
 

 

 

Uchwała nr 83/2021 
Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 26 maja 2021 roku 
 

w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu 

 
Senat działając na podstawie art. 34 ust. 2 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce 
(t.j.Dz.U. 2021. 478 z późn. zm.) uchwala co następuje:  

 
§1 

Zmienia się Statut Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 
ustalony uchwałą Senatu nr 19/2019 z dnia 20 marca 2019 r.  (zmieniony uchwałą  
nr 65/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r., uchwałą nr 73/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., 
uchwałą nr 109/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r., uchwałą nr 322/2020 z dnia 21 
października 2020 r. i uchwałą nr 347/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r.), w ten sposób, że: 
 
 

1) § 13 otrzymuje brzmienie: 
 
 

„§ 13 

Organami Uniwersytetu są:  

1) rada uczelni; 

2) senat; 

3) rektor; 

4) kapituły kolegium nauk (medycznych, farmaceutycznych, o zdrowiu).” 

 

2) § 33a otrzymuje brzmienie: 

„§ 33a 

1. Radę kolegium stanowią nauczyciele akademiccy, dla których Uczelnia  

jest podstawowym miejscem pracy, w liczbie nie większej niż 50% członków 

kolegium o którym mowa § 42. O wejściu w skład rady decydują osiągnięcia 

w zakresie nauki. Zasady rankingu osiągnięć naukowych, odrębnie dla każdej 

z dyscyplin, uchwala senat na wniosek kanclerza kolegium. 

2. Kapitułę kolegium nauki tworzą, spośród osób wchodzących w skład danej rady 

kolegium, nauczyciele akademiccy posiadający stopień doktora habilitowanego  

i spełniający wymogi przewidziane ust.5. 

3. Wyniki rankingu, o którym mowa w ust. 1 oraz skład kapituły kolegium nauki 

ustala kanclerz do dnia 31 maja ostatniego roku kadencji rady kolegium. 

4. Kadencja rady kolegium i kapituły kolegium nauki trwa 2 lata i rozpoczyna się  

w dniu 1 września.  

5. Członkiem rady kolegium oraz kapituły kolegium nauki może być osoba 

spełniająca wymogi przewidziane § 16 ust.1 pkt 1–5 i 7.  

6. Zadaniem rady kolegium nauki jest: 

1) wydawanie opinii we wszelkich sprawach w zakresie nauki w danej dyscyplinie;  

2) organizowanie uroczystości akademickich wymienionych w §10 ust.1 pkt 3 i 5. 

7. Zadaniem kapituły kolegium nauki jest prowadzenie postępowań w sprawie 

nadania stopnia doktora oraz w sprawie nadania stopnia doktora 



 

 

habilitowanego, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Senat oraz nadawanie 

stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego. 

8. Radą kolegium i kapitułą kolegium nauki kieruje kanclerz z pomocą 1–2 

zastępców kanclerza. Kanclerza powołuje rektor, za zgodą senatu, spośród 

kandydatów z grupy profesorów wchodzących w skład rady, zgłoszonych 

przez rektora lub 10 członków rady kolegium. Zastępców kanclerza powołuje 

rektor na wniosek kanclerza, po zasięgnięciu opinii senatu. 

9. Kanclerz w szczególności: 

1) zwołuje posiedzenia rady kolegium i kapituły kolegium nauki, przewodniczy 

ich obradom i zapewnia wykonanie ich uchwał; 

2) dba o należyte zaspokajanie potrzeb pracowników, w obszarze prowadzonej 

nauki; 

3) dokonuje rozdziału środków przydzielonych kolegiom na naukę; 

4) występuje z wnioskiem do rektora w sprawie współdziałania z innymi 

jednostkami organizacyjnymi, pozawydziałowymi pozauczelnianymi w sprawach 

naukowych, na zasadach określonych przez radę kolegium; 

5) podejmuje decyzje w zakresie upoważnienia rektora; 

6) kanclerz podejmuje czynności przewidziane w ustalonych przez Senat 

zasadach postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora oraz 

stopnia doktora habilitowanego w Uniwersytecie Medycznym im. Karola 

Marcinkowskiego.   

 
 

3) § 33b otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 33b 

 1. Do wygaśnięcia członkostwa w radzie kolegium i kapitule kolegium nauki 

stosuje się odpowiednio przepis § 16 ust. 3. 

2. Członkostwo w radzie kolegium i kapitule kolegium nauki wygasa w przypadku 

zmiany dyscypliny, zadeklarowanej zgodnie z postanowieniami § 42 ust. 2 

Statutu. 

3. Wygaśnięcie członkostwa w radzie kolegium i kapitule kolegium nauki stwierdza 

kanclerz kolegium. 

4. W przypadku opisanym w ust. 2 skład rady i kapituły kolegium nauki   

uzupełnia się, jeżeli do końca kadencji brakuje więcej niż sześć miesięcy. 

Wakat w radzie uzupełnia wówczas kandydat, który w rankingu osiągnięć 

naukowych zajmuje następną, najwyższą pozycję a wakat w kapitule kolegium 

nauki uzupełnia wówczas kandydat posiadający stopień doktora 

habilitowanego, który w rankingu osiągnięć naukowych zajmował następną 

najwyższą pozycję. Niezwłocznie po zmianie składu rady i kapituły kolegium 

nauki kanclerz ustala i ogłasza aktualny, zmieniony skład.  

 

4)  § 53 otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„§ 53 

 

Ustala się następujące zasady i tryb obsadzania funkcji dyrektora instytutu 

oraz kierownika katedry i kliniki oraz kierownika łączącego funkcje zgodnie  

z postanowieniami 52 ust. 3 Statutu: 



 

 

1 ) obsadzenie funkcji dyrektora instytutu, kierownika katedry, kliniki i zakładu, 

albo kierownika łączącego funkcje zgodnie z postanowieniami § 52 ust. 3 

następuje po przeprowadzeniu konkursu w przypadkach spowodowanych: 

a) kończącą się kadencją,  

b) wakatem, 

c) utworzeniem nowego instytutu lub katedry, kliniki lub zakładu; 
 

2) rektor albo wyznaczony przez rektora prorektor jest odpowiedzialny za 

przeprowadzenie konkursu oraz powołanie komisji konkursowej; 

3) informację o konkursach ogłasza się na stronach internetowych Uniwersytetu, 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 

oraz ministra nadzorującego Uczelnię, a także na stronach internetowych 

Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców; 

4) informacja o konkursie zawiera warunki niezbędne dla objęcia stanowiska 

oraz termin zgłaszania kandydatur; 

5) ogłoszenie konkursu powinno nastąpić co najmniej na 3 miesiące przed 

terminem kończącej się kadencji; 

6) rektor albo wyznaczony przez rektora prorektor po ogłoszeniu konkursu 

ogłasza skład komisji, do której wchodzą rektor albo wyznaczony przez 

rektora prorektor, jako przewodniczący, oraz: 

a) w przypadku wyboru dyrektora instytutu, kierownika katedry i zakładu oraz 

zakładu nieświadczącego usług na rzecz szpitala – 6 członków komisji 

reprezentujących pokrewną specjalność odpowiadającą jednostce, w tym 

2 członków wskazanych przez dziekana wydziału, do którego należy 

jednostka organizacyjna, w której ma być obsadzone stanowisko 

kierownicze, 2 członków wskazanych przez kanclerza kolegium dyscypliny 

dominującej w deklaracjach pracowników naukowych jednostki 

organizacyjnej oraz 2 członków wskazanych przez rektora, 

b) w przypadku wyboru dyrektora instytutu, kierownika katedry i kliniki lub 

kliniki, albo zakładu świadczącego usługi na rzecz szpitala – 7 członków 

komisji reprezentujących pokrewną specjalność odpowiadającą jednostce, 

w tym 2 członków wskazanych przez dziekana wydziału, do którego należy 

jednostka organizacyjna, w której ma być obsadzone stanowisko 

kierownicze, 2 członków wskazanych przez kanclerza kolegium dyscypliny 

dominującej w deklaracjach pracowników naukowych jednostki 

organizacyjnej, jeden członek wskazany przez rektora oraz dyrektor szpitala 

i pełnomocnik rektora ds. szpitala klinicznego, w którym funkcjonuje ww. 

jednostka, a w przypadku jego braku wyznaczony przez rektora członek 

komisji; 

7) członkiem komisji może być osoba zajmująca stanowisko profesora 

zwyczajnego, profesora, profesora uczelni lub posiadająca stopień doktora 

habilitowanego. W uzasadnionych przypadkach członkiem komisji może być 

osoba spoza Uniwersytetu spełniająca te kryteria. Opisanych kryteriów nie 

musi spełniać dyrektor szpitala; 

8) właściwy prorektor udostępnia, co najmniej na 7 dni przed terminem konkursu, 

członkom komisji konkursowej materiały dotyczące kandydatów spełniających wymogi 

formalne; 



 

 

9) komisja konkursowa, przeprowadzając ocenę kandydatów, uwzględnia ich 

osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, a w przypadku 

świadczenia działalności usługowej również osiągnięcia w pracy zawodowej 

odpowiednio do stanowiska, na które kandydują; 

10) komisja dokonuje wyboru kandydata w głosowaniu tajnym przy obecności co 

najmniej 5 członków komisji. W przypadku zaistnienia przeszkód, których 

czasu trwania nie można przewidzieć np. stanu wyjątkowego, stanu epidemii lub 

zagrożenia epidemicznego dopuszcza się jawne głosowanie w trybie 

obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za zgodą 

przewodniczącego komisji i kandydatów; 

11) wybór kandydata wyłonionego przez komisję konkursową uzależniony jest od 

zgody senatu; 

12) jeżeli w wyniku konkursu nie wybrano kandydata albo kandydat wybrany 

w postępowaniu konkursowym nie został powołany, rektor ogłasza nowy 

konkurs. W tym przypadku nie obowiązują określone w ust. 5 warunki 

dotyczące czasu ogłaszania konkursu; 

13) jeżeli w wyniku postępowania 2 kolejnych konkursów kandydat nie został 

powołany, rektor powołuje, za zgodą senatu i dyrektora właściwego szpitala, 

osobę przez siebie wskazaną.” 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.  

§ 3 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

2. Pierwsze kapituły kolegium nauk tworzą nauczyciele akademiccy posiadający 

stopień doktora habilitowanego, wchodzący w skład danej rady kolegium w dacie 

podjęcia niniejszej uchwały, tj. wyłonieni w pierwszym rankingu do rady kolegium 

oraz uzupełniający skład rad kolegium, w związku z wcześniejszą zmianą statutu i 

związaną z tym utratą prawa zasiadania w radzie kolegium przez osoby nie 

spełniające wymogów przewidzianych § 16 ust.1 pkt 1–5 i 7 Statutu. Kanclerze 

opublikują składy kapituł w terminie 14 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały. 

3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały właściwe kapituły kolegium nauk 

przejmują dotychczasowe zadania rad kolegium w zakresie nadawania stopni 

naukowych, a wszystkie dotychczas podjęte w tym zakresie przez rady kolegium 

czynności, zachowują moc. 

 

         

   R e k t o r 

 

       prof. dr hab. Andrzej Tykarski 


