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Uchwała nr 557/11/2015
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w Statucie UR
Na podstawie art. 56 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz §36 ust. 1 pkt a Statutu 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. Nauki.
§3
Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rektor

prof. dr hab. Aleksander Bobko

Załącznik do Uchwały nr 557/11/2015
Senatu UR

ZMIANY W STATUTCIE UR
TRYB WYBORÓW, POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ORGANÓW UNIWERSYTETU

dotychczasowe brzmienie §56:
1. Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów UR trwa cztery lata i rozpoczyna
się w dniu 1 września w roku wyborów, a kończy w dniu 31 sierpnia ostatniego roku
kadencji.
2. Wybory Rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów odbywają się kolejno
w odrębnych terminach ustalonych przez odpowiednie komisje wyborcze, z tym
że wybory Rektora i prorektorów powinny być przeprowadzone do 15 maja,
a dziekanów i prodziekanów do 15 czerwca ostatniego roku kadencji.
3. Kadencja Kolegium Elektorów UR oraz kolegium elektorów wydziału trwa cztery lata
i upływa z chwilą wyboru kolegium na nową kadencję.
4. Jeśli mandat wygasa podczas trwania kadencji organów kolegialnych UR,
to przeprowadza się wybory uzupełniające.
5. Wybory uzupełniające przeprowadza się na początku roku akademickiego, jeśli
nastąpiła likwidacja lub utworzenie podstawowej jednostki organizacyjnej albo
trwałe naruszenie proporcji określonych w Ustawie.
nowe brzmienie §56
1. Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów UR trwa cztery lata i rozpoczyna
się w dniu 1 września w roku wyborów, a kończy w dniu 31 sierpnia ostatniego roku
kadencji.
2. Wybory Rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów odbywają się kolejno
w odrębnych terminach ustalonych przez odpowiednie komisje wyborcze, z tym
że wybory Rektora i prorektorów powinny być przeprowadzone do 15 maja,
a dziekanów i prodziekanów do 15 czerwca ostatniego roku kadencji.
3. Kadencja Kolegium Elektorów UR oraz kolegium elektorów wydziału trwa cztery lata
i upływa z chwilą wyboru kolegium na nową kadencję.
4. Jeśli mandat wygasa podczas trwania kadencji organów kolegialnych UR,
to przeprowadza się wybory uzupełniające.
5. Wybory uzupełniające przeprowadza się na początku roku akademickiego, jeśli
nastąpiła likwidacja lub utworzenie podstawowej jednostki organizacyjnej albo
trwałe naruszenie proporcji określonych w Ustawie.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji, wybór powinien
nastąpić przed upływem 60 dni od tego faktu. Kadencja nowo wybranego
organu jednoosobowego kończy się z upływem bieżącej kadencji.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu Rektora, do czasu wyboru, o którym mowa w ust.
6, obowiązki Rektora pełni jeden z prorektorów wskazany przez Senat.
8. W przypadku wygaśnięcia mandatu Rektora w ostatnim roku jego kadencji, wyborów,
o których mowa w ust. 6 nie przeprowadza się, a obowiązki Rektora pełni do końca
kadencji prorektor wskazany przez Senat.
9. Postanowienia, o których mowa w ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio do organów
jednoosobowych podstawowych jednostek organizacyjnych UR.
Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rektor

prof. dr hab. Aleksander Bobko

