Uchwała nr 73/2020
Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 29 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu
Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytetu

Medycznego

im.

Karola

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 uchwałami Senatu: nr 113/2019 z dnia 25 września 2019 r. i nr 65/2020
z dnia 14 kwietnia 2020 r. ), w ten sposób, że:
1) w § 22 dodaje się ustępy 3-7, w brzmieniu:
„3. Nauczyciel akademicki wybrany do senatu w grupie profesorów nie traci miejsca
w senacie w przypadku zmiany dyscypliny bądź wydziału.
4. Nauczyciel akademicki wybrany do senatu jako przedstawiciel pozostałych
nauczycieli akademickich traci miejsce w senacie po uzyskaniu tytułu profesora lub
zatrudnieniu na stanowisku profesora Uczelni.
5. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi oraz studenci i doktoranci
tracą miejsce w senacie z dniem utraty statusu, odpowiednio pracownika
niebędącego nauczycielem akademickim, studenta, doktoranta.
6. W przypadkach wskazanych w ust. 4 oraz ust. 5 w odniesieniu do pracownika
niebędącego nauczycielem akademickim, skład senatu uzupełnia się, jeżeli do końca
kadencji brakuje więcej niż sześć miesięcy. Wakat uzupełnia wówczas kandydat,
który w danej grupie uzyskał w wyborach następną, największą liczbę głosów i nie
stosuje się tu wymogu uzyskania więcej niż połowy ważnie oddanych głosów. Jeżeli
nie można w ten sposób uzupełnić wakatu, należy przeprowadzić wybory
uzupełniające, w trybie przewidzianym § 19 ust. 2 Statutu.
7. W przypadkach wskazanych w ust. 5 w odniesieniu do studentów i doktorantów,
skład senatu uzupełnia się, jeżeli do końca kadencji brakuje więcej niż sześć
miesięcy. Tryb uzupełniania wakatu przedstawicieli studentów i doktorantów do
senatu określają, odpowiednio, regulamin samorządu studenckiego oraz regulamin
samorządu doktorantów.”;
2) w § 23 skreśla się ust. 6 w całości;
3) w § 37 ust.3 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) powołuje skład komisji wydziałowych w przypadku braku możliwości zwołania
posiedzenia rady wydziału z powodu zaistnienia stanu wyjątkowego, stanu epidemii
lub zagrożenia epidemicznego”;

4) w § 42 ust. 7 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) proponuje skład komisji habilitacyjnych w przypadku braku możliwości zwołania
posiedzenia rady kolegium z powodu zaistnienia stanu wyjątkowego, stanu epidemii
lub zagrożenia epidemicznego”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor
prof. dr hab. Andrzej Tykarski
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