
 

UCHWAŁA NR 148/2016 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 21 grudnia 2016 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 2016 r. poz. 1842) 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 § 6 uchyla się pkt 2; 

2) w § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Na wniosek właściwych samorządów w skład komisji senackich, z zastrzeżeniem § 18 
ust. 2, wchodzą po jednym przedstawicielu samorządu doktorantów oraz samorządu 
studentów.”; 

3) w § 86 ust. 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego można zatrudnić osobę, która posiada 
stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora, a ponadto w okresie 
ostatnich pięciu lat powiększyła znacząco dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny 
oraz aktywnie uczestniczyła w procesie kształcenia kadry naukowej. 
2a. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby 
nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora jest 
uzyskanie pozytywnej opinii Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. 
3. Na stanowisku profesora wizytującego można zatrudnić osobę będącą pracownikiem 
innej uczelni, która posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy 
profesora, a ponadto posiada wybitny dorobek naukowy. 
4. Na stanowisku profesora wizytującego można również zatrudnić osobę niespełniającą 
wymagań określonych w ust. 3, jeżeli osoba ta posiada stopień naukowy doktora oraz 
znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej.”; 

4) w § 92 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim w Uniwersytecie na 
stanowiskach, o których mowa w § 83 w ust. 1-3 w wymiarze przewyższającym połowę 
etatu na czas określony lub nieokreślony, następuje po przeprowadzeniu otwartego 
konkursu.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Zmiana stanowiska pracy nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uniwersytecie 
Wrocławskim następuje po przeprowadzeniu oceny kwalifikacji kandydata przez 
komisję, o której mowa w § 95. W przedmiotowych sytuacjach nie ogłasza się otwartego 
konkursu.”; 

5) § 98 otrzymuje brzmienie: 

„§ 98. Zatrudnienie na stanowisku asystenta następuje na podstawie umowy o pracę na 
czas określony na okres nie dłuższy niż 33 miesiące z zastrzeżeniem, że koniec zatrudnienia 
musi przypadać na koniec semestru.”; 

6) w § 109 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Oceny dokonują komisje, o których mowa w § 110, nie rzadziej niż raz na cztery lata 
lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest 
zatrudniony.”; 
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7) w § 112 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Komisje, o których mowa w § 110, dokonując oceny nauczyciela akademickiego w 
zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, uwzględniają oceny 
przedstawiane przez reprezentatywne grupy studentów i doktorantów w ankietach, 
wypełnianych anonimowo co najmniej raz w roku.”; 

8) uchyla się § 136; 

9) § 137 otrzymuje brzmienie: 

„§ 137.1. Uniwersytet honoruje swoich szczególnie zasłużonych pracowników oraz inne 
osoby, które przyczyniły się do rozwoju Uniwersytetu albo przysporzyły mu dobrego 
imienia lub chwały, poprzez nadanie Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego. 
2. Medal Uniwersytetu Wrocławskiego przyznaje Senat. 
3. Wzór i opis Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego określa zarządzenie Rektora 
Uniwersytetu.”; 

10) w § 141 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Bieg okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia 
doktora habilitowanego, o którym mowa w § 97 ust. 2, rozpoczyna się z dniem  
1 października 2013 r.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do asystentów.”. 
 
§ 2. Senat upoważnia Rektora do wydania tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu 

Wrocławskiego ze zmianami wynikającymi z niniejszej uchwały. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 

 


