Uchwała nr 6/2019
Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
Senat działając na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1 Statutu uchwala co następuje:
§1
Zmienia się Statut Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
przyjęty uchwałą Senatu nr 14/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu
Uniwersytetowi Medycznemu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z późniejszymi
zmianami (tekst jednolity – załącznik do uchwały nr 29/2017 Senatu z dnia 22 marca 2017
roku, zmieniony uchwałą nr 179/2018 z dnia 26 września 2018 r.), w ten sposób, że:
1.§ 38 ust.3 otrzymuje następujące brzmienie:
„ 3.W posiedzeniach senatu uczestniczą, z głosem doradczym:
1) kanclerz,
2) kwestor,
3) dyrektor Biblioteki Głównej,
4) przedstawiciele

związków

zawodowych

działających

w

Uniwersytecie,

po

jednym z każdego związku,
5) rzecznik prasowy,
6) poprzedni rektor Uczelni,
7) przewodniczący rady uczelni,
8) przewodniczący rady uczelnianej samorządu studenckiego, jeżeli nie znajduje się w
grupie przedstawicieli studentów, przewidzianej ust.2 pkt 6.”
2. § 73:
a/ ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2.Nauczycielami akademickimi są:
1) pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach:
a. profesora zwyczajnego,
b. profesora,

c. profesora uczelni,
d. profesora wizytującego,
e. adiunkta,
f. asystenta.”
2) pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach:
a. starszego wykładowcy,
b. wykładowcy,
c. lektora,
d. instruktora.
b/ dodaje się ust.4 i 5 w brzmieniu:
4. Do zajmowania stanowiska profesora zwyczajnego wymagane jest posiadanie tytułu
profesora oraz spełnianie minimalnych kryteriów dorobku naukowego określonych
uchwałą Senatu.
5. Osoby zajmujące w dniu 31 grudnia 2018 r. stanowisko profesora zwyczajnego w
rozumieniu przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2017.2183 z
późn.zm.) oraz Statutu Uniwersytetu w dotychczasowym brzmieniu, spełniające
wymogi określone w ust. 4, z dniem 1 stycznia 2019 r. zostają zatrudnione na
stanowisku profesora zwyczajnego w rozumieniu przepisów zmienionego Statutu”
3. § 74 ust.3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim zatrudnianym na stanowisku profesora
zwyczajnego, profesora i profesora uczelni nawiązuje i rozwiązuje rektor, na wniosek
dziekana (kierownika jednostki ogólnouczelnianej), zaopiniowany przez właściwą radę
wydziału (radę jednostki ogólnouczelnianej) i senat albo z własnej inicjatywy, po
zasięgnięciu opinii dziekana (kierownika jednostki ogólnouczelnianej) oraz właściwej
rady wydziału (rady jednostki ogólnouczelnianej) i senatu. Rozwiązanie stosunku pracy w
drodze porozumienia stron oraz zatrudnienie w przypadkach określonych w art. 118a ust.
3 oraz ust. 4 Ustawy nie wymaga opinii rady wydziału (rady jednostki ogólnouczelnianej)
i senatu, wystarczająca jest opinia kierownika jednostki organizacyjnej i dziekana.”
4. § 83 otrzymuje następujące brzmienie:
§ 83
1. Poza wyjątkami przewidzianymi przepisami Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce,
nawiązanie z nauczycielem akademickim pierwszego stosunku pracy w Uniwersytecie, na

czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące, w wymiarze przekraczającym połowę
pełnego wymiaru czasu pracy, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu.
2. Kryteria kwalifikacyjne konkursu są następujące:
1) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych na dane stanowisko, określonych
w Ustawie i Statucie,
2) ocena dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej organizacyjnej i zawodowej,
3. Tryb ogłaszania konkursu jest następujący:
1) konkurs ogłasza rektor na wniosek dziekana albo z własnej inicjatywy,
2) ogłoszenie konkursu na stanowisko pracownika badawczo-dydaktycznego i
dydaktycznego oraz badawczego zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Uniwersytetu,
3) informację o konkursie oraz jego wyniku wraz z uzasadnieniem udostępnia się w BIP
na stronach podmiotowych uczelni, ministra oraz ministra nadzorującego uczelnię w
terminie 30 dni odpowiednio przed konkursem i po jego zakończeniu,
4) informację o konkursie udostępnia się także w języku angielskim na stronach
internetowych Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych
naukowców, przeznaczonym do publikacji ofert pracy dla naukowców, w terminie 30
dni przed konkursem.
4. Ogłoszenie konkursu winno zawierać:
1) wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych stawianych kandydatowi,
2) wykaz dokumentów, które winien złożyć,
3) termin składania dokumentów,
4) termin rozstrzygnięcia konkursu.
5. W konkursach na stanowiska, o których mowa § 73 ust. 2 pkt 1 lit. e) i f) oraz pkt 2
postępowanie konkursowe prowadzą wydziałowe komisje ds. zatrudnienia, a opiniuje je
senacka komisja ds. rozwoju kadr naukowych. Komisję konkursową właściwą dla
jednostek ogólnouczelnianych powołuje rektor.
6. W konkursach na stanowiska profesorskie postępowanie konkursowe prowadzą
wydziałowe komisje ds. powoływania na ww. stanowisko, a opiniuje je senat.
7. Przeprowadzenia konkursu, na zasadach określonych w ust. 2 – 4 i 6, wymaga także
zmiana stanowiska przez nauczyciela akademickiego zatrudnionego już w Uniwersytecie, gdy
w jej wyniku ma on być zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego albo profesora
uczelni.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rektor

prof. dr hab. Andrzej Tykarski

