
  

  

Uchwała nr 36/2020 
Rady Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego 

z dnia 23 wrzesień 2020 roku 
 
 

w sprawie: zaopiniowania zmian w Statucie Uniwersytetu Łódzkiego. 

 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 22 września 2020 roku o 
wyrażenie opinii w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Łódzkiego przyjętego uchwałą nr 440 
Senatu UŁ w dniu 27 maja 2019 roku ze zmianami wprowadzonymi uchwałami nr 577 Senatu UŁ z dnia 
16 września 2019 r. i nr 661 Senatu UŁ z dnia 27 stycznia 2020 r., polegających na:  
 

1) w § 15 uchyla się ust. 2a; 

2) w § 20 uchyla się ust. 3; 

3) w § 31  

- ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. W Uniwersytecie działają komisje do spraw stopni naukowych jako organy Uniwersytetu 

powołane do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, a także do 

prowadzenia postępowań, o których mowa w art. 327 ust. 4 i art. 328 ust. 4 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.).” 

- po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:  

„4. Kadencja komisji do spraw stopni naukowych trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 

roku następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja senatu.”; 

4) w § 33 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„1. Komisją do spraw stopni naukowych kieruje przewodniczący powoływany przez rektora na 

okres kadencji komisji po zasięgnięciu opinii senatu i kolegium do spraw nauki.”;  

5) w § 33 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:  

„4. W uzasadnionych przypadkach przewodniczącym komisji może być inna osoba niż dziekan, 

o którym mowa w ust. 2 i 3, powoływana przez rektora spośród profesorów i profesorów 

uczelni posiadających stopień doktora habilitowanego reprezentujących dyscyplinę naukową 

objętą właściwością komisji.”; 

6) w § 39 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:  

„3. Posiedzenia organów kolegialnych oraz komisji, zespołów i innych ciał kolegialnych 

niebędących organami Uniwersytetu mogą być przeprowadzane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności: 



  

  
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami, 

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia 

mogą wypowiadać się w jego toku 

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”; 

7) w § 66 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:  

„3. Posiedzenia rady wydziału mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zapewniających w szczególności: 

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami, 

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia 

mogą wypowiadać się w jego toku 

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”; 

8) w § 194 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Dyrektor szkoły powoływany i odwoływany jest przez rektora po zasięgnięciu opinii kolegium 

do spraw nauki właściwego dla danej dziedziny”. 

9) w § 219 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:  

„2. Senat uchyla uchwałę rady uczelni sprzeczną z ustawą lub statutem. Senat może uchylić 

uchwałę, jeżeli jest ona sprzeczna z ważnym interesem Uniwersytetu.”; 

10) po § 225 dodaje się § 225a w następującym brzmieniu:  

„§ 225a 

1. W okresie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. § 31 ust. 2, § 33 ust. 1 oraz § 194 

ust. 6 niniejszego statutu stosuje się z pominięciem obowiązku uzyskania opinii kolegium do 

spraw nauki. 

2. „Kadencja komisji do spraw stopni naukowych powołanej w okresie, o którym mowa w ust. 

1, rozpoczyna się w dniu jej powołania przez rektora i upływa 31 grudnia 2024 r.”. 

 
 
Rada proponowane zmiany Statutu opiniuje pozytywnie. 
 
 
 
Przewodniczący Rady Uczelni 
 
 
 
Roman Wieczorek 


