
UCHWAŁA NR 18/2012 
SENATU KARKONOSKIEJ PA ŃSTWOWEJ SZKOŁY WY ŻSZEJ 

 W JELENIEJ GÓRZE 
z dnia 25 czerwca 2012 roku 

 
 
w sprawie: zmiany Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze  
 
Podstawa prawna: art. 56 ust.1 w związku z art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),  

 
§ 1 

 
§ 2 ust. 4 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 
1. w wersji angielskiej - KARKONOSZE COLLEGE 
 

§ 2 
 
W § 27 dodaje się ust.  3 i 4 w brzmieniu: 
3. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi stanowią 12% składu senatu. 
4. Przedstawiciele studentów stanowią 24 % składu senatu. 

 
§ 3 

 
W § 28  ust.1 dodaje się pkt 14 w brzmieniu: 
14) wyrażenie zgody na podjęcie lub kontynuowanie przez rektora i dziekana  dodatkowego 
zatrudnienia w ramach stosunku pracy.  

 
§ 4 

 
W § 34 ust. 1 dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu: 
11)  dwóch wybranych przedstawicieli studentów, 
12)  z każdego wydziału jeden przedstawiciel nauczycieli akademickich i jeden przedstawiciel  
      pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybranych przez radę wydziału.   

 
§ 5 

W § 39:  
a)  ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
    3) osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego     
     zatrudnieni na wydziale posiadający bierne prawo wyborcze,  
 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
   2.  Procentowy udział nauczycieli akademickich nie może stanowić więcej niż 75% składu    
        rady wydziału.  
 
c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
    3. W posiedzeniach rady wydziału uczestniczą z głosem doradczym: 
        1)  osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego     



             zatrudnieni na wydziale nie posiadający biernego prawa wyborczego, 
       2) przedstawiciele związków zawodowych,  po jednym z każdego związku. 

 
§ 6 

W §  71 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
2. Rektor może obniżyć wymiar zajęć dydaktycznych poniżej dolnej granicy wymiaru ustalonej 
zgodnie z art. 130 ust. 3, w przypadku powierzenia nauczycielowi akademickiemu 
wykonywania ważnych zadań lub realizowania przez nauczyciela akademickiego projektów 
badawczych.  
 

§ 7 
W §  79 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
2. Wnioski wynikające z oceny mają wpływ na: 

1) wyróżnienia i nagrody, 
2) dofinansowanie udziału w konferencjach naukowych, 
3) zatrudnienie na studiach podyplomowych i kursach, 
4) pierwszeństwo w kwalifikacji  tekstów naukowych do druku i wydawnictw 

uczelnianych, 
5) rozwiązanie stosunku pracy.  

 
§8 

 
Dodaje się § 108 w brzmieniu: 
Osoby wybrane na funkcję organów jednoosobowych Uczelni  oraz  osoby będące  w składzie 
organów kolegialnych Uczelni  przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 marca 2011 
roku o zmianie ustawy Prawo szkolnictwie wyższym, ustawie o stopniach naukowych i tytule 
naukowym  oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw(Dz. U. Nr 84, poz. 455), pełnią swoją funkcję  do końca okresu kadencji. 

 
 
 
 
 

Rektor 
 

dr hab. Henryk Gradkowski 
prof. Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej 

w Jeleniej Górze 
 


