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UCHWAŁA  NR  R.0000.220.2020 

 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 22 października 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 

 

 

1. § 70 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: „Na stanowisku profesora może być zatrudniona 

osoba, która posiada tytuł naukowy albo kwalifikacje uzyskane poza granicami kraju uznane 

za równoważne z tytułem profesora na stanowisku profesora oraz: ma udokumentowane 

wybitne osiągnięcia naukowe krajowe lub zagraniczne, uczestniczyła w pracach zespołów 

badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub 

zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, 

lub prowadziła badania naukowe lub prace rozwojowe w uczelniach lub instytucjach 

naukowych, w tym zagranicznych.”. 

2. W § 70 ust. 2 Statutu po słowie „zagranicznej” dodaje się słowa „oraz posiada 

międzynarodowy dorobek publikacyjny”. 

3. Ilekroć w § 71 Statutu występuje sformułowanie „jest zatrudniana” zastępuje się je 

sformułowaniem „może być zatrudniona”. 

4. § 75 Statutu otrzymuje brzmienie:  

1. Do przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 74 powołuje się komisję.    

2. Konkurs ogłasza Rektor z inicjatywy własnej lub na wniosek Dziekana Wydziału, 

Dziekana ds. Kształcenia lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, o której 

mowa w § 38 ust.3 pkt.4 i 5.    

3. Komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko profesora powołuje 

Rektor, a na pozostałe stanowiska nauczycieli akademickich – Dziekan Wydziału lub 

kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 38 ust.3 pkt.4 i 5.    

5. W § 76 ust. 1 Statutu skreśla się słowo „awansowej”.  

6. W § 76 ust. 2 Statutu skreśla się słowo „awansową”.  

7. § 76 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie: „Objęcie innego stanowiska przez nauczyciela 

akademickiego w ramach wewnętrznej procedury, wymaga decyzji Rektora oraz spełnienia 
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kryteriów kwalifikacyjnych przewidzianych w Ustawie i Statucie dla zatrudnienia na danym 

stanowisku, z zastrzeżeniem ust.4.”.  

8. W § 76 dodaje się ust. 4 i ust. 5 w brzmieniu:  

4. Objęcie stanowiska profesora przez nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uczelni, 

który uzyskał tytuł naukowy, następuje niezależnie od spełnienia innych wymogów 

kwalifikacyjnych przewidzianych w § 70 ust.1 oraz w § 71 ust.2 Statutu dla zatrudnienia 

na tym stanowisku. 

5. Z zastrzeżeniem ust.3 powyżej, zmiana stanowiska następuje z początkiem semestru 

następującego po semestrze, w którym został złożony wniosek.  

 

§ 2 

 

 

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. 

 

 

 

 Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


