Uchwała nr 198/2016-2020
Senatu Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 9 maja 2019 r.

Kierując się utrwaloną ideą uniwersytetu jako wspólnoty uczących i nauczanych,
nawiązując do wieloletniej tradycji uczelni naszego regionu,
w poczuciu odpowiedzialności za skuteczne funkcjonowanie Almae Matris Opoliensis,
jej wysoką rangę etyczną, naukową i dydaktyczną,
za jej dobre imię, a także przyjmując za zadanie
– IN VERITATE CONQUIRENDA LIBERI PROGREDIAMUR* –
przyjmujemy i przedmiotem poszanowania wspólnego stanowimy

STATUT UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

*

W poszukiwaniu prawdy postępujmy jako wolni ludzie

Statut Uniwersytetu Opolskiego 2019
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1.

Uniwersytet Opolski, zwany dalej Uniwersytetem, jest autonomiczną publiczną uczelnią
akademicką, funkcjonującą na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, zwanej dalej Ustawą, oraz statutu i zwyczajów akademickich.

2.

W swoich działaniach Uniwersytet kieruje się zasadami wolności nauczania, twórczości
artystycznej, badań naukowych i ogłaszania ich wyników.

3.

Wydział Teologiczny Uniwersytetu w zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego
statutu funkcjonuje na zasadach wskazanych w stosownych dokumentach kościelnych, umowie
zawartej pomiędzy władzami państwowymi i kościelnymi oraz w oparciu o własny statut.
Pozostaje pod nadzorem władz Kościoła katolickiego, który jest wykonywany w sposób oraz w
zakresie wskazanym w przywołanych powyżej dokumentach.

4.

Oficjalnym skrótem nazwy Uniwersytet Opolski jest UO.

5.

Uniwersytet Opolski posługuje się angielskojęzyczną nazwą University of Opole, oraz nazwą
łacińską Universitas Opoliensis.
§2

Wspólnotę Uniwersytetu stanowią studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy
niebędący nauczycielami.
§3
1.

Siedzibą Uniwersytetu jest Miasto Opole.

2.

Uniwersytet ma osobowość prawną.
§4

1.

Uniwersytet ma godło i sztandar.

2.

Godłem Uniwersytetu jest pół złotego orła trzymającego dwa berła w prawym polu tarczy, oraz
pół złotego krzyża w lewym polu tarczy z napisem: Universitas Opoliensis.

3.

Wzory godła, sztandaru oraz barw zawiera załącznik nr 1.

4.

Rektor – po zasięgnięciu opinii senatu – określi zasady korzystania z godła, sztandaru oraz barw
Uniwersytetu.
§5

Uniwersytet stwarza warunki ułatwiające osobom z niepełnosprawnością dostęp do kształcenia,
badań naukowych i udział w życiu akademickim.
§6
Wykłady na Uniwersytecie są otwarte.
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§7
1.

Jednostkom organizacyjnym, obiektom oraz salom może być nadawana nazwa lub imiona osób
zasłużonych.

2.

Na terenie, na obiektach oraz w obiektach Uniwersytetu mogą być umieszczane tablice
pamiątkowe oraz rzeźby.

3.

Czynności, określone w ust. 1 i ust. 2 dokonuje rektor po uzyskaniu pisemnej opinii senatu.
§8

1.

Świętem Uniwersytetu jest dzień 10 marca – rocznica utworzenia Uniwersytetu na bazie Wyższej
Szkoły Pedagogicznej oraz Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Opolu.
Rozdział II
Godności honorowe
§9

1.

Najwyższą godnością akademicką nadawaną przez Uniwersytet jest tytuł doktora honoris causa
Uniwersytetu Opolskiego.

2.

Tytuł doktora honoris causa (dalej: doktor h.c.) jest nadawany osobom szczególnie zasłużonym
dla rozwoju nauki, kultury lub życia społecznego.

3.

Z wnioskiem o nadanie tytułu doktora h.c. może wystąpić rektor, rada naukowa lub rada instytutu
reprezentującego dyscyplinę, w której Uniwersytet posiada uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego doktora habilitowanego.

4.

Senat podejmuje uchwałę w sprawie nadania tytułu doktora h.c. po zasięgnięciu opinii rady
Uniwersytetu.

5.

Uroczystość nadania tytułu doktora h.c. odbywa się zgodnie z tradycją Uniwersytetu.
§ 10

1.

Senat Uniwersytetu może nadać tytuły Honorowego Senatora Uniwersytetu Opolskiego oraz
Honorowego Profesora Uniwersytetu Opolskiego.

2.

Tytuły te nadawane są osobom spoza wspólnoty akademickiej Uniwersytetu w podziękowaniu
za szczególne zasługi dla Uniwersytetu.

3.

Z wnioskiem o nadanie godności honorowych wymienionych w ust. 1 może wystąpić rektor,
senat, rada naukowa lub rada instytutu.

4.

Szczegółowy tryb nadawania tytułów określają regulaminy uchwalone przez senat.
§ 11

1.

Uroczystego odnowienia doktoratu może dostąpić doktor Uniwersytetu, który wyróżnił się
w pracy dla Uniwersytetu lub społeczeństwa. Odnowienie doktoratu następuje po upływie
pięćdziesięciu lat od daty nadania stopnia doktora.

2.

Uchwałę o odnowieniu doktoratu podejmuje rada naukowa.
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Rozdział III
Organy Uniwersytetu
§ 12
Organami Uniwersytetu są: rektor, rada uniwersytetu, senat oraz rada naukowa.
§ 13
1.

Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu i reprezentuje go na zewnątrz.

2.

Rektor jest przełożonym pracowników i przy realizacji swojej funkcji uwzględnia rolę i zadania
związków zawodowych na Uniwersytecie.

3.

Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uniwersytetu, z wyjątkiem
spraw zastrzeżonych przez Ustawę lub statut do kompetencji innych organów Uniwersytetu.

4.

Do kompetencji rektora należy w szczególności:
1) przygotowanie projektu strategii Uniwersytetu oraz składanie sprawozdania z jego realizacji;
2) powoływanie i odwoływanie osób pełniących funkcje kierownicze na Uniwersytecie;
3) prowadzenie polityki kadrowej na Uniwersytecie;
4) określenie w formie regulaminu:
a) struktury organizacyjnej uczelni oraz podziału zadań w ramach tej struktury,
b) organizacji oraz zasad działania administracji uczelni;
5) tworzenie oraz likwidacja studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu;
6) tworzenie oraz likwidacja studiów podyplomowych i innych form kształcenia;
7) ustalanie, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego, opłat pobieranych przez uczelnię
od studentów oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat;
8) ustalanie limitu przyjęć na studia;
9) tworzenie i likwidacja szkół doktorskich;
10) prowadzenie polityki finansowej Uniwersytetu;
11) zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu po zaopiniowaniu przez radę
uniwersytetu;
12) ustalanie zasad podziału środków finansowych w ramach Uniwersytetu;
13) zgłaszanie kandydatów do rady uniwersytetu w liczbie określonej w Ustawie i statucie.
§ 14

1.

Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu.

2.

Rektor celem realizacji zadań określonych w ust. 1 może powołać prorektorów i w drodze
zarządzenia określa ich zakres kompetencji.

3.

Rektor wskazuje swojego pierwszego zastępcę.

4.

Prorektorem może być nauczyciel akademicki, który ma co najmniej stopień doktora i jest
zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.

5.

Prorektor nie może wchodzić w skład rady naukowej.
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§ 15
1.

Przy rektorze – z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 – działa kolegium rektorskie – pełni ono rolę
opiniodawczo-doradczą.

2.

W skład kolegium rektorskiego wchodzą: rektor jako przewodniczący, prorektorzy, kanclerz,
kwestor.

3.

Rektor może zaprosić do uczestniczenia w kolegium rektorskim inne osoby, w tym także
dziekanów.
§ 16

1.

Rektor może powoływać pełnomocników oraz udzielać upoważnienia do dokonywania
określonych czynności.

2.

Rektor może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły zadaniowe oraz powoływać ich
członków.
§ 17

1.

Rada uniwersytetu składa się z:
1) sześciu członków powołanych przez senat, w tym trzech pochodzących spoza wspólnoty
Uniwersytetu i trzech pochodzących ze wspólnoty Uniwersytetu;
2) przewodniczącego samorządu studenckiego.

2.

Senat wybiera przewodniczącego rady uniwersytetu.

3.

Kadencja rady uniwersytetu trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 stycznia roku następującego po roku,
w którym rozpoczęła się kadencja senatu.

4.

Ta sama osoba może pełnić funkcję członka rady uniwersytetu nie więcej niż przez dwie
następujące po sobie kadencje.

5.

W skład rady uniwersytetu nie może wchodzić członek senatu oraz członek rady naukowej.
§ 18

1.

Do zadań rady uniwersytetu należą w szczególności:
1) opiniowanie projektu strategii Uniwersytetu i sprawozdania z jego realizacji;
2) opiniowanie projektu statutu;
3) monitorowanie gospodarki finansowej Uniwersytetu, w tym:
a) opiniowanie planu rzeczowo-finansowego,
b) zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego,
c) zatwierdzanie sprawozdania finansowego;
4) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej badającej roczne sprawozdanie finansowe
Uniwersytetu;
5) monitorowanie gospodarki finansowej uniwersyteckich zakładów leczniczych, w tym:
a) zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego,
b) zatwierdzanie sprawozdania finansowego;
6) monitorowanie zarządzania Uniwersytetem;
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7) opiniowanie wniosków Rektora w przedmiocie tworzenia przez Uniwersytet spółki celowej,
tworzenia z innymi uczelniami spółki celowej oraz przystępowania Uniwersytetu do spółki
celowej,
8) opiniowanie wniosków Rektora w przedmiocie podejmowania przez Uniwersytet działalności
gospodarczej oraz formy prowadzenia tej działalności,
9) wskazywanie kandydatów na rektora po zaopiniowaniu przez senat;
10) wykonywanie czynności w zakresie prawa pracy wobec rektora;
11) występowanie z wnioskiem do właściwego ministra o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego rektora;
12) przyznawanie rektorowi dodatku zadaniowego na zasadach określonych w odrębnych
przepisach;
13) wyrażanie zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez rektora;
14) wyrażanie zgody na dokonanie przez Uniwersytet czynności prawnej w zakresie
rozporządzenia składnikami aktywów trwałych oraz dokonanie przez Uniwersytet czynności
prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innemu podmiotowi, które
wymagają zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
15) uchwalanie programu naprawczego ze szczegółowym harmonogramem jego wdrażania oraz
przedkładanie go właściwemu ministrowi w przypadku zaistnienia okoliczności określonych
w Ustawie;
16) opiniowanie rocznych sprawozdań rektora z działalności Uniwersytetu;
17) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez rektora lub senat;
18) występowanie do organów Uniwersytetu z wnioskami dotyczącymi jego funkcjonowania;
19) składanie senatowi rocznego sprawozdania ze swojej działalności.
2.

Członkowie rady uniwersytetu w zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, kierują się
dobrem Uniwersytetu i działają na jego rzecz.
§ 19

1.

Rada uniwersytetu działa na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego nie
rzadziej niż raz na dwa miesiące z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia.

2.

Rada uniwersytetu podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy statutowej liczby jej członków.

3.

Rada uniwersytetu uchwala regulamin określający tryb jej funkcjonowania.

4.

W posiedzeniu rady uniwersytetu mogą uczestniczyć rektor lub, ze względu na tematykę obrad,
właściwy prorektor.
§ 20

1.

Kandydatów na członków rady uniwersytetu mogą zgłaszać:
1) rektor,
2) co najmniej 1/5 członków senatu.

2.

Zgłoszenie kandydatury dokonywane jest na piśmie i powinno zawierać uzasadnienie.

3.

Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, składa się przewodniczącemu uczelnianej komisji
wyborczej do dnia 31 października ostatniego roku kadencji rady uniwersytetu. Do zgłoszenia
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należy dołączyć pisemną zgodę kandydata na kandydowanie i oświadczenie o spełnieniu
warunków określonych w Ustawie. Wzór oświadczenia określa rektor.
4.

Przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej sprawdza prawidłowość zgłoszeń kandydatów
i przedstawia rektorowi w terminie 14 dni listę kandydatów spośród członków wspólnoty
Uniwersytetu i listę kandydatów spoza wspólnoty Uniwersytetu.
§ 21

1.

Członków rady uniwersytetu powołuje senat w głosowaniu tajnym bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy składu senatu.

2.

Przewodniczący samorządu studentów staje się członkiem rady uniwersytetu z chwilą
rozpoczęcia swojej kadencji, a jego członkostwo wygasa wraz z zakończeniem sprawowania
funkcji przewodniczącego.

3.

W razie uzyskania wymaganej liczby głosów przez więcej niż trzech kandydatów z każdej z grup
wybranych przez senat, powołani do rady uniwersytetu zostają kandydaci z danej grupy, którzy
otrzymali największą liczbę głosów za ich powołaniem. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów
uzyskało tę samą liczbę głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie obejmujące tych
kandydatów. Członkiem rady uniwersytetu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę
głosów za jego powołaniem.

4.

W razie nieuzyskania bezwzględnej większości głosów przez wymaganą liczbę kandydatów
z listy członków wspólnoty Uniwersytetu lub spoza wspólnoty Uniwersytetu zarządza się
ponowne głosowanie nad kandydaturami z listy obejmującej nieobsadzone miejsca w radzie
uniwersytetu. W sytuacji nieobsadzenia stanowiska procedurę można powtórzyć nie więcej niż
trzy razy.

5.

Jeżeli nie powołano pełnego składu rady uniwersytetu, zarządza się wybory dodatkowe.

6.

Członkowie rady uniwersytetu wskazują kandydata na przewodniczącego rady uniwersytetu
spośród członków pochodzących spoza wspólnoty Uniwersytetu.
§ 22

1.

Senat może odwołać członka rady uniwersytetu w razie nieuczestniczenia w posiedzeniach rady
uniwersytetu przez okres co najmniej sześć ( 6 ) posiedzeń.

2.

Wygaśnięcie członkostwa w radzie uniwersytetu stwierdza rektor w formie komunikatu.

3.

Senat w terminie do dwóch ( 2 ) miesięcy powołuje nowego członka rady uniwersytetu na okres
do końca kadencji rady uniwersytetu.
§ 23

1.

W skład Senatu Uniwersytetu Opolskiego wchodzą:
1) rektor jako przewodniczący;
2) wybrani przedstawiciele z grupy:
a) profesorów i profesorów uczelni zatrudnionych w Uniwersytecie jako podstawowym
miejscu pracy, przy czym na wydział przypada po jednym mandacie;
b) pozostałych nauczycieli akademickich,
podstawowym miejscu pracy,

zatrudnionych

w

Uniwersytecie

jako

c) studentów i doktorantów, z tym, że każdej z grup przysługuje minimum jeden mandat,
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d) dwóch przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
2.

Liczebność każdej z grup wymienionych w ust. 1 pkt 2 ustala ustępujący senat w trybie uchwały,
zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy, na podstawie propozycji uczelnianej komisji wyborczej.

3.

W przypadku wygaśnięcia mandatu przedstawiciela jednej z grup wskazanych w ust. 1 pkt 2
uczelniana komisja wyborcza zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających nie później
niż w ciągu 30 dni.

4.

W posiedzeniach senatu z głosem doradczym uczestniczą: prorektorzy, przewodniczący rady
uniwersytetu lub upoważniony przez niego członek rady uniwersytetu, dziekani, kanclerz,
kwestor, dyrektor Biblioteki Głównej, po jednym przedstawicielu z każdego związku
zawodowego działającego w Uniwersytecie.

5.

W posiedzeniach senatu z głosem doradczym mogą uczestniczyć również inne osoby zaproszone
przez rektora.
§ 24

1.

Kadencja senatu trwa cztery ( 4 ) lata i rozpoczyna się 1 września.

2.

Członkiem senatu nie można być więcej niż przez dwie kolejno następujące po sobie kadencje.

3.

Członkiem senatu nie mogą być: prorektor, osoby pełniące funkcje kierownicze w Uniwersytecie,
dyrektor instytutu, członek rady naukowej, członek komisji dyscyplinarnych i komisji wyborczej.
§ 25

1.

Do zadań Senatu należą w szczególności:
1) uchwalanie statutu;
2) uchwalanie regulaminu studiów;
3) uchwalanie strategii Uniwersytetu i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji;
4) powoływanie i odwoływanie członków rady Uniwersytetu oraz jej przewodniczącego;
5) opiniowanie kandydatów na rektora;
6) przeprowadzanie oceny funkcjonowania Uniwersytetu;
7) formułowanie rekomendacji dla rady Uniwersytetu i rektora w zakresie wykonywanych
przez nich zadań;
8) nadawanie tytułu doktora honoris causa;
9) ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia;
10) ustalanie programów studiów, studiów podyplomowych;
11) określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się;
12) wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa
wyższego i nauki;
13) wykonywanie zadań związanych z:
a) przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji, zwanej dalej PRK,
do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych;
b) włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych
po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia – zgodnie
z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
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14) zatwierdzanie wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, świadectw ukończenia
studiów podyplomowych oraz wzorów dokumentów ukończenia innych form kształcenia;
15) zatwierdzanie regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości;
16) zatwierdzanie regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii;
17) opiniowanie kandydatów na dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości;
18) uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi
i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji;
19) uchwalanie regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej;
20) określanie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora;
21) określanie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
habilitowanego;
22) uchwalanie dodatkowych wymagań dla osób, którym nadaje się stopień doktora oraz
dodatkowych warunków dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej;
23) uchwalanie zasad konkursu w ramach rekrutacji do szkoły doktorskiej;
24) uchwalanie programu kształcenia w szkole doktorskiej;
25) uchwalanie regulaminu szkoły doktorskiej;
26) zatwierdzanie wzoru dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego;
27) opiniowanie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz nagród
państwowych i medali resortowych wyróżniającym się pracownikom i osobom
zasłużonym dla Uniwersytetu;
28) opiniowanie kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników
i rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotów dokonujących oceny okresowej;
29) wyrażanie stanowiska społeczności akademickiej Uniwersytetu oraz wyrażanie opinii
w sprawach przedłożonych przez rektora, radę uniwersytetu albo członków senatu
w liczbie nie mniejszej niż jedna dziesiąta jego składu;
30) wykonywanie innych zadań określonych w statucie lub Ustawie;
31) ogłaszanie wyborów członków rady uniwersytetu;
32) określanie wysokości wynagrodzenia członków rady uniwersytetu.
2.

Poza zadaniami określonymi w ust. 1 Senat realizuje zadania wynikające z odrębnych aktów
prawnych i ustrojowych.
§ 26

1.

Organizację posiedzeń senatu, w tym tryb zwoływania i prowadzenia posiedzeń, określa
regulamin senatu, uchwalany przez senat zwykłą większością statutowej liczby członków senatu.

2.

Uchwały senatu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

3.

Uchwały senatu są podejmowane w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu tajnym podejmowane
są uchwały w sprawach personalnych.
§ 27

1.

Posiedzeniom senatu przewodniczy rektor lub wskazany przez rektora członek senatu.
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2.

Posiedzeniami senatu, lub jego części, przewodniczy najstarszy wiekiem członek senatu będący
przedstawicielem grupy profesorów lub profesorów uczelni w wypadku gdy przedmiotem
posiedzenia pozostaje:
1) rozpatrzenie wniosku o odwołanie rektora;
2) wysłuchanie rocznego sprawozdania rektora z działalności Uniwersytetu;
3) uchwalanie rekomendacji dla rektora w zakresie wykonywanych przez niego zadań;
4) rozpoznanie sprawy w przedmiocie zawieszenia wykonania uchwały senatu przez rektora
w trybie wewnętrznego nadzoru.
§ 28

1.

Posiedzenia zwyczajne senatu zwołuje rektor co najmniej raz na dwa miesiące, z wyłączeniem
miesiąca lipca i sierpnia.

2.

Nadzwyczajne posiedzenia senatu zwołuje rektor z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek
co najmniej jednej trzeciej członków senatu, w terminie do siedmiu ( 7 ) dni od daty złożenia
wniosku.
§ 29

1.

Rada naukowa jest organem właściwym w sprawach nadawania stopni naukowych
i artystycznych.

2.

Rada naukowa w szczególności:
1) nadaje stopnie naukowe i artystyczne;
2) nostryfikuje stopnie naukowe.

3.

W skład rady naukowej wchodzą:
1) dyrektor szkoły doktorskiej jako jej przewodniczący;
2) po dwóch przedstawicieli dyscyplin, w których Uniwersytet ma uprawnienia do nadawania
stopnia doktora lub doktora habilitowanego.

4.

Przedstawicielem dyscypliny może być profesor lub profesor uczelni, zatrudniony
w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy i prowadzący działalność naukową, który
złożył oświadczenie upoważniające do zaliczenia go do liczby pracowników prowadzących
działalność naukową w ramach danej dyscypliny.

5.

Członków rady naukowej powołuje rektor spośród osób wskazanych przez nauczycieli
akademickich instytutu reprezentujących daną dyscyplinę naukową, w której Uniwersytet ma
uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego.

6.

Kadencja rady naukowej rozpoczyna się 1 września roku, w którym rozpoczyna się kadencja
rektora i trwa do końca kadencji rektora.
§ 30

1.

Do zadań rady naukowej należy:
1) w zakresie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora:
a)

powoływanie komisji doktorskich,

b)

wydawanie decyzji w sprawie nadania stopnia doktora,
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c)

przyjmowanie opinii w sprawie odwołania od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora,

d)

wykonywanie innych czynności w postępowaniu, określonych uchwałą senatu;

2) w zakresie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego:
a)

powoływanie komisji habilitacyjnych,

b)

wydawanie decyzji w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego,

c)

formułowanie opinii w sprawie odwołania od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora
habilitowanego,

d)

wykonywanie innych czynności w postępowaniu, określonych uchwałą senatu;

3) w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą:
a)

powoływanie komisji, których zadaniem jest ocena formalna wniosku,

b)

w szczególnych przypadkach, uzasadnionych wątpliwościami dotyczącymi osiągnięć
stanowiących podstawę nadania wnioskodawcy stopnia naukowego, kierowanie do
recenzji dokumentów stanowiących podstawę nadania tego stopnia albo dokumentów
potwierdzających osiągnięcia naukowe stanowiące podstawę nadania tego stopnia,

c)

wydawanie decyzji o uznaniu albo odmowie uznania stopnia naukowego za równoważny
z odpowiednim polskim stopniem naukowym,

d)

formułowanie opinii w sprawie odwołania od decyzji o odmowie potwierdzenia
ukończenia studiów na określonym poziomie;

4) wydawanie opinii w sprawie zasadności nadania uprawnień równoważnych uprawnieniom
wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie.
2.

Opinię, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wraz z dokumentacją sprawy, rada naukowa przekazuje
rektorowi w terminie dwóch ( 2 ) miesięcy od dnia przekazania radzie naukowej wniosku
o nadanie uprawnień.
§ 31

1.

Rada naukowa podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

2.

Szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawie nadawania stopni doktora oraz doktora
habilitowanego określi senat.
Rozdział IV
Funkcje kierownicze w Uniwersytecie
§ 32

1.

2.

Funkcjami kierowniczymi w Uniwersytecie są:
1)

funkcja prorektora;

2)

funkcja dziekana;

3)

funkcja dyrektora szkoły doktorskiej;

4)

funkcja kanclerza;

5)

funkcja kwestora.

Funkcji kierowniczych nie można łączyć ze sobą.
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3.

Funkcji kierowniczych nie można łączyć z członkostwem w radzie uniwersytetu, senacie,
uczelnianej komisji wyborczej, komisjach dyscyplinarnych, z funkcją rzecznika dyscyplinarnego
oraz dyrektora instytutu.
§ 33

1.

Rektor powołuje oraz odwołuje osobę do pełnienia funkcji kierowniczej.

2.

Rektor powołuje dziekana spośród dwóch ( 2 ) osób wskazanych przez zgromadzenie ogólne
pracowników instytutów tworzących wydział.

3.

Powołanie osoby do pełnienia funkcji kierowniczej, do której zakresu obowiązków należą
sprawy studenckie lub sprawy doktorantów, wymaga uzyskania stanowiska, odpowiednio:
samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, przy czym niezajęcie stanowiska w terminie
do czternastu ( 14 ) dni uważa się za realizację tych uprawnień.

4.

Powołanie dziekana Wydziału Teologicznego wymaga uprzedniej zgody Wielkiego Kanclerza
Wydziału Teologicznego.
§ 34

1.

Rektor powołuje osoby do pełnienia funkcji prorektora, dziekana, dyrektora szkoły doktorskiej
spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu
pracy, które posiadają co najmniej stopień doktora.

2.

Kadencja prorektora, dziekana, dyrektora szkoły doktorskiej rozpoczyna się 1 września roku,
w którym rozpoczyna się kadencja rektora i trwa do końca kadencji rektora.
§ 36

Kanclerza oraz kwestora powołuje rektor.
§ 37
Do zadań kanclerza należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością podporządkowanych jednostek organizacyjnych administracji;
2) nadzorowanie gospodarki materiałowej, inwestycji i rozliczeń finansowych Uniwersytetu;
3) realizowanie polityki kadrowej podporządkowanych jednostek organizacyjnych w ramach
posiadanych upoważnień;
4) zarządzanie mieniem Uniwersytetu (w tym gospodarowanie nieruchomościami);
5) wykonywanie innych zadań wynikających z aktów normatywnych Uniwersytetu oraz
bieżących poleceń rektora związanych z prawidłowym funkcjonowaniem oraz realizacją
celów statutowych Uniwersytetu.
§ 38
1.

Kwestor pełni funkcję głównego księgowego, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

2.

Do zadań kwestora należy w szczególności:
1) prowadzenia rachunkowości Uniwersytetu;
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
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3) dokonywania wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
i finansowych;

gospodarczych

4) wykonywanie innych zadań wynikających z aktów normatywnych Uniwersytetu oraz
bieżących poleceń rektora związanych z prawidłowym funkcjonowaniem oraz realizacją
celów statutowych Uniwersytetu.
Rozdział V
Organizacja Uniwersytetu
§ 39
1.

Jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu są:
1) szkoła doktorska;
2) wydział;
3) instytut;
4) interdyscyplinarne, ogólnouczelniane oraz międzywydziałowe jednostki badawcze,
badawczo-dydaktyczne i dydaktyczne.
§ 40

1.

Wydział tworzony jest przez rektora z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczycieli
akademickich reprezentujących co najmniej jedną ewaluowaną dyscyplinę naukową.

2.

Instytut tworzony jest przez rektora w przypadku zgłoszenia dyscypliny naukowej do oceny
ewaluacyjnej.

3.

W wydziale, w którym reprezentowana jest tylko jedna dyscyplina ewaluowana, jej pracownicy
tworzą instytut.
§ 41

Wydział jest jednostką organizacyjną, w której prowadzony jest proces kształcenia studentów przez
jeden lub więcej instytutów.
§ 42
1.

Wydziałem kieruje dziekan.

2.

Do kompetencji dziekana należy w szczególności:
1) współpraca z prorektorem właściwym ds. kształcenia;
2) reprezentowanie wydziału w sprawach kształcenia;
3) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczanymi na realizację procesu dydaktycznego
wydziału zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uniwersytecie;
4) rozwijanie kierunków studiów prowadzonych przez wydział;
5) promocja kierunków studiów prowadzonych przez wydział;
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6) współpraca z otoczeniem Uniwersytetu w zakresie kształcenia studentów;
7) wykonywanie innych kompetencji przekazanych przez rektora.
3.

Dziekan nie może wchodzić w skład rady naukowej.

4.

W połowie kadencji lub w terminie wskazanym we wniosku rektora zostaje przeprowadzona
ocena działalności dziekana zgodnie z zasadami określonymi przez rektora.
§ 43

1. Koordynator kierunków:
1) planuje i nadzoruje proces kształcenia w ramach kierunków przyporządkowanych do danego
instytutu;
2) zapewnia prawidłową jakość i prawidłowy przebieg procesu kształcenia, w tym
w szczególności zarządza procesem dydaktycznym zgodnie z przepisami prawa;
3) określa programy studiów, w tym efekty uczenia się na koordynowanych kierunkach;
4) wnioskuje do dziekana o przydzielenie zajęć dydaktycznych wskazanym nauczycielom
akademickim;
5) w przypadku modułu, przedmiotu lub kursu przyporządkowanego do innej dyscypliny
naukowej wnioskuje o przydzielenie zajęć do koordynatora kierunków odpowiedniego
instytutu.
2. Koordynator kierunków powoływany jest przez rektora na wniosek dyrektora instytutu, po
uzyskaniu opinii dziekana, stosownie do potrzeb organizacyjnych, spośród nauczycieli
akademickich danego instytutu.
3.

Rektor może odwołać koordynatora kierunków studiów na wniosek dziekana lub z własnej
inicjatywy.

4. Koordynator kierunków podlega dziekanowi.
5. Koordynator kierunków wskazany przez dziekana pełni funkcję zastępcy dziekana.
§ 44
1.

Instytut jest jednostką organizacyjną, w której prowadzone są badania naukowe lub twórczość
artystyczna w dyscyplinie naukowej lub artystycznej podlegającej ewaluacji.

2.

W skład instytutu wchodzą wszyscy pracownicy prowadzący działalność naukową w dyscyplinie
naukowej lub artystycznej podlegającej ewaluacji.

3.

W skład instytutu mogą wchodzić pracownicy zatrudnieni na stanowiskach badawczodydaktycznych lub badawczych Uniwersytetu reprezentujący dyscypliny niepodlegające
ewaluacji oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych.

4.

O przynależności pracowników wymienionych w ust. 3 do danego instytutu decyduje rektor
w porozumieniu z dyrektorem instytutu.

5.

Instytutem kieruje dyrektor instytutu reprezentujący ewaluowaną dyscyplinę naukową.

6.

Dyrektora instytutu powołuje rektor spośród dwóch osób wskazanych przez zebranie ogólne
pracowników instytutu.

7.

Do dyrektora instytutu stosuje się odpowiednio § 42 ust. 4 statutu.

8.

Przy dyrektorze instytutu z głosem opiniodawczo-doradczym działa rada instytutu.
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9.

Dyrektor instytutu wykonuje swe kompetencje przy pomocy swojego zastępcy powoływanego
przez rektora na wniosek dyrektora instytutu.
§ 45

1.

Dyrektor instytutu w szczególności:
1) organizuje pracę rady instytutu;
2) opracowuje strategię rozwoju dyscypliny naukowej zgodnie ze strategią rozwoju
Uniwersytetu;
3) kształtuje politykę ewaluacji jakości działalności naukowej w ramach danej dyscypliny we
współpracy z radą instytutu;
4) określa politykę publikacyjną ewaluowanej dyscypliny;
5) ocenia dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny nauczycieli akademickich danego
instytutu;
6) przewodniczy komisji oceniającej nauczycieli akademickich danego instytutu;
7) realizuje politykę osobową w ramach kierowanego instytutu;
8) dysponuje środkami finansowymi w ramach przyznanych środków na badania naukowe
prowadzone w instytucie;
9) wspiera w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na badania naukowe;
10) podejmuje decyzje w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów
Uniwersytetu lub kanclerza;
11) sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych instytutu;
12) wykonuje inne zadania przekazane przez rektora.
§ 46

1.

Członków rady instytutu powołuje dyrektor instytutu.

2.

W skład rady instytutu wchodzi dyrektor instytutu, jego zastępca, koordynator kierunków oraz
przynajmniej dwóch przedstawicieli nauczycieli akademickich spośród pozostałych
pracowników instytutu.

3.

W skład rady instytutu wchodzi co najmniej jeden pracownik z tytułem naukowym profesora lub
stopniem doktora habilitowanego oraz co najmniej jeden ze stopniem doktora.
§ 47

1.

Rada instytutu w szczególności opiniuje:
1) programy studiów na kierunkach przyporządkowanych do instytutu;
2) kierunki polityki kadrowej w ramach dyscypliny;
3) kryteria oceny i awansu z uwzględnieniem specyfiki dyscypliny;
4) strategię rozwoju dyscypliny;
5) zasady podziału środków na badania naukowe w ramach instytutu.

2.

Dyrektor instytutu może zaprosić do uczestniczenia w posiedzeniach rady instytutu inne osoby,
w tym także przedstawicieli związków zawodowych.
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§ 48
1.

Jednostkami organizacyjnymi instytutu mogą być:
1) katedry;
2) zespoły badawcze i dydaktyczne;
3) kliniki;
4) zakłady medyczne.

2.

Jednostki wymienione w ust. 1 tworzy rektor na wniosek dyrektora instytutu.
§ 49

1.

Interdyscyplinarne, ogólnouczelniane oraz międzywydziałowe jednostki badawcze, badawczodydaktyczne i dydaktyczne tworzone są przez rektora.

2.

Jednostki określone w ust. 1 podlegają bezpośrednio rektorowi.
§ 50

1.

Katedrę można utworzyć do organizowania i prowadzenia badań naukowych lub do
organizowania i prowadzenia badań naukowych oraz kształcenia studentów przez co najmniej
pięciu nauczycieli akademickich reprezentujących daną dyscyplinę naukową oraz dla których
Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy.

2.

Zespół badawczy można utworzyć do organizowania i prowadzenia badań przez co najmniej
dwóch pracowników badawczo-dydaktycznych lub badawczych reprezentujących daną
dyscyplinę naukową oraz dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy.

3.

Zespół dydaktyczny można utworzyć do organizowania i prowadzenia kształcenia studentów
przez co najmniej pięciu nauczycieli akademickich, dla których Uniwersytet jest podstawowym
miejscem pracy.

4.

Klinikę można utworzyć do organizowania i prowadzenia badań naukowych lub do
organizowania i prowadzenia badań naukowych oraz kształcenia studentów przez co najmniej
trzech nauczycieli akademickich reprezentujących nauki medyczne, dla których Uniwersytet jest
podstawowym miejscem pracy.

5.

Zakład medyczny można utworzyć do organizowania i prowadzenia badań naukowych oraz
kształcenia studentów przez co najmniej dwóch pracowników reprezentujących nauki medyczne
oraz prowadzących działalność dydaktyczną lub badawczą w dziedzinie nauk medycznych, dla
których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy.

6.

Klinika oraz zakład medyczny uczestniczy w sprawowaniu opieki zdrowotnej w zakresie
i formach określonych w ustawie o działalności leczniczej.

7.

W uzasadnionych przypadkach rektor może utworzyć katedrę dla co najmniej trzech nauczycieli
akademickich, z których co najmniej jeden jest zatrudniony na stanowisku profesora.
§ 51

1.
2.

Szkoła doktorska jest zorganizowaną formą kształcenia w co najmniej dwóch dyscyplinach,
w których Uniwersytet posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora.
Szkołę doktorską tworzy, likwiduje i przekształca rektor.
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3.
4.
5.

6.
7.
8.

Szkoła doktorska jest jednostką ogólnouczelnianą podlegającą bezpośrednio rektorowi.
Szkołą doktorską kieruje dyrektor powoływany przez rektora.
W szkole doktorskiej działa rada programowa szkoły doktorskiej, zwana dalej radą programową,
w skład której wchodzą członkowie rady naukowej reprezentujący dyscypliny naukowe
w ramach których prowadzone jest kształcenie doktorantów oraz dwóch przedstawicieli
doktorantów.
Dyrektor szkoły doktorskiej wchodzi w skład rady programowej jako jej przewodniczący.
Przedstawicieli doktorantów wskazuje samorząd doktorantów Uniwersytetu Opolskiego.
Zadania dyrektora szkoły doktorskiej i rady programowej określa regulamin szkoły doktorskiej
uchwalony przez Senat.
§ 52

1.

Program kształcenia w szkole doktorskiej oraz jego zmiany uchwala senat na wniosek dyrektora
szkoły doktorskiej, po zasięgnięciu opinii samorządu doktorantów.

2.

Samorząd doktorantów wyraża opinię, o której mowa w ust. 1 w formie pisemnej w terminie
czternastu ( 14 ) dni od dnia przedłożenia projektu programu studiów lub jego zmian, przy czym
nieprzedłożenie opinii w zakreślonym terminie czternastu ( 14 ) dni uważa się za realizację tych
uprawnień.
§ 53

1.

W Uniwersytecie mogą działać podległe rektorowi uniwersyteckie jednostki pomocnicze
wykonujące wyodrębnione zadania administracyjne, usługowe lub gospodarcze.

2.

W Uniwersytecie działają w szczególności:
1) Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego;
2) Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego;
3) Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości;
4) Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii;
5) Muzeum Uniwersytetu Opolskiego.

3.

Strukturę organizacyjną, zadania oraz szczegółowe zasady i tryb działania uniwersyteckich
jednostek pomocniczych określa regulamin organizacyjny nadany przez rektora
w drodze zarządzenia.
§ 54

1.

2.
3.

W Uniwersytecie działa Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego będąca biblioteką
naukową, której zadaniem jest upowszechnianie osiągnięć nauki i kultury przez gromadzenie
i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, informacyjnych, archiwalnych.
Biblioteka Główna stanowi podstawę systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu,
w którego skład wchodzą biblioteki specjalistyczne.
Strukturę organizacyjną, zadania oraz szczegółowe zasady i tryb działania systemu bibliotecznoinformacyjnego Uniwersytetu określają regulamin organizacyjny oraz regulamin udostępniania
zbiorów biblioteki głównej i bibliotek specjalistycznych, nadane przez rektora
w drodze zarządzenia.
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4.

W związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytet może
przetwarzać następujące dane osobowe osób korzystających z tego systemu: imię i nazwisko,
imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, numer dowodu osobistego lub
paszportu, numer legitymacji studenckiej, doktoranta lub służbowej, numer telefonu, adres
zamieszkania, adres e-mail, kierunek i rodzaj studiów, rok studiów, miejsce zatrudnienia.

Rozdział VI
Podmioty lecznicze
§ 55
1.

Podmiot leczniczy, dla którego podmiotem tworzącym jest Uniwersytet Opolski, wykonuje
działalność leczniczą oraz zobowiązany jest do realizacji zadań polegających na kształceniu
przed- i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych i promocją zdrowia.

2.

Podmiot leczniczy działa na podstawie odrębnych przepisów.
§ 56

1.

Rektor tworzy, przekształca lub likwiduje podmiot leczniczy w drodze zarządzenia.

2.

Utworzenie podmiotu leczniczego, jego przekształcenie czy też jego likwidacja następuje
po zasięgnięciu opinii rady uniwersytetu.
§ 57

Statut podmiotu leczniczego nadaje i zmienia rektor.

Rozdział VII
Pracownicy Uniwersytetu
§ 58
Pracownikami Uniwersytetu są nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami
akademickimi.
§ 59
1.

Nauczycieli akademickich zatrudnia się na stanowiskach:
1) profesora;
2) profesora uczelni;
3) adiunkta;
4) asystenta;
5) starszego wykładowcy;
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6) wykładowcy;
7) lektora;
8) instruktora.
oraz

badawczo-dydaktycznymi

są

2.

Stanowiskami badawczymi
w ust. 1 pkt 1-4.

3.

Stanowiskami dydaktycznymi są stanowiska określone w ust. 1 pkt 1-8.

stanowiska

określone

§ 60
W grupie pracowników badawczych i w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
na stanowisku:
1) profesora może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora, odpowiadająca
następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
a) wybitna pozycja w dziedzinie nauki i aktywna działalność naukowa udokumentowana
całokształtem dorobku naukowego,
b) znaczące osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej, kierowaniu zespołami badawczymi,
a także organizacji życia naukowego,
c) osiągnięcia w pracy organizacyjnej,
d) osiągnięcia w pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska
w grupie pracowników badawczych;
2) profesora uczelni może być zatrudniona osoba odpowiadająca następującym kryteriom
kwalifikacyjnym:
a) posiadanie co najmniej stopnia doktora,
b) znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej,
c) osiągnięcia w pracy organizacyjnej,
d) osiągnięcia w pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska
w grupie pracowników badawczych;
3) adiunkta może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej stopień doktora,
odpowiadająca następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
a) znaczący dorobek naukowy,
b) czynny udział w życiu naukowym,
c) doświadczenie w pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na
stanowiska w grupie pracowników badawczych;
4) asystenta może
kwalifikacyjnym:

być

zatrudniona

osoba

odpowiadająca

następującym

kryteriom

a) posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub
równorzędnego;
b) wykazująca predyspozycje do pracy badawczej.
§ 61
W grupie pracowników dydaktycznych na stanowisku:
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1)
profesora może być zatrudniona osoba odpowiadająca następującym kryteriom
kwalifikacyjnym:
a) posiadanie tytułu naukowego,
b) znaczące osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej,
c) wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej,
d) autorstwo podręcznika akademickiego opublikowanego w wydawnictwie z poziomu II,
umieszczonym w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie
naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
e) osiągnięcia w pracy organizacyjnej;
2)
profesora uczelni może być zatrudniona osoba odpowiadająca następującym kryteriom
kwalifikacyjnym:
a) posiadanie co najmniej stopnia doktora,
b) znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej z uwzględnieniem kształcenia kadry
naukowej,
c) autorstwo lub współautorstwo podręcznika akademickiego opublikowanego
w wydawnictwie z poziomu II, umieszczonym w wykazie wydawnictw publikujących
recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
d) osiągnięcia w pracy organizacyjnej;
3)
adiunkta może być zatrudniona osoba odpowiadająca następującym kryteriom
kwalifikacyjnym:
a) posiadanie stopnia doktora,
b) znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej,
c) doświadczenie w akademickiej pracy dydaktycznej lub doświadczenie zawodowe
zdobyte poza uczelnią przez okres co najmniej dziesięciu lat;
4)
starszego wykładowcy może być zatrudniona osoba odpowiadająca następującym
kryteriom kwalifikacyjnym:
a) posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
b) doświadczenie w akademickiej pracy dydaktycznej lub doświadczenie zawodowe
zdobyte poza uczelnią przez okres co najmniej siedmiu lat;
5)
wykładowcy może być zatrudniona osoba odpowiadająca następującym kryteriom
kwalifikacyjnym:
a) posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
b) doświadczenie zawodowe przez okres co najmniej dwóch lat;
6)
asystenta, lektora lub instruktora może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł
zawodowy magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny.
§ 62
Nauczyciela akademickiego ze stopniem doktora habilitowanego zatrudnia się na stanowisku
profesora uczelni. Pracownik Uniwersytetu, który uzyskał stopień doktora habilitowanego zostaje
zatrudniony na stanowisku profesora uczelni od początku semestru następującego po semestrze,
w którym uchwała o nadaniu stopnia stała się prawomocna.
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§ 63
1.

Zatrudnienie nauczyciela akademickiego, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie
lub statucie, odbywa się w drodze konkursu.

2.

Pierwsze zatrudnienie pracownika następuje na czas określony nie dłuższy niż 4 lata.

3.

Na Wydziale Teologicznym warunkiem przystąpienia do konkursu na stanowisko nauczyciela
akademickiego, w którego obowiązkach leży prowadzenie zajęć z zakresu dyscyplin
odnoszących się do wiary, jest posiadanie pisemnej promesy Wielkiego Kanclerza Wydziału
Teologicznego o udzieleniu misji kanonicznej albo zgody na nauczanie.
§ 64

Konkurs na stanowiska, o których mowa § 59 ust. 1, ogłasza rektor na wniosek dyrektora
instytutu lub kierownika dydaktycznej jednostki ogólnouczelnianej.
2. Informację o konkursie na stanowiska, o których mowa w § 59 ust. 1, oraz o jego wyniku wraz
z uzasadnieniem Rektor podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie.
3. Informacja o konkursie powinna określać:
1) jednostkę organizacyjną, dyscyplinę naukową i stanowisko z oznaczeniem grupy;
2) kwalifikacje, jakie powinien spełniać kandydat;
3) wymagane dokumenty;
4) termin zgłaszania kandydatur, który wynosi co najmniej 30 dni;
5) termin rozstrzygnięcia konkursu;
6) inne istotne informacje.
1.

§ 65
1.

W skład komisji konkursowej powoływanej przez rektora na wniosek dyrektora instytutu
wchodzą:
1) dyrektor instytutu jako jej przewodniczący,
2) dwie osoby reprezentujące tę samą lub pokrewną dyscyplinę naukową, w tym co najmniej
jedna posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
3) kierownik grantu w przypadku zatrudnienia w ramach grantu.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Komisja może zwrócić się o sporządzenie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego
i organizacyjnego do recenzenta spoza Uniwersytetu, reprezentującego tę samą lub pokrewną
dyscyplinę naukową.
Komisja dokonuje oceny zgłoszonych kandydatur.
Jeżeli w ocenie komisji żaden kandydat nie spełnia wymagań do zatrudnienia na danym
stanowisku, komisja występuje z wnioskiem o zamknięcie konkursu.
Dyrektor instytutu informuje radę instytutu o wyniku oceny kandydatów i przekazuje radzie
instytutu wniosek komisji.
Rada instytutu wyraża opinię w sprawie zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego
kandydata wskazanego przez komisję.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektor instytutu występuje do Rektora z wnioskiem o
zatrudnienie. W przypadku uzyskania negatywnej opinii rady instytutu dyrektor instytutu może
wystąpić do Rektora z wnioskiem o zatrudnienie kandydata lub o zamknięcie konkursu.
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§ 66
1.

W skład komisji konkursowej powoływanej przez rektora na wniosek kierownika dydaktycznej
jednostki ogólnouczelnianej wchodzą:
1) kierownik jednostki ogólnouczelnianej, w skład której ma wejść osoba zatrudniona, jako jej
przewodniczący;
2) dwie osoby reprezentujące te same lub pokrewne kompetencje dydaktyczne.

2.
3.
4.
5.

Komisja dokonuje oceny zgłoszonych kandydatur i jej wynik przedstawia właściwemu
prorektorowi.
Jeżeli w ocenie komisji żaden kandydat nie spełnia wymagań do zatrudnienia na danym
stanowisku, komisja występuje z wnioskiem o zamknięcie konkursu.
Właściwy prorektor wyraża opinię w sprawie zatrudnienia na stanowisku nauczyciela
akademickiego kandydata wskazanego przez komisję.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii prorektora kierownik jednostki ogólnouczelnianej występuje do
Rektora z wnioskiem o zatrudnienie. W przypadku uzyskania negatywnej opinii prorektora
dyrektor instytutu może wystąpić do Rektora z wnioskiem o ponowne ogłoszenie konkursu lub
o zamknięcie konkursu.
§ 67

Ze względu na potrzeby Uniwersytetu związane z rodzajem wykonywanej pracy, w ogłoszeniu
o konkursie na określone stanowisko nauczyciela akademickiego, dopuszczalne jest wprowadzenie
dodatkowych kryteriów kwalifikacyjnych, niezbędnych dla zatrudnienia na stanowiskach
wymienionych w § 59 ust. 1.
§ 68
Nauczyciel akademicki jest obowiązany do stałego podnoszenia kompetencji zawodowych,
przestrzegania zasad wynikających z przyjętego przez Uniwersytet systemu jakości kształcenia oraz
uczestniczenia w pracach organizacyjnych na rzecz Uniwersytetu.
§ 69
1.

Nauczyciel akademicki podlega ocenie okresowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi
prawami.

2.

Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb
i podmiot dokonujący oceny określa rektor w zarządzeniu, zgodnie z zasadami określonymi
w Ustawie.
§ 70

1.

Stosunek pracy z nauczycielem akademickim może zostać rozwiązany za wypowiedzeniem
w przypadkach określonych w odrębnych aktach prawnych.

2.

Stosunek pracy z nauczycielem akademickim może być rozwiązany za wypowiedzeniem
w szczególności w przypadku:
1)

otrzymania negatywnej oceny okresowej;

2)

podjęcia lub kontynuowania bez zgody rektora dodatkowego zatrudnienia u pracodawcy
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prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową;
3)

niezłożenia w terminie określonym w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących
działalność naukową w danej dyscyplinie naukowej lub złożenia takiego oświadczenia u
innego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową.

Rozdział VIII
Kształcenie studentów
§ 71
1.

Uniwersytet prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz
kształci doktorantów.

2.

Uniwersytet prowadzi także studia podyplomowe i inne formy kształcenia.

3.

Kierunki studiów tworzy i likwiduje rektor.
§ 72

1.
2.

Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposób jej
przeprowadzenia ustala senat.
Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu na zasadach określonych przez
senat.
§ 73

1. Nabycie praw studenta następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania.
2. Ślubowanie następującej treści składa się wobec rektora lub dziekana:
"Świadom praw i obowiązków studenta Uniwersytetu Opolskiego, biorąc sobie za świadków
wszystkich tu zgromadzonych, ślubuję uroczyście:
− sumiennie zdobywać wiedzę i wykorzystywać ją dla dobra ogółu,
− wytrwale dociekać prawdy i swoją postawą dawać jej świadectwo,
– przestrzegać postanowień statutu, regulaminu studiów oraz zasad współżycia społeczności
akademickiej;
– dbać o godność studenta, tradycję i dobre imię Uniwersytetu Opolskiego”.
3. Nabycie praw doktoranta następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania.
4. Ślubowanie następującej treści składa się wobec rektora lub dyrektora szkoły doktorskiej:
"Świadom praw i obowiązków doktoranta Uniwersytetu Opolskiego, biorąc sobie za świadków
wszystkich tu zgromadzonych, ślubuję uroczyście:
− sumiennie zdobywać wiedzę i wykorzystywać ją dla dobra ogółu,
− wytrwale dociekać prawdy i swoją postawą dawać jej świadectwo,
– przestrzegać postanowień statutu, regulaminu studiów oraz zasad współżycia społeczności
akademickiej;
– przyczyniać się do rozwoju nauki;
– dbać o godność doktoranta, tradycję i dobre imię Uniwersytetu Opolskiego”.
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§ 74
1.
2.

Organizację studiów i związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa regulamin studiów.
Organizację kształcenia doktorantów i związane z nimi prawa i obowiązki doktoranta określa
regulamin szkoły doktorskiej.
§ 75

1.

Program studiów dla określonego kierunku, formy, poziomu i profilu, oraz jego zmiany uchwala
senat na wniosek rektora i po uzyskaniu opinii samorządu studentów.

2.

Samorząd studentów wyraża opinię, o której mowa w ust. 1 w formie pisemnej w terminie
czternastu ( 14 ) dni od dnia przedłożenia projektu programu studiów lub jego zmian, przy czym
nieprzedłożenie opinii w zakreślonym terminie czternastu ( 14 ) dni uważa się za realizację tych
uprawnień.
Rozdział IX
Studenci i doktoranci
§ 76

1. Studenci Uniwersytetu tworzą samorząd studencki.
2. Doktoranci Uniwersytetu tworzą samorząd doktorantów.
§ 77
1.
2.

Organy samorządu studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uniwersytetu.
Przedstawiciele samorządu studenckiego wchodzą w skład organów kolegialnych Uniwersytetu
na zasadach określonych w statucie.
§ 78

1.
2.

Samorząd studencki działa na podstawie uchwalonego przez swoje organy regulaminu.
Regulamin samorządu studenckiego określa organizację i sposób działania samorządu oraz tryb
powoływania jego przedstawicieli do organów i ciał kolegialnych Uniwersytetu.
§ 79

1.

2.

Samorząd studencki prowadzi działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalnobytowych i kulturalnych, decyduje o rozdziale środków finansowych przeznaczonych na sprawy
studenckie oraz realizuje inne zadania wynikające z odrębnych aktów prawnych.
Uniwersytet zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania samorządu studenckiego, w tym
infrastrukturę i środki finansowe, którymi samorząd studencki dysponuje w ramach swojej
działalności.
§ 80

1.
2.
3.

Regulamin studiów uchwala senat.
Regulamin studiów wymaga uzgodnienia z samorządem studenckim.
Jeżeli w terminie do trzech ( 3 ) miesięcy od przyjęcia przez senat projektu regulaminu studiów
senat i samorząd studencki nie dojdą do porozumienia w sprawie jego treści, regulamin wchodzi
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w życie na mocy kolejnej uchwały senatu podjętej większością co najmniej 2/3 głosów jego
statutowego składu.
§ 81
1. Regulamin szkoły doktorskiej uchwala senat.
2. Regulamin szkoły doktorskiej wymaga uzgodnienia z samorządem doktorantów.
3. Jeżeli w terminie do trzech ( 3 ) miesięcy od przyjęcia przez senat projektu regulaminu szkoły
doktorskiej senat i samorząd doktorantów nie dojdzie do porozumienia w sprawie jego treści,
regulamin wchodzi w życie na mocy kolejnej uchwały senatu podjętej większością co najmniej
2/3 głosów statutowego składu senatu.
§ 82
Do samorządu doktorantów stosuje się odpowiednio § 77–79 statutu.
§ 83
1.
2.

Studenci i doktoranci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich.
Rektor prowadzi ewidencję uczelnianych organizacji studenckich i udostępnia ją w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Uniwersytetu.
Rozdział X
Odpowiedzialność dyscyplinarna
§ 84

W sprawach dyscyplinarnych orzekają:
1) uczelniana komisja dyscyplinarna dla nauczycieli akademickich;
2) uczelniana komisja dyscyplinarna dla studentów;
3) uczelniana komisja dyscyplinarna dla doktorantów;
4) uczelniana odwoławcza komisja dyscyplinarna dla studentów;
5) uczelniana odwoławcza komisja dyscyplinarna dla doktorantów.
§ 85
1.

Uczelnianą komisję dyscyplinarną dla nauczycieli akademickich tworzą:
1) po jednym przedstawicielu z każdego wydziału spośród nauczycieli akademickich
posiadających co najmniej stopień naukowy doktora;
2) jeden przedstawiciel samorządu studenckiego;
3) jeden przedstawiciel samorządu doktorantów.

2.

Członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich powołuje rektor.

3.

Członkiem uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich nie mogą być osoby
pełniące funkcje organu i członkowie organów oraz pełniące funkcje kierownicze.

4.

Kadencja uniwersyteckiej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich trwa cztery lata
i rozpoczyna się z początkiem kadencji senatu.
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§ 86
1.
2.
3.
4.

Uczelniana komisja dyscyplinarna dla studentów składa się z czterech nauczycieli akademickich,
z których jeden jest przewodniczącym oraz z trzech studentów.
Uczelniana komisja dyscyplinarna dla doktorantów składa się z czterech nauczycieli
akademickich, z których jeden jest przewodniczącym oraz z trzech doktorantów.
Uczelniana odwoławcza komisja dyscyplinarna dla studentów składa się z trzech nauczycieli
akademickich, z których jeden jest przewodniczącym oraz z dwóch studentów.
Uczelniana odwoławcza komisja dyscyplinarna dla doktorantów składa się z trzech nauczycieli
akademickich z których jeden jest przewodniczącym oraz z dwóch doktorantów.
§ 87

1.
2.
3.

Członkiem uczelnianej komisji dyscyplinarnej może być nauczyciel akademicki zatrudniony
w Uniwersytecie jako podstawowym miejscy pracy.
Członkiem uczelnianej komisji dyscyplinarnej nie może być osoba skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo karno-skarbowe.
Nie można łączyć funkcji członka uczelnianej komisji dyscyplinarnej z funkcją kierowniczą oraz
członkostwem w innej komisji dyscyplinarnej.
§ 88

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Członków uczelnianych komisji dyscyplinarnych powołuje rektor w terminie trzech miesięcy od
dnia rozpoczęcia kadencji organów Uniwersytetu na okres do końca kadencji tych organów.
Komisje dyscyplinarne działają do dnia powołania nowych komisji dyscyplinarnych.
Wybór studentów i doktorantów do uczelnianych komisji dyscyplinarnych jest dokonywany na
okres roku kalendarzowego.
Kandydatów na członków komisji spośród studentów przedstawia uczelniany organ samorządu
studenckiego.
Przewodniczącego uczelnianej komisji dyscyplinarnej oraz jego zastępcę wybiera komisja
w głosowaniu tajnym na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez rektora.
Przewodniczącym uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich może być
nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora uczelni.
Przewodniczącymi pozostałych komisji oraz zastępcami przewodniczących wszystkich komisji
mogą być nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień doktora.
Członków uczelnianych komisji dyscyplinarnych powołuje się spośród kandydatów zgłoszonych
przez dyrektora szkoły doktorskiej, dziekana w porozumieniu z dyrektorami odpowiednich
instytutów oraz organy samorządu studenckiego i doktoranckiego.
§ 89

1.

Członkostwo w uczelnianej komisji dyscyplinarnej wygasa wskutek:

1) śmierci;
2) powołania na stanowiska określone w § 32;
3) prawomocnego ukarania w postępowaniu karnym lub dyscyplinarnym;
4) ustania stosunku pracy w Uniwersytecie, skreślenia z listy studentów lub doktorantów
Uniwersytetu.
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2.

3.
4.

Na wniosek członka komisji Rektor może, z uwagi na długotrwałą chorobę lub długotrwałą
nieobecność, zwolnić go z pełnienia obowiązku członka komisji dyscyplinarnej i stwierdzić
wygaśnięcie mandatu.
Wygaśnięcie członkostwa w uczelnianej komisji dyscyplinarnej stwierdza rektor w drodze
komunikatu.
Powołanie członka uczelnianej komisji dyscyplinarnej na zwolnione stanowisko dokonuje rektor.
Kadencja tak powołanego członka komisji dyscyplinarnej upływa w terminie, w którym
upływałaby kadencja jego poprzednika.
§ 90

1.

2.

3.
4.

Rektor powołuje spośród osób posiadających co najmniej stopień doktora rzeczników
dyscyplinarnych właściwych do spraw:
1)

nauczycieli akademickich;

2)

studentów;

3)

doktorantów.

Powołanie osoby do pełnienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego właściwego do spraw
studentów lub doktorantów wymaga uzgodnienia odpowiednio z samorządem studenckim lub
samorządem doktorantów. Niezajęcie stanowiska przez samorząd w terminie czternastu ( 14 ) dni
uważa się za wyrażenie zgody.
Kadencja rzeczników dyscyplinarnych trwa cztery lata i rozpoczyna się z dniem 1 stycznia
następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja rektora.
Rektor odwołuje rzecznika dyscyplinarnego w przypadku ustania stosunku pracy rzecznika
dyscyplinarnego w Uniwersytecie albo w innych uzasadnionych przypadkach.
§ 91

1.

Za przewinienie mniejszej wagi rektor może wymierzyć studentowi karę upomnienia, po
uprzednim wysłuchaniu studenta.

2.

Odwołanie od kary upomnienia wnosi się do komisji dyscyplinarnej. Odwołanie może wnieść
ukarany student lub samorząd studencki.

3.

Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do doktorantów.

Rozdział XI
Wybory
§ 92
1.
2.

Członkowi wspólnoty Uniwersytetu przysługuje czynne prawo wyborcze.
Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie
jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli 67. roku życia do dnia rozpoczęcia
kadencji, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionymi
w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy oraz studentom i doktorantom
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§ 93
1.

Rektora wybiera kolegium elektorów.

2.

Rektorem może być osoba, spełniająca wymagania określone w odrębnych aktach i posiadająca
co najmniej stopień doktora habilitowanego.
§ 94

1.

Kandydatów na stanowisko rektora zgłaszają
1) co najmniej pięciu ( 5 ) członków senatu;
2) co najmniej dwudziestu pięciu ( 25 ) członków kolegium elektorów;
3) rada uniwersytetu, gdy nie zostaną zgłoszone co najmniej dwie kandydatury przez inne
uprawnione podmioty.

2.

Zgłoszenia są przedkładane przewodniczącemu uczelnianej komisji wyborczej.

3.

Senat opiniuje kandydatów na rektora w ciągu czternastu ( 14 ) dni od dnia zgłoszenia wniosku
wraz ze zgłoszonymi kandydaturami przez przewodniczącego uczelnianej komisji wyborczej.

4.

Rada Uniwersytetu wskazuje kandydatów na rektora w formie uchwały w terminie czternastu
( 14 ) dni od podjęcia opinii o której mowa w ust. 3.

5.

Liczba wskazanych kandydatów na stanowisko rektora nie może być mniejsza niż dwóch ( 2 ).
§ 95

1.

2.
3.
4.

Przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej, po zasięgnięciu opinii Rektora, ogłasza termin
i miejsce zebrania otwartego kandydatów na rektora z elektorami oraz członkami wspólnoty
akademickiej.
Zebranie otwarte może się odbyć nie wcześniej niż siedem ( 7 ) dni od dnia ogłoszenia o zebraniu.
Zebranie wyborcze zwołane w celu wyboru rektora powinno się odbyć nie później niż cztery ( 4 )
tygodnie po wskazaniu kandydatów na rektora przez radę uniwersytetu.
Przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej zwołuje zebranie wyborcze nie później niż
siedem dni od zebrania otwartego z kandydatami na rektora.
§ 96

1.
2.
3.

Kolegium elektorów wybiera rektora bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy składu kolegium.
W razie niewybrania rektora w trybie ust. 1 przeprowadza się ponowne głosowanie.
Jeżeli w ponownym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów,
w trzecim głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w drugim
głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
§ 97

1.

2.

Jeżeli w trzecim głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów albo
jeżeli do kolejnego głosowania przystąpił jeden kandydat, który nie uzyskał wymaganej
większości głosów, procedurę wyboru rektora określoną w § 94–96 Statutu ponawia się.
Propozycje są składane przewodniczącemu uczelnianej komisji wyborczej w ciągu siedmiu dni
od trzeciego głosowania.
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3.
4.
5.

6.
7.

Senat w terminie do siedmiu ( 7 ) dni od dnia przedłożenia kandydatur przez przewodniczącego
uczelnianej komisji wyborczej podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o kandydatach.
Rada uniwersytetu wskazuje nowych kandydatów na rektora w terminie siedmiu ( 7 ) dni od dnia
wyrażenia opinie określonej w ust. 3.
Przewodniczący organizuje zebranie wspólnoty Uniwersytetu ze wskazanymi przez radę
uniwersytetu kandydatami na rektora. Zebranie otwarte może się odbyć nie wcześniej niż siedem
dni od dnia ogłoszenia o zebraniu, jednak nie później niż czternaście dni od wskazania
kandydatów przez radę uniwersytetu.
Przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej zwołuje zebranie wyborcze nie później niż
siedem dni od zebrania otwartego z kandydatami na rektora.
W przypadku niedokonania wyboru rektora procedurę określoną w § 94–96 Statutu powtarza się.
§ 98

1.

Wybór rektora powinien być dokonany w ostatnim roku kadencji urzędującego rektora,
najpóźniej do dnia 15 maja tego roku.

2.

Kadencja rektora trwa cztery ( 4 ) lata i rozpoczyna się w dniu 1 września roku, w którym został
wybrany.

3.

Ta sama osoba może być rektorem nie więcej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

4.

Funkcji rektora nie można łączyć z członkostwem w radzie uniwersytetu oraz pełnieniem funkcji
kierowniczej w uniwersytecie oraz członkostwem w kolegium elektorów, komisjach
dyscyplinarnych oraz w uczelnianej komisji wyborczej.
§ 99

1.

Protesty wyborcze w zakresie prawidłowości przeprowadzenia wyborów wnosi się na piśmie do
uczelnianej komisji wyborczej w terminie trzech ( 3 ) dni następujących po dniu ogłoszenia
wyników wyborów.

2.

Uczelniana komisja wyborcza stwierdza naruszenie przepisów procedury wyborczej. W terminie
do siedmiu ( 7 ) dni od daty stwierdzenia żąda powtórzenia procesu wyborczego w całości lub
w części.

3.

Każdy pracownik, doktorant lub student ma prawo wniesienia do uczelnianej komisji wyborczej
skargi na sprzeczne z prawem przeprowadzenie czynności wyborczych, w szczególności na
naruszenie prawidłowości lub tajności wyborów.
§ 100

Przewodniczący kolegium elektorów stwierdza na piśmie dokonanie wyboru rektora i niezwłocznie
zawiadamia o wyborze ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, Wielkiego Kanclerza
Wydziału Teologicznego, a następnie informację tę podaje do wiadomości publicznej.
§ 101
1.

W przypadku wygaśnięcia mandatu rektora przed upływem kadencji, nowego rektora na okres
do końca kadencji wybiera kolegium elektorów; wybór powinien nastąpić przed upływem
trzydziestu dni od dnia wygaśnięcia mandatu.

2.

W okresie od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu rektora do dnia wyboru nowego rektora
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obowiązki rektora pełni prorektor wskazany przez rektora jako pierwszy zastępca. W sytuacji
niewskazania osoby pełniącej obowiązki, pełni je najstarszy wiekiem członek senatu posiadający
stopień doktora.
§ 102
1.

Rektor może być odwołany przez kolegium elektorów większością co najmniej 3/4 głosów
w obecności co najmniej 2/3 jego statutowego składu.

2.

Wniosek o odwołanie rektora może być zgłoszony przez senat większością co najmniej 1/2
głosów statutowego składu albo przez radę uniwersytetu.

3.

Od dnia odwołania rektora do dnia wyboru nowego rektora obowiązki rektora pełni prorektor
wskazany przez rektora jako pierwszy zastępca. W sytuacji niewskazania osoby pełniącej
obowiązki, pełni je najstarszy wiekiem członek senatu posiadający stopień doktora.
§ 103

1.

Przedstawicieli do senatu wybierają wszyscy pracownicy, mający czynne prawo wyborcze
w ramach danej grupy.

2.

Wybór senatora następuje zwykłą większością ważnych głosów niezależnie od liczby biorących
udział w głosowaniu.

3.

Prawo zgłoszenia kandydata na senatora ma:

1) w grupie określonej w § 23 ust. 1 pkt 2 lit. a) Statutu – każdy nauczyciel akademicki należący
do tej grupy w ramach wydziału;
2) w grupie określonej w § 23 ust. 1 pkt 2 lit. b) Statutu – każdy nauczyciel akademicki należący
do tej grupy;
3) w grupie określonej w § 23 ust. 1 pkt 2 lit. d) Statutu – każdy pracownik należący do tej grupy.
4.

Wybór przedstawicieli studentów i doktorantów określają regulaminy odpowiednich
samorządów.
§ 104

1.

Kolegium elektorów liczy 100 członków.

2.

Kolegium elektorów tworzą przedstawiciele:

1) profesorów, profesorów uczelni i nauczycieli ze stopniem doktora habilitowanego dla których
Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy w liczbie pięćdziesięciu ( 50 );
2) pozostałych nauczycieli akademickich, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem
pracy w liczbie dwudziestu pięciu ( 25 );
3) studentów i doktorantów w liczbie dwudziestu ( 20 );
4) pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie pięciu ( 5 ).
§ 105
1.

Członkostwa w kolegium elektorów nie można łączyć z pełnieniem funkcji jednoosobowego
organu Uniwersytetu lub innej uczelni oraz z członkostwem w radzie uniwersytetu.

2.

Członkostwo w kolegium elektorów wygasa w przypadkach wynikających z odrębnych
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przepisów oraz osiągnięcia 67. roku życia.
3.

Ponadto członkostwo wygasa w przypadku przedstawicieli nauczycieli akademickich
i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w razie ustania zatrudnienia w
Uniwersytecie, a w przypadku przedstawicieli studentów i doktorantów w razie zakończenia
studiów lub skreślenia z listy studentów.
§ 106

1.

Uczelniana komisja wyborcza dzieli mandaty elektorów:

1) dla pracowników określonych w § 104 ust. 2 pkt 1 Statutu na wydziały, a jeśli jest to możliwe,
podziału dokonuje się na instytuty skupione w wydziale,
2) dla pracowników określonych w § 104 ust. 2 pkt 2 Statutu na poszczególne wydziały oraz
jednostki ogólnouczelniane,
proporcjonalnie do liczby osób posiadających czynne i bierne prawo wyborcze w każdej jednostce
organizacyjnej z danej grupy.
2.

Mandaty elektorów z grupy studentów i doktorantów są dzielone przez ich podkomisję
proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w Uniwersytecie, przy czym każda z grup
otrzymuje co najmniej jeden mandat.

3.

Podziału mandatów dokonuje się proporcjonalnie do liczebności danej jednostki organizacyjnej
w oparciu o stan na 31 grudnia roku poprzedzającego wybory.

4.

Ustalając liczbę elektorów, dokonuje się odpowiednich zaokrągleń w taki sposób, aby możliwe
było ustalenie składu kolegium elektorów zgodnie z § 104 ust. 2 Statutu.

5.

Wybór elektora następuje zwykłą większością ważnych głosów niezależnie od liczby biorących
udział w głosowaniu.

6.

Prawo zgłaszania kandydatów na elektorów w ramach grup posiada każdy pracownik należący
do danej grupy określonej w § 104 ust. 2 Statutu.
§ 107

1.

Wybory do kolegium elektorów zarządza rektor.

2.

Prawo zgłoszenia kandydata na członka kolegium elektorów przysługuje każdemu pracownikowi
Uniwersytetu w ramach danej grupy pracowniczej oraz wydziału.

3.

Wybory członków uczelnianego kolegium elektorów w grupie studentów i doktorantów, na
podstawie upoważnienia uczelnianej komisji wyborczej, przeprowadzają odpowiednie komisje
wyborcze samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, w trybie określonym w ich
regulaminach.

4.

Przewodniczącego kolegium elektorów i jego zastępcę wybiera kolegium elektorów na
pierwszym posiedzeniu zwołanym przez przewodniczącego uczelnianej komisji wyborczej
spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni.

5.

Kadencja kolegium elektorów trwa cztery ( 4 ) lata.
§ 108

1.

Wybory rektora, senatu, kolegium elektorów oraz wskazywanie kandydatów na dyrektorów
instytutów oraz dziekanów przeprowadza uczelniana komisja wyborcza.
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2.

Kadencja komisji rozpoczyna się w dniu jej wyboru i trwa do czasu wyboru komisji na nową
kadencję.
§ 109

1. Kandydatów na członków uczelnianej komisji wyborczej zgłasza:
1) dziekan, w porozumieniu z dyrektorami odpowiednich instytutów, po jednym przedstawicielu
każdego wydziału;
2) kanclerz, po dwóch przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
3) odpowiednio samorząd studentów i doktorantów, po jednym przedstawicielu studentów
i doktorantów.
2. Kandydatury zgłasza się nie później niż do 31 października roku poprzedzającego upływ kadencji
rektora. W przypadku nieprzedstawienia kandydatur w określonym wyżej terminie wskazuje ich
rektor.
3. Członków komisji powołuje senat, nie później niż do końca grudnia roku poprzedzającego upływ
kadencji rektora.
4. Członków komisji powołuje się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
statutowej liczby członków senatu.
5. Przewodniczącego uczelnianej komisji wyborczej, zastępcę oraz sekretarza powołuje senat na
wniosek rektora.
6. Członkostwa w uczelnianej komisji wyborczej nie można łączyć z pełnieniem funkcji
kierowniczych określonych w § 32 Statutu oraz członkostwem w radzie uniwersytetu, senacie,
kolegium elektorów, komisjach dyscyplinarnych.
§ 110
Uczelniana komisja wyborcza w szczególności:
1) organizuje określone w statucie czynności wyborcze;
2) ustala terminarz czynności wyborczych;
3) rejestruje kandydatów i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów;
4) przydziela mandaty w kolegium elektorów;
5) organizuje zebrania prezentujące kandydatów na rektora oraz określa zasady ich przebiegu
i prowadzenia;
6) stwierdza ważność wyboru rektora, członka senatu, członka kolegium elektorów,
7) rozstrzyga wątpliwości dotyczące spraw związanych z przebiegiem wyborów;
8) ustala wzory formularzy, sprawozdań, kart do głosowania oraz innych dokumentów
związanych z czynnościami wyborczymi;
9) rozpatruje protesty wyborcze;
10) zabezpiecza dokumentację wyborczą.
§ 111
Podczas zebrania wyborczego powołuje się komisję skrutacyjną spośród osób posiadających czynne
i bierne prawo do udziału w wyborach w liczbie trzech osób.
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Rozdział XIII
Mienie i finanse Uniwersytetu
§ 112
1.

Mienie Uniwersytetu obejmuje własność i inne prawa majątkowe.

2.

Mienie Uniwersytetu, prawa związane z własnością intelektualną uczelni oraz nazwa, godło
i logo Uniwersytetu mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych
Uniwersytetu.
§ 113

1.

Mieniem Uniwersytetu zarządza rektor.

2.

Osoby lub podmioty, którym powierzono wykonywanie zarządu mieniem Uniwersytetu,
odpowiadają za należyte wykorzystanie, zabezpieczenie i ochronę tego mienia.

3.

Szczegółowe zasady i tryb powierzania zarządu mieniem kierownikom jednostek
organizacyjnych, wyposażania jednostek organizacyjnych w mienie oraz przenoszenia
składników mienia między jednostkami organizacyjnymi ustala rektor w drodze zarządzenia.

4.

Rektor może powierzyć wykonywanie zarządu poszczególnymi składnikami mienia
Uniwersytetu wyznaczonym pracownikom, studentom lub doktorantom, ustalając jednocześnie
zakres ich odpowiedzialności z tego tytułu.
§ 114

Zagadnienia dotyczące zaciągania zobowiązań oraz obrót mieniem przez Uniwersytet rektor może
skierować do zaopiniowania przez radę uczelni niezależnie od innych ograniczeń w tym zakresie
wynikających z odrębnych przepisów.
§ 115
1.

Uniwersytet może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo działalność gospodarczą.

2.

Działalność, o której mowa w ust. 1 może być prowadzona w formie spółki komandytowej,
komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o., spółki akcyjnej, stowarzyszenia oraz fundacji, a także
poprzez udział kapitałowy lub organizacyjny w tych podmiotach.

3.

Uniwersytet może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym kierunkom
działalności jego jednostek organizacyjnych.

4.

Rektor, celem realizacji celów określonych w ust. 1 tworzy podmioty, o których mowa w ust. 2
po uzyskaniu opinii rady uniwersytetu.
§ 116

1.

Stała rektorska komisja ds. finansów z współudziałem kwestora, sporządza i przedkłada
rektorowi do 30 października roku poprzedzającego rok obrotowy projekt planu rzeczowofinansowego. Zasady sporządzania planu rzeczowo-finansowego i prowadzenia gospodarki
finansowej określa w drodze zarządzenia rektor.
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2.

3.
4.

5.

Rektor przedkłada projekt planu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w ust.1, w terminie do
dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok obrotowy radzie uniwersytetu, która w terminie do
dnia 15 grudnia opiniuje przedłożony projekt i przedkłada rektorowi wraz z rekomendacjami.
Rektor zarządzeniem przyjmuje plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu, w terminie do
31 grudnia.
Zmiany przyjętego planu rzeczowo-finansowego następują na zasadach opisanych w ust. 1 i 2,
chyba że zmiany dokonywane w planie rzeczowo-finansowym: nie zmniejszają planowanego
wyniku finansowego lub nie zwiększają planowanych wydatków.
Decyzje w sprawie rozpoczęcia realizacji inwestycji, których planowana wartość przekracza
1.000.000,00 zł ( jeden milion złotych 00/100 ) wymaga uzyskania stanowiska rady uniwersytetu.
§ 117

1.

2.
3.

4.

Kwestor sporządza i przedkłada rektorowi projekt sprawozdania z wykonania planu rzeczowofinansowego, za ubiegły rok obrotowy w terminie do dnia 15 maja roku następującego po
sprawozdawczym roku obrotowym.
Rektor sporządza i przedkłada sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego do dnia
30 maja roku poprzedzającego rok obrotowy i przedkłada go radzie uniwersytetu.
Rada uniwersytetu podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu
rzeczowo-finansowego, o którym mowa w ust. 2 w terminie do dnia 15 czerwca roku
następującego po roku obrotowym.
Sprawozdanie finansowe Uniwersytetu rada uniwersytetu zatwierdza w drodze uchwały.

Rozdział XIV
Nadzór nad wewnętrznymi aktami wydawanymi w Uniwersytecie
§ 118
1.

2.

Organy Uniwersytetu podejmują rozstrzygnięcia lub zajmują stanowisko w formie:
1)

uchwał,

2)

zarządzeń,

3)

decyzji, oraz

4)

komunikatów.

Szczegółowe zasady wydawania i publikowania aktów, o których mowa w ust. 1, określa rektor
w drodze zarządzenia.
§ 119

1.
2.

Rektor realizuje nadzór nad aktami w oparciu o kryterium zgodności z prawem, gospodarności,
celowości i proporcjonalności
Rektor uchyla, w całości lub w części, akty prawne wydane z naruszeniem prawa, lub interesem
Uniwersytetu.
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§ 120
1.
2.

Rektor wydaje „Monitor Uniwersytetu Opolskiego”, zwany Monitorem UO w formie
elektronicznej.
W Monitorze UO ogłasza się:
1) uchwały senatu;
2) uchwały rady uniwersytetu;
3) zarządzenia rektora;
4) decyzje i komunikaty dyrektora szkoły doktorskiej;
5) decyzje i komunikaty prorektorów;
6) decyzje i komunikaty dziekanów;
7) decyzje i komunikaty dyrektorów instytutów.
Rozdział XV
Zgromadzenia
§ 121

1.
2.

Członkowie wspólnoty Uniwersytetu mają prawo do organizowania zgromadzeń na terenie
Uniwersytetu.
Zgromadzeniem, w rozumieniu statutu, nie są:
1) zebrania organów samorządu studentów i doktorantów;
2) zebrania organów organizacji studenckich i doktoranckich funkcjonujących w Uniwersytecie;
3) zebrania organizowane przez pracowników Uniwersytetu w celu wykonywania obowiązków
służbowych;
4) zebrania organizowane przez organy, osoby pełniące funkcje kierownicze oraz kierowników
jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie.
§ 122

1.

Zorganizowanie zgromadzenia na terenie Uniwersytetu wymaga zawiadomienia rektora.

2.

Zorganizowanie zgromadzenia w pomieszczeniach Uniwersytetu wymaga zgody rektora.
§ 123

1.

Organizator zawiadamia rektora o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie
Uniwersytetu lub składa wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie zgromadzenia
w pomieszczeniach Uniwersytetu nie później niż na czterdzieści osiem ( 48 ) godzin przed
rozpoczęciem zgromadzenia.

2.

W uzasadnionych przypadkach rektor może przyjąć zawiadomienie lub wniosek złożone
w krótszym terminie.

3.

Zawiadomienie następuje w formie pisemnej i zawiera:
1) imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora (organizatorów), jednostkę organizacyjną,
w której pracuje lub studiuje;
2) cel i program zgromadzenia;
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3) zgodę osoby mającej kierować zgromadzeniem;
4) miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę
uczestników zgromadzenia;
5) określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa
i pokojowego przebiegu zgromadzenia;
6)

podpis organizatora (organizatorów).

4.

W przypadku, gdy zawiadomienie zawiera niepełne dane określone ust. 3, rektor wzywa do
niezwłocznego uzupełnienia braków formalnych, które musi nastąpić nie później niż na
24 godziny przed rozpoczęciem zgromadzenia.

5.

Nieuzupełnienie braków formalnych uznaje się za odstąpienie od zamiaru zorganizowania
zgromadzenia.
§ 124

1.

Rektor zakazuje zgromadzenia, jeżeli:

1) jego cel lub program naruszają przepisy prawa lub w istotny sposób mogą zakłócić proces
dydaktyczny lub naukowy prowadzony w Uniwersytecie nie później niż na 24 godziny przed
planowaną datą zgromadzenia;
2) w tym samym miejscu i czasie ma się odbyć inne zgromadzenia lub wydano zezwolenie na jego
organizację.
2.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) rektor informuje organizatora zgromadzenia
o możliwości organizacji zgromadzenia w innym terminie lub w tym samym terminie, lecz
w innym miejscu na terenie Uniwersytetu.
§ 125

1.

Zgromadzeniem kieruje przewodniczący.

2.

Organizator zgromadzenia oraz przewodniczący zgromadzenia są obowiązani do:
1) zapewnienia przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa oraz do przeprowadzenia
zgromadzenia w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników
zgromadzenia;
2) współpracy z przedstawicielem rektora, w tym udzielenia mu głosu podczas zgromadzenia
poza ustaloną kolejnością mówców;
3) wykonywania poleceń przedstawiciela rektora w celu zapewnienia bezpieczeństwa
uczestników, niezakłóconego funkcjonowania Uniwersytetu i zabezpieczenia jego mienia;
4) informowania uczestników o konieczności opuszczenia miejsca zgromadzenia po jego
zakończeniu lub po jego rozwiązaniu.
§ 126

1.

Rektor może delegować na zgromadzenie swego przedstawiciela.

2.

Jeżeli przebieg zgromadzenia wykracza poza cel wskazany w zawiadomieniu lub we wniosku
o wyrażenie zgody, zagraża bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, godzi w dobro
Uniwersytetu lub narusza przepisy prawa, przedstawiciel rektora rozwiązuje zgromadzenie, a gdy
nie ma przedstawiciela rektora – organizator zgromadzenia.
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3.

Rozwiązanie zgromadzenia następuje przez ogłoszenie ustnej decyzji podlegającej
natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników
zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu
zgromadzenia lub ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia w przypadku niemożności
skontaktowania się z przewodniczącym zgromadzenia.

4.

Decyzję, o której mowa w ust. 3, wraz z uzasadnieniem, doręcza się organizatorowi
zgromadzenia na piśmie w terminie trzech dni roboczych od rozwiązania zgromadzenia.

5.

Od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia przysługuje organizatorom odwołanie do rektora
w terminie trzech dni od dnia doręczenia organizatorom decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia.

§ 127
Podczas zgromadzenia zakazuje się:
1) zakłócania przebiegu zgromadzenia;
2) zakłócania bieżącego funkcjonowania Uniwersytetu, w tym, w szczególności, badań
naukowych i procesu kształcenia;
3) naruszania przepisów prawa.
§ 128
Członkowie wspólnoty uczelni, przeszkadzający lub usiłujący przeszkodzić w organizowaniu
zgromadzenia, lub zakłócający jego przebieg, nie podporządkowujący się zarządzeniom
przewodniczącego zgromadzenia lub przedstawiciela rektora, zwołujący zgromadzenie bez
wymaganego zawiadomienia lub zgody rektora albo naruszający przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie od innych rodzajów
odpowiedzialności prawnej.
Rozdział XV
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 129
1.

Zmianę statutu uczelni uchwala senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy statutowej liczby członków senatu, po zasięgnięciu opinii:
1) rady uniwersytetu wyrażonej większością głosów statutowej liczby członków;
2) związków zawodowych działających na uczelni.

2.

Opinie, o których mowa w ust. 1, rada uniwersytetu oraz związki zawodowe przedstawiają w
terminie 30 dni od dnia otrzymania od przewodniczącego senatu projektu statutu. W przypadku
bezskutecznego upływu tego terminu wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.

3.

Zmiana statutu dokonywana jest na wniosek rektora lub połowy składu senatu.
§ 130

1.

Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich wszczęte przed dniem 1 października 2019 r.
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toczą się nadal według dotychczasowych przepisów, określonych w Statucie Uniwersytetu
Opolskiego z dnia 29 czerwca 2006 r.
2.

Postępowania awansowe wszczęte przed dniem 1 października 2019 r. toczą się nadal według
dotychczasowych przepisów.
§ 131

Organy Uniwersytetu dostosują wewnętrzną strukturę organizacyjną do postanowień statutu do 31
grudnia 2019 r.
§ 132
1.

Senat, z wyjątkiem przedstawicieli studentów i doktorantów, działa do końca kadencji 2016-2020
w dotychczasowym składzie. W przypadku wygaśnięcia mandatu senatora w tym okresie
wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.

2.

Prorektorzy oraz dziekani wydziałów wchodzą w skład senatu z dniem powołania do końca
kadencji 2016-2020.
§ 133

Z dniem wejścia w życie statutu znosi się funkcje:
1) dziekanów;
2) prodziekanów;
3) dyrektorów instytutów;
4) zastępców dyrektorów instytutów;
w rozumieniu statutu, o którym mowa w § 139.
§ 134
1.

Z dniem wejścia w życie statutu znosi się rady wydziałów.

2.

Z dniem wejścia w życie statutu znosi się rady instytutu w rozumieniu statutu, o którym mowa
w § 139.

3.

Z dniem wejścia w życie statutu znosi się wszystkie jednostki organizacyjne wydziału, które nie
zostały uregulowane w statucie.
§ 135

1.

Organy Uniwersytetu dostosują wewnętrzne akty Uniwersytetu na podstawie upoważnień
zawartych w statucie do 31 grudnia 2019 r.

2.

Dotychczasowe przepisy wewnętrzne obowiązują do dnia wejścia w życie przepisów, o których
mowa w ust. 1, o ile nie są sprzeczne z Ustawą lub statutem.
§ 136

Do kolegium elektorów, rozpoczynającego kadencję w dniu 1 marca 2020 r., przedstawicieli, o
których mowa w § 104 ust. 2 pkt 1 wybiera się spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł
naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, a przedstawicieli, o których mowa w § 104
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