Uchwała nr 12/2020-2021
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 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 wprowadzonym
uchwałą Senatu nr 88/2018-2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. (z późn zm.), uchwala się co następuje:

§1
W Statucie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, wprowadzonym uchwałą Senatu nr
88/2018-2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. (z późn zm.), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) uchyla się ust. 3
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Uczelnia może używać nazw w językach obcych:
1) w języku angielskim - University of Life Sciences in Lublin
2) w języku łacińskim – Universitatis Rerum Naturalium Lublinensis”
c) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Oficjalne nazwy w innych językach określa zarządzeniem Rektor.”
2) w rozdziale I po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:
„§3a
1. Uczelnia dba o zachowanie i rozwijanie zwyczajów akademickich, których wyrazem
są uroczystości akademickie.
2. Uroczystościami odbywającymi się w każdym roku akademickim są:
1) inauguracja roku akademickiego połączona z immatrykulacją,
2) Święto Uniwersytetu,
3) wręczenie dyplomów ukończenia studiów wyższych,
4) promocje doktorów i doktorów habilitowanych,
3. Uroczystościami ponadto są:
1) wręczenie tytułu doktora honoris causa
2) nadanie tytułu honorowego profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
3) wręczenie odznaczeń oraz wyróżnień
4) przekazanie władzy Rektora.
4. Święto Uniwersytetu, obchodzone w czwarty czwartek maja, jest świętem całej
społeczności akademickiej. Rektor może przesunąć termin Święta, jeżeli przypada ono
w dzień wolny od pracy.
5. O udziale pocztu sztandarowego w uroczystościach w Uczelni decyduje Rektor.”

3) w § 9:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Z propozycją nadania tytułu doktora honoris causa może wystąpić do Rektora nie
mniej niż dziesięciu nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora
zatrudnionych w Uczelni. Propozycję przedkłada się Rektorowi w formie pisemnej,
podając krótką informację o kandydacie wraz z uzasadnieniem wniosku.”
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Senat powierza sporządzenie opinii o kandydacie dwóm recenzentom spoza
Uczelni posiadającym tytuł naukowy profesora.”
4) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Z propozycją nadania godności honorowego profesora może wystąpić co najmniej
pięciu 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.”
5) w § 13 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Funkcjami kierowniczymi, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy są funkcje:
prorektora, dziekana, prodziekana, dyrektora szkoły doktorskiej, dyrektora instytutu,
kierownika katedry lub katedry i kliniki, kierownika jednostki ogólnouczelnianej,
laboratorium, pracowni, zakładu, studium oraz kanclerza i kwestora.”
6) w § 14:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni powołaną do realizacji zadań
w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej jest wydział.”
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dziekanów i prodziekanów powołuje i odwołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii
wyrażonej na wspólnym zebraniu kolegium wydziału i pracowników wydziału
posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
na czas określony nie dłuższy niż 4 lata. Powołanie może być odnawiane. Rektor wraz
z powołaniem powierza każdej osobie indywidualny zakres obowiązków.
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi wydziału są instytuty, katedry oraz
katedry i kliniki. W obrębie tych jednostek mogą być tworzone zakłady, pracownie i
stacje dydaktyczno-badawcze. Jednostką administracyjną jest dziekanat. Mogą być
tworzone także inne jednostki usługowe i gospodarcze.”

7) w § 15 ust.1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2) zapewnia realizację polityki kadrowej i naukowo-badawczej na wydziale zgodnej
z uchwałami Senatu i zarządzeniami Rektora,”
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i naukowo-badawczą jednostek
organizacyjnych wydziału,”
8) w § 17:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zadaniem instytutu jest prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej oraz
kształcenie kadr naukowych w dyscyplinie lub kilku pokrewnych dyscyplinach w
zakresie określonych dziedzin nauki. Instytut może uczestniczyć w sprawowaniu
opieki weterynaryjnej, o której mowa w § 16 ust. 3.”
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Instytut może być utworzony jeżeli łącznie spełnia następujące warunki:
1)
w jego proponowanym składzie osobowym znajdzie się co najmniej piętnastu
nauczycieli akademickich w tym co najmniej sześć osób posiadających tytuł naukowy
profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, dla których Uczelnia jest
podstawowym miejscem pracy;
2)
prowadzi badania naukowe, które obejmują co najmniej dwie dziedziny
nauki.”
9) w § 18:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Katedra lub katedra i klinika mogą być utworzone, gdy w ich proponowanym
składzie osobowym znajdzie się co najmniej pięciu nauczycieli akademickich, dla
których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, w tym co najmniej jedna osoba
posiadająca tytuł naukowy lub dwie osoby ze stopniem naukowym doktora
habilitowanego.”
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Jeśli katedra lub katedra i klinika nie spełnia wymogu określonego w ust. 3, zostaje
przekształcona z dniem 1 września danego roku w zakład i włączona w struktury innej
jednostki (instytutu, katedry).”
10) w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Laboratorium funkcjonuje jako jednostka ogólnouczelniana.”
11) w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Dyrektorem instytutu może być nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku
badawczo-dydaktycznym lub badawczym, jeżeli posiada co najmniej stopień naukowy
doktora habilitowanego, dla którego Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy.”

12) w § 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dyrektorzy instytutów oraz ich zastępcy są powoływani na czas określony nie dłuższy
niż 4 lata. Powołanie może być odnawiane.”
13) uchyla się § 27
14) w § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kierownikiem katedry lub katedry i kliniki może być nauczyciel akademicki
zatrudniony na stanowisku badawczo-dydaktycznym lub badawczym, jeżeli posiada co
najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, dla którego Uczelnia jest
podstawowym miejscem pracy.”
15) w § 29:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kierownikiem zakładu oraz zakładu i kliniki może być nauczyciel akademicki
zatrudniony w Uczelni na stanowisku badawczo-dydaktycznym lub badawczym w
pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający co najmniej stopień doktora
habilitowanego.”
b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Kierownik zakładu jest odpowiedzialny za działalność badawczą i dydaktyczną
jednostki przed dyrektorem instytutu lub kierownikiem katedry.
5. Zakres zadań i obowiązków kierownika zakładu określa jego bezpośredni
przełożony (dyrektor instytutu lub kierownik katedry).”
16) w § 30 uchyla się ust. 5
17) § 31 otrzymuje brzmienie:
„ § 31
1. Kierownikiem pracowni może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy
doktora zatrudniona w Uczelni na stanowisku badawczo-dydaktycznym lub
badawczym w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Powierzenie obowiązków kierownika pracowni wchodzącej w skład instytutu,
katedry lub katedry i kliniki następuje na podstawie powołania przez Rektora, na
wniosek kierownika jednostki nadrzędnej, zaopiniowany przez dziekana wydziału.
Odwołanie kierownika pracowni następuje w tym samym trybie.
3. Kierownika pracowni powołuje się na czas określony we wniosku kierownika
jednostki nadrzędnej, nie dłużej jednak niż na cztery lata. Powołanie może być
odnawiane.
4. Kierownik pracowni jest odpowiedzialny za działalność badawczą i dydaktyczną
jednostki przed dyrektorem instytutu lub kierownikiem katedry.
5. Zakres zadań i obowiązków kierownika pracowni określa jego bezpośredni
przełożony (dyrektor instytutu lub kierownik katedry).”

18) w rozdziale II po § 31 dodaje się § 31a w brzmieniu:
„ § 31a
1. Kierownikiem laboratorium może być osoba zatrudniona w Uczelni w pełnym
wymiarze czasu pracy.
2. Kierownika laboratorium powołuje Rektor na wniosek prorektora nadzorującego
działalność laboratorium, po zaopiniowaniu przez senat. Odwołanie następuje w tym
samym trybie.
3. Zakres obowiązków kierownika laboratorium określa regulamin.
4. Kierownik laboratorium jest odpowiedzialny za działalność tej jednostki przed
Rektorem lub prorektorem.”
19) w § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Organami kolegialnymi Uczelni są: rada uczelni, senat i rady dyscyplin.”
20) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Osoby spoza wspólnoty Uczelni stanowią co najmniej 50% składu, o którym mowa w
ust. 1 pkt 1.”
21) w § 40 ust. 1 uchyla się pkt 8
22) w § 41 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) jeden przedstawiciel pracowników inżynieryjno-technicznych oraz bibliotekarzy
i pracowników wydawnictwa;”
23) w § 43 uchyla się ust. 3
24) w rozdziale III po § 45 dodaje się § 45a w brzmieniu:
„§ 45a
1. Rada dyscypliny funkcjonuje, jeżeli w Uczelni zatrudnionych jest co najmniej 12
pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej z
prowadzeniem działalności naukowej w danej dyscyplinie.
2. Rada dyscypliny wybierana jest na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i
kończącą się wraz z kadencją senatu Uczelni.
3. Liczba członków rady dyscypliny jest równa, ustalonej na dzień 31 grudnia roku
poprzedzającego rok wyborczy, liczbie pracowników zatrudnionych na stanowisku
profesora lub profesora uczelni, prowadzących działalność naukową w danej
dyscyplinie co najmniej w wymiarze 75% pełnego wymiaru czasu pracy.
4. W skład rady dyscypliny wchodzą:
1) przedstawiciele profesorów i profesorów uczelni prowadzących działalność
naukową w tej dyscyplinie co najmniej w 75% wymiaru pracy naukowej,
wybrani przez tę grupę pracowników,
2) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich prowadzących
działalność naukową w tej dyscyplinie co najmniej w 75% wymiaru pracy
naukowej, wybrani przez tę grupę pracowników.

5. Pracownicy, o których mowa w ust. 4:
1) w punkcie 1 - stanowią nie więcej niż 80% składu rady dyscypliny;
2) w punkcie 2 - stanowią nie mniej niż 20% składu rady dyscypliny.
6. Rada dyscypliny:
1) wyznacza kierunki i kontroluje przebieg badań naukowych w ramach danej
dyscypliny,
2) przedstawia propozycje podziału środków finansowych na badania naukowe
realizowane w ramach dyscypliny,
3) prowadzi postępowania związane z nadaniem stopnia doktora i doktora
habilitowanego,
4) powołuje komisje doktorskie zgodnie z art. 192 ust. 1 ustawy,
5) wyznacza promotora, promotorów lub promotora pomocniczego oraz trzech
recenzentów zgodnie z art. 192 ust.2 ustawy,
6) na wniosek Rady Doskonałości Naukowej wyraża zgodę na przeprowadzenie
postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w określonej
dyscyplinie oraz powołuje komisję habilitacyjną i wyznacza dwóch członków
komisji i jednego recenzenta zgodnie z art. 221 ustawy,
7) nadaje stopień doktora i doktora habilitowanego,
8) prowadzi postępowania nostryfikacyjne w rozumieniu art. 328 ustawy,
9) uczestniczy w ocenie postępów w zakresie przygotowania rozpraw doktorskich w
danej dyscyplinie w szkole doktorskiej,
10) uczestniczy w opracowywaniu kryteriów oceny okresowej nauczycieli
akademickich,
11) współpracuje z radami innych dyscyplin w celu promowania
interdyscyplinarności badań.
7. W głosowaniu w sprawach, o których mowa w ust.6 pkt 4–8 biorą udział
członkowie rady dyscypliny będący profesorami i profesorami uczelni. Uchwały są
podejmowane w obecności co najmniej połowy statutowej liczby tych członków.
8. Działalnością rady dyscypliny kieruje jej przewodniczący.
9. Przewodniczącego rady dyscypliny powołuje i odwołuje Rektor. Rada dyscypliny
wskazuje kandydata na przewodniczącego spośród swoich członków.
10. Jeżeli Uczelnia ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych w danej
dyscyplinie naukowej, Rektor może powołać zastępcę przewodniczącego rady
dyscypliny na wniosek przewodniczącego.
11. Przewodniczącym i zastępcą przewodniczącego rady dyscypliny nie może być
Rektor, prorektor i dyrektor szkoły doktorskiej.
12. Przewodniczący rady dyscypliny:
1) reprezentuje radę na zewnątrz,
2) zwołuje, ustala porządek i prowadzi posiedzenia rady dyscypliny,
3) współpracuje z kierownikami jednostek zatrudniających nauczycieli
akademickich deklarujących przynależność do dyscypliny oraz z dyrektorem
szkoły doktorskiej,
4) koordynuje działania związane z przygotowaniem ewaluacji działalności
naukowej Uczelni w ramach danej dyscypliny,

5) przedstawia senatowi nie rzadziej niż raz w roku ocenę poziomu badań
w danej dyscyplinie w Uczelni w odniesieniu do standardów międzynarodowych.
25) w § 46 uchyla się ust. 4
26) w § 50:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prorektorów w liczbie nie większej niż czterech powołuje i odwołuje Rektor po
zaopiniowaniu przez senat.”
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rektor powołuje prorektorów na czas określony, nie dłuższy niż 4 lata, określając
zakres ich obowiązków. Powołanie może być odnawiane.”
27) w rozdziale IV przed § 51 dodaje się § 50a w brzmieniu:
„§ 50a
Ciałami kolegialnymi wspomagającymi zarządzanie uczelnią są: kolegium wydziału, rada
instytutu, rada programowa kierunku studiów, rada nadzorująca Centrum Transferu
Technologii, rada biblioteczna.”
28) w § 51 ust. 1 :
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) przewodniczący rad dyscyplin lub zastępcy przewodniczącego będący
pracownikami wydziału,”
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) trzej przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale,
posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego, powołani przez
Rektora na czas określony nie dłuższy niż 4 lata, po zasięgnięciu opinii tej grupy
pracowników”
c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) trzej przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnieni na
wydziale, powołani przez Rektora na czas określony nie dłuższy niż 4 lata, po
zasięgnięciu opinii tej grupy pracowników;”
d) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) jeden przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
zatrudniony na wydziale, powołany przez Rektora na czas określony nie dłuższy niż 4
lata, po zasięgnięciu opinii tej grupy pracowników;”
29) w rozdziale IV po § 51 dodaje się § 51a w brzmieniu:
„§ 51a
1. W instytucie funkcjonuje rada instytutu jako organ doradczy dyrektora.
2. Pracami rady instytutu kieruje dyrektor instytutu.
3. W skład rady instytutu wchodzą:
1) pracownicy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora
habilitowanego, zatrudnieni w instytucie,

2) dwaj przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w
instytucie, wybrani przez tę grupę pracowników większością głosów,
3) przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
zatrudnionych w instytucie, wybrany przez tę grupę pracowników większością
głosów.
4. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 3 pkt 2–3 wybierani są na czas określony nie
dłuższy niż 4 lata.
5. Zebrania pracowników instytutu, których celem jest wybranie przedstawicieli, o
których mowa w ust. 3 pkt 2–3 zwołuje dziekan, a w przypadku instytutu będącego
jednostką ogólnouczelnianą lub międzyuczelnianą – prorektor nadzorujący
działalność tego instytutu.
6. Do kompetencji rady instytutu należy:
1) ustalanie polityki naukowej i dydaktycznej instytutu,
2) opiniowanie wydatkowania środków finansowych przyznanych instytutowi,
3) opiniowanie kandydatów na dyrektora instytutu i jego zastępcę.
30) uchyla się § 52
31) § 53 otrzymuje brzmienie:
„ § 53
1. Dla każdego kierunku studiów Rektor powołuje radę programową, liczącą nie mniej
niż 5 i nie więcej jak 7 członków.
2. W składzie rady programowej powinni znaleźć się przedstawiciele dyscyplin
naukowych, do których przypisany jest dany kierunek.
3. Pracami rady kieruje przewodniczący powoływany przez Rektora spośród
pracowników wydziału, na którym realizowany jest kierunek, na okres nie dłuższy
niż kadencja Rektora.
4. Decyzje rady programowej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej czterech członków rady, w tym przewodniczącego rady.
5. Do zadań rady programowej należy:
1) weryfikacja stopnia osiągania zakładanych kierunkowych efektów uczenia się i
ich zgodności z Polskimi Ramami Kwalifikacji;
2) weryfikacja stopnia osiągania zakładanych efektów uczenia się dla prac
dyplomowych i egzaminu dyplomowego;
3) opracowanie raportu z oceny weryfikacji osiągnięcia kierunkowych efektów
uczenia się;
4) organizowanie spotkań z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi
związanymi z doskonaleniem programu studiów i efektów uczenia się;
5) ocena i modyfikacja programu studiów i treści przedmiotów;
6) monitorowanie przebiegu procesu dydaktycznego;
7) ocena indywidualnych programów studiów.
6. Wnioski i zalecenia rady programowej, przewodniczący rady przedstawia dziekanowi
wydziału, na którym realizowany jest kierunek studiów.
7. Wnioski dotyczące zmiany programu studiów zatwierdza senat.”
32) w rozdziale IV po §53 dodaje się § 53a

w brzmieniu:

„§ 53a
1. Radę nadzorującą Centrum Transferu Technologii powołuje Rektor po zasięgnięciu
opinii senatu.
2. Rada nadzorująca Centrum Transferu Technologii jest organem nadzorującym i
doradczym dla Centrum Transferu Technologii (art. 148 ust. 6 ustawy).
3. W skład rady wchodzi pięciu nauczycieli akademickich co najmniej ze stopniem
naukowym doktora, posiadających znaczące osiągnięcia aplikacyjne lub
wdrożeniowe.
4. Radą kieruje przewodniczący wskazany przez Rektora spośród członków Rady.
5. Do kompetencji rady nadzorującej Centrum Transferu Technologii należy:
1) opiniowanie kierunków działania Centrum Transferu Technologii,
2) opiniowanie rocznych sprawozdań dyrektora Centrum Transferu Technologii,
3) przedstawianie Rektorowi kandydatów na dyrektora Centrum Transferu
Technologii,
4) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez dyrektora Centrum Transferu
Technologii i przedstawicieli rady.
6. Regulamin Centrum Transferu Technologii może określić dodatkowe kompetencje
i zadania rady nadzorującej.
33) w rozdziale IV po § 53a dodaje się § 53b w brzmieniu:
„§ 53b
1. Rada biblioteczna działa jako organ opiniodawczy Rektora.
2. Radę biblioteczną powołuje Rektor po zasięgnięciu opinii senatu na czas określony
nie dłuższy niż 4 lata. Powołanie może być odnawiane.
3. W skład rady bibliotecznej wchodzą:
1) po jednym przedstawicielu z grupy nauczycieli akademickich posiadających co
najmniej stopień naukowy doktora z każdego wydziału wskazanym przez
dziekana,
2) dyrektor Biblioteki Głównej UP w Lublinie,
3) zastępca dyrektora Biblioteki Głównej UP w Lublinie,
4) dwóch pracowników Biblioteki Głównej UP w Lublinie, niebędących
nauczycielami akademickimi, wybranych spośród pracowników Biblioteki,
5) przedstawiciel studentów, delegowany przez organ samorządu studenckiego,
6) przedstawiciel doktorantów, delegowany przez organ samorządu doktorantów.
4. Przewodniczący rady bibliotecznej oraz sekretarz wybierani są w głosowaniu tajnym
na pierwszym posiedzeniu, spośród przedstawicieli nauczycieli akademickich
wymienionych w ust. 3 pkt 1.
5. Przewodniczący rady bibliotecznej kieruje pracami rady i przedkłada Rektorowi
opinie i wnioski.
6. Rada biblioteczna współdziała z dyrektorem Biblioteki Głównej UP w Lublinie,
w kierowaniu biblioteką i związanym z nią systemem biblioteczno-informacyjnym
Uniwersytetu.

7. Inne zadania oraz organizację rady bibliotecznej określa regulamin nadany przez
Rektora.”
34) w § 54 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Wyboru członków rady dyscypliny reprezentujących grupy, o których mowa w § 45a
dokonują ze swego grona osoby należące do tych grup.”
35) w § 56 ust. 1 :
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ustalenie i ogłoszenie liczby członków Kolegium Elektorów Uczelni, zgodnie z
zasadami określonymi w § 57 oraz liczby członków rad dyscyplin, zgodnie z § 45a ust.
3,”
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„ 3) podział mandatów przypadających:
a) na poszczególne grupy społeczności akademickiej, wydziały i jednostki
ogólnouczelniane w wyborach do Kolegium Elektorów Uczelni,
b) na poszczególne wydziały w wyborach członków senatu reprezentujących
nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziałach na stanowiskach innych
niż profesor lub profesor uczelni,
c) na poszczególne wydziały w wyborach członków senatu reprezentujących
studentów,
d) dla przedstawicieli profesorów i profesorów uczelni oraz przedstawicieli
pozostałych nauczycieli akademickich w wyborach do rad dyscyplin,”
c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) przeprowadzenie wyborów członków senatu, członków Kolegium Elektorów
Uczelni oraz członków rad dyscyplin na zebraniach poszczególnych grup,”
d) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) stwierdzenie dokonania wyboru członków i przewodniczącego Kolegium
Elektorów Uczelni, członków senatu, o których mowa w § 41 ust. 1 pkt 2 oraz 4–7, a
także członków rad dyscyplin,”
36) w § 57:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kolegium Elektorów Uczelni tworzą przedstawiciele:
1) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora
uczelni, stanowiący nie mniej niż 50% i nie więcej niż 60% składu,
2) pozostałych nauczycieli akademickich, stanowiący nie mniej niż 20% składu,
3) studentów i doktorantów, stanowiący nie mniej niż 20% składu. Podział
mandatów pomiędzy te grupy społeczności akademickiej jest proporcjonalny do
ich liczebności, z tym że każda z tych grup reprezentowana jest przez co
najmniej jednego przedstawiciela,
4) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, stanowiący nie więcej
niż 10% składu.”
b) po ust.1 dodaje się ust.1a w brzmieniu:

„1a. Osoby należące do grup o których mowa w ust. 1 wybierają członków Kolegium
Elektorów Uczelni ze swego grona. Kandydata może zgłosić każda osoba należąca do
danej grupy społeczności akademickiej.”
37) w § 58 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Podziału mandatów dokonuje Komisja Wyborcza Uczelni, proporcjonalnie do
zatrudnienia, pracowników według stanu z 31 stycznia roku wyborczego.”
38) w rozdziale V po § 60 dodaje się § 60a w brzmieniu:
„ § 60a
1. Członków rady dyscypliny spośród profesorów i profesorów uczelni prowadzących
działalność naukową w tej dyscyplinie oraz spośród pozostałych nauczycieli
akademickich prowadzących działalność naukową w tej dyscyplinie wybiera się na
odrębnych zebraniach tych grup.
2. Kandydata na członka rady dyscypliny reprezentującego osoby, o których mowa
w ust. 1 może zgłosić członek tej grupy prowadzący działalność naukową w danej
dyscyplinie co najmniej w wymiarze 75% wymiaru pracy naukowej.
3. Członkiem rady dyscypliny może być nauczyciel akademicki, który:
1) spełnia warunki określone w § 38 ust. 3,
2) prowadzi działalność naukową w danej dyscyplinie co najmniej w wymiarze
75% wymiaru pracy naukowej.
4. Funkcji członka rady dyscypliny nie można łączyć:
1) z funkcją organu innej uczelni,
2) z członkostwem w radzie innej dyscypliny w Uniwersytecie Przyrodniczym
w Lublinie lub członkostwem w organie innej uczelni, do którego kompetencji
należy nadawanie stopni naukowych,
3) z zatrudnieniem w administracji publicznej.”
39) w § 64:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wniosek o odwołanie rektora Uczelni może być podjęty przez senat bezwzględną
większością głosów statutowego składu albo przez Radę Uczelni.”
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku odwołania Rektora w okresie od dnia stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu do dnia wyboru Rektora obowiązki Rektora pełni najstarszy członek senatu
posiadający co najmniej stopień doktora.”
40) uchyla się w całości rozdział VI
41) w § 87 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„ 3) dydaktycznych, których podstawowym
wychowywanie studentów.”
42) w § 97:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

obowiązkiem

jest

kształcenie

i

„1. W Uczelni funkcjonuje Centrum Transferu Technologii, powołane w celu
komercjalizacji bezpośredniej oraz aplikacji do gospodarki wyników badań
naukowych.”
b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Organem nadzorującym pracę Centrum Transferu Technologii jest rada
nadzorująca Centrum Transferu Technologii.”
43) w § 106 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzą wydziałowe komisje
rekrutacyjne, w skład których wchodzą dziekani jako przewodniczący komisji oraz dwóch
członków.”
44) po rozdziale XI dodaje się rozdział XIa w brzmieniu:
„XIa SZKOŁA DOKTORSKA I KSZTAŁCENIE DOKTORANTÓW
§ 117a
1. Jednostką organizacyjną powołaną do kształcenia doktorantów jest szkoła
doktorska.
2. Szkołę doktorską tworzy i likwiduje Rektor na wniosek rad naukowych dyscyplin
po zaopiniowaniu przez senat.
3. Szkoła doktorska powinna mieć swoją nazwę.
4. Szkoła doktorska funkcjonuje w oparciu o regulamin szkoły doktorskiej przyjęty
przez senat.
5. Kształcenie doktorantów może być prowadzone we współpracy z innym
podmiotem określonym w ustawie.
6. Nadzór nad funkcjonowaniem szkoły doktorskiej pełni Rektor.
7. Szkołą doktorską kieruje dyrektor szkoły doktorskiej.
8. Dyrektora szkoły doktorskiej powołuje Rektor na czas określony nie dłuższy niż 4
lata. Powołanie może być odnawiane.
9. Obowiązki dyrektora szkoły doktorskiej reguluje regulamin szkoły doktorskiej.
10. W szkole doktorskiej działa rada naukowa, którą powołuje Rektor na wniosek
dyrektora szkoły doktorskiej.
11. Rada Naukowa stanowi ciało doradcze i opiniodawcze oraz sprawuje nadzór
merytoryczny nad kształceniem doktorantów.
§ 117b
1. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu na zasadach
określonych przez radę naukową szkoły doktorskiej.
2. Zasady rekrutacji reguluje regulamin szkoły doktorskiej.
§ 117c
1. Nabycie statusu doktoranta następuje z chwilą złożenia podpisu pod treścią
ślubowania.
2. Treść ślubowania:

3.

4.
5.
6.

Jako doktorant Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pomny ideałów i
tradycji akademickich, ślubuję uroczyście:
- wytrwale i sumiennie zdobywać wiedzę,
- strzec godności doktoranta i dbać o dobre imię Uniwersytetu,
- przestrzegać obowiązujących przepisów i zarządzeń władz Uniwersytetu,
- przestrzegać zasad właściwych relacji koleżeńskich,
- służyć swą wiedzą regionowi i Polsce.
Treść ślubowania, o którym mowa w ust. 1, składana przez doktorantówobcokrajowców, sformułowana jest w języku, w którym prowadzone jest
kształcenie.
Organizację kształcenia w szkole doktorskiej określa ustawa i regulamin szkoły
doktorskiej zatwierdzony przez senat.
Regulamin szkoły doktorskiej wymaga uzgodnienia z samorządem doktorantów
według art. 205 ust. 3 ustawy.
Program kształcenia opracowany przez radę naukową szkoły doktorskiej
zatwierdza senat.

§ 117d
1. Samorząd doktorantów, o którym mowa w § 4 ust. 3, jest wyłącznym
reprezentantem ogółu doktorantów Uczelni.
2. Samorząd doktorantów realizuje zadania poprzez swoje organy, w tym przez:
1) przewodniczącego samorządu doktorantów,
2) organ uchwałodawczy zgodny z regulaminem samorządu doktorantów,
3) organ wykonawczy zgodny z regulaminem samorządu doktorantów.
3. Zasady działania samorządu doktorantów określa ustawa i regulamin samorządu
doktorantów, który wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora jego
zgodności z ustawą i statutem Uczelni.
4. Samorząd doktorantów opiniuje program kształcenia w szkole doktorskiej. W
przypadku niezajęcia stanowiska w czasie 14 dni wymóg zasięgnięcia opinii
uważa się za spełniony.
5. Samorząd doktorantów zawiadamia Rektora o podjętych uchwałach w terminie 7
dni.
6. Rektor uchyla akt wydany przez samorząd doktorantów, jeżeli jest on niezgodny z
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, statutem, regulaminem szkoły
doktorskiej lub regulaminem samorządu doktorantów.
§ 117e
1. Doktorant jest zobowiązany do postępowania zgodnego z zasadami etyki
naukowej.
2. Doktorant podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów
obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności doktoranta na
zasadach określonych w ustawie i zarządzeniach Rektora.
3. Rektor powołuje rzecznika dyscyplinarnego do spraw doktorantów.

4. Dla orzekania w sprawach dyscyplinarnych dotyczących doktorantów Rektor
powołuje:
1) komisję dyscyplinarną dla doktorantów Uczelni,
2) odwoławczą komisję dyscyplinarną dla doktorantów Uczelni.
5. W skład komisji wchodzą:
1) przewodniczący – powołany spośród nauczycieli akademickich posiadających
tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
2) przedstawiciele nauczycieli akademickich – po jednym z każdego wydziału,
3) przedstawiciele doktorantów w liczbie równej przedstawicielom nauczycieli
akademickich.
6. Nie można być jednocześnie członkiem komisji dyscyplinarnej dla doktorantów
Uczelni i odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów Uczelni.
7. Kandydatów do komisji, o których mowa w ust. 5 pkt 2 zgłaszają dziekani.
8. Kandydatów do komisji, o których mowa w ust. 5 pkt 3 zgłasza odpowiedni
organ samorządu doktorantów określony przez regulamin samorządu
doktorantów.
9. Przewodniczącego oraz członków komisji, o których mowa w ust. 4, spośród
nauczycieli akademickich powołuje się na czas nie dłuższy niż 4 lata.
10. Członków komisji, o których mowa w ust. 4, spośród doktorantów powołuje się
na okres jednego roku.
11. Do wyborów uzupełniających skład komisji w trakcie kadencji stosuje się
odpowiednio tryb określony w ust. 5–10.
12. Komisje dyscyplinarne, o których mowa w ust. 4, orzekają w składzie złożonym
z przewodniczącego składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki,
oraz w równej liczbie z nauczycieli akademickich i doktorantów.
13. Do działania komisji, o których mowa w ust. 4 stosuje się § 116 ust. 2–4.
§ 117f
Przygotowanie rozprawy doktorskiej może odbywać się w trybie eksternistycznym.”

45) w § 118 ust 6 otrzymuje brzmienie :
„6. Rektor może tworzyć fundusz aparaturowy oraz inne fundusze celowe, określając
środki na te fundusze i zasady ich wykorzystania.”
46) w § 122 ust.4 otrzymuje brzmienie:
„4. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi administracji są centra i działy. W
ramach centrum lub działu mogą być tworzone biura, zespoły i stanowiska pracy.”
47) w § 124 uchyla się ust. 6

48) § 133 otrzymuje brzmienie:
„§ 133
1. Pierwsze wybory rad dyscyplin, o których mowa w § 45a, przeprowadzone
zostaną przez Uczelnianą Komisję Wyborczą do 31 marca 2021 r.
2. Liczba członków rad dyscyplin, o których mowa w ust. 1 ustalona zostanie na
podstawie oświadczeń o przypisaniu pracownika do dyscypliny lub dyscyplin
aktualnych na dzień 31 stycznia 2021 r.
3. Kadencja rad dyscyplin, o których mowa w ust. 1 rozpoczyna się 1 kwietnia 2021
r. i kończy 31 sierpnia 2024 r.
49) uchyla się § 134

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, za wyjątkiem:
1) § 1 pkt.: 19, 21, 23, 24 i 30, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.
2) § 1 pkt. 32 i pkt 42, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2021 r.
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