególnie
na dużych wydziałach. Stąd nie jest możliwe powołanie na okres swojej kadencji, a jedynie na okres
do końca swojej kadencji.
Proponowane powyżej zmiany Statutu UE nie mają charakteru łącznego i nie muszą być rozpoznawane
wspólnie. Z przyczyn technicznych w chwili obecnej objęto je jednym projektem uchwały.
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