
 

 

 

BOR/154/2020 

 

Uchwała nr 65/2020 

Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 14 kwietnia 2020 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. 

2020.85 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 Senatu nr 

113/2019 z dnia 25 września 2019 r.), w ten sposób, że: 

 

1.W § 8 dodaje się ust. 5a, w brzmieniu: 

„Ustanawia się nagrodę "Komeda UMP", przyznawaną przez rektora, po zasięgnięciu opinii 

senatu, dla osób spoza Uniwersytetu, które w znaczący sposób przyczyniają się do jego 

rozwoju lub promocji.” 

 

2. W § 9 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie: 

„2.Zadaniem Konwentu Godności Honorowych jest opiniowanie wniosków w sprawie 

nadawania tytułów honorowych i wyróżnień, o których mowa w § 7 i § 8 ust.1,2,4,5 i 5a.” 

 

3. W § 23 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie: 

 „2. Senat podejmuje uchwały na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy statutowej 

liczby członków. W przypadku zaistnienia przeszkód, których czasu trwania nie można 

przewidzieć np.  stanu wyjątkowego, stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, 

dopuszcza się prowadzenie obrad i podejmowanie uchwał bez zwoływania posiedzenia, w 

trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na zasadach 

ustalonych przez Senat odrębną uchwałą. Przy podejmowaniu uchwał bez zwoływania 

posiedzenia nie stosuje się postanowień § 75 ust.5 (zdanie drugie i trzecie) Statutu, a 

głosowanie tajne przeprowadza się wyłącznie w przypadkach przewidzianych Ustawą.” 
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4. W § 40 ust.5. otrzymuje następujące brzmienie: 

 „5. W posiedzeniach rady wydziału mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, 

emerytowani nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora, zatrudnieni na wydziale 

przed przejściem na emeryturę, a także samodzielni pracownicy nauki zatrudnieni na 

wydziale w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz osoby zaproszone przez dziekana.”  

 

5. W § 53 ust.10 otrzymuje następujące brzmienie: 

„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.” 

 

6. W § 91 ust.3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„ 3.  Opinie senatu i senackiej komisji ds. rozwoju kadr naukowych nie są wymagane w 

przypadku pierwszego zatrudnienia w Uczelni w wymiarze nieprzekraczającym połowy etatu 

oraz w przypadku ponownego zatrudniania na stanowisku profesora uczelni, profesora i 

profesora zwyczajnego, osoby pobierającej świadczenia emerytalne z wyłączeniem osób 

kontynuujących zatrudnienie po zakończeniu 70. roku życia.   

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

R e k t o r 

 

        prof. dr hab. Andrzej Tykarski 

 


