
- 1 - 

Uchwała nr 13/21 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 marca 2021 roku 

w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego 

/wyciąg/ 

 

§ 2. 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2021 r., z zastrzeżeniem ust. 2 – 24. 

2. § 1 punkty: 2, 3 11, 12, 15, 24, 28, 49, 51, 52, 53, 54, 58, 65, 70, 80, 81, 90, 92, 93 niniejszej uchwały 

wchodzą w życie z dniem 1 września 2021 r. 

3. W okresie od dnia 01 kwietnia 2021 r. do dnia 02 listopada 2021 r. zadania rad wydziałów określone 

w przepisach Statutu wchodzących w życie z dniem 01 kwietnia 2021 r. wykonują rady dziekana. 

4. Kadencje prorektorów powołanych na kadencję 2020 – 2024 kończą się z dniem 31 sierpnia 2024 r.  

5. Kadencje dziekanów i prodziekanów powołanych na kadencję 2020 – 2024 kończą się z dniem 30 

września 2024 r. 

6. Kadencja Kolegium Elektorów powołanego na kadencję 2020 – 2024 kończy się z dniem 31 sierpnia 

2024 r. 

7. Kadencje rad dyscyplin naukowych powołanych na kadencję 2020 – 2024 kończą się z dniem 30 września 

2024 r. 

8. Nauczyciele akademiccy, o których mowa w § 29 ust. 3 Statutu w brzmieniu nadanym mu niniejszą 

uchwałą, spełniający w dniu 1 września 2021 r. wymagania określone w tym przepisie, stają się członkami 

rad dyscyplin naukowych od dnia 01 września 2021 r. i przed tą datą składają Rektorowi oświadczenia 

w przedmiocie spełniania wymagań określonych w art. 32 ust. 1 Ustawy. Z obowiązku złożenia Rektorowi 

oświadczeń w przedmiocie spełniania wymagań określonych w art. 32 ust. 1 Ustawy są zwolnieni 

nauczyciele akademiccy wybrani do rad dyscyplin na kadencję 2020-2024. 

9. Nauczyciele akademiccy i przedstawiciele doktorantów, o których mowa w § 29 ust. 4 Statutu w brzmieniu 

nadanym mu niniejszą uchwałą, spełniający w dniu 1 września 2021 r. wymagania określone w tym 

przepisie, wybrani na kadencję 2020 – 2024, zachowują członkostwo w radach dyscyplin naukowych do 

dnia zakończenia kadencji tych rad. Liczba tych nauczycieli akademickich i liczba przedstawicieli 

doktorantów w składzie rad dyscyplin pozostają na niezmienionym poziomie do dnia zakończenia 

kadencji tych rad. 

10. Przewodniczący i zastępcy przewodniczących rad dyscyplin naukowych pełniący te funkcje w dniu 01 

września 2021 r. stają się – odpowiednio – przewodniczącymi i zastępcami przewodniczących rad 

dyscyplin naukowych w rozumieniu Statutu w brzmieniu nadanym mu niniejszą uchwałą. 

11. Pierwsza kadencja Uczelnianej Rady do Spraw Ewaluacji Kształcenia utworzonej na podstawie Statutu 

w brzmieniu nadanym mu niniejszą uchwałą rozpoczyna się dnia 1 stycznia 2022 r. i kończy się z dniem 

31 grudnia 2024 r. 

12. Pierwsza kadencja rad wydziałów utworzonych na podstawie Statutu w brzmieniu nadanym mu niniejszą 

uchwałą rozpoczyna się dnia 03 listopada 2021 r. i kończy się z dniem 31 sierpnia 2024 r. 

13. Rady dziekana, o których mowa w § 74 Statutu w brzmieniu dotychczasowym, działają do dnia 02 

listopada 2021 r. 

14. Kadencja rzecznika do spraw rzetelności naukowej powołanego na kadencję 2021 – 2024 kończy się 

z dniem 31 grudnia 2024 r. 

15. Kadencja rzecznika do spraw równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi powołanego na 

kadencję 2021 – 2024 kończy się z dniem 31 grudnia 2024 r. 

16. Dyrektorzy i zastępcy dyrektorów szkół doktorskich pełniący te funkcje w dniu 01 września 2021 r. stają 

się – odpowiednio – dyrektorami i zastępcami dyrektorów szkół doktorskich w rozumieniu Statutu 

w brzmieniu nadanym mu niniejszą uchwałą; ich kadencje kończą się z dniem 30 września 2024 r. 
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17. Przewodniczący rad dyscyplin naukowych, w zakresie których jest prowadzone kształcenie w szkole 

doktorskiej, stają się członkami rady szkoły doktorskiej w miejsce przedstawicieli rad dyscyplin 

naukowych (§ 78 ust. 3 pkt 3 Statutu) od dnia 1 września 2021 r.  

18. Dyrektorzy i zastępcy dyrektorów instytutów pełniący te funkcje w dniu 01 września 2021 r. stają się – 

odpowiednio – dyrektorami i zastępcami dyrektorów instytutów w rozumieniu Statutu w brzmieniu 

nadanym mu niniejszą uchwałą; ich kadencje kończą się z dniem 30 września 2024 r. 

19. Kierownicy katedr i kierownicy zakładów pełniący te funkcje w dniu 01 września 2021 r. stają się – 

odpowiednio – kierownikami katedr i kierownikami zakładów w rozumieniu Statutu w brzmieniu 

nadanym mu niniejszą uchwałą; ich kadencje kończą się z dniem 30 września 2024 r. 

20. Kierownicy pracowni i kierownicy laboratoriów pełniący te funkcje w dniu 01 września 2021 r. stają się 

– odpowiednio – kierownikami pracowni i kierownikami laboratoriów w rozumieniu Statutu w brzmieniu 

nadanym mu niniejszą uchwałą. 

21. Dyrektor Centrum Języków Obcych oraz Dyrektor Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu pełniący 

te funkcje w dniu 01 września 2021 r. stają się – odpowiednio – Dyrektorem Centrum Języków Obcych 

oraz Dyrektorem Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu w rozumieniu Statutu w brzmieniu nadanym 

mu niniejszą uchwałą; ich kadencje kończą się z dniem 30 września 2024 r. 

22. Członkowie Rady Bibliotecznej będący członkami rady w dniu 01 września 2021 zachowują członkostwo 

w radzie do dnia zakończenia kadencji Rady z dniem 30 września 2024 r. 

23. Ocena okresowa nauczycieli akademickich przeprowadzona w roku 2021 obejmie okres 2017 – 2021. 

24. Rektor dostosuje treść indywidualnych aktów powołania osób wymienionych w ustępach 4, 5, 10, 14, 15, 

16, 18, 19, 21 do terminów upływu kadencji wynikających z niniejszej uchwały. 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 

/-/ 

prof. dr hab. Piotr Stepnowski 

 


