
  

 

UCHWAŁA Nr 93/2014 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 września 2014 r. 
 

zmieniająca Statut Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 
Na podstawie art. 56 ust. 1, w związku z art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr 32/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 
2012 r. – Statut Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w § 7 w ust. 1 w pkt. 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

„9) dyplomowany bibliotekarz lub dyplomowany pracownik dokumentacji i informacji 
naukowej - pracownika posiadającego uprawnienia dyplomowanego bibliotekarza 
lub dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej uzyskane 
zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym do dnia 23 sierpnia 2013 r.”;  

 
2) w § 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej może zostać osoba spełniająca warunki 
wskazane w § 88 ust. 2 Statutu.”; 

 
3) § 88 otrzymuje brzmienie: 

„§ 88.1. Pierwsze zatrudnienie na stanowiska, o których mowa w § 83 ust. 4 Statutu w 
wymiarze przewyższającym połowę etatu, na czas określony lub nieokreślony, następuje 
po przeprowadzeniu otwartego konkursu. 

2. Kandydatem na stanowiska, o których mowa w ust. 1, może być dyplomowany 
bibliotekarz, dyplomowany pracownik dokumentacji i informacji naukowej lub osoba, 
która: 

1) posiada tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; 
2) posiada co najmniej dwuletni staż pracy w bibliotece naukowej, ośrodku informacji 

naukowej, archiwum lub muzeum; 
3) posiada udokumentowany dorobek w zakresie działalności organizacyjnej i pracy 

dydaktycznej; 
4) posiada co najmniej 2 samodzielne publikacje z zakresu bibliologii i informatologii, 

bibliotekoznawstwa, informacji naukowej, archiwistyki lub muzealnictwa w 
wydawnictwach recenzowanych; 

5) zna co najmniej jeden język obcy wskazany w ogłoszeniu o konkursie. 
3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest przez komisję w liczbie nie mniej niż 

pięciu członków powołaną przez Rektora. Kandydatów do komisji zgłaszają Rada 
Biblioteczna i Rada Archiwum. W pracach komisji uczestniczy kierownik jednostki w której 
kandydat ma być zatrudniony. 

4. Zasady i tryb działania komisji konkursowej określa Rektor w drodze zarządzenia.”. 
 
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 
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