
 
 

 UNIWERSYTET     
MIKOŁAJA KOPERNIKA 
 W TORUNIU 
 

UCHWAŁA Nr 66 

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

z dnia 27 maja 2014 r. 
 

zmieniająca Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.)  

 
S e n a t   uchwala, co następuje: 

§ 1 
W uchwale nr 135 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 
22 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) dodaje się § 19a w brzmieniu: 

„1. Podstawową jednostką organizacyjną, może być także jednostka organizacyjna 
niebędąca wydziałem. 

2. Jednostka, o której mowa w ust. 1 może być utworzona, gdy pracować w niej będzie 
co najmniej pięciu nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub 
stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych w Uniwersytecie jako 
podstawowym miejscu pracy, reprezentujących dyscypliny lub dziedziny nauki,  
w zakresie których są w tej jednostce prowadzone badania naukowe w rozumieniu 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96,  
poz. 615 ze zm.) mające szczególne znaczenie dla Uniwersytetu oraz rozwoju nauki 
i wiedzy. 

3. Radę naukową jednostki, o której mowa w ust. 1 powołuje rektor”. 
 

2) § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 „1. Wydziały oraz podstawowe jednostki organizacyjne niebędące wydziałem tworzy, 

przekształca i likwiduje rektor po zasięgnięciu opinii senatu. Opinie w sprawie 
utworzenia, przekształcenia i likwidacji wydziału lub innej podstawowej jednostki 
organizacyjnej niebędącej wydziałem wyrażają na wniosek rektora lub z własnej 
inicjatywy rady właściwych wydziałów lub podstawowych jednostek 
organizacyjnych niebędących wydziałami.” 

 
3) w § 38 dodaje się  ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Zadania, zakres działania oraz strukturę organizacyjną podstawowej jednostki 
organizacyjnej niebędącej wydziałem określa regulamin uchwalony przez senat na 
wniosek rektora zaopiniowany przez radę naukową tej jednostki”. 

 
  



 
 

 
4) w § 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W posiedzeniach senatu z głosem doradczym uczestniczą dyrektor podstawowej 
jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem, kanclerz, zastępca kanclerza do spraw 
Collegium Medicum, kwestor, zastępca kwestora do spraw Collegium Medicum, 
dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, dyrektorzy szpitali uniwersyteckich oraz po 
jednym przedstawicielu z każdego związku zawodowego działającego 
w Uniwersytecie”. 

 
5) dodaje się § 62a w brzmieniu: 

„1. Podstawową jednostką organizacyjną niebędącą wydziałem kieruje dyrektor, 
powoływany w drodze konkursu przez rektora spośród nauczycieli akademickich 
posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, 
zatrudnionych w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy po zasięgnięciu 
opinii rady naukowej na okres nie dłuższy niż cztery lata”. 

2. Łączny okres nieprzerwanego pełnienia funkcji dyrektora nie może trwać dłużej niż 
osiem lat. 

3. Dyrektora, o którym mowa w ust. 1 odwołuje rektor na wniosek rady naukowej lub  
z własnej inicjatywy”. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 maja 2014 r. 
 
 

Przewodniczący Senatu 
 
 
 

prof. dr hab. Andrzej Tretyn 
R e k t o r 


