Załącznik do Uchwały nr 472/04/2015
Senatu UR z dnia 30.04.2015 r.

ZMIANY DO STATUTU UR
POSTANOWIENIA OGÓLNE
dotychczasowe brzmienie §3 ust. 4
Szczegółowe zasady dotyczące sposobu używania godła i logo określa Księga identyfikacji wizualnej
Uniwersytetu Rzeszowskiego.

nowe brzmienie §3 ust. 4
Szczegółowe zasady dotyczące sposobu używania logo określa Księga identyfikacji wizualnej
Uniwersytetu Rzeszowskiego, wprowadzona uchwałą Senatu.

dodaje się w §11 ust. 6 o następującym brzmieniu:
Szczegółowe zasady postępowania określa Regulamin przyznawania Medalu Uniwersytetu
Rzeszowskiego, wprowadzony zarządzeniem Rektora.

ORGANIZACJA UNIWERSYTETU
dotychczasowe brzmienie §16 ust. 11
Dyrektorzy instytutów wydziałowych oraz ich zastępcy są powoływani na kadencję władz UR.
Powołanie może być odnawialne.

nowe brzmienie §16 ust. 11
Dyrektorzy instytutów wydziałowych oraz ich zastępcy są powoływani na kadencję władz UR.
Powołanie może być odnawialne nie dłużej niż na jedną kolejną kadencję.

dotychczasowe brzmienie §17 ust. 5
Katedrą kieruje kierownik powołany przez Rektora, na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę
wydziału, spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w UR w pełnym wymiarze czasu pracy,
posiadających co najmniej stopień doktora.

nowe brzmienie §17 ust. 5
Katedrą kieruje kierownik powołany przez Rektora, na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę
wydziału, spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w UR w pełnym wymiarze czasu pracy,
posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne wynikające
z posiadania stopnia doktora habilitowanego.

dotychczasowe brzmienie §21
1. W celu wypełniania zadań dydaktycznych w UR mogą być tworzone studia jako jednostki
pozawydziałowe.
2. Jednostki pozawydziałowe prowadzą usługową działalność dydaktyczną na rzecz innych
jednostek organizacyjnych UR.
3. Jednostki pozawydziałowe mogą prowadzić kursy wspólnie z innymi podmiotami,
w szczególności ze stowarzyszeniami naukowymi, na podstawie odrębnych porozumień.

4. Jednostki pozawydziałowe mogą organizować studia międzywydziałowe w porozumieniu
z zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi UR.
5. Bezpośrednim zwierzchnikiem studiów jako jednostek pozawydziałowych jest prorektor
do spraw studenckich i kształcenia.

nowe brzmienie §21
1. W celu wypełniania zadań dydaktycznych w UR mogą być tworzone studia, centra, jako
jednostki pozawydziałowe, międzywydziałowe, międzyuczelniane.
2. Jednostki pozawydziałowe, międzywydziałowe, międzyuczelniane prowadzą usługową
działalność dydaktyczną na rzecz innych jednostek organizacyjnych UR.
3. Jednostki pozawydziałowe, międzywydziałowe, międzyuczelniane mogą prowadzić kursy
wspólnie z innymi podmiotami, w szczególności ze stowarzyszeniami naukowymi i innymi
stowarzyszeniami na podstawie odrębnych porozumień.
4. Jednostki pozawydziałowe, międzywydziałowe, międzyuczelniane mogą organizować studia
międzywydziałowe w porozumieniu z zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi UR.
5. Bezpośrednim zwierzchnikiem studiów, centrów, jako jednostek pozawydziałowych,
międzywydziałowych jest prorektor do spraw studenckich i kształcenia.

dotychczasowe brzmienie §22
1. Kierownikiem studium pozawydziałowego może być nauczyciel akademicki zatrudniony
w UR w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Kierownika studium powołuje i odwołuje Rektor na wniosek nadzorującego prorektora.
3. Kompetencje kierownika studium są analogiczne jak kierowników katedr i zakładów.

nowe brzmienie §22
1. Kierownikiem studium, Dyrektorem centrum pozawydziałowego, międzywydziałowego może
być nauczyciel akademicki zatrudniony w UR w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Dyrektora centrum, Kierownika studium powołuje i odwołuje Rektor na wniosek
nadzorującego prorektora.
3. Kompetencje Dyrektora centrum, Kierownika studium są analogiczne jak kompetencje
kierowników katedr lub zakładów.

zostaje dodany nowy przepis §33 o brzmieniu:
1. Na wydziałach nieposiadających struktury instytutowej, prowadzących kształcenie na co
najmniej trzech kierunkach studiów, tworzy się rady programowe kierunków studiów.
2. Do zadań rady, o której mowa w ust. 1 należy w szczególności:
a) przygotowanie, weryfikacja i doskonalenie programów kształcenia zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi,
b) kształtowanie właściwego profilu absolwenta, w szczególności poprzez weryfikację
tematów prac dyplomowych i zagadnień na egzaminy dyplomowe,
c) wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunku studiów, w tym opiniowanie obsady
kadrowej zapewniającej właściwą jakość kształcenia,
d) przygotowywanie raportów samooceny na potrzeby akredytacji PKA.
3. Członkowie rady programowej kierunku studiów powoływani są przez dziekana wydziału
na okres kadencji władz spośród nauczycieli akademickich stanowiących minimum
kadrowe kierunku. Pracami rady kieruje przewodniczący.
4. Szczegółowe zadania rad, o których mowa w ust. 1 oraz ich skład, określa rada wydziału,
uwzględniając specyfikę prowadzonego kierunku oraz udział przedstawicieli samorządu
studentów.

ORGANY UNIWERSYTETU
zmiana numeracji paragrafów:
dotychczasowy §33 staje się §34
dotychczasowy §34 staje się §35
dotychczasowy §35 staje się §36
dotychczasowy §36 staje się §37
dotychczasowy §37 staje się §38
dotychczasowy §38 staje się §39
dotychczasowy §39 staje się §40
dotychczasowy §40 staje się §41
dotychczasowy §41 staje się §42
dotychczasowy §42 staje się §43
dotychczasowy §43 staje się §44
dotychczasowy §44 staje się §45
dotychczasowy §45 staje się §46
dotychczasowy §46 staje się §47
dotychczasowe brzmienie §35 ust. 1
1. Do kompetencji Senatu należy w szczególności:
a) uchwalanie Statutu,
b) uchwalanie strategii rozwoju opracowanej przez Rektora
c) uchwalanie Regulaminu Wyborczego
d) uchwalanie zasad przyjęć na studia wszystkich typów oraz studia doktoranckie
i podyplomowe,
e) uchwalanie regulaminu studiów,
f) ustalanie zasad działania UR oraz wytycznych dla rad wydziałów w zakresie wykonywania
podstawowych zadań UR,
g) zatwierdzanie efektów kształcenia dla realizowanych w ramach UR programów kształcenia,
h) ocena działalności UR, zatwierdzanie rocznych sprawozdań Rektora z działalności UR oraz
ocena działalności Rektora,
i) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia filii, wydziału zamiejscowego lub
zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz w sprawie utworzenia i likwidacji kierunku
studiów,
j) wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum
transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki handlowej,
k) nadawanie tytułu doktora honoris causa,
l) wyrażanie opinii społeczności akademickiej UR oraz wyrażanie opinii w sprawach
przedłożonych przez Rektora, radę wydziału albo przynajmniej 10% składu Senatu,
m) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach o zakładach opieki
zdrowotnej.
ł) zatwierdzanie wzoru dyplomu.

nowe brzmienie §35 ust. 1 (po zmianie numeracji §36 ust. 1)
1. Do kompetencji Senatu należy w szczególności:
a. uchwalanie Statutu,
b. uchwalanie strategii rozwoju opracowanej przez Rektora
c. uchwalanie Regulaminu Wyborczego
d. uchwalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla
poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych
studiów magisterskich,

e. określanie w drodze uchwały liczby miejsc na pierwszy rok studiów wyższych na
poszczególnych kierunkach studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych
studiach magisterskich, z wyłączeniem kierunku lekarskiego,
f. podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia studiów podyplomowych, w tym określenie
zasad rekrutacji oraz zatwierdzanie efektów kształcenia,
g. uchwalanie regulaminu studiów wyższych i studiów doktoranckich, co najmniej na pięć
miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego,
h. ustalanie zasad działania UR oraz wytycznych dla rad wydziałów w zakresie wykonywania
podstawowych zadań UR,
i. zatwierdzanie efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów na określonym
poziomie i profilu kształcenia,
j. ustalanie zasad organizacji potwierdzania kwalifikacji uzyskiwanych w procesie uczenia się
poza systemem studiów,
k. uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz
prawami własności przemysłowej i zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac
rozwojowych,
l. ocena działalności UR, zatwierdzanie rocznych sprawozdań Rektora z działalności UR oraz
ocena działalności Rektora,
m. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia filii, wydziału zamiejscowego lub
zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz w sprawie utworzenia i likwidacji kierunku
studiów,
n. wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum
transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki handlowej,
o. nadawanie tytułu doktora honoris causa,
p. wyrażanie opinii społeczności akademickiej UR oraz wyrażanie opinii w sprawach
przedłożonych przez Rektora, radę wydziału albo przynajmniej 10% składu Senatu,
q. podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach o zakładach opieki
zdrowotnej.
r. zatwierdzanie wzoru dyplomu ukończenia studiów

dotychczasowe brzmienie §36
1. Posiedzenia zwyczajne Senatu zwołuje Rektor raz w miesiącu, z wyjątkiem okresów wolnych
od zajęć dydaktycznych.
2. Nadzwyczajne posiedzenia Senatu zwołuje Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek co
najmniej 1/4 statutowego składu w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia wniosku.

nowe brzmienie §36 poprzez dodanie ust. 3 (po zmianie numeracji §37)
1. Posiedzenia zwyczajne Senatu zwołuje Rektor raz w miesiącu, z wyjątkiem okresów wolnych
od zajęć dydaktycznych.
2. Nadzwyczajne posiedzenia Senatu zwołuje Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek co
najmniej 1/4 statutowego składu w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia wniosku.
3. Podstawą pracy Senatu jest zatwierdzony przez niego Regulamin.

dotychczasowe brzmienie §39 ust. 6
W UR działa Kolegium Rektorskie w składzie: Rektor, prorektorzy i kanclerz uczelni.
Kolegium pełni funkcje doradcze dla Rektora oraz organu kolegialnego dla jednostek
pozawydziałowych.
nowe brzmienie §39 ust. 6 (po zmianie numeracji §40 ust. 6)
W UR działa Kolegium Rektorskie w składzie: Rektor, prorektorzy, kanclerz i kwestor uczelni.
Kolegium pełni funkcje doradcze dla Rektora oraz organu kolegialnego dla jednostek
pozawydziałowych.

dotychczasowe brzmienie §41
1. W skład rady wydziału wchodzą:
a) dziekan jako przewodniczący,
b) prodziekani w liczbie określonej przez dziekana elekta, nie więcej niż 3,
c) nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego
zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze.
d) wybrani przedstawiciele:
– pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale jako podstawowym miejscu
pracy, stanowiący nie mniej niż 20% składu rady wydziału,
– studentów i doktorantów, stanowiący nie mniej niż 20% składu rady wydziału,
– pracowników zatrudnionych na wydziale niebędących nauczycielami akademickimi,
stanowiący nie więcej niż 5% statutowego składu rady wydziału, lecz co najmniej jedna osoba.
2. Nauczyciele akademiccy posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego
stanowią więcej niż połowę statutowego składu rady wydziału.
3. W posiedzeniach rady wydziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym: przedstawiciele
związków zawodowych działających na wydziale, po jednym z każdego związku, oraz inne
osoby zaproszone przez dziekana.
4. Rady wydziału mogą powoływać stałe i doraźne komisje, będące organami opiniodawczymi.
5. W przypadku trwałego naruszenia proporcji składu rady wydziału, na wniosek Dziekana
Komisja Wydziałowa przeprowadza wybory uzupełniające.

nowe brzmienie §41 (po zmianie numeracji §42)
1. W skład rady wydziału wchodzą:
a) dziekan jako przewodniczący,
b) prodziekani w liczbie określonej przez dziekana elekta, nie więcej niż 3,
c) nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego
lub uprawnienia równoważne wynikające z posiadania stopnia doktora habilitowanego
zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze, z zastrzeżeniem ust. 2
d) wybrani przedstawiciele:
– pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale jako podstawowym miejscu
pracy, stanowiący nie mniej niż 20% składu rady wydziału,
– studentów i doktorantów, stanowiący nie mniej niż 20% składu rady wydziału,
– pracowników zatrudnionych na wydziale niebędących nauczycielami akademickimi,
stanowiący nie więcej niż 5% statutowego składu rady wydziału, lecz co najmniej jedna osoba.
2. Jeżeli liczba nauczycieli akademickich, o których mowa w ust. 1 lit. c przekracza 40 osób,
w skład rady wydziału wchodzą wybrani ich przedstawiciele (reprezentatywna rada wydziału).
Decyzję o utworzeniu reprezentatywnej rady wydziału oraz o liczbie jej członków podejmuje
rada wydziału poprzedniej kadencji. Do wyboru przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 lit.c,
stosuje się odpowiednio Regulamin Wyborczy.
3. Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub
uprawnienia równoważne wynikające z posiadania stopnia doktora habilitowanego stanowią
więcej niż połowę statutowego składu rady wydziału.
4. W posiedzeniach rady wydziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym: przedstawiciele
związków zawodowych działających na wydziale, po jednym z każdego związku, oraz inne
osoby zaproszone przez dziekana.
5. Rady wydziału mogą powoływać stałe i doraźne komisje, będące organami opiniodawczymi.
6. W przypadku trwałego naruszenia proporcji składu rady wydziału, na wniosek Dziekana
Komisja Wydziałowa przeprowadza wybory uzupełniające.

dotychczasowe brzmienie §42
1. Do kompetencji rady wydziału należy w szczególności:
a) ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału,
b) podejmowanie uchwał w sprawie nadawania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki
i występowania o tytuł profesora,

c) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie
z wytycznymi Senatu, planów studiów i programów nauczania,
d) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, zgodnie
z wytycznymi Senatu, planów i programów studiów doktoranckich,
e) uchwalanie, zgodnie z wytycznymi Senatu, planów i programów studiów podyplomowych
oraz kursów dokształcających i doskonalących,
f) ocena działalności wydziału, zatwierdzanie rocznych sprawozdań dziekana z jego
działalności oraz ocena działalności dziekana,
g) przyjmowanie projektu planu rzeczowo-finansowego wydziału i kontrola jego realizacji
przez dziekana i jego służby.

nowe brzmienie §42 (po zmianie numeracji §43)
Do kompetencji rady wydziału należy w szczególności:
a) ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału i zatwierdzanie strategii rozwoju
wydziału opracowanej przez dziekana,
b) określanie zasad rekrutacji dla kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia
i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w jednostce i rekomendowanie ich
do zatwierdzenia przez Senat,
c) podejmowanie uchwał w sprawie nadawania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki
i występowania o tytuł profesora,
d) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie
z wytycznymi Senatu, programów studiów w tym planów studiów wyższych,
e) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, zgodnie
z wytycznymi Senatu, planów i programów studiów doktoranckich,
f) uchwalanie programów studiów, w tym planów studiów podyplomowych oraz kursów
dokształcających, szkoleń,
g) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zapewnienia jakości kształcenia na
wydziale,
h) ocena działalności wydziału, zatwierdzanie rocznych sprawozdań dziekana z jego
działalności oraz ocena działalności dziekana,
i) przyjmowanie projektu planu rzeczowo-finansowego wydziału i kontrola jego realizacji
przez dziekana i jego służby.
TRYB WYBORÓW, POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ORGANÓW
UNIWERSYTETU

zmiana numeracji paragrafów:
dotychczasowy §47 staje się §48
dotychczasowy §48 staje się §49
dotychczasowy §49 staje się §50
dotychczasowy §50 staje się §51
dotychczasowy §51 staje się §52
dotychczasowy §52 staje się §53
dotychczasowy §53 staje się § 54
dotychczasowy §54 staje się §55
dotychczasowy §55 staje się §56
dotychczasowy §56 staje się §57
dotychczasowy §57 staje się §58
dotychczasowe brzmienie §48 lit. a
Kolegium Elektorów UR składa się ze 150 elektorów. Kolegium to tworzy:

a) 80 przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora
habilitowanego, zatrudnionych w UR w pełnym wymiarze jako podstawowym miejscu pracy,

nowe brzmienie §48 lit. a (po zmianie numeracji §49 lit. a)
Kolegium Elektorów UR składa się ze 150 elektorów. Kolegium to tworzy:
a) 80 przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień
doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne wynikające z posiadania stopnia
doktora habilitowanego, zatrudnionych w UR w pełnym wymiarze jako podstawowym miejscu
pracy,

dotychczasowe brzmienie §49 ust. 1
Wyboru elektorów, o których mowa w §48, pkt a i b Statutu, dokonuje się na zebraniach nauczycieli
akademickich organizowanych przez wydziałowe komisje wyborcze w poszczególnych wydziałach,
oddzielnie dla grupy profesorów i doktorów habilitowanych oraz dla grupy pozostałych nauczycieli
akademickich.

nowe brzmienie §49 ust. 1 (po zmianie numeracji §50 ust. 1)
Wyboru elektorów, o których mowa w §49, lit. a i b Statutu dokonuje się na zebraniach nauczycieli
akademickich organizowanych przez wydziałowe komisje wyborcze w poszczególnych wydziałach,
oddzielnie dla grupy profesorów, doktorów habilitowanych, osób, które nabyły uprawnienia
równoważne wynikające z posiadania stopnia doktora habilitowanego oraz oddzielnie dla grupy
pozostałych nauczycieli akademickich.

dotychczasowe brzmienie §52 ust. 1
Dziekana wybiera kolegium elektorów wydziału spośród osób zatrudnionych na wydziale w pełnym
wymiarze jako podstawowym miejscu pracy oraz posiadających tytuł profesora lub stopień doktora
habilitowanego, spełniających kryteria wyborcze.

nowe brzmienie §52 ust. 1 (po zmianie numeracji §53 ust. 1)
Dziekana wybiera kolegium elektorów wydziału spośród osób zatrudnionych na wydziale w pełnym
wymiarze jako podstawowym miejscu pracy oraz posiadających tytuł profesora lub stopień doktora
habilitowanego lub uprawnienia równoważne wynikające z posiadania stopnia doktora
habilitowanego, spełniających kryteria wyborcze.

dotychczasowe brzmienie §52 ust. 3
Kolegium elektorów wydziału wraz z nowo wybranym dziekanem i prodziekanami staje się radą
wydziału od dnia 1 września roku wyborczego.

nowe brzmienie §52 ust. 3 (po zmianie numeracji §53 ust. 3)
Kolegium elektorów wydziału wraz z nowo wybranym dziekanem i prodziekanami staje się radą
wydziału od dnia 1 września roku wyborczego, z zastrzeżeniem §42 ust. 2.

PRACOWNICY UNIWERSYTETU
zmiana numeracji paragrafów:
dotychczasowy §58 staje się §59
dotychczasowy §59 staje się §60
dotychczasowy §60 staje się §61
dotychczasowy §61 staje się §62
dotychczasowy §62 staje się §63

w dotychczasowym §61 dodaje się ust. 1 (po zmianie numeracji będzie to §62 ust. 1)
o następującej treści:
Minimalne kryteria dla osób pretendujących do zatrudnienia na stanowiskach naukowodydaktycznych oraz zasady tworzenia etatów profesorskich określa uchwała Senatu.

dotychczasowe brzmienie §61 ust. 2 lit. a, lit. b i lit. c
Zasady dotyczące zatrudniania na stanowisku profesora nadzwyczajnego:
a) zatrudnienie na stanowisko profesora nadzwyczajnego osoby posiadającej stopień
doktora habilitowanego następuje na okres do 10 lat. W uzasadnionych przypadkach
Rektor po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu może zatrudnić na stanowisko profesora
nadzwyczajnego osobę
posiadającą stopień doktora habilitowanego na czas
nieokreślony,
b) osoba z tytułem profesora może być mianowana na czas nieokreślony,
c) dopuszcza się możliwość zatrudnienia na tym stanowisku osoby posiadającej stopień
naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub
artystycznej.

nowe brzmienie §61 ust. 2 lit. a, lit. b i lit. c (po zmianie numeracji będzie to §62 ust. 3 lit. a,
lit. b oraz lit. c
Zasady dotyczące zatrudniania na stanowisku profesora nadzwyczajnego:
a) po uzyskaniu tytułu naukowego przez doktora habilitowanego zatrudnionego w UR
Rektor może podjąć decyzję o jego mianowaniu na czas określony lub nieokreślony
na stanowisku profesora nadzwyczajnego
b) zatrudnienie po raz pierwszy na stanowisko profesora nadzwyczajnego osoby
posiadającej stopień doktora habilitowanego następuje na okres do 10 lat i wymaga
opinii Senatu,
- przedłużenie zatrudnienia na powyższym stanowisku na okres do 10 lat możliwe jest
po uzyskaniu pozytywnej opinii rady wydziału,
- w uzasadnionych przypadkach Rektor, po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu, może
zatrudnić na stanowisko profesora nadzwyczajnego osobę posiadającą stopień doktora
habilitowanego na czas nieokreślony,
c) dopuszcza się możliwość zatrudnienia na tym stanowisku osoby posiadającej stopień
naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej
lub artystycznej. Warunkiem zatrudnienia jest potwierdzenie przez Centralną Komisję
ds. Stopni i Tytułów uzyskania uprawnień równoważnych, wynikających z posiadania
stopnia doktora habilitowanego.

dodaje się §64 o następującym brzmieniu:
Postępowania konkursowego nie stosuje się w przypadku zatrudniania i przedłużania zatrudnienia
na czas określony w przypadkach:
a) Przedłużania zatrudnienia na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednia umowa o pracę była
zawarta na czas nie krótszy niż 3 lata. Z wnioskiem do Rektora występuje kierownik jednostki
podstawowej po uzyskaniu opinii rady jednostki.
b) Zatrudnienia na czas realizacji projektów finansowanych ze środków pochodzących z Unii
Europejskiej lub innych podmiotów przyznających granty,
c) Skierowania do pracy w uczelni na podstawie umowy zawartej z zagraniczną instytucją
naukową.
d) Zatrudniania beneficjenta krajowego konkursu ogłoszonego przez NCN lub NCBiR lub
międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego związanego z obszarem
kształcenia.

dodaje się §65 o następującym brzmieniu
1. Nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego lub
nadzwyczajnego, po przejściu na emeryturę może być zatrudniony na podstawie umowy
o pracę na czas określony.
2. Emerytowany nauczyciel akademicki, o którym mowa w ust. 1, może być zatrudniony na okres
nie dłuższy niż dziesięć miesięcy w wymiarze nieprzewyższającym ½ etatu. W uzasadnionych
przypadkach Rektor może zatrudnić emerytowanego nauczyciela akademickiego na okres roku
akademickiego w wymiarze pełnego etatu.

dodaje się §66 o następującym brzmieniu
1. Emerytowany profesor może otrzymać status profesora seniora.
2. Status profesora seniora nadaje Rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę
wydziału. Status profesora seniora może być nadany jedynie za zgodą zainteresowanego.
3. Dziekan wydziału zapewnia profesorowi seniorowi warunki do kontynuowania pracy
naukowej, w szczególności poprzez umożliwienie:
a) korzystania z zasobów bibliotecznych,
b) uczestniczenia w prowadzonych badaniach naukowych,
c) udziału w posiedzeniach naukowych katedr lub zakładów.
d) udziału w posiedzeniach rady wydziału na zaproszenie jej przewodniczącego.
4. Szczegółowe zasady nadawania statusu profesora seniora oraz zasady korzystania przez niego
z uprawnień określi Rektor w drodze zarządzenia, z zachowaniem przepisów o wolontariacie.

zmiana numeracji paragrafów:
dotychczasowy § 63 staje się §67
dotychczasowy § 64 staje się §68
dotychczasowy § 65 staje się §69
dotychczasowy § 66 staje się §70
dotychczasowy § 67 staje się §71
dotychczasowy § 68 staje się §72
dotychczasowy § 69 staje się §73
dotychczasowy § 70 staje się §74
dotychczasowy § 71 staje się §75
dotychczasowy § 72 staje się §76
dotychczasowe brzmienie §72
1. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków
dydaktycznych, naukowych, artystycznych i organizacyjnych.
2. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala kierownik
jednostki, a jego obciążenia dydaktyczne zatwierdza dziekan.
3. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków innych pracowników określają ich bezpośredni
przełożeni.

nowe brzmienie §72 (po zmianie numeracji §76)
1. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków
dydaktycznych, naukowych, artystycznych i organizacyjnych.
2. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala kierownik
jednostki, a jego obciążenia dydaktyczne zatwierdza dziekan.
3. Nauczyciel akademicki może ubiegać się o obniżenie wymiaru pensum.
4. Szczegółowe kryteria obniżania wymiaru zajęć ustala Senat.
5. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków innych pracowników określają ich bezpośredni
przełożeni.

dotychczasowe brzmienie §74
1. Nauczyciel akademicki może uzyskać płatny urlop dla celów:
a) przygotowania rozprawy doktorskiej: w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy,
b) naukowych: osoba zatrudniona na podstawie mianowania posiadająca tytuł profesora lub
stopnień doktora habilitowanego – nie częściej niż jeden raz na siedem lat zatrudnienia
w UR, w wymiarze nieprzekraczającym jednego roku,
2. Rektor udziela urlopu nauczycielowi akademickiemu na jego pisemny wniosek, po
zasięgnięciu opinii rady wydziału.
3. W celu uzyskania urlopu do celów naukowych lub artystycznych pracownik składa
umotywowany wniosek do dziekana lub kierownika właściwej jednostki organizacyjnej za
pośrednictwem bezpośredniego przełożonego.
4. Pracownik korzystający z płatnych urlopów nie może być w tym okresie zatrudniony na
podstawie stosunku pracy ani prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek.
5. Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu
w UR co najmniej 5 lat, ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze
nieprzekraczającym jednorazowo sześciu miesięcy:
a) wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego wraz z załączonym orzeczeniem lekarskim
nauczyciel akademicki składa do Rektora na 14 dni przed planowanym jego
rozpoczęciem
b) okres korzystania z urlopu zdrowotnego powinien obejmować semestr
z uwzględnieniem organizacji roku akademickiego określonego uchwałą Senatu UR
c) kolejny urlop zdrowotny może zostać udzielony nauczycielowi akademickiemu po
przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy.

nowe brzmienie §74 (po zmianie numeracji §77)
1 Nauczyciel akademicki może uzyskać płatny urlop dla celów:
a) przygotowania rozprawy doktorskiej: w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy,
b) prowadzenia badań poza uczelnią: nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co
najmniej stopień doktora – nie częściej niż jeden raz na siedem lat zatrudnienia w UR,
w wymiarze nieprzekraczającym jednego roku,
2 Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu
w uczelni co najmniej 15 lat, ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w całym
okresie zatrudnienia w łącznym wymiarze nieprzekraczającym jednego roku;
a) podstawą uzyskania orzeczenia jest skierowanie na badania lekarskie wydane przez
Rektora na pisemny wniosek pracownika, zaparafowany przez bezpośrednio przełożonego,
b) orzeczenie lekarskie wydaje placówka medycyny pracy, z którą uczelnia związana jest
umową,
c) okres korzystania z urlopu zdrowotnego powinien obejmować semestr, z uwzględnieniem
organizacji roku akademickiego określonego uchwalą Senatu UR,
d) w przypadku wykorzystywania urlopu zdrowotnego w częściach, kolejnego można udzielić
nie wcześniej niż po upływie trzech lat od dnia zakończenia ostatnio udzielonego.
3 Szczegółowe zasady udzielania urlopów, o których mowa w ust. 1 lit. b określa zarządzenie
Rektora.

dodaje się nowy przepis §78 o następującym brzmieniu:
Na stanowiskach dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji
i informacji naukowej zatrudnia się osoby, które poza wymogami ustawy posiadają dorobek naukowy
z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne
uzyskane na dotychczas zajmowanych stanowiskach. Dodatkowe wymogi kwalifikacyjne dla
kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy i pracowników dokumentacji i informacji naukowej oraz
tryb postępowania w sprawach stwierdzenia ich spełnienia oraz awansowania na wyższe stanowiska,
określa zarządzenie Rektora.

w dotychczasowym §75 dodaje się ust. 2 o brzmieniu (po zmianie numeracji §79 ust. 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.

STUDIA I STUDENCI UNIWERSYTETU
dotychczasowe brzmienie §80
1. Senat uchwala warunki i tryb rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla
poszczególnych kierunków i form studiów i podaje do wiadomości publicznej.
2. Rekrutację na studia prowadzą komisje powołane przez dziekana.
3. W przypadku, gdy wstęp na studia jest wolny, nie powołuje się komisji rekrutacyjnych.
Decyzje w sprawie przyjęcia na studia podejmuje dziekan lub dyrektor instytutu.
4. Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu. Przeprowadza je
komisja powołana przez dziekana lub dyrektora jednostki naukowej (dyrektora instytutu)
5. Organem odwoławczym w sprawach przyjęć na studia jest Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
powołana przez Rektora, do której służy odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej.
6. Od decyzji wydanych przez dziekana lub dyrektora instytutu oraz dotyczących studiów
doktoranckich służy odwołanie do Rektora.
7. Limity przyjęć na pierwszy rok studiów wyższych na poszczególnych kierunkach studiów
określają dziekani i zatwierdza Rektor. Limity przyjęć na studia medyczne określa
rozporządzeniem Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.

dotychczasowy §80 staje się §84 o następującym brzmieniu
1. Senat uchwala warunki, tryb terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym w drodze
elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia
i jednolitych studiów magisterskich i podaje do wiadomości publicznej.
2. Rekrutację na studia prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane przez dziekana lub
dyrektora pozawydziałowego instytutu.
3. W przypadku, gdy wstęp na studia jest wolny, nie powołuje się komisji rekrutacyjnych.
Decyzje w sprawie przyjęcia na studia podejmuje dziekan lub dyrektor instytutu.
4. Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu. Przeprowadza je
komisja powołana przez dziekana lub dyrektora jednostki naukowej (dyrektora instytutu).
5. Od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych w sprawie przyjęcia na studia przysługuje
odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje
Rektor.
6. Od decyzji w sprawie przyjęcia na studia wyższe lub studia doktoranckie wydanej przez
dziekana lub dyrektora instytutu służy odwołanie do Rektora.
7. Limity przyjęć na pierwszy rok studiów wyższych na poszczególnych kierunkach studiów
określają rady wydziałów i zatwierdza Senat w drodze uchwały z zastrzeżeniem §85 ust. 8.
8. Limit przyjęć na kierunek lekarski określa rozporządzeniem Minister Zdrowia w porozumieniu
z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

dotychczasowe brzmienie §81
1. Przyjęcie w poczet studentów UR następuje po immatrykulacji i złożeniu przez studenta –
wobec Rektora lub dziekana – ślubowania o treści:
Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju osobowości,
szanować prawa i obyczaje studenckie oraz całym swym postępowaniem dbać o godność i honor
studenta Uniwersytetu Rzeszowskiego.

2. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania
o następującej treści:
Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju osobowości,
szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swym postępowaniem dbać o godność
i honor doktoranta Uniwersytetu Rzeszowskiego.

dotychczasowy §81 staje się §85 o nowym, następującym brzmieniu:
1. Przyjęcie w poczet studentów UR następuje po immatrykulacji i złożeniu przez studenta – wobec
Rektora lub dziekana – ślubowania o treści:
Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy, umiejętności i rozwoju
osobowości, szanować prawa i obyczaje studenckie oraz całym swym postępowaniem dbać
o godność i honor studenta Uniwersytetu Rzeszowskiego.
2. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania
o następującej treści:
Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy, umiejętności i rozwoju
osobowości, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swym postępowaniem dbać
o godność i honor doktoranta Uniwersytetu Rzeszowskiego.

dotychczasowe brzmienie §82
1. Student ostatniego roku studiów magisterskich wyróżniający się wybitnymi osiągnięciami
w zdobywaniu wiedzy, który uzyskał średnią ocen z przedmiotów kierunkowych co
najmniej dobrą, może odbywać staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela
akademickiego na mocy decyzji Rektora podjętej na wniosek dziekana.
2. Student stażysta może otrzymać dodatkowe stypendium w wysokości najwyższego
stypendium naukowego na wydziale.
3. Student stażysta przygotowuje się do objęcia obowiązków nauczyciela akademickiego pod
nadzorem opiekuna wyznaczonego przez radę jednostki prowadzącej dany kierunek studiów
spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora.
4. Obowiązkiem studenta stażysty jest udział w prowadzeniu prac badawczych i zajęć
dydaktycznych pod kierunkiem pracownika posiadającego co najmniej stopień doktora
w wymiarze określonym przez radę, o której mowa w pkt 3, nie większym jednak niż
60 godzin obliczeniowych w ciągu roku akademickiego.

dotychczasowy §82 staje się §86 o nowym, następującym brzmieniu
1. Student ostatniego roku studiów magisterskich wyróżniający się wybitnymi osiągnięciami
w zdobywaniu wiedzy, który uzyskał średnią ocen z przedmiotów kierunkowych co najmniej
dobrą, może odbywać staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela
akademickiego na mocy decyzji Rektora podjętej na wniosek dziekana, po uzyskaniu
pozytywnej opinii rady wydziału.
2. Student stażysta może otrzymać dodatkowe stypendium w wysokości najwyższego stypendium
Rektora dla najlepszych studentów ze środków pozostających w dyspozycji dziekana.
3. Student stażysta przygotowuje się do objęcia obowiązków nauczyciela akademickiego pod
nadzorem opiekuna wyznaczonego przez radę jednostki prowadzącej dany kierunek studiów
spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora.
4. Obowiązkiem studenta stażysty jest udział w prowadzonych pracach badawczych i zajęciach
dydaktycznych w wymiarze określonym przez radę, o której mowa w ust. 3, nie większym
jednak niż 60 godzin dydaktycznych w ciągu roku akademickiego.

dotychczasowe brzmienie §83
1. Najlepszy absolwent UR w danym roku akademickim otrzymuje Laur i Statuetkę
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
2. Propozycję nagrodzenia Statuetką absolwenta ze swego wydziału przedstawia dziekan.
Wyboru najlepszego studenta UR dokonuje Rektor.

dotychczasowy §83 staje się §87 o nowym, następującym brzmieniu:
1. Najlepszy absolwent UR w danym roku akademickim otrzymuje Laur Rektora Uniwersytetu
Rzeszowskiego.
2. Propozycję nagrodzenia absolwenta ze swego wydziału przedstawia dziekan. Wyboru
najlepszego absolwenta UR dokonuje Rektor. Szczegółowe zasady przyznawania Lauru
Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego określa Rektor w drodze zarządzenia.
3. Na wniosek rady wydziału wyróżniającym się absolwentom może być przyznany Dyplom
Uznania Rektora lub Dziekana.
4. Najlepszy student na wydziale, kierunku lub roku może być wyróżniony przez dziekana Listem
Gratulacyjnym, na zasadach określonych przez radę wydziału.

dotychczasowe brzmienie §87 ust. 4
Komisje dyscyplinarne na pierwszych posiedzeniach zwołanych przez Rektora wybierają spośród
nauczycieli akademickich przewodniczącego, a spośród wszystkich członków dwóch zastępców
przewodniczącego.

dotychczasowy §87 ust. 4 staje się 91 ust. 4 o nowym, następującym brzmieniu
Komisje dyscyplinarne na pierwszych posiedzeniach zwołanych przez Rektora wybierają spośród
nauczycieli akademickich przewodniczącego, a spośród wszystkich członków dwóch zastępców
przewodniczącego. Jednym z zastępców przewodniczącego może być student.

zmiana numeracji paragrafów:
dotychczasowy § 87 staje się §91
dotychczasowy § 88 staje się §92
dotychczasowy § 89 staje się §93
dotychczasowy § 90 staje się §94
dotychczasowy § 91 staje się §95
dotychczasowy § 92 staje się §96
dotychczasowy § 93 staje się §97
dotychczasowy § 94 staje się §98
dotychczasowy § 95 staje się §99
dotychczasowy § 96 staje się §100
dotychczasowy § 97 staje się §101
dotychczasowy § 98 staje się §103
Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rektor

prof. dr hab. Aleksander Bobko

