
  
 

 SENAT 
 

UCHWAŁA  NR  R.0000.10.2020 

 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 27 lutego 2020 r. 

 

 

w sprawie 

 

 

 

zatwierdzenia zmiany w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przyjętego 

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 

 

§ 42 otrzymuje brzmienie:  

 

1. Do Rady Wydziału może być wybrany pracownik zatrudniony w Uczelni jako podstawowym 

miejscu pracy w grupie pracowników badawczych lub badawczo dydaktycznych. 

2. Członków Rady Wydziału, o których mowa w ust. 4 pkt.1-2 wybierają w wyborach 

powszechnych pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni prowadzący badania na wydziale. 

3. Wybory członków Rady Wydziału, o których mowa w ust. 2 i 5 organizuje i przeprowadza 

Uczelniana Komisja Wyborcza. 

4. W skład Rady Wydziału wchodzi Dziekan właściwego wydziału oraz wybieralni członkowie 

Rady: 

1) piętnastu członków wybieranych spośród osób zajmujących stanowiska profesora lub 

profesora Uczelni w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych na 

wydziale, na którym jest zatrudnionych nie mniej niż stu pracowników w grupach 

pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych lub sześciu członków na wydziale, na 

którym jest zatrudnionych mniej niż stu pracowników w grupach: pracowników badawczych  

i badawczodydaktycznych, 

2) piętnastu członków wybieranych spośród osób zajmujących stanowiska adiunkta i asystenta  

w grupach pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych na wydziale, na którym jest 

zatrudnionych nie mniej niż stu pracowników w grupach pracowników badawczych  

i badawczodydaktycznych lub sześciu członków na wydziale, na którym jest zatrudnionych 

mniej niż stu  
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pracowników w grupach pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, 

3) jedna osoba wybierana spośród doktorantów.   

5. W skład Rady Wydziału wchodzi jeden pracownik niebędący nauczycielem akademickim  

z głosem doradczym. 

6. Kandydat do Rady Wydziału wyraża pisemną zgodę na uczestnictwo w pracach Rady. 

7. W posiedzeniach Rady Wydziału uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków 

zawodowych działających w Uczelni, po jednym z każdego związku oraz inne osoby zaproszone 

przez Dziekana. 

8. Na wniosek przewodniczącego Rady Wydziału Rektor może odwołać członka Rady Wydziału  

w razie nieuczestniczenia w pracach Rady przez okres co najmniej 3 miesięcy. Przed 

odwołaniem Rektor zwraca się do członka Rady o udzielenie wyjaśnień. 

9. Członkowie Rady Wydziału powinni spełniać wymagania określone w art. 20. ust. 1 pkt. 1-4 i 7 

Ustawy. Przewodniczący Rady Wydziału stwierdza zaprzestanie spełniania wymagań w trakcie 

sprawowania funkcji skutkujące wygaśnięciem członkostwa w Radzie niezwłocznie po 

otrzymaniu informacji o zaistnieniu tej przesłanki. 

10. Kadencja Rady Wydziału trwa cztery lata, rozpoczyna się i kończy wraz z kadencją Senatu. Jej 

skład nie jest uzupełniany w trakcie kadencji, chyba że liczba członków zmniejszy się do 75% 

statutowego składu Rady. 

11. Sposób wyboru przedstawicieli doktorantów do rad wydziałów określa Regulamin Samorządu 

Doktorantów. 

12. Przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, o którym mowa  

w ust.5 wybierają pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi na tym wydziale. 

 

 

§ 2 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


