
Uchwała nr 28/2019-2020 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do  Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. 

poz. 1668 z późn. zm.) w związku §129 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wprowadzonego 

uchwałą Senatu nr 88/2018-2019 z dnia 11 czerwca 2019 r., uchwala się co następuje: 

 

§1 

Do Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwalonego w dniu 11 czerwca 2019 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Z propozycją nadania godności honorowego profesora 

może wystąpić co najmniej trzech pracowników wydziału, posiadających tytuł naukowy 

profesora, którzy przygotowują pisemne uzasadnienie tej propozycji. Jest ona 

przedstawiana przez dziekana na posiedzeniu rady dyscypliny, z którą związany jest 

wydział i która większością co najmniej 3/5 głosów popiera wniosek w sprawie 

wystąpienia do Rektora o nadanie godności profesora honorowego.”; 

2) § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  „Pracami wydziału kieruje dziekan, który może mieć 

do pomocy prodziekanów. W zarządzaniu wydziałem dziekana wspomaga kolegium 

wydziału, będące doradczym i opiniodawczym ciałem kolegialnym.”; 

3) § 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  „Dziekanów i prodziekanów powołuje Rektor po 

zasięgnięciu opinii kolegium wydziału na określony czas. Rektor wraz z powołaniem 

powierza każdej osobie indywidualny zakres obowiązków.”; 

4) w §40 ust. 1 dodaje się pkt 29 w brzmieniu: „wykonywanie innych zadań zleconych 

przez Rektora, pożądanych w funkcjonowaniu uczelni.”; 

5) § 50 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Rektor elekt w terminie do 30 czerwca powołuje 

prorektorów na nową kadencję rozpoczynającą się 1 września, określając zakres ich 

obowiązków.”; 

6) § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Dla każdego kierunku studiów Rektor powołuje radę 

programową, liczącą nie mniej niż 7 i nie więcej jak 11 członków i wyznacza 

przewodniczącego.”; 
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7) § 65 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  „Obsługę administracyjną spraw związanych z 

nadawaniem stopni naukowych zapewnia Biuro Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych 

funkcjonujące w Centrum Nauki.”; 

8) § 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Kandydat zainteresowany uzyskaniem stopnia doktora 

składa w Biurze Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych wniosek wskazując dyscyplinę 

naukową, w ramach której chce uzyskać ten stopień oraz nazwisko promotora i 

ewentualnie promotora pomocniczego.”; 

9) § 67 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Promotorów i promotora pomocniczego rozprawy, 

powołuje Rektor po uzyskaniu pozytywnej opinii rady dyscypliny.”; 

10) § 68 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Kandydat spełniający warunki wymienione w art. 186 

ust. 1-3 ustawy składa w Biurze Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych w 2 egzemplarzach 

wniosek do Rektora o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.”; 

11) § 97 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W Uczelni może funkcjonować centrum transferu 

technologii, powołane w celu komercjalizacji bezpośredniej wyników badań 

naukowych.”; 

12) § 97 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Centrum transferu technologii jest jednostką 

działającą na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Senat.”; 

13) w § 118 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „Rektor może tworzyć fundusze celowe, 

określając środki na te fundusze i zasady ich tworzenia.”. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.              

 

                                                                      

                                                                 REKTOR 

                                                                  /-/  PROF. DR HAB. ZYGMUNT LITWIŃCZUK 

 


