Uchwała nr 97/02/2017
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w Statucie UR
Na podstawie art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r Prawo o szkolnictwie
wyższym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz §36 ust. 1 pkt a Statutu UR, Senat
Uniwersytetu Rzeszowskiego postanawia:
§1
Zatwierdzić zmiany w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego, zawarte w załączniku
do niniejszej Uchwały.
§2
Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Prorektor ds. Finansów i Organizacji.
§3
Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rektor

prof. dr hab. Sylwester Czopek

Załącznik do Uchwały nr 97/02/2017
Senatu UR
ZMIANY DO STATUTU UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

dotychczasowe brzmienie §34
1. Organami kolegialnymi UR są: Senat, rady wydziałów, rady instytutów pozawydziałowych,
międzywydziałowych.
2. Organami jednoosobowymi UR są: Rektor, dziekani, dyrektorzy instytutów
pozawydziałowych, międzywydziałowych oraz centrów, jak również kierownicy tych
jednostek.
3. Organami wyborczymi UR są kolegia elektorów.

nowe brzmienie §34
1. Organami kolegialnymi UR są: Senat, rady wydziałów, rady instytutów pozawydziałowych,
międzywydziałowych.
2. Organami jednoosobowymi UR są: Rektor, dziekani, dyrektorzy instytutów
pozawydziałowych, międzywydziałowych oraz centrów, jak również kierownicy tych
jednostek.
3. Organami wyborczymi UR są kolegia elektorów.
4. W Uniwersytecie Rzeszowskim może działać Konwent.

dotychczasowe brzmienie §39
1. Organem opiniodawczo-wspierającym UR jest Konwent.
2. Działania Konwentu powinny być ukierunkowane na udzielanie pomocy UR w pozyskiwaniu
środków finansowych, powiększaniu bazy materialnej UR oraz jego wzmacnianiu kadrowym.
3. W skład Konwentu, kierowanego przez Rektora, wchodzą zaproszeni przez Senat:
a) byli Rektorzy UR,
b) przedstawiciele władz państwowych i samorządowych,
c) parlamentarzyści,
d) przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń naukowych, kulturalnych oraz twórczych,
e) przedstawiciele przedsiębiorców i instytucji finansowych,
f) emerytowani profesorowie UR,
g) przedstawiciele innych środowisk i organizacji.
4. Konwent ma prawo do:
a) opiniowania strategii rozwoju UR,
b) opiniowania głównych kierunków działalności uczelni,
c) zapoznawania się z rocznymi sprawozdaniami Rektora z działalności UR,
d) proponowania wejścia UR w związki uczelni,
e) odbywania raz w roku wspólnego z Senatem posiedzenia w okresie obchodów Święta UR.
5. Działalność Konwentu reguluje Regulamin Konwentu zatwierdzony przez Rektora.

nowe brzmienie §39
1. Konwent jest organem opiniodawczo-wspierającym UR.
2. Działania Konwentu opierają się na zasadzie komplementarności i subsydiarności. Sprzyjają
rozwojowi Uniwersytetu poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczenia w szczególności
przedstawicieli podmiotów gospodarczych, instytucji finansowych, samorządowych, kultury
i sztuki w sprawnym zarządzaniu uczelnią oraz w wykorzystywaniu jej potencjału do
realizacji misji wpisującej się w rozwój nauki, a także regionu i kraju.
3. Członków Konwentu powołuje i odwołuje Rektor UR. Członkowie Konwentu spoza uczelni
stanowią nie mniej niż połowę składu.
4. Konwent opiniuje i wspiera:
a) strategię rozwoju UR i wynikające z niej kierunki działań,
b) współpracę uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
c) priorytetowe obszary badań naukowych wynikające z potrzeb rynku,
d) badania naukowe i ich komercjalizację,
e) realizowane oraz tworzone kierunki i programy kształcenia uwzględniające aktualne
potrzeby rynku pracy i perspektywiczne wyzwania,
f) działania na rzecz organizacji praktyk studenckich przygotowujących do startu
zawodowego,
g) działania na rzecz rozwijania przedsiębiorczości wśród studentów i absolwentów,
h) działania na rzecz pogłębiania współpracy międzynarodowej.
5. Działalność Konwentu określa regulamin wydany zarządzeniem Rektora.

dotychczasowe brzmienie §40 ust. 5
5. Rektor ma prawo do:
a) powoływania komisji rektorskich,
b) upoważniania imiennego pracowników UR do podejmowania określonych czynności
prawnych lub składania oświadczeń woli w ustalonym zakresie,
c) podejmowania decyzji w sprawach współpracy UR z instytucjami kultury, instytucjami
naukowymi oraz gospodarczymi w kraju i za granicą,
d) ustanawiania pełnomocników,
e) zawieszania uchwały Senatu, jeśli stwierdzi, iż narusza ona przepisy Ustawy lub
Statutu; w terminie czternastu dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenia Senatu w celu
jej ponownego rozpatrzenia. Jeśli Senat nie zmieni lub nie uchyli zawieszonej uchwały,
to Rektor przekazuje ją ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego,
zgodnie z art. 36 Ustawy,
f) zawieszania uchwały Senatu naruszającej ważny interes UR; w terminie czternastu dni od
jej podjęcia zwołuje posiedzenia Senatu w celu ponownego rozpatrzenia uchwały.
Zawieszona uchwała wchodzi w życie, jeżeli Senat wypowie się za jej utrzymaniem
większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 swego statutowego
składu.

nowe brzmienie §40 ust. 5
5. Rektor ma prawo do:
a) powoływania komisji rektorskich,
b) upoważniania imiennego pracowników UR do podejmowania określonych czynności
prawnych lub składania oświadczeń woli w ustalonym zakresie,
c) podejmowania decyzji w sprawach współpracy UR z instytucjami kultury, instytucjami
naukowymi oraz gospodarczymi w kraju i za granicą,
d) ustanawiania pełnomocników,
e) zawieszania uchwały Senatu, jeśli stwierdzi, iż narusza ona przepisy Ustawy lub
Statutu; w terminie czternastu dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenia Senatu w celu
jej ponownego rozpatrzenia. Jeśli Senat nie zmieni lub nie uchyli zawieszonej uchwały,
to Rektor przekazuje ją ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego,
zgodnie z art. 36 Ustawy,
f) zawieszania uchwały Senatu naruszającej ważny interes UR; w terminie czternastu dni od
jej podjęcia zwołuje posiedzenia Senatu w celu ponownego rozpatrzenia uchwały.
Zawieszona uchwała wchodzi w życie, jeżeli Senat wypowie się za jej utrzymaniem
większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 swego statutowego
składu,
g) powoływania Konwentu UR.

dotychczasowe brzmienie §79 ust. 2
2. Za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne nauczyciele akademiccy, mogą otrzymać
nagrody Rektora: Naukowy Laur Uniwersytetu Rzeszowskiego, Lider Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Nagroda Rektora I stopnia, Nagroda Rektora II stopnia. Szczegółowe
zasady przyznawania nagród Rektora określa Regulamin przyznawania nagród Rektora
wprowadzony uchwałą Senatu.
nowe brzmienie §79 ust. 2
2. Za wyróżniające się osiągnięcia naukowe, artystyczne i dydaktyczne nauczyciele
akademiccy mogą otrzymywać nagrody Rektora: Naukowy Laur Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Dydaktyczny Laur Uniwersytetu Rzeszowskiego, Lider Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Nagrody Rektora I, II i III stopnia oraz Nagrodę Rektora w formie listu
gratulacyjnego. Szczegółowe zasady przyznawania nagród Rektora określa Regulamin,
wprowadzony uchwałą Senatu.

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rektor

prof. dr hab. Sylwester Czopek

