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UCHWAŁA Nr XXV – 6.4/21 

Senatu 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

z dnia 24 marca 2021 r. 
 

w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  

z dnia 29 maja 2019 r. 

 

§ 1 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2021 poz. 478) Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  

w Lublinie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Uniwersytetu  

Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 29 maja 2019 r.: 

1) w §16 ust. 2 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: 

”W przypadku nieuwzględnienia przez przewodniczącego obrad wniosku o tajne 

głosowanie, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do organu kolegialnego Uniwersytetu 

lub ciała opiniodawczo-doradczego, które w drodze uchwały może zarządzić tajne 

głosowanie w przedmiotowej sprawie.”; 

2) dodaje się §16a w brzmieniu: 

„16a 

1. Posiedzenia organów kolegialnych Uniwersytetu oraz ciał opiniodawczo- 

doradczych funkcjonujących w Uniwersytecie mogą odbywać się przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli zapewniają one 

transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym umożliwiającą jego uczestnikom, 

przebywającym w miejscu innym niż miejsce posiedzenia, wypowiadanie się w toku 

obrad i głosowanie z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Decyzję w 

tym zakresie podejmuje przewodniczący organu kolegialnego Uniwersytetu lub 

ciała opiniodawczo- doradczego funkcjonującego w Uniwersytecie. 

2. Przyjmuje się, że posiedzenie odbywa się w miejscu, w którym przebywa jego 

przewodniczący.”; 

3) w § 25 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Rektor, gdy zachodzi taka konieczność, może zwołać posiedzenie połączonych 

kolegiów dziedzinowych. Posiedzeniu połączonych kolegiów dziedzinowych 
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przewodniczy Rektor lub wskazany przez niego prorektor. Połączone kolegia 

dziedzinowe realizują zadania określone  w ust. 3 pkt 1-3.”; 

4) w § 27 ust. 1: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) po jednym przedstawicielu nauczycieli akademickich zatrudnionych na innych 

niż wskazane w pkt 2 stanowiskach z każdego wydziału, wskazanego w § 54 pkt 

1–12 statutu;”, 

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) przedstawiciele studentów i doktorantów w liczbie nie mniejszej niż 20 % składu 

Senatu, wybierani na zasadach i na czas określony w regulaminie samorządu 

studenckiego i samorządu doktorantów.”; 

5) w § 32 skreśla się ust. 3; 

6) § 54 otrzymuje brzmienie: 

„§ 54 

W Uniwersytecie funkcjonują:  

1) Wydział Biologii i Biotechnologii;  

2) Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej;  

3) Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;  

4) Wydział Chemii;  

5) Wydział Prawa i Administracji;  

6) Wydział Historii i Archeologii; 

7) Wydział Filologiczny; 

8) Wydział Ekonomiczny;  

9) Wydział Pedagogiki i Psychologii;  

10) Wydział Filozofii i Socjologii;  

11) Wydział Politologii i Dziennikarstwa;  

12) Wydział Artystyczny;  

13) Wydział Zamiejscowy w Puławach (filia Uniwersytetu).”; 

7) § 58 otrzymuje brzmienie: 

„§ 58 

1. W celu prowadzenia badań naukowych w Uniwersytecie mogą być tworzone zespoły 

i ośrodki badawcze.  

2. Ośrodek badawczy może prowadzić także działalność ekspercką lub doradczą. 

3. Zespoły i ośrodki badawcze mogą funkcjonować w ramach instytutu lub jako 

zespoły i ośrodki badawcze międzyinstytutowe.  

4. Zespoły badawcze mogą być także tworzone w ramach katedry. 

5. Ośrodek badawczy, jego radę naukową i kierownika powołuje Rektor.  

6. Międzyinstytutowy zespół badawczy i jego kierownika powołuje Rektor.  

7. Instytutowy zespół badawczy i jego kierownika powołuje dyrektor instytutu. 

8. Zespół badawczy w ramach katedry i jego kierownika powołuje kierownik katedry, 

za zgodą dyrektora instytutu. 

9. Zespoły i ośrodki badawcze nie są jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu.”; 

8) w § 87 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Komisja do spraw odwołań od oceny okresowej nauczycieli akademickich wydaje 

opinię w sprawie odwołania w terminie 30 dni od dnia przekazania go przez Rektora.  

W posiedzeniu mogą uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu, przedstawiciele 
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związków zawodowych działających w Uniwersytecie, po jednym z każdego 

związku zapraszani przez przewodniczącego komisji.”; 

9) w §110 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kształcenie doktorantów odbywa się na podstawie programu kształcenia oraz 

indywidualnego planu badawczego.”; 

10) w § 113 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora jego zgodności z ustawą 

i statutem Uniwersytetu jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego 

przekazania.”; 

11) w § 117 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Rzecznik corocznie, do końca marca danego roku, składa Senatowi sprawozdanie ze 

swojej działalności.”;  

12) w § 139: 

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) wybór elektorów i przedstawicieli do organów kolegialnych Uniwersytetu 

następuje wówczas, gdy kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych 

głosów, z zastrzeżeniem pkt 7a;’,  

b) dodaje się pkt 7a w brzmieniu: 

„7a) w przypadku nieobsadzenia mandatów elektorów po dwóch turach głosowania, 

w trzeciej turze głosowania zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno 

największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy dwóch lub 

więcej kandydatów otrzymało taką samą liczbę głosów, a uznanie ich za 

wybranych spowodowałoby przekroczenie przewidzianej liczby mandatów 

elektorów w danych wyborach, przeprowadza się dodatkowe głosowania  

z udziałem tylko tych kandydatów;”, 

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) bezwzględna większość głosów jest osiągnięta wówczas, gdy liczba głosów za 

wyborem jest większa od sumy głosów przeciwnych i wstrzymujących się;”; 

13) w § 139 dotychczasowa treść stanowi ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. W zakresie nieuregulowanym w Statucie, Senat podejmuje uchwałę określającą 

szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów, sposobu 

głosowania, w tym możliwości głosowania przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej oraz wzory dokumentów związanych z procesem wyborczym’; 

14) w § 140 ust. 5 zd. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Ustęp 4 zd. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.”; 

15) w § 142: 

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) po jednym przedstawicielu każdego ze związków zawodowych działających  

w Uniwersytecie;”,  

b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) po jednym przedstawicielu każdego ze związków zawodowych działających  

w Uniwersytecie;”, 

c) dodaje się ust. 8-10 w brzmieniu: 

„8. Mandat członka Uczelnianej Komisji Wyborczej lub wydziałowej komisji 

wyborczej wygasa z chwilą wyrażenia zgody na kandydowanie w wyborach 

elektorów lub do organów kolegialnych Uniwersytetu.” 

9. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka komisji przed upływem kadencji 

Senat dokonuje uzupełnienia składu komisji na zasadach określonych powyżej. 

10. Wyborów uzupełniających do komisji nie przeprowadza się, jeżeli w wyniku 

wygaśnięcia mandatu odpowiednio: 
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a) liczba członków Uczelnianej Komisji Wyborczej nie będzie niższa niż 7 osób, 

b) liczba członków wydziałowej komisji wyborczej nie będzie niższa niż 5 osób, 

- chyba, że Senat postanowi inaczej.”; 

16) w § 151 w ust. 2 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: 

„ Do wyboru Przewodniczącego Kolegium Elektorów nie stosuje się § 139 ust. 1 pkt 1 

Statutu.”. 

 

§ 2 

1. Realizację zmiany Statutu, o której mowa w § 1 pkt 6 powierza się Rektorowi UMCS. 

2. Zmiany Statutu, o której mowa w § 1 pkt 15 lit. c, nie stosuje się do komisji wyborczych 

powołanych na kadencję 2020-2024. 

3. Zmiany Statutu, o której mowa w § 1 pkt 4 lit. a, nie stosuje się do składu Senatu  

w kadencji 2020-2024. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem § 1 pkt 6, który wchodzi  

w życie z dniem 1 września 2021 r.  

 

 

                                                                                               Przewodniczący Senatu UMCS 

                 REKTOR 

 

 

 

 

 

                                                                          prof. dr hab. Radosław Dobrowolski  

 


