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STATUT UNIWERSYTETU GDAÑSKIEGO

tekst jednolity z dnia 1 czerwca 2005 roku, uwzglêdniaj¹cy postano-
wienia Statutu UG z dnia 1 wrze�nia 1991 roku oraz nastêpuj¹ce

uchwa³y Senatu UG:
� z dnia 6 maja 1993 roku,
� z dnia 28 kwietnia 1994 roku,
� z dnia 29 lutego 1996 roku,
� nr 29 z dnia 30 listopada 2000 roku,
� nr 42 z dnia 31 maja 2001 roku,
� nr 69 z dnia 29 listopada 2001 roku,
� nr 88 z dnia 4 kwietnia 2002 roku,
� nr 29/03 z dnia 26 czerwca 2003 roku,
� nr 30/03 z dnia 26 czerwca 2003 roku,
� nr 41/03 z dnia 25 wrze�nia 2003 roku,
� nr 14/04 z dnia 22 kwietnia 2004 roku,
� nr 15/04 z dnia 22 kwietnia 2004 roku,
� nr 6/05 z dnia 24 lutego 2005 roku.

Rozdzia³ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Uniwersytet Gdañski, utworzony rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z
dnia 20 marca 1970 roku (Dz. U. Nr 6, poz. 49) przez po³¹czenie Wy¿szej
Szko³y Pedagogicznej w Gdañsku z Wy¿sz¹ Szko³¹ Ekonomiczn¹ w Sopocie,
jest pañstwow¹ szko³¹ wy¿sz¹ w rozumieniu ustawy z dnia 12 wrze�nia
1990 roku o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z pó�n. zm.),
zwan¹ dalej �ustaw¹�.
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2. God³em Uniwersytetu Gdañskiego jest symboliczny rysunek statku
utworzony z na³o¿onych na siebie liter �U� i �G� oraz herbu Gdañska �
korony i dwóch krzy¿y. Szczegó³owy wizerunek god³a Uniwersytetu
Gdañskiego ustala Senat w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.

3. Dewiz¹ Uniwersytetu Gdañskiego jest: �in mari via tua�.

4. Siedzib¹ Uniwersytetu Gdañskiego jest miasto Gdañsk.

5. Uniwersytet Gdañski posiada osobowo�æ prawn¹, a nadzór nad nim
sprawuje w zakresie ustalonym ustaw¹ Minister Edukacji Narodowej
i Sportu.

§ 2

1. Uniwersytet Gdañski jest organizowany i dzia³a na zasadzie wolno�ci:
badañ naukowych, nauczania i �wiatopogl¹dów.

2. Do podstawowych zadañ Uniwersytetu nale¿y:

a) prowadzenie badañ naukowych w zakresie teoretycznych i praktycznych
problemów zwi¹zanych z kierunkami dzia³ania Wydzia³ów, ze szczególnym
uwzglêdnieniem polskiej i miêdzynarodowej problematyki morskiej;

b) kszta³cenie studentów w zakresie danej ga³êzi wiedzy oraz przygotowanie
do wykonywania okre�lonych zawodów, a tak¿e wychowywanie ich
w duchu poszanowania praw cz³owieka, patriotyzmu, demokracji
i odpowiedzialno�ci za losy spo³eczeñstwa i pañstwa;

c) przygotowanie kandydatów do samodzielnej pracy naukowej
i dydaktycznej oraz kszta³cenie podyplomowe;

d) rozwijanie i upowszechnianie kultury narodowej oraz postêpu
technicznego, a tak¿e wspó³dzia³anie w szerzeniu wiedzy w spo³eczeñstwie;

e) zapewnianie ochrony zdrowia i rozwoju fizycznego studentów,
uczestników studiów doktoranckich i pracowników;

f) podejmowanie starañ, aby w �rodowisku akademickim panowa³o d¹¿enie
do prawdy, sumienna praca oraz atmosfera wzajemnej ¿yczliwo�ci;

g) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu przeciwdzia³anie bezrobociu
absolwentów Uniwersytetu;

h) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu stwarzanie warunków
sprzyjaj¹cych wyrównywaniu szans osób niepe³nosprawnych poprzez
kszta³cenie oraz rehabilitacjê zawodow¹.
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§ 3

1. Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Uniwersytetu Gdañskiego jest
Wydzia³. Wydzia³y tworzy, przekszta³ca i znosi Senat Uniwersytetu.

2. W sk³ad Uniwersytetu Gdañskiego wchodz¹ Wydzia³y:

a) Biologii, Geografii i Oceanologii,

b) Chemii,

c) Ekonomiczny,

d) Filologiczno-Historyczny,

e) Matematyki, Fizyki i Informatyki,

f) Nauk Spo³ecznych,

g) Prawa i Administracji,

h) Teologiczny,

i) Zarz¹dzania,

j) Miêdzyuczelniany Wydzia³ Biotechnologii UG i AMG.

3. W sk³ad Wydzia³ów wchodz¹ Instytuty, Katedry lub Zak³ady i inne
jednostki organizacyjne.

4. Jednostki ogólnouczelniane, miêdzywydzia³owe i pozawydzia³owe
tworzy, przekszta³ca i znosi Senat Uniwersytetu. Jednostk¹ ogólnouczelnian¹
Uniwersytetu Gdañskiego jest Biblioteka G³ówna.

Jednostkami miêdzywydzia³owymi s¹:

a) Studium Jêzyków Obcych,

b) Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Jednostk¹ pozawydzia³ow¹ jest Kolegium Kszta³cenia Nauczycieli Jêzyków
Obcych.

5. W sk³ad Uniwersytetu Gdañskiego wchodzi Biblioteka G³ówna, która jest
ogólnouczelnian¹ jednostk¹ organizacyjn¹ o zadaniach naukowych,
dydaktycznych i us³ugowych. Biblioteka G³ówna z mocy rozporz¹dzenia
ministrów: Kultury i Sztuki, Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki oraz
Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 kwietnia 1979 roku
(Dz. U. Nr 3, poz. 15) jest równocze�nie Centraln¹ Bibliotek¹ Morsk¹.

6. Senat Uniwersytetu Gdañskiego mo¿e w drodze porozumienia tworzyæ,
przekszta³caæ i znosiæ jednostki miêdzyuczelniane i jednostki wspólne
z innymi podmiotami, w szczególno�ci instytucjami naukowymi, w tym
równie¿ zagranicznymi.

5

Statut Uniwersytetu Gdañskiego



§ 4

1. Nauczyciele akademiccy, studenci, uczestnicy studiów doktoranckich
i pracownicy uczelni niebêd¹cy nauczycielami akademickimi tworz¹
samorz¹dn¹ spo³eczno�æ akademick¹.

2. Spo³eczno�æ akademicka uczestniczy w zarz¹dzaniu Uniwersytetem przez
wybieralne organy kolegialne i jednoosobowe. W organach kolegialnych
reprezentowane s¹ wszystkie grupy spo³eczno�ci akademickiej, o których
mowa w ust. 1.

3. Istotne decyzje organów Uniwersytetu dotycz¹ce poszczególnych grup
spo³eczno�ci akademickiej s¹ podejmowane po zasiêgniêciu opinii
przedstawicieli tych grup wybranych do sk³adu Senatu lub Rad Wydzia³ów.
Przedstawiciele grup mog¹ za¿¹daæ odroczenia terminu przedstawienia
opinii do czasu uzgodnienia jej z zainteresowan¹ grup¹. Opinia powinna
byæ wyra¿ona najpó�niej w ci¹gu 4 tygodni. W przypadkach niecierpi¹cych
zw³oki organ ¿¹daj¹cy opinii mo¿e ustaliæ krótszy termin jej przedstawienia.

4. Postanowienia ust. 3 nie naruszaj¹ uprawnieñ zwi¹zków zawodowych
wynikaj¹cych z ustaw.

§ 5

1. Organy i wszyscy cz³onkowie spo³eczno�ci akademickiej Uniwersytetu
dzia³aj¹ zgodnie z zasadami okre�lonymi:

a) w ustawie o szkolnictwie wy¿szym i w innych ustawach oraz wydanych
na ich podstawie aktach wykonawczych,

b) w Statucie Uniwersytetu Gdañskiego.

2. W Uniwersytecie obowi¹zuj¹ ponadto powszechnie uznane regu³y
tradycji i dobrych obyczajów akademickich.

§ 6

1. Osobom szczególnie zas³u¿onym dla rozwoju nauki, kultury lub ¿ycia
spo³ecznego Senat Uniwersytetu Gdañskiego nadaje tytu³ doktora honoris
causa na wniosek rady jednostki organizacyjnej Uniwersytetu uprawnionej
do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. O zamiarze
podjêcia postêpowania w sprawie nadania tytu³u Dziekan zawiadamia
Rektora Uniwersytetu Gdañskiego.

2. Wszczynaj¹c z inicjatywy Rektora, Dziekana w³a�ciwego Wydzia³u lub
kierownika innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu postêpowanie
o nadanie tytu³u doktora honoris causa, rada jednostki, o której mowa
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w ust. 1, wybiera ze swego grona trzyosobow¹ komisjê oraz wyznacza
trzech recenzentów, w tym co najmniej dwóch spoza Uniwersytetu
Gdañskiego.

3. Po zapoznaniu siê z opini¹ komisji, uwzglêdniaj¹c¹ opracowane recenzje,
rada jednostki podejmuje uchwa³ê w sprawie wyst¹pienia do Senatu
Uniwersytetu z wnioskiem o nadanie kandydatowi tytu³u doktora honoris
causa.

4. Uchwa³y Senatu o nadanie tytu³u doktora honoris causa zapadaj¹
w g³osowaniu tajnym wiêkszo�ci¹ 2/3 g³osów przy obecno�ci co najmniej 2/3
cz³onków Senatu.

§ 7

Za szczególne zas³ugi dla uczelni nadaje siê Medal Uniwersytetu
Gdañskiego.

§ 8

Uchwalony przez Senat regulamin okre�li tryb promocji doktorskich
i habilitacyjnych, uroczystego nadawania tytu³u doktora honoris causa,
wrêczania orderów, odznaczeñ i dyplomów oraz formê Medalu
Uniwersytetu Gdañskiego i tryb jego przyznawania.

Rozdzia³ II

ORGANY NACZELNE UNIWERSYTETU GDAÑSKIEGO

§ 9

1. Senat jest najwy¿szym kolegialnym organem stanowi¹cym Uniwersytetu
Gdañskiego.

2. W sk³ad Senatu wchodz¹:

a) Rektor jako przewodnicz¹cy,

b) Prorektorzy,

c) Dziekani,

d) przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku
profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz innych
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nauczycieli akademickich posiadaj¹cych stopieñ naukowy doktora
habilitowanego, po dwóch z ka¿dego Wydzia³u,

e) przedstawiciele pozosta³ych nauczycieli akademickich z Wydzia³ów,
jednostek miêdzywydzia³owych, pozawydzia³owych i Biblioteki G³ównej
w liczbie stanowi¹cej do 25% sk³adu Senatu,

f) przedstawiciele Samorz¹du Studenckiego w liczbie odpowiadaj¹cej liczbie
Wydzia³ów, nie mniej jednak ni¿ 10% sk³adu Senatu,

g) dwaj przedstawiciele uczestników studiów doktoranckich,

h) przedstawiciele pracowników uczelni niebêd¹cych nauczycielami
akademickimi spo�ród pracowników naukowo-technicznych, pracowników
bibliotecznych oraz pracowników administracji i obs³ugi w liczbie
stanowi¹cej do 5% sk³adu Senatu.

3. Dyrektor Administracyjny, Kwestor, Dyrektor Biblioteki G³ównej
i przedstawiciele zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych w uczelni po jednym
z ka¿dego zwi¹zku uczestnicz¹ w posiedzeniach Senatu z g³osem
doradczym.

4. Rektor mo¿e zapraszaæ na posiedzenia Senatu z g³osem doradczym tak¿e
inne osoby.

§ 10

1. Przedstawiciele, o których mowa w § 9 ust. 2 lit. d, wybierani s¹
w ramach Wydzia³u spo�ród nauczycieli akademickich zatrudnionych na
stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz
nauczycieli akademickich posiadaj¹cych stopieñ naukowy doktora
habilitowanego na ogólnym zebraniu tej grupy pracowników.

2. Przedstawiciele, o których mowa w § 9 ust. 2 lit. e, wybierani s¹ w ramach
Wydzia³ów i innych jednostek organizacyjnych na ogólnych zebraniach tej
grupy pracowników.

3. Przedstawiciele, o których mowa w § 9 ust. 2 lit. h, wybierani s¹ na
ogólnych zebraniach poszczególnych grup pracowników wymienionych
w tym przepisie.

4. Przedstawiciele uczestników studiów doktoranckich wybierani s¹ na
ogólnym zebraniu tej grupy.

5. Zebrania wyborcze zwo³uje Uczelniana Komisja Wyborcza.

6. Tryb wyboru przedstawicieli, o których mowa w § 9 ust. 2 lit. f, okre�la
regulamin Samorz¹du Studenckiego.
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§ 11

1. Wybory przedstawicieli, o których mowa w § 9 ust. 2 lit. d, e, h,
przeprowadza siê najpó�niej w maju ostatniego roku kadencji Senatu
z zachowaniem postanowieñ art. 59 ust. 1 ustawy.

2. Zawiadomienia o ogólnych zebraniach pracowników, o których mowa
w § 10 ust. 2, 3 i 4, powinny byæ podane w formie ogólnie dostêpnej co
najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

3. Zebranie wybiera przewodnicz¹cego i w razie potrzeby okre�la
szczegó³owy regulamin wyboru przedstawicieli.

4. Przedstawicieli wybiera siê bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci
co najmniej 50% uprawnionych do g³osowania. Je¿eli na zebraniach
poszczególnych grup pracowników przedstawiciele nie zostan¹ wybrani
z powodu braku kworum, przedstawiciel Komisji Wyborczej zarz¹dza
przeprowadzenie zebrania bez wymogu kworum. Zebranie takie uznaje siê
za odbyte w drugim terminie. Informacja o takim trybie wyboru powinna
byæ podana w zawiadomieniu o zebraniu.

§ 12

1. Kadencja Senatu rozpoczyna siê w dniu 1 wrze�nia, trwa 3 lata i koñczy
siê w dniu 31 sierpnia ostatniego roku kadencji.

2. Kadencja przedstawicieli studentów oraz przedstawicieli uczestników
studiów doktoranckich w Senacie trwa 1 rok i koñczy siê 31 pa�dziernika.

3. Je¿eli w czasie trwania kadencji Senatu wyga�nie mandat przedstawiciela,
o którym mowa w § 9 ust. 2, lit. d, e, f, g, h), wybiera siê na to miejsce inn¹
osobê w trybie okre�lonym w §§ 10 i 11.

4. Wyga�niêcie mandatu nastêpuje wskutek:

a) rozwi¹zania stosunku pracy w odniesieniu do przedstawicieli
pracowników oraz utraty statusu studenta lub doktoranta Uniwersytetu
Gdañskiego w odniesieniu do przedstawicieli studentów i przedstawicieli
uczestników studiów doktoranckich,

b) zrzeczenia siê mandatu,

c) odwo³ania przez wyborców w trybie przewidzianym dla wyborów na
wniosek co najmniej 1/3 wyborców,

d) ukarania kar¹ dyscyplinarn¹ okre�lon¹ w art. 127 ust. 1 pkt 4 ustawy
w odniesieniu do nauczycieli akademickich lub kar¹ dyscyplinarn¹
okre�lon¹ w art. 163 pkt 4 ustawy w odniesieniu do studentów.
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§ 13

Senat podejmuje uchwa³y we wszystkich sprawach przekazanych do jego
kompetencji przepisami ustawy i postanowieniami Statutu oraz zajmuje
stanowisko w sprawach nurtuj¹cych spo³eczno�æ akademick¹.

§ 14

1. Posiedzenia Senatu s¹ jawne dla pracowników, studentów i uczestników
studiów doktoranckich Uniwersytetu Gdañskiego.
Osoby przys³uchuj¹ce siê obradom maj¹ prawo zabierania g³osu za zgod¹
przewodnicz¹cego obrad.

2. Senat mo¿e ograniczyæ b¹d� wykluczyæ jawno�æ posiedzenia lub jego
czê�ci.

3. Pracownicy, studenci i uczestnicy studiów doktoranckich Uniwersytetu
Gdañskiego maj¹ prawo wgl¹du do protoko³ów posiedzeñ Senatu.

§ 15

1. Posiedzenia Senatu zwo³uje Rektor nie rzadziej ni¿ cztery razy
w semestrze.

2. Na ¿¹danie 1/5 sk³adu Senatu Rektor jest zobowi¹zany niezw³ocznie
zwo³aæ nadzwyczajne posiedzenie Senatu.

3. Z wyj¹tkiem wypadków nag³ych zaproszenie na posiedzenie powinno
byæ dorêczone cz³onkom Senatu i osobom zasiadaj¹cym w nim z g³osem
doradczym na pi�mie, nie pó�niej ni¿ 5 dni przed posiedzeniem.

4. W zaproszeniu nale¿y podaæ porz¹dek posiedzenia, w którym powinny
byæ wskazane sprawy wymagaj¹ce uchwa³y, z zastrze¿eniem ust. 4a.

4a. Senat mo¿e dokonaæ zmiany porz¹dku posiedzenia na wniosek Rektora
zg³oszony przed rozpoczêciem obrad.

5. Uchwa³y Senatu zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ pozytywnych g³osów
przy obecno�ci co najmniej po³owy ogólnej liczby cz³onków, chyba ¿e
ustawa lub statut stanowi¹ inaczej.

6. Uchwa³y Senatu, podjête w sprawach nale¿¹cych do jego kompetencji, s¹
wi¹¿¹ce dla wszystkich organów uczelni oraz wszystkich cz³onków
spo³eczno�ci akademickiej Uniwersytetu Gdañskiego.

7. Udzia³ cz³onków Senatu w posiedzeniach Senatu jest obowi¹zkowy.

§ 16

1. Senat ma prawo powo³ywaæ w drodze wyboru sta³e i dora�ne komisje.
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2. Uchwa³y komisji maj¹ charakter opinii lub wniosków i nie ograniczaj¹
ustawowych lub statutowych kompetencji organów Uniwersytetu
Gdañskiego.

§ 17

Sta³ymi komisjami powo³ywanymi przez Senat Uniwersytetu Gdañskiego
(komisje senackie) s¹:

1. Komisja Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu,

2. Komisja Badañ Naukowych i Wspó³pracy z Zagranic¹,

3. Komisja Bud¿etu i Finansów,

4. Komisja ds. Kszta³cenia,

5. Komisja Rozwoju Kadr Naukowych,

6. Komisja Socjalno-Mieszkaniowa.

§ 18

1. Komisje sta³e Senat powo³uje do koñca pa�dziernika pierwszego roku
swojej kadencji. Kadencja komisji koñczy siê razem z kadencj¹ Senatu.

2. Senat okre�la liczbê cz³onków poszczególnych komisji z uwzglêdnieniem
udzia³u przedstawicieli jednostek organizacyjnych, Samorz¹du Studenckiego
i przedstawicieli uczestników studiów doktoranckich w zale¿no�ci od
zakresu i charakteru zadañ sta³ych komisji.

3. Kandydatów na cz³onków komisji sta³ych wskazuj¹ odpowiednio Rady
Wydzia³ów, kierownicy innych jednostek organizacyjnych lub uczelniany
organ Samorz¹du Studenckiego, a Senatowi w celu dokonania ich wyboru
przedstawia Rektor. Kompetencja przedstawiania kandydatów na cz³onków
komisji przys³uguje tak¿e cz³onkom Senatu.

4. Senat wybiera na wniosek Rektora przewodnicz¹cego sta³ej komisji
spo�ród wybranych osób lub cz³onków Senatu.

§ 19

Dla zbadania konkretnego zagadnienia lub wyra¿enia opinii w sprawie
nienale¿¹cej do zakresu dzia³ania ¿adnej komisji sta³ej Senat mo¿e powo³aæ
komisjê dora�n¹. Sk³ad komisji dora�nej i osobê jej przewodnicz¹cego
okre�la Senat.
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§ 20

1. Rektora i do czterech Prorektorów wybiera i odwo³uje Uczelniane
Kolegium Elektorów z zachowaniem zasad okre�lonych w art. 59, 60 i 61
ustawy.

2. Rektora i Prorektorów wybiera siê najpó�niej w kwietniu ostatniego roku
kadencji.

3. Wybór na ka¿de stanowisko Prorektora odbywa siê osobno.

§ 21

W sk³ad Uczelnianego Kolegium Elektorów wchodz¹:

1) wybrani na poszczególnych wydzia³ach przez wszystkich nauczycieli
akademickich przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na
stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz
innych nauczycieli akademickich posiadaj¹cych stopieñ naukowy doktora
habilitowanego w proporcji: 1 przedstawiciel na liczbê pracowników
ustalon¹ przez Uczelnian¹ Komisjê Wyborcz¹: ich ³¹czna liczba winna siê
zawieraæ w granicach 50�55%;

2) wybrani na poszczególnych Wydzia³ach, w jednostkach
miêdzywydzia³owych, jednostce pozawydzia³owej i Bibliotece G³ównej
przez wszystkich nauczycieli akademickich przedstawiciele pozosta³ych
nauczycieli akademickich w proporcji: 1 przedstawiciel na liczbê
pracowników ustalon¹ przez Uczelnian¹ Komisjê Wyborcz¹ � ich ³¹czna
liczba nie mo¿e przekroczyæ 20% sk³adu Kolegium;

3) przedstawiciele Samorz¹du Studenckiego wybrani w trybie okre�lonym
w regulaminie Samorz¹du Studenckiego w liczbie stanowi¹cej do 20%
sk³adu Kolegium;

4) przedstawiciel uczestników studiów doktoranckich wybrany na ogólnym
zebraniu tej grupy,

5) przedstawiciele wybrani na ogólnych zebraniach odpowiednich grup
pracowników niebêd¹cych nauczycielami akademickimi w liczbie
nieprzekraczaj¹cej 10% sk³adu Kolegium.

§ 22

Elektorów wybiera siê bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co
najmniej 50% uprawnionych do g³osowania. Je¿eli na zebraniach
wyborczych grup pracowników okre�lonych w § 21 z powodu braku
kworum nie zostan¹ wybrani przedstawiciele tych grup, przedstawiciel
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Uczelnianej Komisji Wyborczej zarz¹dza przeprowadzenie zebrania bez
wymogu kworum. Zebranie takie uznaje siê za odbyte w drugim terminie.
Informacja o takim trybie wyboru powinna byæ podana w zawiadomieniu
o zebraniu wyborczym.

§ 23

Przewodnicz¹cym Kolegium Elektorów jest elektor najstarszy wiekiem.

§ 24

1. Kolegium Elektorów na pierwszym zebraniu otwiera listê kandydatów na
stanowisko Rektora i ustala termin jej zamkniêcia oraz okre�la szczegó³owy
tryb i termin wyborów.

2. Ka¿dy elektor mo¿e zg³osiæ kandydata. Kandydata mo¿e zg³osiæ na pi�mie
tak¿e co najmniej piêædziesiêcioosobowa grupa cz³onków spo³eczno�ci
akademickiej Uniwersytetu. Liczba kandydatów nie jest ograniczona.

3. Ka¿dy kandydat wyra¿a zgodê (pisemn¹ lub ustn¹ na zebraniu
wyborczym) na kandydowanie.

4. Kolegium Elektorów mo¿e zarz¹dziæ spotkanie kandydatów z wyborcami.

§ 25

1. Wybory przeprowadza siê nie wcze�niej ni¿ po up³ywie 3 dni od
zamkniêcia listy kandydatów.

2. Wybory s¹ wa¿ne, je¿eli bierze w nich udzia³ co najmniej 50% liczby
elektorów.

3. Za wybranego uwa¿a siê kandydata, który w g³osowaniu tajnym uzyska³
wiêcej ni¿ po³owê wa¿nie oddanych g³osów.

4. G³os uwa¿a siê za niewa¿ny, je¿eli na urzêdowej karcie do g³osowania
pozostawiono wiêcej ni¿ 1 kandydata.

5. Je¿eli w pierwszym g³osowaniu ¿aden z kandydatów nie uzyska
wymaganej wiêkszo�ci wa¿nie oddanych g³osów, przewodnicz¹cy Kolegium
zarz¹dza powtórne g³osowanie, przy czym przy ka¿dym nastêpnym
g³osowaniu wyklucza siê kolejno tego z kandydatów, który w poprzednim
g³osowaniu uzyska³ najmniejsz¹ liczbê g³osów. W przypadku braku
rozstrzygniêcia w g³osowaniu na dwóch kandydatów g³osowanie powtarza
siê jeden raz.

Inne kwestie zwi¹zane z wyborem rozstrzyga Kolegium Elektorów.
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§ 26

Wybrany Rektor og³asza najpó�niej w ci¹gu 7 dni nazwiska proponowanych
przez siebie kandydatów na Prorektorów ze wskazaniem zakresu
obowi¹zków, jakie zamierza im powierzyæ.

§ 27

1. Do wyboru Prorektorów stosuje siê odpowiednio przepisy § 25.

2. Kandydatura Prorektora do Spraw Studenckich wymaga zgody wiêkszo�ci
przedstawicieli studentów w organie wybieraj¹cym.

§ 28

1. Kadencja Rektora i Prorektorów rozpoczyna siê 1 wrze�nia, trwa 3 lata
i koñczy siê 31 sierpnia ostatniego roku kadencji.

2. W przypadku zwolnienia funkcji Rektora lub Prorektora w trakcie trwania
kadencji dokonuje siê wyboru w trybie okre�lonym w § 25 na czas do koñca
kadencji.

§ 29

1. Rektor jako najwy¿szy jednoosobowy organ uczelni kieruje dzia³alno�ci¹
Uniwersytetu Gdañskiego i reprezentuje go na zewn¹trz.

2. Rektor jest prze³o¿onym wszystkich pracowników, studentów
i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Gdañskiego.

3. Do kompetencji Rektora nale¿¹ wszystkie sprawy przekazane mu na
podstawie ustawy i postanowieñ niniejszego statutu, a w szczególno�ci:

a) zatrudnianie, awansowanie i nagradzanie pracowników,

b) organizowanie i nadzorowanie procesów naukowo-badawczych
i dydaktycznych,

c) podejmowanie decyzji dotycz¹cych mienia i gospodarki Uniwersytetu
Gdañskiego, w sprawach przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du,
a niezastrze¿onych do kompetencji Senatu,

d) sprawowanie nadzoru nad administracj¹ i gospodark¹ Uniwersytetu
Gdañskiego,

e) wydawanie na wniosek Dyrektora Administracyjnego, regulaminu
organizacyjnego Uniwersytetu Gdañskiego,

f) dbanie o przestrzeganie prawa oraz bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie
Uniwersytetu Gdañskiego.
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§ 30

1. W celu przeprowadzenia wyborów przedstawicieli pracowników
i studentów oraz przedstawicieli uczestników studiów doktoranckich do
Senatu, wyborów cz³onków Kolegium Elektorów oraz wyboru Rektora
i Prorektorów Senat najpó�niej w lutym ostatniego roku kadencji powo³uje
Uczelnian¹ Komisjê Wyborcz¹.

2. Senat okre�la liczbê przedstawicieli poszczególnych grup pracowników
i jednostek organizacyjnych oraz studentów i uczestników studiów
doktoranckich Uniwersytetu Gdañskiego w Uczelnianej Komisji Wyborczej.

3. Je¿eli cz³onek Komisji Wyborczej kandyduje na stanowisko Rektora lub
Prorektora, cz³onka Senatu lub Kolegium Elektorów, Senat na jego miejsce
mo¿e powo³aæ inn¹ osobê.

4. Na pierwszym posiedzeniu Uczelnianej Komisji Wyborczej, które zwo³uje
Rektor, Komisja powo³uje swojego przewodnicz¹cego.

5. W ka¿dym zebraniu wyborczym uczestniczy przedstawiciel Uczelnianej
Komisji Wyborczej.

6. Mandat Komisji i jej cz³onków wygasa z dniem powo³ania nowej
Uczelnianej Komisji Wyborczej.

§ 31

Do zadañ Uczelnianej Komisji Wyborczej nale¿y w szczególno�ci:

1) nadzór nad przebiegiem wyborów i dokumentacj¹ wyborcz¹,

2) ustalanie kalendarza czynno�ci wyborczych,

3) rozstrzyganie w¹tpliwo�ci dotycz¹cych spraw zwi¹zanych z przebiegiem
wyborów,

4) przedstawianie Senatowi do zatwierdzenia szczegó³owych ustaleñ
dotycz¹cych danych liczbowych wynikaj¹cych z §§ 9 i 21,

5) nadzór nad dzia³alno�ci¹ Komisji ni¿szego stopnia oraz rozpatrywanie
odwo³añ,

6) wystêpowanie do Senatu o uniewa¿nienie wyborów w razie stwierdzenia
istotnych nieprawid³owo�ci.
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Rozdzia³ III

WYDZIA£Y

§ 32

1. Wydzia³ jako podstawowa jednostka organizacyjna Uniwersytetu
prowadzi jeden lub wiêcej kierunków studiów.

2. Na Wydziale mog¹ byæ prowadzone jednolite studia magisterskie, studia
wy¿sze zawodowe, uzupe³niaj¹ce studia magisterskie, studia podyplomowe,
studia doktoranckie, studia i kursy specjalne oraz studia otwarte dla
s³uchaczy niebêd¹cych studentami.

3. Studia mog¹ byæ prowadzone jako studia dzienne, wieczorowe, zaoczne
i eksternistyczne.

4. O utworzeniu i zniesieniu studiów, o których mowa w ust. 2 i 3 decyduje
Senat na wniosek Rady Wydzia³u.

§ 33

1. Organami Wydzia³u s¹: Rada Wydzia³u i Dziekan.

2. Kadencja organów Wydzia³u trwa 3 lata.

3. Kadencja przedstawicieli studentów i przedstawiciela uczestników
studiów doktoranckich w Radzie Wydzia³u trwa jeden rok i wygasa z dniem
31 pa�dziernika.

§ 34

Wyk³ady prowadzone na Wydziale s¹ otwarte.

§ 35

1. Rada Wydzia³u jest najwy¿szym organem stanowi¹cym na Wydziale.

2. Uchwa³y Rady Wydzia³u s¹ wi¹¿¹ce dla spo³eczno�ci akademickiej
Wydzia³u.
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§ 36

1. W sk³ad Rady Wydzia³u wchodz¹:

1) Dziekan jako jej przewodnicz¹cy,

2) Prodziekani w zasadzie w liczbie dwóch, a w uzasadnionych przypadkach
� za zgod¹ Senatu � trzech,

3) zatrudnieni na Wydziale nauczyciele akademiccy na stanowisku profesora
zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego i docenta oraz nauczyciele
akademiccy posiadaj¹cy stopieñ naukowy doktora habilitowanego,

4) wybrani przedstawiciele:

a) pozosta³ych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale,

b) Samorz¹du Studenckiego Wydzia³u,

c) pracowników Uniwersytetu zatrudnionych na Wydziale niebêd¹cych
nauczycielami akademickimi,

d) przedstawiciel uczestników studiów doktoranckich � na Wydzia³ach, na
których takie studia zosta³y utworzone.

2. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 pkt 4a, stanowi¹ do 20% sk³adu
Rady Wydzia³u (nie mniej ni¿ 10%), przedstawiciele, o których mowa w ust.
1 pkt 4b i d, stanowi¹ do 15% sk³adu Rady (nie mniej ni¿ 10%).
Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 pkt 4c, stanowi¹ do 5% sk³adu
Rady Wydzia³u, a na Wydzia³ach: Biologii, Geografii i Oceanologii; Chemii;
Matematyki, Fizyki i Informatyki � do 10% sk³adu Rady.

§ 37

W posiedzeniu Rady Wydzia³u uczestnicz¹ z g³osem doradczym
przedstawiciele zwi¹zków zawodowych, których statutowa jednostka dzia³a
na Wydziale, po jednym z ka¿dego zwi¹zku.

§ 38

W posiedzeniu Rady Wydzia³u mog¹ uczestniczyæ z g³osem doradczym
emerytowani nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale przed
przej�ciem na emeryturê na stanowisku profesora zwyczajnego, profesora
nadzwyczajnego lub docenta.

§ 39

Dziekan mo¿e zaprosiæ inne osoby do wziêcia udzia³u z g³osem doradczym
w ca³o�ci lub czê�ci posiedzenia Rady Wydzia³u.
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§ 40

1. Je¿eli liczba nauczycieli akademickich wymienionych w § 36 ust. 1 pkt 3
przekroczy liczbê 20, Rada Wydzia³u mo¿e wiêkszo�ci¹ 2/3 g³osów przy
obecno�ci 2/3 swego sk³adu postanowiæ, ¿e w sk³ad Rady wchodz¹ ich
przedstawiciele wybrani w bezpo�rednich i tajnych wyborach przez ogólne
zebranie tej grupy nauczycieli akademickich w proporcji: jeden
przedstawiciel na dwóch cz³onków tej grupy nauczycieli akademickich.

2. W sytuacji okre�lonej w ust. 1 stosuje siê odpowiednio postanowienia § 36
ust. 2.

§ 41

Okre�lenia liczby mandatów przypadaj¹cych w wyborach do Rady Wydzia³u
przedstawicielom, o których mowa w § 36 ust. 1 pkt 4, dokonuje Rada
Wydzia³u w uchwale ustalaj¹cej kalendarz i regulamin wyborczy.

§ 42

1. Wybory przedstawicieli, o których mowa w § 36 ust. 1 pkt 4a i 4c,
odbywaj¹ siê na ogólnym zebraniu grup pracowniczych w sposób
bezpo�redni i tajny.

2. Tryb wyborów przedstawicieli Samorz¹du Studentów do Rady Wydzia³u
okre�la regulamin Samorz¹du Studentów.

3. Wyboru przedstawiciela uczestników studiów doktoranckich do Rady
Wydzia³u dokonuje siê na zebraniu ogólnym tej grupy do 31 pa�dziernika.

4. Wybory przedstawicieli pracowników do Rady Wydzia³u odbywaj¹ siê
najpó�niej w maju ostatniego roku kadencji Rady, a przedstawicieli
studentów do 31 pa�dziernika.

5. Postanowienia §§ 30 i 31 stosuje siê odpowiednio.

§ 43

W przypadku wyga�niêcia mandatu w sk³adzie Rady Wydzia³u
przeprowadza siê wybory uzupe³niaj¹ce. Je¿eli wyga�niêcie mandatu
przedstawiciela pracowników nast¹pi³o w okresie czterech miesiêcy przed
dniem rozpoczynaj¹cym now¹ kadencjê Rady, Rada Wydzia³u mo¿e odst¹piæ
od uzupe³nienia sk³adu.

§ 44

1. Wyga�niêcie mandatu w Radzie Wydzia³u nastêpuje w przypadku:

18

Statut Uniwersytetu Gdañskiego



1) zrzeczenia siê mandatu,

2) odwo³ania przez wyborców w trybie przewidzianym dla wyborów na
wniosek co najmniej 1/3 wyborców,

3) rozwi¹zania stosunku pracy lub utraty statusu studenta lub uczestnika
studiów doktoranckich Uniwersytetu Gdañskiego,

4) w odniesieniu do nauczycieli akademickich � ukarania kar¹
dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 127 ust. 1 pkt. 4 ustawy.

2. Mandat przedstawicieli studentów wygasa nadto z dniem zakoñczenia
studiów, a tak¿e ukarania kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 163
pkt 4 ustawy.

§ 45

1. Do kompetencji Rady Wydzia³u nale¿¹ sprawy okre�lone w ustawie
i innych aktach normatywnych oraz w statucie.

2. Do Rady Wydzia³u nale¿y w szczególno�ci:

1) ustalenie ogólnych kierunków dzia³ania Wydzia³u,

2) wybór Dziekana i Prodziekanów oraz ocena ich dzia³alno�ci,

3) uchwalanie planów studiów i ramowych programów nauczania,

4) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego Wydzia³u,

5) opiniowanie kandydatów na stanowiska kierowników jednostek
organizacyjnych Wydzia³u,

6) opiniowanie wniosków w sprawie zatrudniania na stanowisko
nauczyciela akademickiego na Wydziale,

7) opiniowanie wniosków w sprawie powierzania zajêæ dydaktycznych
osobom spoza Wydzia³u,

8) uchwalanie wniosków w sprawie tworzenia, przekszta³cania i znoszenia
kierunków studiów,

9) wnioskowanie lub opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia,
przekszta³cania i znoszenia jednostek organizacyjnych Wydzia³u,

10) uchwalanie wniosków w sprawie zasad i trybu przyjmowania na studia
oraz zakresu egzaminu wstêpnego,

11) uchwalanie wniosków w sprawie limitów przyjêæ na studia,

12) powo³ywanie wydzia³owych komisji opiniodawczych,

13) podejmowanie uchwa³ w sprawach nurtuj¹cych spo³eczno�æ Wydzia³u.
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§ 46

1. Posiedzenia Rady Wydzia³u s¹ otwarte.

2. Rada mo¿e z wa¿nych powodów uchwaliæ tajno�æ czê�ci lub ca³o�ci obrad
Rady Wydzia³u.

§ 47

1. Posiedzenia Rady Wydzia³u odbywaj¹ siê nie rzadziej ni¿ cztery razy
w semestrze.

2. Na wniosek 1/5 sk³adu Rady Wydzia³u Dziekan obowi¹zany jest zwo³aæ
posiedzenie nadzwyczajne Rady, które powinno odbyæ siê nie pó�niej ni¿
14 dni od z³o¿enia wniosku.

3. Z wyj¹tkiem przypadków nag³ych zaproszenie na posiedzenie Rady
Wydzia³u powinno byæ dorêczone na pi�mie nie pó�niej ni¿ 5 dni przed
posiedzeniem.

4. W zaproszeniu nale¿y podaæ porz¹dek posiedzenia, w którym winne byæ
okre�lone sprawy, które wymagaj¹ uchwa³y Rady Wydzia³u.

5. W wyj¹tkowych przypadkach wniosek z³o¿ony na posiedzeniu mo¿e byæ
w³¹czony do porz¹dku posiedzenia uchwa³¹ Rady Wydzia³u.

§ 48

Udzia³ cz³onków Rady Wydzia³u w posiedzeniach Rady jest obowi¹zkowy.

§ 49

Rada Wydzia³u mo¿e okre�liæ szczegó³owe zasady swej organizacji pracy
w formie regulaminu.

§ 50

1. Dziekan jest organem wykonawczym, kieruj¹cym Wydzia³em
i reprezentuj¹cym go na zewn¹trz.

2. Dziekan jest prze³o¿onym s³u¿bowym pracowników Wydzia³u oraz
prze³o¿onym studentów i uczestników studiów doktoranckich.

§ 51

1. Dziekana wybiera Rada Wydzia³u bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów
w obecno�ci co najmniej 2/3 sk³adu Rady.
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2. Je¿eli ¿aden z kandydatów nie uzyska³ wymaganej wiêkszo�ci, skre�la siê
z listy kandydata, który uzyska³ najmniejsz¹ ilo�æ g³osów, a listê pozosta³ych
kandydatów poddaje siê ponownie pod g³osowanie.

3. Posiedzeniu wyborczemu Rady Wydzia³u przewodniczy najstarszy
wiekiem nauczyciel akademicki.

§ 52

Prodziekanów wybiera Rada Wydzia³u na wniosek Dziekana-elekta, który
wskazuje zakres obowi¹zków Prodziekanów. Postanowienia § 27 ust. 2 i § 36
ust. 1 pkt. 2 stosuje siê odpowiednio.

§ 53

Je¿eli w czasie trwania kadencji zwolni siê stanowisko Dziekana lub
Prodziekana, wybiera siê na to miejsce inn¹ osobê na okres do koñca
kadencji w trybie przewidzianym w § 51 i § 52 z odpowiednim
zastosowaniem § 43.

§ 54

1. Dziekan podejmuje decyzje dotycz¹ce funkcjonowania Wydzia³u
niezastrze¿one dla innych organów Uniwersytetu lub Dyrektora
Administracyjnego.

2. Do kompetencji Dziekana nale¿y w szczególno�ci:

1) kierowanie Wydzia³em i reprezentowanie go na zewn¹trz,

2) zwo³ywanie Rady Wydzia³u i przewodniczenie jej obradom, z wyj¹tkiem
przewodniczenia posiedzeniom, na których oceniana jest dzia³alno�æ
Dziekana,

3) sprawowanie funkcji prze³o¿onego pracowników, studentów
i uczestników studiów doktoranckich,

4) ustalanie szczegó³owego planu zajêæ dydaktycznych Wydzia³u,

5) troska o zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych studentów i uczestników
studiów doktoranckich oraz o nale¿yte traktowanie potrzeb pracowników,

6) podejmowanie decyzji w sprawach, z którymi zwróc¹ siê pracownicy,
studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, o ile nie s¹ one zastrze¿one do
kompetencji innych organów.

3. Dziekan zasiêga opinii Rady Wydzia³u we wszystkich wa¿nych sprawach
dotycz¹cych kierowania Wydzia³em.
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§ 55

1. Kompetencje Prodziekanów okre�la Dziekan.

2. Dziekan mo¿e dokonaæ czynno�ci nale¿¹cej do Prodziekana,
powiadamiaj¹c go niezw³ocznie o tym fakcie.

3. Prodziekan mo¿e dokonaæ czynno�ci nale¿¹cej do Dziekana za jego zgod¹
lub z upowa¿nienia.

§ 56

Jednostkami organizacyjnymi Wydzia³u mog¹ byæ: Instytuty, Katedry,
Zak³ady, Badawcze Stacje Terenowe, Laboratoria, Pracownie, Zespo³y
Badawcze i Zespo³y Dydaktyczne.

§ 57

1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Wydzia³ów s¹ Instytuty,
Katedry i Zak³ady.

2. Instytuty, Katedry i Zak³ady tworzy, przekszta³ca i znosi Senat na wniosek
Rady Wydzia³u lub zaopiniowany przez Radê Wydzia³u wniosek grupy
zainteresowanych pracowników.

3. Zak³ady mog¹ byæ tworzone jako jednostki organizacyjne Wydzia³u,
Instytutu lub Katedry Zespo³owej.

§ 58

Instytut organizuje i prowadzi pracê naukow¹ i dydaktyczn¹ zwi¹zan¹
z okre�lonym kierunkiem studiów b¹d� okre�lon¹ grup¹ przedmiotów
nauczania lub specjalizacji badawczych.

§ 59

Instytut mo¿na utworzyæ, gdy w jego sk³ad wejdzie co najmniej
15 nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Gdañskim
w pe³nym wymiarze czasu pracy, w tym co najmniej 5 profesorów lub
doktorów habilitowanych.

§ 60

Organami Instytutu s¹ Dyrektor Instytutu, który kieruje jego prac¹
i reprezentuje go na zewn¹trz oraz Rada Instytutu.

Przewodnicz¹cym Rady jest Dyrektor Instytutu.
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§ 61

1. Kompetencje Rady Instytutu oraz strukturê Rady okre�la Rada Wydzia³u
z zastrze¿eniem ustawowych kompetencji Rady Wydzia³u.
W sk³ad Rady Instytutu powinni wchodziæ tak¿e przedstawiciele nauczycieli
akademickich niebêd¹cych profesorami, docentami i doktorami
habilitowanymi, studentów, i uczestników studiów doktoranckich oraz
innych pracowników Instytutu.

2. Postanowienia ust. 1 nie naruszaj¹ przyznanych Radzie uprawnieñ do
nadawania stopni naukowych.

§ 62

1. Kandydata na stanowisko Dyrektora Instytutu wybiera w tajnym
i bezpo�rednim g³osowaniu zebranie ogólne pracowników Instytutu, którego
sk³ad powinni stanowiæ co najmniej w 60% nauczyciele akademiccy
zatrudnieni w Instytucie. Strukturê pozosta³ej czê�ci zebrania wyborczego,
w tym ewentualny udzia³ studentów i uczestników studiów doktoranckich
okre�la Rada Wydzia³u. Postanowienia § 11 ust. 2 do 4 stosuje siê
odpowiednio.

2. Kandydatem na stanowisko Dyrektora Instytutu mo¿e byæ zatrudniony
w pe³nym wymiarze czasu pracy w Instytucie nauczyciel akademicki
zajmuj¹cy stanowisko profesora zwyczajnego, nadzwyczajnego lub docenta
b¹d� posiadaj¹cy stopieñ naukowy doktora habilitowanego.

3. W wyj¹tkowych wypadkach kandydatem mo¿e byæ nauczyciel
akademicki posiadaj¹cy stopieñ naukowy doktora.

4. Na stanowisko Dyrektora Instytutu powo³uje Rektor na wniosek
Dziekana zaopiniowany przez Radê Wydzia³u.

§ 63

Postanowienia § 62 maj¹ odpowiednie zastosowanie do wyboru kandydatów
i powo³ania na stanowisko zastêpcy Dyrektora Instytutu, których
przedstawia kandydat na Dyrektora.

Nie stosuje siê ograniczeñ dotycz¹cych powo³ywania na stanowisko osób
posiadaj¹cych stopieñ naukowy doktora.

§ 64

1. Katedra i Zak³ad organizuje i prowadzi pracê naukow¹ i dydaktyczn¹
zwi¹zan¹ z okre�lon¹ dyscyplin¹ naukow¹.
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2. Dla grupy pokrewnych przedmiotów nauczania lub specjalizacji
badawczych mo¿na utworzyæ Katedrê Zespo³ow¹.

§ 65

1. Katedrê mo¿na utworzyæ, gdy w jej sk³ad wejdzie co najmniej piêciu
nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Gdañskim
w pe³nym wymiarze czasu pracy, w tym co najmniej jeden profesor lub
doktor habilitowany.

2. Zak³ad mo¿na utworzyæ, gdy w jego sk³ad wejdzie co najmniej trzech
nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Gdañskim
w pe³nym wymiarze czasu pracy, w tym co najmniej jeden profesor lub
doktor habilitowany.

§ 66

1. Badawcze Stacje Terenowe, Laboratoria, Pracownie, Zespo³y Badawcze
i Zespo³y Dydaktyczne s¹ jednostkami zwi¹zanymi z okre�lonym
przedmiotem badañ lub przedmiotem nauczania w ramach Instytutu lub
Katedry Zespo³owej albo Wydzia³u.

2. Pracownia i Zespó³ Badawczy mog¹ byæ zwi¹zane z Zak³adem Instytutu
lub Katedr¹ albo utworzone jako jednostki wspólne dla kilku Katedr lub
Zak³adów.

3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, tworzy, przekszta³ca
i znosi Rektor na wniosek Rady Wydzia³u lub zaopiniowany przez Radê
Wydzia³u wniosek grupy zainteresowanych pracowników, po zasiêgniêciu
opinii Senatu.

§ 67

1. Kandydatów na stanowisko Kierownika Katedry i Kierownika Zak³adu
przedstawia bezpo�redni prze³o¿ony spo�ród zatrudnionych w pe³nym
wymiarze czasu pracy w danej jednostce organizacyjnej nauczycieli
akademickich zajmuj¹cych stanowisko profesora zwyczajnego,
nadzwyczajnego lub docenta, a tak¿e posiadaj¹cych stopieñ naukowy
doktora habilitowanego. W szczególnych przypadkach przedstawiaj¹cy
kandydata powinien zasiêgn¹æ opinii zainteresowanego zespo³u danej
jednostki organizacyjnej.

2. Dla wy³onienia kandydata na stanowisko Kierownika Katedry lub
Zak³adu Rada Wydzia³u mo¿e przeprowadziæ konkurs otwarty.

24

Statut Uniwersytetu Gdañskiego



3. Postanowienia § 62 ust. 3 i 4 maj¹ odpowiednio zastosowanie do
powo³ania na stanowisko Kierownika Katedry i Zak³adu.

§ 68

Kierowników innych jednostek organizacyjnych Wydzia³u powo³uje Rektor
na wniosek Dziekana lub Dyrektora Instytutu, po zaopiniowaniu przez Radê
Wydzia³u.

§ 69

1. Kadencja Dyrektorów Instytutów, Kierowników Katedr i Zak³adów oraz
kierowników jednostek organizacyjnych Wydzia³u trwa trzy lata.

2. Wymienionych w ust. 1 stanowisk nie dotycz¹ ograniczenia zwi¹zane
z dopuszczaln¹ ilo�ci¹ kadencji ani zakazy zajmowania drugiego ni¿szego
stanowiska, z tym ¿e Dyrektorzy Instytutów mog¹ zajmowaæ stanowisko
jedynie przez dwie kolejne kadencje.

§ 70

Uchwa³y Rady Instytutu oraz decyzje Dyrektora Instytutu, Kierownika
Katedry i kierownika innej jednostki organizacyjnej Wydzia³u wi¹¿¹
pracowników danej jednostki.

Rozdzia³ IV

JEDNOSTKI MIÊDZYWYDZIA£OWE
I POZAWYDZIA£OWE

§ 71

1. Studium Jêzyków Obcych jest miêdzywydzia³ow¹ jednostk¹
organizacyjn¹, powo³an¹ do:

1) organizowania nauki jêzyków obcych na Uniwersytecie,

2) nauczania jêzyków obcych studentów, uczestników studiów
doktoranckich i pracowników uniwersytetu,

3) nauczania jêzyka polskiego cudzoziemców,
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4) realizacji innych zadañ powierzonych przez Senat i Rektora.

2. Przy Studium Jêzyków Obcych dzia³aj¹ sta³e komisje egzaminacyjne
powo³ane przez Senat na wniosek Rektora, do zadañ których nale¿y ocena
stanu znajomo�ci jêzyków obcych przez nauczycieli akademickich.

3. Szczegó³ow¹ organizacjê Studium Jêzyków Obcych ustala Rektor w
formie regulaminu po wys³uchaniu opinii Senatu.

§ 72

1. Na czele Studium stoi Dyrektor, który jest prze³o¿onym pracowników
Studium.

2. Dyrektora Studium Jêzyków Obcych powo³uje Rektor spo�ród nauczycieli
akademickich Studium, zatrudnionych w pe³nym wymiarze czasu pracy, po
wys³uchaniu opinii zebrania ogólnego pracowników.

3. Zastêpców Dyrektora powo³uje Rektor na jego wniosek, po wys³uchaniu
opinii zebrania ogólnego pracowników.

4. Kierowników Zespo³ów Jêzykowych powo³uje Rektor na wniosek
Dyrektora.

5. Postanowienia § 69 stosuje siê odpowiednio.

§ 73

1. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jest miêdzywydzia³ow¹
jednostk¹ organizacyjn¹ powo³an¹ do organizowania i rozwijania
dzia³alno�ci dydaktycznej w zakresie wychowania fizycznego i sportu
studentów oraz prowadzenia rekreacji ruchowej dla studentów, uczestników
studiów doktoranckich i pracowników.

2. Szczegó³ow¹ organizacjê Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ustala
Rektor w formie regulaminu, po wys³uchaniu opinii Senatu.

§ 74

1. Na czele Studium Wychowania Fizycznego i Sportu stoi Dyrektor, który
jest prze³o¿onym pracowników Studium.

2. Dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Sportu powo³uje Rektor
spo�ród nauczycieli akademickich Studium, zatrudnionych w pe³nym
wymiarze czasu pracy, po wys³uchaniu opinii zebrania ogólnego
pracowników.

3. Zastêpców Dyrektora powo³uje Rektor na wniosek Dyrektora, po
wys³uchaniu opinii zebrania ogólnego pracowników.
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4. Postanowienia § 69 stosuje siê odpowiednio.

§ 75

1. Kolegium Kszta³cenia Nauczycieli Jêzyków Obcych jest pozawydzia³ow¹
jednostk¹ organizacyjn¹, powo³an¹ do kszta³cenia w trybie wy¿szych
studiów zawodowych kandydatów do zawodu nauczycieli jêzyków obcych.

2. Organami Kolegium s¹ Dyrektor, który kieruje jego prac¹ i reprezentuje je
na zewn¹trz oraz Rada Kolegium.

Przewodnicz¹cym Rady jest Dyrektor Kolegium.

3. Szczegó³ow¹ organizacjê Kolegium ustala na wniosek Rady Rektor
w formie regulaminu, po wys³uchaniu opinii Senatu.

§ 76

1. Dyrektora Kolegium powo³uje Rektor spo�ród nauczycieli akademickich
Kolegium zatrudnionych w pe³nym wymiarze czasu pracy, po wys³uchaniu
opinii zebrania ogólnego pracowników.

2. Zastêpcê Dyrektora powo³uje Rektor na wniosek Dyrektora, po
wys³uchaniu opinii zebrania ogólnego pracowników.

3. Kierowników Zespo³ów Jêzykowych powo³uje Rektor na wniosek
Dyrektora.

4. Postanowienia § 69 stosuje siê odpowiednio.

§ 77

1. Dyrektor podejmuje decyzje dotycz¹ce funkcjonowania Kolegium
niezastrze¿one dla innych organów Uniwersytetu lub Dyrektora
Administracyjnego.

2. Do kompetencji Dyrektora nale¿y w szczególno�ci:

1) sprawowanie funkcji prze³o¿onego pracowników i studentów,

2) ustalanie szczegó³owego planu zajêæ dydaktycznych Kolegium,

3) zwo³ywanie posiedzeñ Rady Kolegium i przewodniczenie jej obradom,
z wyj¹tkiem posiedzeñ, na których oceniana jest dzia³alno�æ Dyrektora.

§ 78

1. W sk³ad Rady Kolegium wchodz¹: Dyrektor, zastêpca Dyrektora,
Kierownicy Zespo³ów Jêzykowych oraz przedstawiciele pozosta³ych
nauczycieli akademickich, po dwóch z ka¿dego Zespo³u Jêzykowego.
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2. W sk³ad Rady Kolegium wchodz¹ tak¿e przedstawiciele studentów
w liczbie do 15% sk³adu oraz przedstawiciele pracowników Kolegium
niebêd¹cych nauczycielami akademickimi w liczbie do 5% sk³adu Rady.

3. Rektor mo¿e powo³aæ w sk³ad Rady przedstawicieli studiów
neofilologicznych Uniwersytetu Gdañskiego, które s¹ przedmiotem
nauczania w Kolegium.

4. Postanowienia § 69 stosuje siê odpowiednio.

§ 79

1. Do kompetencji Rady Kolegium nale¿¹ sprawy okre�lone w regulaminie,
o którym mowa w § 75 ust. 3.

2. Do kompetencji Rady nale¿y w szczególno�ci:

1) ustalanie ogólnych kierunków dzia³ania Kolegium,

2) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego Kolegium,

3) uchwalanie wniosków w sprawie tworzenia, przekszta³cania i znoszenia
kierunków studiów,

4) uchwalanie planów studiów i ramowych programów nauczania,

5) uchwalanie wniosków w sprawie zasad i trybu przyjmowania na studia
oraz zakresu egzaminu wstêpnego,

6) okre�lenie limitu przyjêæ na studia,

7) opiniowanie wniosków w sprawie zatrudniania na stanowisku
nauczyciela akademickiego w Kolegium,

8) przyjmowanie sprawozdañ z dzia³alno�ci Kolegium i ocena dzia³alno�ci
Dyrektora.

Rozdzia³ V

BIBLIOTEKA G£ÓWNA

§ 80

1. Biblioteka G³ówna stanowi podstawê jednolitego systemu
biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu, pe³ni funkcje ogólnodostêpnej
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biblioteki naukowej, jest ogniwem ogólnokrajowej sieci dokumentacji
i informacji naukowej oraz ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

2. System biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu sk³ada siê z Biblioteki
G³ównej wraz z filiami, zwanej dalej Bibliotek¹ G³ówn¹ oraz bibliotek
i ksiêgozbiorów jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

3. System biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu z wy³¹czeniem,
ksiêgozbiorów jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 2, jest
obs³ugiwany przez bibliotekarzy.

§ 81

1. Dyrektora Biblioteki G³ównej powo³uje Rektor, po zasiêgniêciu opinii
Senatu, spo�ród kandydatów przedstawionych przez Radê Biblioteczn¹.

2. Zastêpców Dyrektora powo³uje Rektor na wniosek Dyrektora, po
zasiêgniêciu opinii Rady Bibliotecznej.

3. Postanowienia § 69 stosuje siê odpowiednio.

§ 82

1. Bibliotek¹ G³ówn¹ kieruje Dyrektor i reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
Dyrektor sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem bibliotek i ksiêgozbiorów
Uniwersytetu.

2. Dyrektor jest prze³o¿onym wszystkich pracowników Biblioteki G³ównej
oraz pracowników bibliotek jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

3. Dyrektor Biblioteki G³ównej wydaje niezbêdne zarz¹dzenia w celu
zapewnienia prawid³owego funkcjonowania biblioteki.

4. Dyrektor przedstawia Senatowi sprawozdanie z dzia³alno�ci systemu
biblioteczno-informacyjnego.

§ 83

1. Filie Biblioteki G³ównej powo³uje Rektor, na wniosek Dyrektora Biblioteki
G³ównej, po zasiêgniêciu opinii Rady Bibliotecznej.

2. Bibliotekê jednostki organizacyjnej Uniwersytetu powo³uje Rektor na
wniosek kierownika tej jednostki, po zasiêgniêciu opinii Dyrektora Biblioteki
G³ównej. Warunki przekszta³cenia ksiêgozbioru jednostki organizacyjnej
w bibliotekê okre�la regulamin organizacyjny Biblioteki G³ównej.
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§ 84

1. Wszystkie jednostki organizacyjne Uniwersytetu oraz Biblioteka G³ówna
zobowi¹zane s¹ do wspó³dzia³ania w zakresie racjonalnego,
odpowiadaj¹cego potrzebom Uniwersytetu gromadzenia i wykorzystania
zbiorów, informacji o publikacjach pracowników Uniwersytetu,
specjalistycznej konsultacji przy opracowaniu zbiorów oraz w zakresie
innych funkcji Biblioteki G³ównej, wi¹¿¹cych siê z zadaniami i dzia³alno�ci¹
danej jednostki.

2. Odpowiednie zarz¹dzenia i polecenia w sprawach, o których mowa
w niniejszym paragrafie wydaje Rektor.

§ 85

1. W Uniwersytecie dzia³a Rada Biblioteczna jako organ opiniodawczy
Rektora.

2. W sk³ad Rady Bibliotecznej wchodz¹:

1) Dyrektor Biblioteki G³ównej,

2) przedstawiciele Biblioteki G³ównej w liczbie 50% sk³adu Rady, wybrani na
ogólnym zebraniu pracowników spo�ród nauczycieli akademickich
i pozosta³ych pracowników,

3) przedstawiciele Wydzia³ów i jednostek miêdzywydzia³owych oraz
pozawydzia³owych Uniwersytetu, delegowani przez Rektora,

4) jeden przedstawiciel Samorz¹du Studentów,

5) jeden przedstawiciel uczestników studiów doktoranckich.

3. Przewodnicz¹cego Rady Bibliotecznej wybiera Rada.

4. Postanowienia § 69 stosuje siê odpowiednio.

5. Do kompetencji Rady Bibliotecznej nale¿y:

1) przedstawianie Rektorowi kandydatów na Dyrektora Biblioteki G³ównej,

2) opiniowanie kandydatów na zastêpców Dyrektora Biblioteki G³ównej,

3) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Biblioteki G³ównej,

4) opiniowanie wniosku o powo³anie filii Biblioteki G³ównej,

5) opiniowanie na wniosek Rektora wszystkich spraw dotycz¹cych
organizacji i funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego
Uniwersytetu, a w szczególno�ci:

a) kierunków rozwoju Biblioteki G³ównej,

b) wspó³dzia³ania wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu
z Bibliotek¹ G³ówn¹ w zakresie wymienionym w § 84 statutu,
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c) zasad gromadzenia, opracowania i udostêpniania zbiorów.

6. Szczegó³owy tryb dzia³ania Rady Bibliotecznej okre�la regulamin Rady
zatwierdzony przez Rektora.

Rozdzia³ VI

ARCHIWUM UNIWERSYTETU GDAÑSKIEGO

§ 86

Archiwum Uniwersytetu Gdañskiego jako archiwum zak³adowe pañstwowej
jednostki organizacyjnej dzia³a w obrêbie pañstwowej sieci archiwalnej.
Zadaniem Archiwum jest przyjmowanie, przechowywanie, opracowywanie
i udostêpnianie dokumentacji z jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

§ 87

Organizacjê i funkcjonowanie Archiwum okre�la regulamin wydany przez
Rektora z uwzglêdnieniem zasad ustalonych ustaw¹ o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.

§ 88

Kierownika Archiwum Uniwersytetu Gdañskiego powo³uje Rektor na
wniosek Dyrektora Administracyjnego. Kierownik Archiwum powinien byæ
absolwentem studiów wy¿szych ze specjalno�ci¹ archiwaln¹.

Rozdzia³ VII

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAÑSKIEGO

§ 89

1. Wydawnictwo jest jednostk¹ organizacyjn¹ Uniwersytetu Gdañskiego
i prowadzi dzia³alno�æ wydawnicz¹ wspieraj¹c¹ realizacjê zadañ
Uniwersytetu.
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2. Na czele Wydawnictwa stoi Redaktor Naczelny powo³ywany przez
Rektora, po zasiêgniêciu opinii Senatu. Redaktor Naczelny jest s³u¿bowym
prze³o¿onym pracowników Wydawnictwa.

3. W sk³ad Wydawnictwa wchodz¹:

a) Dzia³ Redakcyjny,

b) Dzia³ Sprzeda¿y.

4. Szczegó³ow¹ organizacjê i zasady dzia³ania Wydawnictwa okre�la
regulamin uchwalony przez Senat na wniosek Redaktora Naczelnego.

§ 90

1. Przy Redaktorze Naczelnym dzia³a Kolegium Redakcyjne w sk³adzie
reprezentatywnym dla ga³êzi nauk uprawianych w Uniwersytecie.

2. Cz³onków Kolegium Redakcyjnego powo³uje Rektor na wniosek
Redaktora Naczelnego po zasiêgniêciu opinii Senatu.

3. Kolegium Redakcyjne podejmuje decyzje o przyjêciu pracy do druku,
w trybie okre�lonym regulaminem Wydawnictwa.

§ 91

Odpowiedzialno�æ za dzia³alno�æ Wydawnictwa ponosi Redaktor Naczelny,
który sk³ada Senatowi coroczne sprawozdania z dzia³alno�ci.

§ 92

Wydawnictwo publikuje w szczególno�ci:

1) rozprawy habilitacyjne i inne ksi¹¿ki naukowe,

2) podrêczniki i skrypty,

3) zeszyty naukowe.

§ 93

1. Przygotowanie zeszytów naukowych pozostaje pod piecz¹ Rad
Wydzia³ów.

2. Rady Wydzia³ów w ramach �rodków ustalonych planem
rzeczowo-finansowym Uniwersytetu okre�laj¹ serie zeszytów naukowych
i powo³uj¹ ich redaktorów naukowych.
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Rozdzia³ VIII

ADMINISTRACJA UNIWERSYTETU

§ 94

1. Zadaniem administracji Uniwersytetu Gdañskiego jest stwarzanie
i utrzymywanie warunków dla pe³nej realizacji ustawowych i statutowych
funkcji Uniwersytetu, w tym zw³aszcza badawczych i dydaktycznych,
a tak¿e organizowanie pomocy socjalnej dla pracowników, studentów
i uczestników studiów doktoranckich oraz uczestniczenie w zarz¹dzaniu
mieniem Uniwersytetu.

2. Pracownicy administracji s¹ integraln¹ czê�ci¹ spo³eczno�ci akademickiej
Uniwersytetu Gdañskiego.

§ 95

1. Administracj¹ Uniwersytetu Gdañskiego kieruje Dyrektor
Administracyjny, który równocze�nie zarz¹dza mieniem i gospodark¹
Uniwersytetu w zakresie okre�lonym przez przepisy prawa, statut oraz
regulamin organizacyjny Uniwersytetu.

2. Do Dyrektora Administracyjnego nale¿¹ w szczególno�ci sprawy:

a) mienia i gospodarki Uniwersytetu w zakresie zwyk³ego zarz¹du,

b) wewnêtrznej organizacji administracji,

c) obiegu informacji i dokumentacji,

d) utrzymania porz¹dku i czysto�ci,

e) inwestycji i remontów,

f) konserwacji aparatury i innych urz¹dzeñ,

g) transportu,

h) socjalne pracowników, studentów i uczestników studiów doktoranckich
uniwersytetu,

i) inne z zakresu administracji Uniwersytetu zlecone przez Rektora.
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3. Dyrektorowi Administracyjnemu podlegaj¹ osobowo pracownicy
in¿ynieryjno-techniczni, administracyjni i obs³ugi zatrudnieni
w Uniwersytecie.

4. Pracownicy, o których mowa w ust. 3, s³u¿bowo podlegaj¹ kierownikom
jednostek organizacyjnych, w których s¹ zatrudnieni.

§ 96

1. Dyrektora Administracyjnego powo³uje i odwo³uje Rektor za zgod¹
Senatu.

2. Dla wy³onienia kandydata na stanowisko Dyrektora Administracyjnego
Rektor mo¿e przeprowadziæ konkurs.

§ 97

Zastêpców Dyrektora Administracyjnego powo³uje i odwo³uje Rektor na
wniosek Dyrektora Administracyjnego.

§ 98

Kwestor jest zastêpc¹ Dyrektora Administracyjnego.

§ 99

1. Administracja Uniwersytetu dzieli siê na:

a) administracjê centraln¹, która uczestniczy w realizacji zadañ Rektora,
Dyrektora Administracyjnego oraz wykonuje inne zadania okre�lone
w regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu,

b) administracjê jednostek organizacyjnych, w szczególno�ci Wydzia³ów,
jednostek pozawydzia³owych, miêdzywydzia³owych, miêdzyuczelnianych
i ogólnouczelnianych, która uczestniczy w realizacji zadañ tych jednostek.

2. Prac¹ administracji centralnej kieruje Dyrektor Administracyjny; prac¹
administracji jednostek organizacyjnych kieruj¹ kierownicy tych jednostek.

3. Regulamin organizacyjny Uniwersytetu mo¿e przewidywaæ, i¿ okre�lone
jednostki organizacyjne administracji centralnej s¹ podporz¹dkowane
bezpo�rednio Rektorowi.

§ 100

Organizacjê administracji oraz szczegó³owe zakresy dzia³ania Dyrektora
Administracyjnego i kierowników jej jednostek organizacyjnych okre�la
regulamin organizacyjny Uniwersytetu.
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Rozdzia³ IX

MIENIE, FINANSE I GOSPODARKA

§ 101

1. Mienie Uniwersytetu obejmuje w³asno�æ i inne prawa maj¹tkowe.

2. Grunty pañstwowe pozostaj¹ce w zarz¹dzie Uniwersytetu w chwili
wej�cia w ¿ycie ustawy s¹ przedmiotem u¿ytkowania wieczystego
Uniwersytetu.

3. Budynki i urz¹dzenia zwi¹zane trwale z gruntami pañstwowymi
pozostaj¹cymi w u¿ytkowaniu wieczystym oraz pozosta³e sk³adniki mienia
Uniwersytetu s¹ jego w³asno�ci¹.

4. Uniwersytet jest zwolniony z op³at z tytu³u u¿ytkowania wieczystego.

§ 102

1. Uniwersytet mo¿e uzyskiwaæ �rodki finansowe z:

1) bud¿etu pañstwa,

2) bud¿etów gmin b¹d� ich zwi¹zków,

3) darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarno�ci publicznej, tak¿e
pochodzenia zagranicznego,

4) odp³atnej dzia³alno�ci badawczej, do�wiadczalnej oraz z op³at
licencyjnych,

5) op³at za zajêcia dydaktyczne,

6) wydzielonej dzia³alno�ci gospodarczej,

7) udzia³ów w dzia³alno�ci podmiotów gospodarczych,

8) lokat kapita³owych.

2. Senat mo¿e wprowadziæ odp³atno�æ za udzia³ w kszta³ceniu zaocznym,
wieczorowym, podyplomowym i w innych formach kszta³cenia
zawodowego, okre�laj¹c równocze�nie jej zasady. Dotyczy to tak¿e
kszta³cenia na studiach dziennych, je¿eli rok studiów jest powtarzany
z powodu niezadowalaj¹cych wyników w nauce.
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3. Udzia³ jednostek organizacyjnych w wypracowanych przez nie zyskach
z dzia³alno�ci badawczej i gospodarczej okre�la Senat.

4. O podjêciu wydzielonej dzia³alno�ci gospodarczej, innej ni¿ dzia³alno�æ
badawcza, do�wiadczalna i szkoleniowa, o której mowa w ust. 1 pkt 6 oraz
o warunkach jej realizacji, decyduje Rektor po wys³uchaniu opinii Senatu.

§ 103

1. Uniwersytet mo¿e utworzyæ ze �rodków pochodz¹cych spoza bud¿etu
pañstwa w³asny fundusz stypendialny na stypendia dla pracowników,
studentów i uczestników studiów doktoranckich. O utworzeniu funduszu
i zasadach gospodarowania nim decyduje Senat.

2. Stypendia z funduszu, o którym mowa w ust. 1, mog¹ byæ przyznawane
niezale¿nie od stypendiów przyznawanych ze �rodków pochodz¹cych
z bud¿etu pañstwa.

3. Stypendia, o których mowa w ust. 1, s¹ przyznawane studentom przy
udziale Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdañskiego.

§ 104

Uniwersytet Gdañski w granicach obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych
samorz¹dnie gospodaruje mieniem.

§ 105

1. Uniwersytet prowadzi samodzieln¹ gospodarkê finansow¹ na podstawie
planu rzeczowo-finansowego w ramach �rodków pochodz¹cych z dotacji
bud¿etowych, z samorz¹dów lokalnych, darowizn, zapisów, spadków oraz
ofiarno�ci publicznej, z odp³atnie prowadzonej dzia³alno�ci badawczej,
do�wiadczalnej oraz z op³at licencyjnych, a tak¿e z innych tytu³ów, w tym
z wydzielonej dzia³alno�ci gospodarczej.

2. Plan rzeczowo-finansowy uchwalany jest przez Senat na okres roku
kalendarzowego.

3. W planie rzeczowo-finansowym okre�la siê podzia³ �rodków na
poszczególne rodzaje dzia³alno�ci oraz pomiêdzy jednostki organizacyjne
Uniwersytetu.

4. Je¿eli zachodzi taka potrzeba, Rektor przedstawia Senatowi celem podjêcia
stosownej uchwa³y nowelizacjê planu rzeczowo-finansowego
obowi¹zuj¹cego w danym roku kalendarzowym.

5. Szczegó³owy sposób prowadzenia gospodarki finansowej UG, okre�lony
jest w �Zasadach gospodarki finansowej UG�.
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§ 106

1. Decyzje dotycz¹ce mienia i gospodarki Uniwersytetu podejmuje,
stosownie do posiadanych kompetencji, Rektor oraz Dyrektor
Administracyjny, chyba ¿e Statut zastrzega kompetencjê Senatu.

2. Regulamin organizacyjny Uniwersytetu mo¿e okre�liæ zasady
upowa¿nienia pracowników do dzia³ania w zakresie dotycz¹cym mienia
i gospodarki.

§ 107

O rozdziale �rodków przeznaczonych przez organy Uniwersytetu
Gdañskiego na cele studenckie decyduj¹ organy Samorz¹du Studenckiego
w trybie i na zasadach okre�lonych w regulaminie Samorz¹du.

§ 108

1. W ramach zwyk³ego zarz¹du decyzje i czynno�ci dotycz¹ce mienia
i gospodarki Uniwersytetu podejmuje Dyrektor Administracyjny, który
w tym zakresie reprezentuje Uniwersytet na zewn¹trz.

2. Przez zwyk³y zarz¹d rozumie siê za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych
ze zwyk³ym korzystaniem z mienia i gospodarowaniem mieniem, zgodnym
z jego przeznaczeniem i utrzymywanie go w stanie niepogorszonym.

3. Do czynno�ci zwyk³ego zarz¹du mieniem i gospodark¹ Uniwersytetu
nale¿¹ w szczególno�ci:

a) nabywanie i zbywanie mienia do wysoko�ci okre�lonej przez Senat,

b) zaci¹ganie po¿yczek do wysoko�ci okre�lonej przez Senat z zastrze¿eniem
sp³aty w ci¹gu roku obrotowego,

c) wydzier¿awianie lub wynajmowanie nieruchomo�ci na okres do 5 lat,

d) inne decyzje i czynno�ci okre�lone w regulaminie organizacyjnym
Uniwersytetu.

§ 109

Rektor mo¿e uchyliæ lub zmieniæ decyzjê Dyrektora Administracyjnego
podjêt¹ w ramach zwyk³ego zarz¹du mieniem i gospodark¹ Uniwersytetu,
je�li jest ona niezgodna z prawem lub narusza interes Uniwersytetu.
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§ 110

1. Decyzje dotycz¹ce mienia i gospodarki Uniwersytetu wykraczaj¹ce poza
ramy zwyk³ego zarz¹du podejmuje Rektor, chyba ¿e niezbêdna jest zgoda
Senatu.

2. Zgody Senatu wymaga w szczególno�ci :

a) nabycie lub zbycie mienia o warto�ci przekraczaj¹cej kwotê, któr¹ okre�li
Senat jako górn¹ granicê w dyspozycji Rektora w rozumieniu ust. 1,

b) zaci¹gniêcie po¿yczki w wysoko�ci przekraczaj¹cej kwotê okre�lon¹
w punkcie a,

c) wydzier¿awianie lub wynajmowanie nieruchomo�ci na okres powy¿ej
5 lat,

d) przyjêcie darowizny, spadku lub zapisu o warto�ci dziesiêciokrotnie
wiêkszej od dolnej granicy warto�ci �rodka trwa³ego,

e) przyst¹pienie do spó³ki, spó³dzielni lub innej organizacji gospodarczej
oraz utworzenie fundacji,

f) okre�lenie zasad nabywania i zbywania udzia³ów i akcji przez
Uniwersytet,

g) podejmowanie innych decyzji i czynno�ci zastrze¿onych przez Senat.

§ 111

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu mog¹ bez zgody Rektora i Senatu
przyjmowaæ dary w postaci ksi¹¿ek, materia³ów lub sprzêtu o warto�ci
nieprzekraczaj¹cej dolnej granicy warto�ci �rodka trwa³ego. Je�li jednak
przyjêcie darów mo¿e budziæ w¹tpliwo�ci, zw³aszcza ze wzglêdu na rodzaj
daru albo darczyñcê, kierownik jednostki jest zobowi¹zany uzyskaæ na to
zgodê Rektora, który w razie potrzeby, mo¿e zwróciæ siê w tej sprawie do
Senatu.
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Rozdzia³ X

PRACOWNICY UNIWERSYTETU

§ 112

1. O przyjêciu do pracy w Uniwersytecie Gdañskim na stanowisko
nauczyciela akademickiego inne ni¿ profesora zwyczajnego decyduje Rektor
w formie mianowania lub zawarcia umowy o pracê z zachowaniem
przepisów ustawy i statutu. Zatrudnienie pracowników
naukowo-technicznych nastêpuje na wniosek Dziekana Wydzia³u,
kierownika jednostki miêdzywydzia³owej lub pozawydzia³owej.
Zatrudnienie pracowników bibliotecznych oraz dokumentacji i informacji
naukowej nastêpuje na wniosek Dyrektora Biblioteki G³ównej.

2. Pracowników niebêd¹cych nauczycielami akademickimi okre�lonych
w § 95 ust. 3 zatrudnia na podstawie umowy o pracê Dyrektor
Administracyjny.

3. Ilekroæ w statucie mowa jest o nauczycielach akademickich, dotyczy to
tak¿e pracowników Biblioteki G³ównej okre�lonych w art. 77 ustawy.

4. Zasady polityki kadrowej Uniwersytetu ustala Rektor po konsultacji ze
zwi¹zkami zawodowymi i wys³uchaniu opinii Senatu.

§ 113

1. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawi¹zuje siê na podstawie
mianowania, z zastrze¿eniem postanowieñ § 118 statutu.

2. Mianowanie po raz pierwszy na dane stanowisko w Uniwersytecie
Gdañskim pracownika naukowo-dydaktycznego i naukowego oraz starszego
wyk³adowcy i wyk³adowcy nastêpuje po zakwalifikowaniu w drodze
konkursu otwartego.

3. Konkurs przeprowadza siê z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:

1) konkurs og³asza Dziekan Wydzia³u, Dyrektor jednostki
miêdzywydzia³owej, pozawydzia³owej albo Dyrektor Biblioteki G³ównej po
uzyskaniu zgody Rektora,
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2) og³oszenie konkursu nastêpuje przez podanie jego warunków do
publicznej wiadomo�ci w sposób okre�lony przepisami szczególnymi,
a przy ich braku w sposób przyjêty zwyczajowo.

4. Komisjê konkursow¹ oraz jej przewodnicz¹cego powo³uje Dziekan;
w sk³ad komisji powinien wej�æ zainteresowany Dyrektor Instytutu,
Kierownik Katedry lub Zak³adu.

5. W jednostce miêdzywydzia³owej i pozawydzia³owej komisjê konkursow¹
powo³uje odpowiednio jej Dyrektor, a w Bibliotece G³ównej jej Dyrektor.

6. Podstawowe kryterium kwalifikacyjne stanowi poziom naukowy
i dydaktyczny kandydata. Rada Wydzia³u mo¿e postanowiæ, ¿e kryterium
kwalifikacyjne bêdzie stanowi³a tak¿e znajomo�æ jêzyków obcych.

§ 114

1. Na stanowisku lektora lub instruktora mo¿e byæ zatrudniona osoba, która
posiada odpowiednio dyplom ukoñczenia szko³y wy¿szej z tytu³em magistra
filologii obcej lub magistra wychowania fizycznego, a w wyj¹tkowych
przypadkach tak¿e osoba posiadaj¹ca dyplom ukoñczenia innych studiów
wy¿szych.

2. Mianowanie po raz pierwszy na stanowisko lektora lub instruktora
nastêpuje na okres jednego roku.

§ 115

Na stanowisku wyk³adowcy mo¿e byæ zatrudniona osoba, która posiada
dyplom ukoñczenia szko³y wy¿szej z tytu³em magistra oraz pracowa³a co
najmniej przez okres 7 lat lub 5 lat, je�li posiada stopieñ naukowy doktora,
w zakresie specjalno�ci bezpo�rednio zwi¹zanej z przedmiotem
powierzanych zajêæ dydaktycznych i posiada istotne osi¹gniêcia w pracy
zawodowej.

§ 116

1. Na stanowisku starszego wyk³adowcy mo¿e byæ zatrudniona osoba, która
posiada dyplom ukoñczenia szko³y wy¿szej z tytu³em magistra oraz
pracowa³a co najmniej przez okres 12 lat lub 9 lat, je�li posiada stopieñ
naukowy doktora w zakresie specjalno�ci bezpo�rednio zwi¹zanej
z przedmiotem powierzanych zajêæ dydaktycznych i posiada istotne
osi¹gniêcia w pracy zawodowej.
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2. Na stanowisku starszego wyk³adowcy w Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu mo¿e byæ zatrudniona tak¿e osoba, która posiada tytu³
trenera pierwszej klasy i ukoñczone studia wy¿sze.

§ 117

1. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego mianuje Rektor na wniosek
Dziekana, z³o¿ony za zgod¹ w³a�ciwej Rady Wydzia³u, po zasiêgniêciu opinii
Senatu.

2. Na inne stanowiska nauczycieli akademickich na Wydzia³ach mianuje
Rektor na wniosek Dziekana, zaopiniowany przez w³a�ciw¹ Radê Wydzia³u.

3. Na pozosta³e stanowiska nauczycieli akademickich powo³uje Rektor na
wniosek dyrektora jednostki miêdzywydzia³owej, pozawydzia³owej albo
Dyrektora Biblioteki G³ównej.

§ 118

Nawi¹zanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim, który ma byæ
zatrudniony w Uniwersytecie jako dodatkowym miejscu pracy, w niepe³nym
wymiarze czasu pracy albo te¿ dla wykonania okre�lonych zadañ, nastêpuje
w drodze umowy o pracê. Umowê o pracê zawiera Rektor na wniosek
Dziekana po zasiêgniêciu opinii Rady Wydzia³u lub na wniosek dyrektora
jednostki miêdzywydzia³owej, pozawydzia³owej albo Dyrektora Biblioteki
G³ównej.

§ 119

Rozwi¹zanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym na
czas nieokre�lony z innych wa¿nych przyczyn ni¿ wymienione w art. 93 i 94
ustawy wymaga zgody w³a�ciwej Rady Wydzia³u, a w odniesieniu do osób
zatrudnionych w jednostkach miêdzywydzia³owych, jednostce
pozawydzia³owej i w Bibliotece G³ównej � zgody Senatu.

§ 120

Na wniosek zainteresowanego zaopiniowany przez bezpo�redniego
prze³o¿onego oraz poparty przez dwóch recenzentów posiadaj¹cych stopieñ
doktora habilitowanego, w tym jednego spoza uczelni i pozytywnym
zaopiniowaniu przez Radê Wydzia³u okres zatrudnienia adiunkta mo¿e byæ
przed³u¿ony ponad 9 lat.
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§ 121

1. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegaj¹ okresowej ocenie, której
kryterium stanowi dope³nianie obowi¹zków naukowo-badawczych,
dydaktycznych i organizacyjnych okre�lonych w art. 99 ustawy.

2. Oceny nauczyciela akademickiego dokonuje siê co cztery lata lub na
wniosek kierownika jednostki bezpo�rednio zatrudniaj¹cej (Instytut,
Katedra, Zak³ad). Oceny dokonuje siê tak¿e przed up³ywem okresu, na
który nauczyciel akademicki zosta³ zatrudniony.

3. Oceny dokonuje bezpo�redni prze³o¿ony z zastrze¿eniem ust. 4
i przedstawia j¹ Radzie Wydzia³u.

4. Rada Wydzia³u mo¿e powo³aæ Komisjê Wydzia³ow¹ dla Oceny
Nauczycieli Akademickich w sk³adzie piêcioosobowym, w tym jeden
przedstawiciel adiunktów i asystentów oraz jeden przedstawiciel studentów
wyznaczony przez wydzia³owy organ Samorz¹du Studentów. Komisje
Wydzia³owe powo³uje siê w szczególno�ci dla oceny nauczycieli
akademickich na stanowiskach kierowniczych. Wyboru przedstawiciela
adiunktów i asystentów do Komisji dokonuje ogólne zebranie tej grupy
nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale. W miarê potrzeby
Rada Wydzia³u mo¿e powo³aæ kilka Komisji Wydzia³owych. Komisji
Wydzia³owej przewodniczy Dziekan lub Prodziekan.

5. W jednostkach miêdzywydzia³owych, jednostce pozawydzia³owej oraz
Bibliotece G³ównej oceny nauczycieli akademickich dokonuje komisja
piêcioosobowa wybrana przez zebranie ogólne nauczycieli akademickich
pod przewodnictwem Dyrektora jednostki lub Dyrektora Biblioteki G³ównej.

6. Senat Uniwersytetu powo³uje piêcioosobow¹ Komisjê Odwo³awcz¹ dla
Oceny Nauczycieli Akademickich. W sk³ad Komisji Odwo³awczej wchodz¹:
Rektor lub Prorektor jako przewodnicz¹cy, dwóch profesorów cz³onków
Senatu, jeden przedstawiciel pozosta³ych nauczycieli akademickich � cz³onek
Senatu i jeden wchodz¹cy w sk³ad Senatu przedstawiciel Samorz¹du
Studenckiego.

Senat mo¿e powo³aæ kilka Komisji Odwo³awczych.

§ 122

1. Podstawê oceny stanowi przedstawiony przez zainteresowanego wykaz
dorobku naukowo-badawczego, dydaktycznego i organizacyjnego, a je�li
oceny dokonuje Komisja Wydzia³owa równie¿ pisemna opinia
bezpo�redniego prze³o¿onego.
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2. Ocena jest dokonywana w obecno�ci zainteresowanego, a je�li oceny
dokonuje Komisja, równie¿ bezpo�redniego prze³o¿onego.

3. W posiedzeniu oceniaj¹cym mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele zwi¹zków
zawodowych, chyba ¿e zainteresowany nie wyrazi na to zgody.

4. Oceniany mo¿e wnie�æ o wy³¹czenie wskazanego cz³onka Komisji
oceniaj¹cej, uprawdopodabniaj¹c brak jego bezstronno�ci. O wy³¹czeniu
cz³onka Komisji decyduje Komisja.

5. O podjêciu oceny negatywnej bezpo�redni prze³o¿ony lub Dziekan
Wydzia³u, Dyrektor jednostki miêdzywydzia³owej, pozawydzia³owej lub
Dyrektor Biblioteki G³ównej, zawiadamia zainteresowanego na pi�mie
z podaniem uzasadnienia.

§ 123

1. Zainteresowany mo¿e wnie�æ w ci¹gu 14 dni odwo³anie od oceny do
Komisji Odwo³awczej, o której mowa w § 121 ust. 6.

2. Komisja Odwo³awcza w razie stwierdzenia uchybieñ zaskar¿onej oceny
prostuje opiniê b¹d� uchyla j¹ i przekazuje do ponownego rozpoznania
Komisji w innym sk³adzie.

3. W postêpowaniu przed Komisj¹ Odwo³awcz¹ stosuje siê odpowiednio
postanowienia § 122.

§ 124

W przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego oceny
negatywnej po up³ywie roku przeprowadza siê dodatkow¹ ocenê.

§ 125

1. Nauczyciel akademicki przygotowuj¹cy rozprawê doktorsk¹ ma prawo do
urlopu p³atnego w wymiarze sze�ciu miesiêcy.

2. Urlop, o którym mowa w ust. 1, mo¿e byæ udzielony na wniosek
zainteresowanego, je¿eli:

1) otwarty zosta³ przewód doktorski,

2) promotor wyrazi na pi�mie pozytywn¹ opiniê o rokowaniu zakoñczenia
przygotowywania rozprawy w ci¹gu 2 lat,

3) bezpo�redni prze³o¿ony zaopiniuje wniosek zainteresowanego.

3. Po zakoñczeniu udzielonego urlopu zainteresowany przedstawia
bezpo�redniemu prze³o¿onemu sprawozdanie o sposobie wykorzystania
urlopu i stopnia zaawansowania rozprawy doktorskiej.
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§ 126

1. Nauczyciel akademicki przygotowuj¹cy rozprawê habilitacyjn¹ ma prawo
do urlopu p³atnego w wymiarze jednego roku.

2. Urlop, o którym mowa w ust. 1, mo¿e byæ udzielony, je¿eli:

1) zainteresowany przedstawi przy wniosku o udzielenie urlopu opiniê
bezpo�redniego prze³o¿onego oraz wykaz dorobku naukowego,

2) Rada Wydzia³u zaopiniuje wniosek zainteresowanego.

3. Po zakoñczeniu udzielonego urlopu bezpo�redni prze³o¿ony przedstawia
Radzie Wydzia³u sprawozdanie zainteresowanego o sposobie wykorzystania
urlopu i stopnia zaawansowania rozprawy habilitacyjnej.

§ 127

1. Nauczyciel akademicki posiadaj¹cy tytu³ naukowy lub stopieñ naukowy
doktora habilitowanego ma prawo do korzystania raz na siedem lat
z rocznego urlopu p³atnego dla celów naukowych.

2. Wniosek zainteresowanego wymaga opinii Rady Wydzia³u, która powinna
mieæ na uwadze prawid³owy przebieg procesu dydaktycznego.

3. Rada Wydzia³u mo¿e ustaliæ kilkuletni harmonogram korzystania
z urlopów, o których mowa w ust. 1.

§ 128

1. Niezale¿nie od urlopów przewidzianych w §§ 125�127 nauczyciele
akademiccy zatrudnieni w pe³nym wymiarze czasu pracy maj¹ prawo do
bezp³atnego urlopu dla celów naukowych lub kszta³cenia zawodowego.

2. Urlop bezp³atny mo¿e byæ udzielony jednorazowo na okres do jednego
roku, a w wyj¹tkowych przypadkach na okres d³u¿szy.

3. Wniosek o urlop bezp³atny wymaga opinii kierownika jednostki
zatrudniaj¹cej oraz Rady Wydzia³u.

§ 129

Okresy p³atnych urlopów dla celów naukowych stanowi¹ okres zatrudnienia
w rozumieniu przepisów dotycz¹cych sta¿u pracy. Okresu urlopów
bezp³atnych nie uwa¿a siê za przerwê w zatrudnieniu powoduj¹c¹ utratê
uprawnieñ uzale¿nionych od nieprzerwanego zatrudnienia.
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§ 130

Urlopów dla celów naukowych lub kszta³cenia zawodowego udziela Rektor
na wniosek przedstawiony przez Dziekana Wydzia³u, dyrektora jednostki
miêdzywydzia³owej, pozawydzia³owej lub Biblioteki G³ównej.

Rozdzia³ XI

STUDENCI

§ 131

1. Przyjêcie w poczet studentów Uniwersytetu Gdañskiego nastêpuje
z chwil¹ immatrykulacji i z³o¿enia �lubowania.

2. Studenci Uniwersytetu Gdañskiego sk³adaj¹ nastêpuj¹ce �lubowanie:
�Wstêpuj¹c do spo³eczno�ci akademickiej Uniwersytetu Gdañskiego, �lubujê
zdobywaæ wiedzê i postêpowaæ w m¹dro�ci, by s³u¿yæ ludziom gdziekolwiek
bêdê. Ojczy�nie mojej, moim nauczycielom i kolegom, najbli¿szym swoim
i sobie przyrzekam wierno�æ idea³om humanizmu i tradycjom tolerancji oraz
prawo�æ postêpowania, odwagê, dociekliwo�æ i pracowito�æ w d¹¿eniu do
prawdy. Uznaj¹c prawa zwierzchno�ci akademickiej i obyczaje spo³eczno�ci
studenckiej � z wol¹ sprostania moim obowi¹zkom � przystêpujê do
wspólnoty buduj¹cych godno�æ tej uczelni i godno�æ stanu akademickiego�.

3. Prawa i obowi¹zki studentów zwi¹zane z tokiem studiów okre�la
regulamin studiów uchwalany przez Senat.

4. Studenci zobowi¹zani s¹ do postêpowania zgodnie z ustaw¹, statutem,
regulaminem studiów i tre�ci¹ �lubowania. Obowi¹zuj¹ ich tak¿e
powszechnie uznane regu³y tradycji i dobrych obyczajów akademickich.

§ 132

1. Studenci Uniwersytetu Gdañskiego tworz¹ Samorz¹d Studencki, który jest
jedynym reprezentantem ogó³u studentów.

2. Uczelniany organ uchwa³odawczy Samorz¹du uchwala regulamin, który
okre�la strukturê i organizacjê Samorz¹du i jest podstaw¹ jego dzia³ania.
Regulamin wchodzi w ¿ycie po stwierdzeniu przez Senat jego zgodno�ci ze
statutem Uniwersytetu Gdañskiego.
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3. Do zadañ Samorz¹du Studenckiego nale¿y reprezentowanie i ochrona
interesów studentów w zakresie spraw zwi¹zanych z procesem kszta³cenia
i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych studentów oraz
wspó³dzia³anie z organami Uniwersytetu Gdañskiego w sprawach
przewidzianych w przepisach prawa i statucie.

4. Organy Samorz¹du Studenckiego zawiadamiaj¹ Rektora o podjêtych
uchwa³ach. Rektor uchyla uchwa³ê, która jest niezgodna z przepisami
ustawowymi, statutem Uniwersytetu Gdañskiego, regulaminem studiów lub
regulaminem samorz¹du.

§ 133

1. Studentom Uniwersytetu Gdañskiego przys³uguje prawo zrzeszania siê
w uczelnianych organizacjach studenckich.

2. Uczelnianymi organizacjami studenckimi s¹ w szczególno�ci: ko³a
naukowe, artystyczne i sportowe.

3. Uczelniane organizacje studenckie s¹ rejestrowane przez Rektora pod
warunkiem zgodno�ci ich statutu z przepisami ustawowymi i statutem
Uniwersytetu Gdañskiego. Od decyzji Rektora przys³uguje odwo³anie do
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 134

Studenci Uniwersytetu Gdañskiego maj¹ prawo organizowania akcji
protestacyjnych i strajków studenckich i uczestniczenia w nich
z zachowaniem zasad okre�lonych w przepisach ustawy.

§ 135

1. Student jednego z dwóch ostatnich lat studiów mo¿e ubiegaæ siê
o przygotowanie do podjêcia obowi¹zków nauczyciela akademickiego
w formie wykonywania czynno�ci dydaktycznych asystenta-sta¿ysty, zwanej
dalej sta¿em dydaktycznym.

2. Sta¿ dydaktyczny nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ 24 miesi¹ce.

3. Mo¿liwo�æ przyjêcia na sta¿ dydaktyczny og³asza zainteresowana
jednostka dydaktyczna Uniwersytetu za zgod¹ Rady Wydzia³u.

4. Czynno�ci dydaktyczne asystenta-sta¿ysty obejmuj¹ rocznie do 120
godzin obliczeniowych.

5. Sta¿ dydaktyczny student wykonuje pod opiek¹ pracownika
wyznaczonego przez kierownika jednostki dydaktycznej, w której odbywa
sta¿.

46

Statut Uniwersytetu Gdañskiego



6. Dla wy³onienia kandydata na sta¿ dydaktyczny Rada Wydzia³u mo¿e
przewidzieæ konkurs.

7. Ustalone przez Senat stypendium sta¿owe przys³uguje niezale¿nie od
innych stypendiów, nagród i wynagrodzeñ.

Rozdzia³ XII

ORGANY ODPOWIEDZIALNO�CI DYSCYPLINARNEJ

§ 136

1. Dla orzekania w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich
w³a�ciwa jest w pierwszej instancji Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu.

2. Dla orzekania w sprawach dyscyplinarnych studentów w³a�ciwa jest
w pierwszej instancji Komisja Dyscyplinarna dla Spraw Studentów, zwana
dalej Studenck¹ Komisj¹ Dyscyplinarn¹, a w drugiej instancji Odwo³awcza
Komisja Dyscyplinarna.

3. Cz³onków Komisji Dyscyplinarnych oraz ich przewodnicz¹cych
i zastêpców przewodnicz¹cego wybiera w g³osowaniu tajnym Senat na okres
swej kadencji.

§ 137

1. Nauczyciele akademiccy ka¿dego z Wydzia³ów oraz ka¿dej z jednostek
miêdzywydzia³owych, pozawydzia³owej i Biblioteki G³ównej wybieraj¹ ze
swego grona po jednym kandydacie na cz³onka Komisji Dyscyplinarnej
Uniwersytetu, a nauczyciele akademiccy Wydzia³u Prawa i Administracji
dwóch kandydatów z grupy profesorów i doktorów habilitowanych.

2. Przewodnicz¹cego Komisji oraz jego zastêpcê wybiera Senat na wniosek
Rektora spo�ród cz³onków Komisji.

§ 138

1. Sk³ad zespo³u orzekaj¹cego Komisji, o której mowa w § 137, wyznacza
przewodnicz¹cy Komisji lub jego zastêpca. W sk³adzie zespo³u orzekaj¹cego
powinien uczestniczyæ co najmniej jeden prawnik, chyba ¿e obydwaj
prawnicy zostali wy³¹czeni.
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2. Je¿eli obwinionym jest profesor lub doktor habilitowany, w sk³adzie
zespo³u orzekaj¹cego zasiadaj¹ w wiêkszo�ci cz³onkowie wy³onieni z tej
grupy nauczycieli akademickich. Je¿eli obwiniony nale¿y do pozosta³ej
grupy nauczycieli akademickich, wiêkszo�æ sk³adu orzekaj¹cego powinni
stanowiæ przedstawiciele tej grupy.

§ 139

1. Nauczyciele akademiccy ka¿dego z Wydzia³ów wybieraj¹ ze swego grona
po jednym kandydacie na cz³onka Studenckiej Komisji Dyscyplinarnej.

2. Uczelniany organ Samorz¹du Studentów przedstawia kandydatów na
cz³onków Komisji w liczbie odpowiadaj¹cej 50% sk³adu Komisji.

3. Przewodnicz¹cego Komisji i jego zastêpcê wybiera Senat na wniosek
Rektora spo�ród cz³onków Komisji z grupy nauczycieli akademickich.

§ 140

1. Odwo³awcza Komisja Dyscyplinarna zostaje ukonstytuowana przy
odpowiednim zastosowaniu § 139.

2. Przewodnicz¹cym Komisji, o której mowa w ust. 1, powinien byæ
prawnik.

§ 141

Studencka Komisja Dyscyplinarna i Odwo³awcza Komisja Dyscyplinarna
orzekaj¹ w sk³adzie piêcioosobowym, w tym dwóch studentów.

§ 142

1. W celu rozpatrzenia sprawy zwi¹zanej z naruszeniem zasad etyki
nauczyciela akademickiego, niepodlegaj¹cej w³a�ciwo�ci Komisji
Dyscyplinarnej lub naruszenia dobrych obyczajów akademickich, Senat lub
Rada Wydzia³u mog¹ za zgod¹ zainteresowanych powo³aæ S¹d Kole¿eñski,
okre�laj¹c jego sk³ad i tryb postêpowania.

2. S¹d Kole¿eñski przesy³a odpis swego orzeczenia organowi kolegialnemu,
który go powo³a³.

§ 143

1. Organ uczelniany Samorz¹du Studentów mo¿e powo³aæ S¹d Kole¿eñski
dla orzekania w sprawach deliktów dyscyplinarnych, a tak¿e naruszenia
obowi¹zków organizacyjnych studentów.
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2. Sk³ad S¹du Kole¿eñskiego i tryb postêpowania przed tym S¹dem okre�la
regulamin Samorz¹du Studentów.

3. O przekazaniu sprawy do Studenckiej Komisji Dyscyplinarnej lub do
S¹du Kole¿eñskiego decyduje Rektor po zasiêgniêciu opinii lub na wniosek
uczelnianego organu Samorz¹du Studentów.

Rozdzia³ XIII

POSTÊPOWANIE PRZED ORGANAMI UNIWERSYTETU
I ODBYWANIE ZGROMADZEÑ

§ 144

1. Od uchwa³y organu kolegialnego s³u¿y odwo³anie do wy¿szego organu
kolegialnego, a od decyzji organu jednoosobowego s³u¿y odwo³anie do
wy¿szego organu jednoosobowego, o ile przepis szczególny nie stanowi
inaczej.

2. Szczególne kompetencje Senatu w zakresie uchylania uchwa³ oraz
Rektora w zakresie zawieszania wykonania uchwa³ i uchylania decyzji
okre�la ustawa.

3. Organy oraz tryb podejmowania decyzji w sprawach dydaktycznych
studentów okre�la regulamin studiów.

§ 145

1. Decyzja organu jednoosobowego, z której nie wynikaj¹ uprawnienia dla
okre�lonej osoby, mo¿e byæ w ka¿dym czasie uchylona lub zmieniona przez
organ, który j¹ wyda³ lub przez organ wy¿szego stopnia, je¿eli nie
sprzeciwia siê temu przepis ustawy, a dobro Uniwersytetu albo uzasadniony
interes indywidualny za tym przemawia.

2. Mo¿liwo�æ uchylenia lub zmiany decyzji organu jednoosobowego, z której
wynikaj¹ okre�lone uprawnienia osoby, zale¿y od zgody tej osoby.
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§ 146

1. Uchwa³y organów i cia³ kolegialnych zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹
pozytywnych g³osów przy obecno�ci co najmniej po³owy ogólnej liczby
cz³onków danego organu, chyba ¿e ustawa lub statut stanowi¹ inaczej.

2. Je¿eli w toku posiedzenia liczba cz³onków organu kolegialnego zmniejszy
siê poni¿ej wymaganego �kworum�, przewodnicz¹cy zamyka posiedzenie,
chyba ¿e zebrani postanowi¹ ograniczyæ dalsze obrady do czynno�ci
niewymagaj¹cych uchwa³y.

3. G³osowanie w zastêpstwie osób nieobecnych jest niedopuszczalne.

4. Uchwa³a organu kolegialnego powinna zawieraæ w swej tre�ci dok³adne
podanie wyników g³osowania.

§ 147

Osoba, której sprawa dotyczy bezpo�rednio, nie uczestniczy w tej sprawie
w g³osowaniu i przy ocenie tego g³osowania jest traktowana tak, jakby nie
by³a cz³onkiem danego organu kolegialnego; odejmuje siê j¹ od liczby
cz³onków organu i od liczby osób obecnych na posiedzeniu.

§ 148

1. G³osowanie tajne nale¿y przeprowadziæ, je¿eli:

a) przepisy prawa, statut lub regulamin tego wymagaj¹,

b) sprawa dotyczy stopnia lub tytu³u naukowego, powo³ania na stanowisko
pracownika Uniwersytetu, jego awansu, zwolnienia ze stanowiska,
odznaczenia, wyró¿nienia albo wniosku w sprawie odpowiedzialno�ci
dyscyplinarnej,

c) na ¿¹danie cz³onka organu kolegialnego.

2. We wszystkich innych wypadkach g³osowanie jest jawne.

§ 149

1. Uchwa³y Senatu i Rad Wydzia³ów s¹ og³aszane publicznie.

2. Nie og³asza siê uchwa³ dotycz¹cych spraw personalnych mog¹cych
naruszaæ uzasadniony interes lub dobre imiê osoby.

§ 150

Je�li z ustawy, statutu lub charakteru danej sprawy nie wynika nic innego,
przy sk³adaniu wniosków obowi¹zuje droga s³u¿bowa.
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§ 151

1. Wniosek w sprawie indywidualnej powinien byæ przedstawiony organowi
uprawnionemu do wydania decyzji niezale¿nie od tre�ci opinii organu
kolegialnego, je�li taka w sprawie zosta³a wyra¿ona, chyba ¿e wnioskodawca
cofnie wniosek.

2. W wypadku opinii negatywnej, uchwalonej przez organ kolegialny,
nale¿y do³¹czyæ do akt wyci¹g z protoko³u obrazuj¹cy przebieg i tre�æ
dyskusji nad wnioskiem. Je�li nie by³o dyskusji, nale¿y to zaznaczyæ
w wyci¹gu z protoko³u.

3. Opinia w sprawie jest jawna dla zainteresowanego.

§ 152

Je¿eli organ dzia³aj¹cej w Uniwersytecie organizacji spo³ecznej albo
studenckiej wyra¿a opiniê w sprawie osobowej, opinia ta jest jawna dla
stron i w³a�ciwych w sprawie organów Uniwersytetu.

§ 153

1. Ka¿dy pracownik i ka¿dy student oraz uczestnik studiów doktoranckich
Uniwersytetu ma prawo wnie�æ do w³a�ciwego organu Uniwersytetu skargê
na czynno�æ niezgodn¹ z prawem, statutem lub dobrem Uniwersytetu.
Uniemo¿liwienie lub utrudnianie korzystania z tego prawa poci¹ga za sob¹
odpowiedzialno�æ s³u¿bow¹ lub dyscyplinarn¹.

2. O zarzutach skargi nale¿y powiadomiæ osoby bezpo�rednio
zainteresowane, umo¿liwiaj¹c im przedstawienie wyja�nieñ i innych
dowodów. W razie w¹tpliwo�ci nale¿y sprawdziæ twierdzenia skargi i ustaliæ
fakty.

§ 154

W sprawach dotycz¹cych postêpowania przed organami Uniwersytetu,
nieuregulowanych w odrêbnych przepisach, stosuje siê odpowiednio
przepisy kodeksu postêpowania administracyjnego.

§ 155

1. Pracownicy, studenci i uczestnicy studiów doktoranckich Uniwersytetu
Gdañskiego maj¹ prawo organizowania zgromadzeñ na terenie
Uniwersytetu z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 2 i 3.
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2. Zorganizowanie zgromadzenia w lokalu Uniwersytetu Gdañskiego
wymaga zgody Rektora.

3. O zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizatorzy powiadamiaj¹
Rektora na pi�mie co najmniej na 24 godziny przed rozpoczêciem
zgromadzenia.

W sytuacjach uzasadnionych nag³o�ci¹ sprawy Rektor mo¿e przyj¹æ
powiadomienie z³o¿one w krótszym terminie.

4. Powiadomienie Rektora o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
powinno okre�laæ:

a) miejsce, datê, godzinê rozpoczêcia i planowany czas trwania
zgromadzenia,

b) cel i zasadnicze punkty programu zgromadzenia,

c) organizatorów odpowiadaj¹cych przed organami uczelni za przebieg
zgromadzenia,

d) �rodki s³u¿¹ce zapewnieniu spokojnego przebiegu zgromadzenia.

5. Je¿eli zgromadzenie jest organizowane w ramach Wydzia³u, jednostki
miêdzywydzia³owej lub Biblioteki G³ównej, o zamiarze zorganizowania
zgromadzenia nale¿y powiadomiæ tak¿e Dziekana lub kierownika
odpowiedniej jednostki organizacyjnej.

§ 156

1. Przewodnicz¹cy otwiera, kieruje przebiegiem i zamyka zgromadzenie
oraz czuwa nad spokojnym jego przebiegiem i przeciwdzia³a wszystkiemu,
co mog³oby zagroziæ bezpieczeñstwu lub porz¹dkowi publicznemu.

2. Przewodnicz¹cy ma obowi¹zek:

a) usun¹æ uczestników, którzy swym zachowaniem zak³ócaj¹ przebieg
zgromadzenia lub uniemo¿liwiaj¹ jego spokojne przeprowadzenie,

b) rozwi¹zaæ zgromadzenie, je¿eli uczestnicy zgromadzenia nie
podporz¹dkuj¹ siê zarz¹dzeniom przewodnicz¹cego wydanym
w wykonaniu jego obowi¹zków i zagra¿aj¹ tym samym spokojnemu
przebiegowi zgromadzenia.

3. Uczestnicy zgromadzenia s¹ obowi¹zani bez nieuzasadnionej zw³oki
opu�ciæ miejsce zgromadzenia z chwil¹ jego rozwi¹zania lub zamkniêcia.

§ 157

1. Rektor ma prawo delegowania na zgromadzenie swojego przedstawiciela.
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2. Przedstawiciel Rektora mo¿e rozwi¹zaæ zgromadzenie w przypadku
niewype³nienia obowi¹zków przez przewodnicz¹cego zgromadzenia.

3. Rozwi¹zanie zgromadzenia przedstawiciel Rektora poprzedza
ostrze¿eniem.

§ 158

Czas, miejsce i przebieg zgromadzenia nie powinny zak³ócaæ organizacji
procesu dydaktycznego.

Rozdzia³ XIV

PRZEPISY PRZEJ�CIOWE I KOÑCOWE

§ 159

1. Statut wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrze�nia 1991 roku.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu powo³ani w trybie
uchwa³y Senatu z dnia 24 stycznia 1991 roku zachowuj¹ stanowiska do
koñca kadencji, chyba ¿e w akcie powo³ania okre�lony zosta³ wcze�niejszy
termin.

3. Kierownictwo Biblioteki G³ównej zachowuje stanowiska do dnia
31 sierpnia 1993 roku.

§ 160

1. Zmiany statutu uchwala Senat wiêkszo�ci¹ 2/3 g³osów swego sk³adu po
zasiêgniêciu opinii dzia³aj¹cych w Uniwersytecie zwi¹zków zawodowych.

2. W tym samym trybie Senat dokonuje wi¹¿¹cej wyk³adni postanowieñ
statutu.

§ 161

1. Powo³ane zarz¹dzeniem nr 24/R/90 Rektora Uniwersytetu Gdañskiego
Kolegium Kszta³cenia Nauczycieli Jêzyków Obcych przy Uniwersytecie
Gdañskim przekszta³ca siê z dniem wej�cia w ¿ycie statutu w Kolegium
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Kszta³cenia Nauczycieli Jêzyków Obcych, stanowi¹ce jednostkê
pozawydzia³ow¹ Uniwersytetu Gdañskiego.

2. Kolegium u¿ywa nazwy Uniwersytet Gdañski Kolegium Kszta³cenia
Nauczycieli Jêzyków Obcych.

§ 162

Do czasu wej�cia w ¿ycie regulaminów wydanych na podstawie Statutu
obowi¹zuj¹ dotychczasowe regulaminy, o ile nie s¹ sprzeczne z ustaw¹
i Statutem.

§ 163

Po roku obowi¹zywania Statutu Komisja Organizacji i Rozwoju
Uniwersytetu dokona oceny stosowania Statutu i przedstawi odpowiednie
wnioski.

§ 164

Zmiany statutu odnosz¹ce siê do uczestników studiów doktoranckich
wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1 wrze�nia 2002 roku; wybór przedstawicieli tej
grupy do organów uczelni na kadencjê 2002�2005 okre�la regulamin
wyborczy.
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