
 

 

 
  

 
 
 
 

 

UCHWAŁA Nr XXV –  17.2/22 

Senatu 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

z dnia 25 maja 2022 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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie UMCS  

z dnia 29 maja 2019 r.: 

1) w § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, opiniuje Konwent Godności Honorowych 

składający się z rektorów Uniwersytetu poprzednich kadencji. Konwentowi 

przewodniczy urzędujący Rektor. Do posiedzeń Konwentu nie ma zastosowania  

§ 16 ust. 1 Statutu odnoszący się do kworum.”; 

2) w § 43 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) dyrektorzy kolegiów instytutowych;”; 

3) w § 48 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Dyrektor szkoły doktorskiej powoływany jest przez Rektora na okres czterech lat  

po zapoznaniu się z opinią właściwej rady szkoły doktorskiej oraz po uzgodnieniu  

z organem uchwałodawczym samorządu doktorantów. Samorząd doktorantów ma 14 

dni na zajęcie stanowiska, licząc od daty pisemnego przedstawienia kandydatury. 

Brak stanowiska w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody.”; 

4) dodaje się § 56a w brzmieniu: 

„§56a 

1. W ramach instytutu obejmującego dwie lub więcej dyscyplin nauki, w ramach 

których w Uniwersytecie prowadzone są badania naukowe, jako wewnętrzne 

jednostki organizacyjne, mogą być tworzone kolegia instytutowe. 

2. Kolegium instytutowe składa się co najmniej z dwóch katedr o zbliżonej specjalności 

naukowej, funkcjonujących w ramach instytutu, a nauczyciele akademiccy 

wchodzący w skład tych katedr reprezentują więcej niż jedną dyscyplinę nauki,   

w ramach których w Uniwersytecie prowadzone są badania naukowe. 



 

 

3. Kolegium instytutowe wspiera działalność dydaktyczną, a także koordynuje prace 

badawcze katedr funkcjonujących w ramach kolegium. 

4. Kolegium instytutowe tworzy, przekształca lub likwiduje Rektor na zgodny wniosek 

właściwego dziekana i dyrektora instytutu po zasięgnięciu opinii rady naukowej 

instytutu. 

5. Dyrektora kolegium instytutowego powołuje i odwołuje Rektor. Powołanie następuje 

na okres czterech lat po zasięgnięciu opinii właściwego kolegium dziekańskiego  

i rady naukowej instytutu.”. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

     

   Przewodniczący Senatu UMCS 

                  REKTOR 

 

 

 

 

       prof. dr hab. Radosław Dobrowolski 

 


