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Uchwała nr /2019 

Senatu UniwersytetuOpolskiego 

z dnia  2019 r.  

w sprawie uchwalenia przepisów wprowadzających Statut Uniwersytetu Opolskiego 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz.U. 2018.1668 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Rady Uniwersytetu Opolskiego oraz opinii 

związków zawodowych działających w Uniwersytecie Opolskim, Senat Uniwersytetu Opolskiego 

uchwala co następuje:  

 

§ 1 

1. Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu, powołany Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu 

Opolskiego nr /2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r., staje się dyrektorem szkoły doktorskiej, o 

którym mowa w § 32 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Opolskiego 2019. 

2. Kanclerz Uniwersytetu, o którym mowa w § 93 Statutu Uniwersytetu Opolskiego 

uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Opolskiego 29 czerwca 2006 r. uchwałą nr 18/2005-

2008 z późn. zm., staje się kanclerzem, o którym mowa w § 32 ust. 1 pkt 4 Statutu 

Uniwersytetu Opolskiego 2019. 

3. Kwestor Uniwersytetu, o którym mowa w § 94 Statutu Uniwersytetu Opolskiego 

uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Opolskiego 29 czerwca 2006 r. uchwałą nr 18/2005-

2008 z późn. zm., staje się kwestorem, o którym mowa w § 32 ust. 1 pkt 5 Statutu 

Uniwersytetu Opolskiego 2019. 

 

§ 2 

1. Szkoła doktorska Uniwersytetu, utworzona Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Opolskiego 

nr /2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r., staje się szkoła doktorską, o której mowa w § 39 ust. 1. 

pkt 1 Statutu Uniwersytetu Opolskiego 2019. 

2. Rada programowa szkoły doktorskiej Uniwersytetu, powołana Zarządzeniem Rektora 

Uniwersytetu Opolskiego nr /2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r., staje się radą programową 

szkoły doktorskiej, o której mowa w § 51 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Opolskiego 2019. 

3. Członkowie rady programowej szkoły doktorskiej, powołani Zarządzeniem Rektora 

Uniwersytetu Opolskiego nr /2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r., stają się członkami rady 

naukowej Uniwersytetu, o której mowa w § 12 Statutu Uniwersytetu Opolskiego 2019. 

4. Pozostałych członków rady naukowej Uniwersytetu, o których mowa w § 29 ust. 3 pkt 2 

Statutu Uniwersytetu Opolskiego 2019 powoła Rektor do 30 czerwca 2019 r. 

5. Kadencja pierwszej rady programowej oraz pierwszego dyrektora szkoły doktorskiej upływa 

31 sierpnia 2024 r. 

 

§ 3 

1. Rektor w drodze zarządzenia określi do 30 czerwca 2019 r. strukturę organizacyjną 

Uniwersytetu, a w szczególności nazwy wydziałów, nazwy instytutów, dyscypliny naukowe 

przyporządkowane do instytutów oraz kierunki studiów przyporządkowane do 



 

2 

 

poszczególnych instytutów w oparciu o przepisy Statutu Uniwersytetu Opolskiego z dnia  

 2019 r. . 

2. Rektor na wniosek dyrektorów instytutów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały, 

utworzy w drodze zarządzenia do 30 września 2019 r. wewnętrzną strukturę instytutów. 

3. Zarządzenia, o których mowa w ust. 1–2 obowiązują od dnia wejścia w życie statutu.  

 

§4  

1. Rektor do dnia 30 czerwca 2019 r. powoła: 

1. prorektorów; 

2. dyrektorów instytutów; 

3. dziekanów wydziałów.  

2. Kadencja osób pełniących funkcje określone w ust. 1 trwa od 1 października 2019 r. do 31 

sierpnia 2020 r.  

 

§ 5 

1. Rektor powoła koordynatorów kierunków na wniosek dyrektorów instytutów, o których 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały, w ciągu czternastu ( 14 ) dni od ich powołania. 

2. Do wniosku o powołanie koordynatora kierunku dołącza się opinię dziekanów o których 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 uchwały wyrażoną w ciągu 3. dni od przedstawienia kandydatury 

przez dyrektora instytutu o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały.  

 

 


