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Uchwala nr 1404

Senatu Uniwersvtetu w Bialvmstoku
z dnia 19 czerwca 20li r.

w sprowie unian w Slatucie Uniwersyletu w Bialymsloku

Na podstawie ar1. 56 ust. l, w zwiqzku z art. 59 ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2005 r.

Prawo o szkolnictwie wyzszym (tj. Dz.U. 22012 r., poz. 572, z p62n. zm.) Senat Uniwersytetu
w Bialymstoku postanawia, co nastqpuje:

$l
W Statucie Uniwersytetu w Bialymstoku, stanowi4cym Zal4cznik do Uchwaly nr 1222 Senatu

Uniwersytetu w Bialymstoku wprowadza sig nastgpuj4ce zmiany:

I ) $ 24 ust. 2 pkt 12 otrzymr\e brzmienie:

,,5) uchwala i zmienia Regulamin studi6w wyZszych, Regulamin studi6w doktoranckich,
Regu lamin studi6w podyplomowych,"

,.12) zatwierdza wz6r dyplomu ukoriczenia studi6w wyzszych, dyplomu doktorskiego
i habilitacyjnego, Swiadectwa ukoriczenia studi6w podyplomowych oraz 6wiadectwa
ukoriczenia kursu doksztalcajqcego,",

2) { 48 otrzymuje brzmienre:

,,$ 48
Wyboru organ6w jednoosobowych, przedstawicieli do organ6w kolegialnych oraz na inne
funkcie wybieralne w Uniwersytecie dokonuje sig w trybie okre5lonym w Statucie,
a w szczeg6lnoSci w Ordynacji Wyborczej, stanowiqcej zal4cznik nr I do niniejszego
Statutu."

3) zdanie wstQpne w $ 49 ust. I otrzymuje brzmienie:

,,1. WygaSnipcie mandatu cztonka organu kolegialnego lub organu jednoosobowego

Uniwersytetu oraz os6b pelni4cych inne funkcje obsadzone w trybie wybor6w
przeprowadzanych na podstawie postanowief Statutu, a w szczeg6lnoSci Ordynacji
Wyborczej, nastgpuje w przypadku:"

4) w $ 5a po ust. 7 doda.ie sig ust.7a w brzmieniu:

,,7a.'N przypadku jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, w kt6rych nie dziala Rada
jednostki, komisja zobowiqzana jest do zapoznania sig z opiniami os6b powolanych
przez Rektora na wniosek Kierownika jednostki. Pozostale postanowienia ust. 7

stosuje sig odpowiednio."

5) { 55 otrzymuje brzmienie:

,,s s5

l. Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadaj4cej stopnia naukowego
doktora habilitowanego nie moZe trwad dluZej niz sze56 lat, z zastrzeircniem ust la.

la. Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadajqcej stopnia naukowego
doktora habilitowanego moZe zostai przedluZony, na okres nie dluZszy niL 2 lata,
jeZeli wszczgte zostalo postepowanie habilitacyjne lub jezeli w ocenie dokonane.j



6)

w trybie arl. 132 ust. I ustawy stwierdzone zostanie, Ze zakonczenie tego
postgpowania mozliwe jest przed uplywem okresu przedluZenia zatrudnienia.

2. Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadajqcej stopnia naukowego

doktora nie moze trwai dluzej niL piQC lat, z zasarzeZen iem ust 2a.

2a. Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadaj4cej stopnia naukowego

doktora moZe zostat przedlulony, na okres nie dluZszy niL 3 lata, ieZeli wszczpty

zostal przew6d doktorski lubjezeli w ocenie dokonanej w trybie art. 132 ust. I ustawy

stwierdzony zostanie stopieri zaawansowania rozptawy doktorskie.i wskazuj4cy, 2e

zakoficzenie przewodu mo2liwe jest przed uplywem okresu przedluZenia zatrudnienia.

3. Okresy zatrudnienia, o kt6rych mowa w ust. 1 i 2, skraca sig o okresy zatrudnienia na

takim samym stanowisku w innej uczelni.
4. Okresy zatrudnienia, o kt6rych mowa w ust. I i 2, zawiesza sig na okres nieobecnoSci

w pracy wynikajqcy z przebywania na urlopie macierzyriskim, urlopie
wychowawczym, urlopie dla poratowania zdrowia lub urlopie bezplatnym oraz okres

slu2by wojskowej lub sluZby zastQpczej. Okres6w zatrudnienia nie zawiesza sig

w przypadku urlopu bezplatnego dla cel6w naukowych, udzielonego w zwiqzku
z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej lub innej pracy uzasadniaj4cej wszczqcie
postqpowania habilitacyjnego lub postgpowania w sprawie nadania tytulu naukowego
p ro t'e so ra. "

w g 59 ust. 3 i 7 otrzl mujq brzmienie:

,,3. Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji
naukowej i pozostale osoby, podlegaj4ce ocenie na podstawie przepis6w Ustawy,
oceniani sat przez Komisjg Oceniajqc4 wybranq przez Radq Bibliotecznq. Komisja
uwzglgdnia w swej ocenie opinie kierownika jednostki organizacyjnej, w ramach

kt6rej dziala biblioteka zatrudniaj4ca ocenianego pracownika."

,.7. Uchwaly komisji oceniaj4cej pode.imowane s4 w glosowaniu tajnym zwykl4
wigkszoSciq glos6w, przy obecno6ci co najmniej 3/5 ustalonego skiadu. W przypadku

r6wnej iloSci gtos6w po dyskusji przeprowadza sig ponowne glosownie."

w $ 6l ust. I otrzymuje brzmienie:

,.1 . Komisjg Dyscyplinarn4 do spraw Nauczycieli Akademickich wybiera Senat na okres

kadencji organ6w Uniwersytetu spo5r6d nauczycieli akademickich zgloszonych przez-

Rady Wydzial6w i Rady innych niZ Wydzial jednostek organizacyjnych Uniwers)'tetu
oraz student6w zgloszonych przez uczelniany organ Samorzqdu Studenttiw. Komisja
Dyscyplinarna do spraw Nauczycieli Akademickich liczy l5-20 czlonk6w iskiada sig

z l0- l5 nauczycieli akademickich i5 student6w."

$ 102 otrzymuje brzmienie:

,.$ r02
l. Okresy zatrudnienia na stanowisku adiunkta i asystenta, okreslone w $ 55 ust' I i2

skracane sq o okresy wcze5niejszego zatrudnienia na takim samym stanowisku w
innej uczelni osobom zatrudnianym w Uniwersytecie po dniu I wrze5nia 2006 r.

2. Okresy zatrudnienia zawiesza sig na zasadach okreSlonych w Q 55 ust. 4 od dnia

I wrze5nia 2006 r.

7)

8)



3. Zasady udzielania i korzystania z urlop6w okre5lone w $ 58 nie dotyczq urlop6w
udzielonych przed dniem wejScia w Zycie niniejszego Statutu.

4. Nauczycielom akademickim, kt6rym wszczQto przew6d habilitacyjny na podstawie

przepis6w obowiqzuj4cych przed dniem I pa2dziernika 20ll r., przygotowujqcym
rozprawQ habilitacyjnq przysluguje w okresie do 30 wrzeSnia 2013 r. platny urlop
naukowy w wymiarze nieprzekraczajqcym szeSciu miesigcy. Udzielenie urlopu

wymaga przedstawienia dw6ch pozytywnych opinii o stopniu zaawansowanla
rozprawy habilitacy.lnej, sporzqdzonych przez osoby posiadaj4ce tytul naukowy
proi'esora, stopieri naukowy doktora habilitowanego lub uprawnienia r6wnowa2ne z

uprawnieniami doktora habilitowanego.
5. Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadajqce.i stopnia naukowego

doktora habilitowanego, zatrudnionej na tym stanowisku przed I paLdziern ika 20l3 r..

nie powinien prz.ekraczat, dziewigciu lat. Okres zatrudnienia moze zostai przedluZony

o dalsze dwa lata jeZeli wszczqte zostalo postgpowanie habilitacyjne lub jeZeli w
ocenie dokonanej w trybie art. I 3 I ust. I ustawy stwierdzone zostanie, 2e zakoficzen ic

tego postepowania moZliwe jest przed uplywem okresu przedluzenia zatrudnienia
6. Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby n ieposiada.i4ce.l stopnia naukowego

doktora, zatrudnionej na tym stanowisku przed I paLdziern ika 2013 r., nie powinien
przekroczy t, oSmiu lat."

9) g 4 ust. 3 Ordynac.ii wyborcze.i otrzymu.je brzmienie:

.,3. Uczelniana Komisja Wyborcza podejmu.ie dzialalnoSi, jeSli powolano co najmniei 3/4

.jej statutowego skladu."

62
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem 1 paidziernika 2013 r.


