Decyzja nr 1/2021
Założyciela Wyższej Szkoły Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu
z dnia 20 września 2021 roku
w sprawie: zmian w Statucie Wyższej Szkoły Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz na podstawie § 104 ust. 1 Statutu
Wyższej Szkoły Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu, wprowadzam zmiany w Statucie
Wyższej Szkoły Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu nadanym decyzją nr 1/2019
Założyciela Wyższej Szkoły Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu z dnia 30 września 2019
r.
§1
1. W Statucie Wyższej Szkoły Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu nadanym decyzją
nr 1/2019 Założyciela Wyższej Szkoły Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu z dnia
|30 września 2019 r., zwanym dalej Statutem, wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się § 14;
2) w § 16 uchyla się ust. 7-9;
3) w § 19 ust. 1 pkt 2 wyraz „dziekani” zastępuję się wyrazem „dziekan”;
4) w § 32 ust. 1 pkt 3 wyraz „dziekani” zastępuję się wyrazem „dziekan”;
5) w § 32 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni posiadający tytuł naukowy profesora
lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu
pracy (w liczbie co najwyżej 3 osób);”;
6) w § 35 uchyla się pkt 14;
7) § 50 otrzymuje brzmienie:
„§ 50
Czas pracy nauczycieli akademickich jest określony zakresem ich obowiązków
naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.
Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaje zajęć
dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasady obliczania godzin
dydaktycznych w ramach rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych określa Rektor.
Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków dydaktycznych nauczyciela akademickiego
w danym roku akademickim określa Dziekan.”;
8) w § 54 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Od wyniku oceny okresowej przysługuje odwołanie do Rektora.”;
9) uchyla się § 55 – § 57;

10) § 58 otrzymuje brzmienie:
„§ 58.
1. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego bierze się pod uwagę roczną
ocenę dokonywaną przez studentów.
2. Studenci wyrażają opinię w oparciu o ankietę, której zasady oraz tryb
opracowania określa Rektor.”;
11) uchyla się § 59 – §63;
12) § 65 otrzymuje brzmienie:
„§ 65.
1. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich w I instancji
powołuje się uczelnianą komisję dyscyplinarną do spraw nauczycieli
akademickich.
2. Rektor powołuje rzecznika dyscyplinarnego spośród nauczycieli akademickich
posiadających co najmniej stopień doktora.
3. Kadencja rzecznika dyscyplinarnego trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia
roku następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja rektora.”;
13) § 66 otrzymuje brzmienie:
„§ 66.
Członkowie uczelnianej komisji dyscyplinarnej pochodzą z wyboru. Wyboru do
uczelnianej komisji dyscyplinarnej dokonuje Senat.”;
14) § 67 otrzymuje brzmienie:
„§ 67.
1. W skład uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich
wchodzi co najmniej 4 osoby. W skład uczelnianej komisji dyscyplinarnej Senat
wybiera:
1) jednego nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku profesora
zwyczajnego albo profesora nadzwyczajnego,
2) dwóch nauczycieli
akademickich,

akademickich

z

grupy

pozostałych

nauczycieli

3) jednego przedstawiciela studentów, wskazanego przez organ samorządu
studenckiego.
2. Wybory są tajne i dokonywane spośród zgłoszonych osób, które wyraziły zgodę na
kandydowanie. Tryb i zasady wyboru przedstawicieli studentów określa regulamin
samorządu studentów.
3. Przewodniczącym komisji jest osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 1. Senat wybiera
spośród członków komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 zastępcę
przewodniczącego uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli
akademickich.
4. Osoba pełniąca funkcję organu uczelni może być członkiem komisji dyscyplinarnej
po upływie 4 lat od zaprzestania pełnienia tej funkcji.
5. Kadencja uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich,
trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji Senatu.

6. Mandat członka komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich
wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
1) śmierci;
2) pisemnego zrzeczenia się mandatu;
3) odwołania;
4) utraty statusu nauczyciela akademickiego bądź studenta;
5) prawomocnego ukarania.
7. Do wyborów uzupełniających skład uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw
nauczycieli akademickich w trakcie kadencji stosuje się odpowiednio tryb
określony niniejszym paragrafie.
8. Tryb postępowania przed komisją dyscyplinarną do spraw nauczycieli
akademickich jak i szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego, sposób
wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych określa ustawa i przepisy
wykonawcze do ustawy.”;
15) § 78 otrzymuje brzmienie:
„§ 78.
Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne:
1) w skład komisji dyscyplinarnej do spraw studentów wchodzi 4 osoby w tym
dwóch nauczycieli akademickich i dwóch studentów;
2) w skład odwoławczej komisji dyscyplinarnej wchodzi 4 osoby w tym dwóch
nauczycieli akademickich. i dwóch studentów.”;
16) w § 79 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Przewodniczącymi mogą być wyłącznie nauczyciele akademiccy posiadający co
najmniej stopień naukowy doktora i niepełniący funkcji organów jednoosobowych
Uczelni.”;
17) w § 82 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Kadencja rzecznika dyscyplinarnego powoływanego przez Rektora trwa cztery lata i
rozpoczyna się z dniem 1 stycznia następującego po roku, w którym rozpoczęła się
kadencja Rektora.”.
2. Tekst jednolity Statutu zawierający wprowadzone zmiany zawiera załącznik do niniejszej
decyzji.
3. Do oceny nauczycieli akademickich za okres 2016-2020 stosuje się kryteria określone
w § 56 i 57 Statutu w dotychczasowym brzmieniu.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

