Uchwała nr 41/2021
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie zmiany treści Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
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. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) w związku z § 31 pkt 1 Statutu Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, Senat postanawia, co następuje:
§1
W Statucie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, stanowiącym załącznik do uchwały nr
318/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (w brzmieniu
wynikającym z Zarządzenia nr 73/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 w ust. 3 wyraz „programu” zastępuje się wyrazem „programów”;
2) w § 11 w ust. 2 wyrażenie „Dział Współpracy z Zagranicą” zastępuje się wyrażeniem
„Sekcję Współpracy Międzynarodowej”;
3) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Katedrą kieruje kierownik powoływany i odwoływany przez Rektora z własnej inicjatywy
lub na wniosek dziekana, po uprzednim przeprowadzeniu sondażu wśród pracowników
zainteresowanej jednostki, zaopiniowany przez właściwą radę naukową dyscypliny. Niezajęcie
stanowiska w terminie 14 dni roboczych od dnia przedstawienia kandydatury uważa się za
pozytywne jej zaopiniowanie.”;
4) w § 16 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Instytutem dyscyplinowym kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Rektora z
własnej inicjatywy lub na wniosek dziekana, po uprzednim przeprowadzeniu sondażu wśród
pracowników zainteresowanej jednostki, zaopiniowany przez właściwą radę naukową
dyscypliny. Niezajęcie stanowiska w terminie 14 dni roboczych od dnia przedstawienia
kandydatury uważa się za pozytywne jej zaopiniowanie.”;
5) w § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada naukowa dyscypliny składa się z przedstawicieli pracowników badawczodydaktycznych i badawczych, którzy w oświadczeniu wskazali daną dyscyplinę wiodącą oraz
przedstawicieli doktorantów.”;
6) w § 39 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) opiniowanie projektów programów studiów oraz studiów podyplomowych;”;
7) w § 46 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) opracowywanie projektów programów studiów lub ich zmian”;
8) w § 52 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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„1) osoba pełniąca funkcję kierowniczą w Uniwersytecie;”;
9) w § 52 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Za obsługę administracyjną komisji, o których mowa w ust. 2, odpowiada jednostka
organizacyjna Uniwersytetu właściwa w sprawach obsługi prorektora ds. studiów.”;
10) w § 56 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Do działania komisji, o których mowa w ust. 2, odpowiednio stosuje się § 52 ust. 4 oraz
7-9.”;
11) w § 56 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Za obsługę administracyjną komisji, o których mowa w ust. 2, odpowiada jednostka
organizacyjna Uniwersytetu właściwa w sprawach obsługi prorektora ds. kadr i rozwoju
uczelni.”;
12) w § 65 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Nie można łączyć funkcji członka z pełnieniem funkcji kierowniczej w Uniwersytecie.”;
13) w § 65 ust. 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) powołania do pełnienia funkcji kierowniczej w Uniwersytecie;”;
14) w załączniku nr 2 do Statutu § 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Członek Senatu potwierdza swoją obecność na posiedzeniu własnoręcznym podpisem na
liście obecności. W przypadku posiedzenia online lista obecności jest generowana przez system
elektroniczny.”;
15) w załączniku nr 2 do Statutu § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Wszyscy członkowie Senatu uczestniczą w głosowaniu wyłącznie osobiście. Nie jest
możliwe oddawanie głosów przed zarządzeniem głosowania lub pod nieobecność głosującego.
Uchwały mogą być także podejmowane przez głosowanie drogą elektroniczną i w takim
przypadku przepisy § 13 niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.”;
16) w załączniku nr 2 do Statutu w § 7 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Wybór następuje wówczas, gdy kandydat uzyskał bezwzględną większość ważnie
oddanych głosów, przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Jeżeli
pierwsza tura głosowania nie przyniesie rozstrzygnięcia, przeprowadza się kolejną turę
głosowania, w której następuje wybór spośród dwóch kandydatów o największej liczbie głosów
z poprzedniej tury, a wybór następuje wówczas, gdy kandydat uzyskał bezwzględną większość
ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy w pierwszej turze był tylko jeden kandydat lub
gdy w kolejnej turze o dany mandat ubiegali się dwaj kandydaci i otrzymali w niej jednakową
liczbę głosów, należy przystąpić do ponownego zgłaszania kandydatów na wakujący mandat
(lub mandaty). W szczególnym przypadku, gdy do danej tury głosowania przeszło więcej niż
dwóch kandydatów na dany mandat i w tej turze jednakową liczbę głosów uzyskało więcej
kandydatów niż liczba mandatów do obsadzenia, przeprowadza się kolejną turę głosowania,
a wybór następuje wówczas, gdy kandydat uzyska bezwzględną większość ważnie oddanych
głosów.”;
17) w załączniku nr 2 do Statutu § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki lub za pośrednictwem
elektronicznych systemów i urządzeń umożliwiających oddawanie głosów.”;
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18) w załączniku nr 2 do Statutu w § 10 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Głosowanie tajne może być także przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych
systemów i urządzeń umożliwiających oddanie głosów.”;
19) w załączniku nr 3 do Statutu § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przewodniczący komisji organizuje jej pracę, zwołuje jej posiedzenia i przewodniczy ich
obradom oraz reprezentuje komisję przed Rektorem.”.
§2
Senat upoważnia Rektora, jako Przewodniczącego Senatu, do ogłoszenia tekstu jednolitego
Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, obejmującego zmiany wprowadzone
niniejszą uchwałą.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor
/-/
prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz
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