
 

Uniwersytet Rzeszowski 
Senat  

Załącznik do Uchwały nr 3/09/2020 
Senatu UR z dnia 24 września 2020 r. 

 
 

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA KOMISJI 

SENACKICH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego może powołać stałe i doraźne komisje senackie 

oraz określać ich skład i zadania. 

2. Komisjami senackimi powołanymi do działania w Uniwersytecie Rzeszowskim na 

kadencję 2020-2024 są: 

1) stałe komisje senackie: 

a) Komisja ds. Statutu i Rozwoju; 

b) Komisja ds. Nauki; 

c) Komisja ds. Kształcenia; 

d) Komisja ds. Finansów; 

2) komisje dyscyplinarne: 

a) Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich, 

b) Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów, 

c) Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów, 

d) Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów, 

e) Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów. 

 

§2 

Kompetencje komisji senackich 

 

1. Do kompetencji stałych komisji senackich należy w szczególności:  

Komisja Statutu i Rozwoju 

1. Opiniowanie wniosków w sprawie zmian i uzupełnień w Statucie UR. 

2. Rozpatrywanie sporów kompetencyjnych na podstawie przepisów prawnych 

Statutu. 

3. Opiniowanie dokumentów stanowiących podstawę działalności uczelni pod kątem 

zgodności z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem UR.  

4. Opiniowanie strategii i głównych kierunków rozwoju Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. 



 
 
 

5. Analizowanie i opiniowanie regulaminów centrów, planów rozwojowych oraz 

inwestycyjnych, a także planów zagospodarowania przestrzennego. 

6. Opiniowanie i ocena propozycji zmian organizacyjnych w Uniwersytecie, których 

wprowadzenie wymaga zgody lub opinii Senatu. 

 

Komisja ds. Nauki 

1. Opiniowanie oraz przedkładanie Rektorowi oraz Senatowi wszelkich spraw 

dotyczących organizacji i finansowania, związanych z obszarem działalności 

naukowej Uniwersytetu oraz polityką kadrową, tj.: 

a) ocena wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na naukę; 

b) opracowanie lub opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych  

i innych dokumentów dotyczących działalności naukowo-badawczej oraz 

polityki kadrowej Uniwersytetu; 

c) ocena działalności studenckich kół naukowych; 

d) stymulowanie działań wspierających rozwój badań naukowych; 

e) opiniowanie wniosków o przyznanie nagród Rektora UR oraz Medalu 

Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

 

Komisja ds. Kształcenia 

1. Opiniowanie i rozpatrywanie bieżących spraw przekazanych komisji przez Rektora, 

prorektorów, Senat, inne komisje oraz podejmowanych z własnej inicjatywy. 

2. Do szczegółowych zadań komisji należy monitorowanie i analiza jakości 

kształcenia w Uczelni oraz inicjowanie działań zmierzających do jej doskonalenia, 

w tym  wydawanie opinii w sprawach:  

a) oferty dydaktycznej uczelni; 

b)  programów studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz wprowadzanych 

w nich zmian;  

c) zasad i organizacji rekrutacji na studia, potwierdzania efektów uczenia się oraz 

przeniesienia na studia w UR z innej uczelni; 

d) regulaminu studiów; 

e) zasad odpłatności za studia; 

f) zasad projektowania, monitorowania i okresowego przeglądu programów 

studiów; 

g) jakości kształcenia i kryteriów jej oceny; 

h) prawnych uwarunkowań procesu kształcenia; 

i) zasad organizacji procesu dydaktycznego; 

j) innych spraw zleconych przez Rektora, Prorektorów, Senat, inne komisji lub 

podejmowanych z własnej inicjatywy. 

 



 
 
 

Komisja ds. Finansów 

1. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów 

uchwał. 

2. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Rektora, 

Prorektorów, Senat, inne komisje lub podejmowanych z własnej inicjatywy. 

3. Analizowanie i opiniowanie stanu bieżącej gospodarki finansowej Uniwersytetu 

Rzeszowskiego oraz jego poszczególnych jednostek organizacyjnych. 

4. Ocena bieżącego i prognozowanego stanu finansów uczelni. 

5. Opiniowanie innych spraw podejmowanych przez Senat i wymagających analizy 

finansowej. 

 

2. Szczegółowy zakres kompetencji komisji dyscyplinarnych, o których mowa w § 1 ust. 2 

pkt 2) określają odrębne przepisy. 

 

§ 3 

Zasady funkcjonowania komisji senackich 

 

1. Stałe komisje senackie są organami opiniodawczymi. Senat może określić dodatkowe 

kompetencje komisji.  

2. Doraźne komisje senackie powoływane są do wykonania określonego zadania. 

3. Komisje rozpatrują sprawy wchodzące w zakres ich działania – na wniosek Rektora, 

Prorektorów, Senatu lub z własnej inicjatywy.  

4. Realizując swoje cele, komisje senackie współpracują z innymi komisjami, organami 

uczelni i administracją Uniwersytetu. 

5. Komisje senackie, w sprawach wchodzących w zakres ich działania, formułują wnioski 

oraz wydają opinie.  

6. Wnioski i opinie komisji senackich podawane są do wiadomości Rektora.  

7. Komisja podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków komisji.  

8. Każdy z członków komisji ma prawo zgłoszenia zdania odrębnego. 

9. W przypadku głosowania, którego wynik nie jest rozstrzygający, głos decydujący 

należy do przewodniczącego komisji. 

10. Stanowisko komisji w danej sprawie przedstawia na posiedzeniu Senatu jej 

przewodniczący, wiceprzewodniczący lub wskazany członek komisji – sprawozdawca.   

11. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć: Rektor, Prorektorzy, Kanclerz UR, 

Kwestor UR, Audytor Wewnętrzny. 

 

§ 4 

Powoływanie członków stałych komisji senackich 

 



 
 
 

1. Członków stałych komisji senackich powołuje się na okres kadencji Senatu. 

2. Senat powołuje członków komisji senackich w głosowaniu tajnym zwykłą większością 

głosów, w obecności co najmniej połowy statutowego składu Senatu. 

3. Stałe komisje senackie składają się z co najmniej 10 członków: 

a) 4 członkowie Senatu, w tym jeden student lub doktorant,  

b) 1 doktorant delegowany przez Samorząd Doktorantów UR; 

c) 1 student delegowany przez Samorząd  Studentów UR; 

d) po jednym przedstawicielu z każdego Kolegium; 

e) inne osoby powołane przez Senat.  

4. Kandydatów do Komisji ds.: Statutu i Rozwoju, Nauki oraz Finansów wskazuje Rada 

Naukowa Kolegium. 

5. Kandydatów do Komisji ds. Kształcenia wskazuje Rada Dydaktyczna Kolegium.  

6. Kandydatów, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt a) i e) wskazuje Rektor UR. 

 

§ 5 

Powoływanie członków komisji dyscyplinarnych 

 

1. Członków stałych komisji dyscyplinarnych powołuje się na okres kadencji Senatu. 

2. W skład komisji dyscyplinarnych wchodzą: 

1) Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich: 

a) 4 nauczyciele akademiccy z każdego Kolegium, zgłoszeni przez Prorektorów 
ds. Kolegium; 

b) 2 nauczyciele akademiccy, zgłoszeni przez Prorektora ds. Studenckich  
i Kształcenia; 

c) 3 studenci, zgłoszeni przez Samorząd Studentów UR; 
d) 1 doktorant, zgłoszony przez Samorząd Doktorantów UR. 

2) Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów oraz Odwoławcza Komisja 
Dyscyplinarna ds. Studentów: 

a) po 2 nauczycieli akademickich z każdego Kolegium, zgłoszonych przez Rady 
Dydaktyczne Kolegiów; 

b) po 2 studentów z każdego Kolegium, zgłoszonych przez organ 
uchwałodawczy Samorządu Studentów. 

3) Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów oraz Odwoławcza Komisja 
Dyscyplinarna ds. Doktorantów: 

a) po 2 nauczycieli akademickich z każdego Kolegium, których zgłaszają Rady 
Naukowe Kolegiów; 

b) po 8 doktorantów zgłoszonych przez uczelniany organ Samorządu 
Doktorantów UR. 

3. Członkami komisji dyscyplinarnych nie mogą być osoby pełniące funkcję: Rektora, 

Prorektora, Dziekana, Dyrektora Szkoły Doktorskiej UR, dyrektora instytutu, dyrektora 

centrum, dyrektora studium, dyrektora Liceum, także w innej uczelni. 



 
 
 

4. Osoba pełniąca funkcję organu UR może być członkiem komisji dyscyplinarnej po 

upływie 4 lat od zaprzestania pełnienia funkcji organu. 

 

§ 6 

Prace komisji 

 

1. Prace komisji organizuje jej przewodniczący. 

2. Na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Rektora, komisja w głosowaniu tajnym 

dokonuje wyboru przewodniczącego oraz jego zastępców, z tym zastrzeżeniem, że: 

1) przewodniczącym oraz zastępcą przewodniczącego komisji senackiej, o której 

mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) lit. a)-d) jest członek Senatu, zatrudniony w UR jako 

podstawowym miejscu pracy na stanowisku profesora lub profesora UR, 

2) przewodniczącym oraz dwóch zastępców przewodniczącego komisji senackiej,  

o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) lit. a) jest nauczyciel akademicki  zatrudniony  

w UR jako podstawowym miejscu pracy na stanowisku profesora lub profesora 

UR, 

3) przewodniczącym komisji dyscyplinarnych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) 

lit. b)-e), jest osoba wybrana spośród nauczycieli akademickich. Dwóch zastępców 

przewodniczącego wybiera się spośród wszystkich członków komisji, przy czym 

jednym z zastępców przewodniczącego jest: 

a) w przypadku komisji dyscyplinarnych ds. studentów – student; 

b) w przypadku komisji dyscyplinarnych ds. doktorantów – doktorant. 

3. Prawo zgłaszania kandydata na przewodniczącego komisji senackiej posiada Rektor, 

z wyłączeniem Komisji ds. Kształcenia, gdzie prawo zgłaszania kandydata pozostaje 

w kompetencji Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.  
 

 

§ 7 

Utrata członkostwa w komisji  

 

1. Wygaśnięcie mandatu członka komisji senackiej i dyscyplinarnej następuje  

w przypadku: 

a) pisemnej rezygnacji, 

b) śmierci członka komisji. 

2. Wygaśnięcie mandatu członka komisji stwierdza Rektor jako przewodniczący 

Senatu.  

3. Senat, na wniosek przewodniczącego komisji, może w głosowaniu tajnym odwołać 

członka komisji. 

4. Odwołanie, o którym mowa w ust. 3, może nastąpić w przypadku: 

a) rozwiązania stosunku pracy z Uniwersytetem, 

b) utraty statusu studenta, doktoranta, 

c) długotrwałego nieuczestniczenia w pracach komisji. 



 
 
 

5. W przypadku zmiany składu komisji wskutek wygaśnięcia mandatu lub odwołania 

któregoś z jej członków, Senat uzupełnia skład komisji. 

6. Wybór nowych członków komisji następuje z uwzględnianiem zasad określonych  

w § 4 oraz § 5.  

 

§ 8 

Przepisy końcowe 

 

 W sprawach związanych z postępowaniem dyscyplinarnym nauczycieli akademickich,  

studentów oraz doktorantów nieuregulowanych w Statucie, stosuje się odpowiednio przepisy: 

1. Ustawy z dnia 18 lipca 2019 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 85 z poźn. zm.); 

2. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r.  

w sprawie: szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania 

wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności 

dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar 

dyscyplinarnych i ich zatarcia (Dz.U. z 2018  r. poz. 1843); 

3. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r.  

w sprawie: szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego  

w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich 

zatarcia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1882); 

 

 

 

Przewodniczący Senatu 
Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 
 

prof. dr hab. Sylwester Czopek 
Rektor 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


