Uchwała Nr V/68
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
z dnia 26 listopada 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy

Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.
z 2012 r. poz. 572, poz. 742, poz. 1544, z 2013 r. poz. 675 i poz. 829) po zasięgnięciu opinii związków
zawodowych uchwala się, co następuje:

§ 1.
W załączniku do uchwały nr IV/187 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
w Legnicy wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 4 pkt 1 i 3 otrzymują brzmienie:
„1) w języku angielskim – The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica;
3) w języku hiszpańskim – Nacional Universidad de Formación Profesio de Witelon en Legnica;”,

2)

w § 7 w ust. 3 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:
„Kierowników tych jednostek zatrudnia i zwalnia rektor.”,

3)

w § 16 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) wybrani przedstawiciele:
a) nauczycieli akademickich - po dwóch z każdego wydziału;
b) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - nie mniej niż 10% składu senatu;
c) studentów - nie mniej niż 20% składu senatu.”,

4)

w § 17:
a) w pkt 3 skreśla się wyrazy „oraz specjalności”,
b) dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) ustalenie dla rad wydziałów wytycznych w zakresie planów studiów i programów kształcenia oraz
planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających,”,
c) w pkt 5 na końcu zdania skreśla się wyrazy „i szkoleń”,

5)

w § 20:
a) w pkt 3 skreśla się wyrazy „oraz specjalności”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) tworzenie i likwidacja specjalności:”,

6)

w § 25 w ust. 3:
a) w pkt 9 kropkę zastępuje się przecinkiem,
b) dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) podejmuje decyzje w sprawie uruchamiania szkoleń.”,

7)

w § 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W skład komisji wchodzi 5 osób:
1) przedstawiciele nauczycieli akademickich – w liczbie 3,
2) przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
3) przedstawiciel studentów.”,

8)

w § 35 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dla ważności wyborów konieczny jest udział co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania; w przypadku
niespełnienia tego warunku, zarządza się drugi termin wyborów w tym samym dniu, przy czym dla
ważności wyborów wystarcza udział 1/4 uprawnionych do głosowania”,

9)

w § 54 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uczelni przy pomocy kwestora i zastępcy kanclerza. Kanclerz
działa w ramach upoważnienia udzielonego przez rektora oraz na podstawie postanowień statutu.”,

10) dodaje się § 69a w brzmieniu:
„§ 69a 1. Dyplomowani bibliotekarze i dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej
zatrudniani są na stanowiskach wymienionych w art. 113 Ustawy pod warunkiem spełnienia
poniższych wymogów.
2. Osoby wskazane w ust. 1 powinny posiadać:
1) tytuł zawodowy lub tytuł równorzędny,
2) co najmniej dwuletni staż pracy w bibliotece naukowej, ośrodku informacji naukowej,
archiwum albo na stanowiskach nauczyciela akademickiego,
3) udokumentowany dorobek działalności organizacyjnej i pracy dydaktycznej.

3.

Wymagany staż pracy na poniższe stanowiska wynosi:
1) starszy kustosz dyplomowany i starszy dokumentalista dyplomowany – co najmniej 4 lata
pracy na stanowisku kustosza dyplomowanego lub dokumentalisty dyplomowanego,
2) kustosz dyplomowany i dokumentalista dyplomowany – co najmniej 3 lata pracy na
stanowisku adiunkta bibliotecznego lub adiunkta dokumentacji naukowej albo 8 lat pracy
bibliotecznej lub w informacji naukowej, archiwalnej,
3) adiunkt biblioteczny i adiunkt dokumentacji i informacji naukowej – co najmniej 2 lata pracy
na stanowisku asystenta bibliotecznego lub asystenta dokumentacji naukowej albo 6 lat
pracy bibliotecznej lub w informacji naukowej lub archiwalnej,
4) asystent biblioteczny i asystent dokumentacji i informacji naukowej – co najmniej 2 lata
pracy bibliotecznej lub w informacji naukowej, archiwalnej lub na stanowisku pracownika
naukowo-dydaktycznego, dydaktycznego lub naukowego.”,

11) w § 74 skreśla się ust. 3.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu

