Obwieszczenie nr 1/2020
Rektora Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 7 kwietnia 2020 r.
w sprawie zarządzenia przeprowadzenia głosowania przez Senat
Uniwersytetu Opolskiego za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie § 26 ust. 4 oraz § 118 ust. 1 pkt 1 lit. b) Statutu Uniwersytetu Opolskiego
(tj.: Uchwała nr 248/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 marca 2020
r.) obwieszcza się, co następuje:
§1
1. Postanawiam o podjęciu uchwał przez Senat Uniwersytetu Opolskiego w trybie
wskazanym w § 26 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Opolskiego (tj.: Uchwała nr 248/20162020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 marca 2020 r.).
2. Listę uchwał wraz z uzasadnieniem, do podjęcia w trybie, o którym mowa w ust. 1
zawiera załącznik do niniejszego postanowienia.
3. Stanowisko w przedmiocie projektów uchwał i porządku obrad uprawnieni do
głosowania członkowie Senatu Uniwersytetu Opolskiego przekazują pocztą elektroniczną
na adres rektorat@uni.opole.pl do 15 kwietnia do godz. 12.00.
§2
Głosowanie Senatu Uniwersytetu Opolskiego, o którym mowa w § 1 obwieszczenia
zarządzam na dzień 16 kwietnia 2020 r. w godzinach 10.00–13.00.
§3
Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Opolskiego

prof. dr hab. Marek Masnyk

Załącznik do Obwieszczenia nr 1/2020
Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora
w dyscyplinie nauki teologiczne ks. dr. hab. Markowi Lisowi – uzasadnienie
przygotował Dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych ks. dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO

Dnia 4 marca 2020 r. zebrała się komisja powołana przez Radę Instytutu Wydziału
Teologicznego UO celem zapoznania się z recenzjami dorobku naukowego ks. dra hab.
Marka Lisa, prof. UO, przygotowanymi przez ks. prof. dr. hab. Henryka Seweryniaka
(UKSW, Warszawa), ks. prof. dr. hab. Wojciecha Misztala (UPJPII, Kraków), prof. dr hab.
Annę Zellmę (UWM, Olsztyn), prof. dr. hab. Krzysztofa Kozłowskiego (UAM, Poznań), prof.
Krzysztofa Zanussiego (UŚ, Katowice). Recenzenci zgodnie podkreślają, że pohabilitacyjny
dorobek Kandydata do tytułu profesora jest obszerny i znaczący. Dorobek naukowy po
2007 r. obejmuje niemal 100 tytułów, w tym 3 monografie, 6 redakcji książek, 19
artykułów w recenzowanych czasopismach, 12 haseł w prestiżowej wielotomowej
Encyclopedia of the Bible and Its Reception, ponadto blisko 60 tekstów to artykuły
i rozdziały w recenzowanych pracach zbiorowych. Prace te drukowane były w liczących
się wydawnictwach naukowych oraz naukowych czasopismach punktowanych, w tym w
czasopismach obcojęzycznych. W tym samym czasie ks. dr hab. M. Lis wygłosił 51
referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Pełnił też
funkcje członka jury ekumenicznego na międzynarodowych festiwalach filmowych, m.in.
w Cannes, Erewaniu, Fryburgu, Warszawie i Bratysławie. Interdyscyplinarny i liczący się
dorobek naukowy został przez recenzentów oceniony zdecydowanie pozytywnie.
Recenzenci ocenili też wysoko działalność dydaktyczno-organizacyjną Kandydata, który
jest promotorem dwóch obronionych rozpraw doktorskich, dwóch doktoratów
przygotowywanych pod jego opieką, sześciokrotnie był recenzentem w przewodach
doktorskich zakończonych nadaniem stopnia oraz jeden raz w postępowaniu
habilitacyjnym (jest recenzentem w otwartym postępowaniu habilitacyjnym). Kandydat
posiada także doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty
finansowe w drodze konkursów krajowych i zagranicznych (jeden zrealizowany grant
NCN-u); odbył staże w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, oraz prowadził
prace naukowe w różnych ośrodkach naukowo-badawczych, w tym zagranicznych. Wobec
jednoznacznie brzmiących wniosków recenzentów popartych rzetelną argumentacją
przedstawioną w nadesłanych opiniach Komisja dołącza się do stanowiska recenzentów
i jednomyślnie opowiedziała się za wnioskiem popierającym nadanie ks. dr hab. Markowi
Lisowi, prof. UO tytułu profesora nauk teologicznych. Swoją decyzję komisja przyjęła
w głosowaniu tajnym.
2. Zatwierdzenie zmian w Statucie UO – uzasadnienie przygotował radca prawny UO
Marek Sztęborowski

Zmiana dotyczy wprowadzenia możliwości wyboru Rektora Uniwersytetu Opolskiego
przez Kolegium Elektorów w drodze głosowania poza posiedzeniem za pomocą systemów
elektronicznych – w odpowiedzi na komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej UO z dnia
31.03.2020 r.
Celem projektowanej regulacji jest zapewnienie Elektorom Uniwersytetu Opolskiego
bezpieczeństwa podczas wyborów Rektora Uniwersytetu Opolskiego zarządzonych na
2020 r., w warunkach ogłoszonego w Polsce stanu epidemii wirusa SARS CoV-2.
Ponieważ nadrzędnym obowiązkiem wszystkich organów administracji, w tym także
organom Uniwersytetu Opolskiego, jest umożliwienie uprawnionym udziału we wszelkich

czynnościach wywołujących skutki prawne, w tym tak doniosłej czynności jak wybór
Rektora Uniwersytetu Opolskiego. Niezbędne jest więc stworzenie odpowiedniego
mechanizmu uwzględniającego panujące warunki pandemii oraz ograniczeń w
przemieszczaniu się – w zakresie wynikającym z postanowień normatywu Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz.491 ze zm.) w związku z
koniecznością wdrożenia i finansowania szczególnych rozwiązań związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Ustanowienie trybu elektronicznego jest jedną z form udziału w akcie wyboru czy też
podejmowania decyzji, w tym personalnych, i znajduje swoje odzwierciedlenie tak w
rozwiązaniach innych uczelni, ale też w aktach ustawowych, jak np. w ustawie z dnia 31
marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, jak też w
„wytycznych” organów administracji rządowej – vide: Rozporządzenie Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 511
ze zm.) i zmiana do wskazanego Rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 r., w których
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowi:
„( … ) kolegia elektorów uczelni publicznych, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane
w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach oraz komisje
i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni podejmują uchwały za pomocą środków
komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony
w aktach wewnętrznych uczelni lub aktach regulujących działanie tych podmiotów.( … )".

Powyższe oznacza, że proponowany model nie jest rozwiązaniem nowatorskim, a
głosowanie za pomocą systemu elektronicznego jest skutecznie stosowane i akceptowane,
także przez organy administracji rządowej.
Przewiduje się, że głosowanie za pomocą systemu elektronicznego zapewni udział w
wyborach wszystkich elektorów.
Dla skuteczności tej formy głosowania – gdzie przez skuteczność należy rozumieć jej
akceptowalność i możliwość bezproblemowego korzystania z tego narzędzia przez
uprawnionych – proces głosowania musi być weryfikowalny i dlatego też użyte do
wyborów rektora systemy elektroniczne, muszą gwarantować elektorom:
1) identyfikację oraz dopuszczenie do głosowania tylko i wyłącznie osób uprawnionych,
2) anonimizację – w trakcie głosowania – treści oddanego głosu,
3) weryfikację przebiegu głosowania.
Wybór tego systemu także będzie podlegał weryfikacji, bowiem wymaga współdziałania
Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej i Rektora – którzy w sposób
transparentny podadzą do publicznej informacji:
1) rodzaj systemu, za pomocą którego przeprowadzane będzie głosowanie,
2) instrukcję przeprowadzania głosowania, za pomocą systemu
– co pozwoli każdemu członkowi wspólnoty akademickiej – nie tylko uprawnionym
elektorom – do weryfikacji tego procesu oraz zgłaszanie, ewentualnie, niezbędnych uwag
i zastrzeżeń.

Natomiast sam proces – czyli wszczęcie postępowania w przedmiocie uruchomienia
głosowania za pomocą systemów elektronicznych – może być uruchomiony na podstawie
uchwały uczelnianej komisji wyborczej. To rozwiązanie gwarantuje, iż wszczęcie tego
procesu będzie warunkowane faktycznymi przesłankami – np. utrzymywanie się stanu
zagrożenia lub utrzymywania się ograniczeń, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenie na obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej stanu epidemii ( Dz.U. z 2020 r., poz.491 ze zm. ).
Tu należy zaznaczyć, iż ewentualna uchwała uczelnianej komisji wyborczej zostanie
podjęta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23
marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów
systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020 r., poz. 511 ze zm. ) tj. za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
Uchwała wywołuje pozytywne skutki społeczne i prawne, wykluczając potencjalne ryzyko
zachorowania, istniejące przy obowiązku oddawania głosów w dotychczasowej formie.
3. Zaopiniowanie kandydata na rektora UO – uzasadnienie przygotował przewodniczący
UKW dr hab. Daniel Janecki, prof. UO

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U.2018.1668 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Opolskiego
do zadań Senatu należy opiniowanie kandydatów na Rektora.
Uczelniana Komisja Wyborcza w dniu 3 kwietnia 2020 roku zakończyła powtórzoną
procedurę przyjmowania zgłoszeń kandydatów na stanowisko Rektora. Zgłoszono tylko
jednego kandydata, prof. dr. hab. Marka Masnyka.
Wyrażenie opinii odbędzie się w formie głosowania. Głos na tak oznacza pozytywną opinię,
głos na nie oznacza opinię negatywną.
Proszę o wyrażenie opinii na temat kandydata na Rektora UO, prof. dr. hab. Marka
Masnyka.
4. Zatwierdzenie podziału miejsc w Senacie UO na kadencję 2020-2024 – ref.:
uzasadnienie przygotuje przewodniczący UKW dr hab. Daniel Janecki, prof. UO.
Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U.2018.1668 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Opolskiego,
zgodnie z którym w skład Senatu 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, zatrudnionych w Uniwersytecie jako
podstawowym miejscu pracy,
c) studentów i doktorantów, z tym, że każdej z grup przysługuje minimum jeden
mandat,
d) dwóch przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
– Uczelniana Komisja Wyborcza proponuje następujący podział mandatów w Senacie UO
w kadencji 2020-2024 – w grupie:
1) profesorów i profesorów uczelni zatrudnionych w Uniwersytecie jako podstawowym
miejscu pracy, przy czym na wydział przypada po jednym mandacie – 11 mandatów,

2) pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych w Uniwersytecie jako
podstawowym miejscu pracy – 4 mandaty,
3) przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – 2 mandaty,
4) studentów – 4 mandaty,
5) doktorantów – 1 mandat.
Zgodnie ze Statutem UO § 23 ust. 2, liczebność każdej z grup pracowników ustala Senat
w trybie uchwały, na podstawie propozycji Uczelnianej Komisji Wyborczej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia programów kształcenia dla nowych
kierunków studiów w Uniwersytecie Opolskim – uzasadnienie przygotowała
prorektor UO dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 pkt 10
Statutu Uniwersytetu Opolskiego (tj.: Uchwała nr 248/2016-2020 z dnia 19 marca 2020
r.) rekomenduję Wysokiemu Senatowi Uniwersytetu Opolskiego podjęcie uchwał w
sprawie programów kształcenia dla nowych kierunków studiów w Uniwersytecie
Opolskim.
1. HISTORIA I KULTURA, programu studiów drugiego stopnia, studia stacjonarne,
profil ogólnoakademicki, w dyscyplinie wiodącej – historia;
2. UNIWERSYTECKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: HISTORIA - FILOZOFIA –
MUZYKA, studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne, profil ogólnoakademicki,
w dyscyplinie wiodącej – historia;
3. TEOLOGIA KANONICZNA, studia drugiego stopnia, studia stacjonarne, profil
ogólnoakademicki, w dyscyplinie wiodącej – nauki teologiczne;
4. PEDAGOGIKA SPECJALNA W ZAKRESIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ, studia
podyplomowe, niestacjonarne, w dyscyplinie wiodącej – pedagogika;
5. PEDAGOGIKA SPECJALNA W ZAKRESIE EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ,
studia
podyplomowe,
niestacjonarne, w dyscyplinie wiodącej – pedagogika;
6. PEDAGOGIKA SPECJALNA W ZAKRESIE RESOCJALIZACJI, studia podyplomowe,
niestacjonarne, w dyscyplinie wiodącej – pedagogika.
Przedstawione Wysokiemu Senatowi nowe kierunki studiów: Historia i Kultura,
Uniwersyteckie Studia Humanistyczne: Historia – Filozofia – Muzyka, Teologia
Kanoniczna przyporządkowano do dyscyplin wiodących, w których uczelnia posiada
uprawnienia do habilitowania (Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, poz. 1669) wskazując jednocześnie na
potrzeby społeczno-gospodarcze regionu w zakresie utworzenia tych studiów oraz
zgodności efektów uczenia się z tymi potrzebami.
Studia podyplomowe, w dyscyplinie wiodącej pedagogika: Pedagogika specjalna
w zakresie edukacji włączającej, Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji
osób z niepełnosprawnością intelektualną, Pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji,
spełniają wymogi zapisane w Uchwale nr 221/2016-2020 Senatu Uniwersytetu
Opolskiego a dnia 17 września 2019r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych
w Uniwersytecie Opolskim.
Przedstawione Wysokiemu Senatowi nowe kierunki studiów uzyskały w dniach 9-12
marca 2020r. (głosowanie zdalne) akceptację Komisji rektorskiej ds. kształtowania

polityki dydaktycznej w Uniwersytecie Opolskim oraz rekomendację do włączenia do
oferty dydaktycznej uczelni w roku akademickim 2020/2021.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w programach kształcenia dla kierunków
studiów w Uniwersytecie Opolskim – uzasadnienie przygotowała prorektor UO dr hab.
Izabella Pisarek, prof. UO

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 pkt 10
Statutu Uniwersytetu Opolskiego (tj.: Uchwała nr 248/2016-2020 z dnia 19 marca 2020
r.) rekomenduję Wysokiemu Senatowi Uniwersytetu Opolskiego podjęcie uchwał
w sprawie zmian w programach studiów w Uniwersytecie Opolskim.
1. FARMACJA – stacjonarne, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym,
w dyscyplinie wiodącej – nauki farmaceutyczne;
2. PSYCHOLOGIA (MODUŁ NAUCZYCIELSKI) – stacjonarne, jednolite studia
magisterskie o profilu ogólnoakademickim, w dyscyplinie wiodącej – psychologia;
Przedstawione Wysokiemu Senatowi zmiany w programach studiów przygotowano
w oparciu o wytyczne dla opracowania programów studiów na kierunkach prowadzonych
w Uniwersytecie Opolskim (Uchwała nr 243/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 23 stycznia 2020 r.). Zostały one podyktowane wskazówkami i rekomendacjami
Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz zmianą standardów kształcenia dla kierunku
farmacja. Przedstawione Wysokiemu Senatowi zmiany w programach studiów uzyskały
w dniach 9-12 marca 2020r. (głosowanie zdalne) akceptację Komisji rektorskiej ds.
kształtowania polityki dydaktycznej w Uniwersytecie Opolskim.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 93/2008-2012 Senatu
Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 października 2010 r. dot. Regulaminu
przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Uniwersytetu
Opolskiego – uzasadnienie przygotował prorektor UO dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof.
UO

Na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 85
z późn. zm.), a także w związku z wprowadzeniem Regulaminu wynagradzania
pracowników w Uniwersytecie Opolskim (Zarządzenie nr 28/2020 Rektora Uniwersytetu
Opolskiego z dnia 17 marca 2020 roku), wnioskuję do Senatu Uniwersytetu Opolskiego
o podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 93/2008-2012 Senatu Uniwersytetu
Opolskiego z dnia 28 października 2010 roku dotyczącej regulaminu przyznawania
nauczycielom akademickim nagród Rektora Uniwersytetu Opolskiego.
Uzasadnienie: Regulamin przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora
Uniwersytetu Opolskiego stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu wynagradzania,
obowiązującego od dnia 01.04.2020 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 73/2016-2020 Senatu
Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. dot. Regulaminu
przyznawania nagród Quality w Uniwersytecie Opolskim – uzasadnienie
przygotował prorektor UO dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO

Na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 85
z późn. zm.), a także w związku z wprowadzeniem nowego regulaminu wynagradzania
pracowników w Uniwersytecie Opolskim (Zarządzenie nr 28/2020 Rektora Uniwersytetu
Opolskiego z dnia 17 marca 2020 roku), wnioskuję do Senatu Uniwersytetu Opolskiego

o podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 73/2016-2020 Senatu Uniwersytetu
Opolskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. dotyczącej regulaminu przyznawania nagród
Quality w Uniwersytecie Opolskim.
Uzasadnienie: Regulamin przyznawania nagród Quality w Uniwersytecie Opolskim
stanowi załącznik nr 13 do nowego regulaminu wynagradzania, obowiązującego od dnia
01.04.2020 roku.

