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Uchwała nr 76/2017-2018 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 28 września 2018 r. 

 

w sprawie wyznaczenia zadań do realizacji w roku akademickim 

2018/2019 związanych z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. 

 

Na podstawie § 52 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

uchwala się co następuje: 

§1 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2018 r. ustawy Prawo                           

o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1668), 

zwanej dalej ustawą, wyznacza się następujące zadania do zrealizowania w roku 

akademickim 2018/2019: 

1) w zakresie organizacji: 

a) przystosowanie struktury Uniwersytetu do nowego podziału dziedzin nauki 

i dyscyplin naukowych oraz innych przepisów ustawy i rozporządzeń 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

b) opracowanie zasad funkcjonowania wewnętrznych organów Uniwersytetu                   

w kompetencjach, których będzie nadawanie stopni naukowych doktora                  

i doktora habilitowanego oraz nadzór nad prowadzeniem szkół doktorskich; 

c) weryfikacja struktury administracji centralnej w Uczelni; 

2) w zakresie kształcenia: 

a) przyporządkowanie kierunków kształcenia do nowego podziału dziedzin 

nauki i dyscyplin naukowych; 

b) rozwój kształcenia dualnego i dostosowanie warunków jego realizacji do 

przepisów ustawy; 

c) kontynuacja działań związanych z umiędzynarodowieniem kształcenia, ze 

szczególnym uwzględnieniem wdrożenia anglojęzycznej wersji kształcenia 

na wybranych kierunkach studiów; 

3) w zakresie badań naukowych: 

a) przypisanie pracowników do nowego podziału dyscyplin naukowych; 

b) wybór dyscyplin do ewaluacji wg. kryteriów podanych w rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

c) opracowanie systemu zarządzania dyscyplinami naukowymi; 

4) podjęcie działań w zakresie projakościowej polityki kadrowej dostosowanej do 

ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem oceny kadry naukowo-dydaktycznej 

pod kątem nowych dyscyplin naukowych; 

5) opracowanie nowego Statutu Uczelni, regulaminu pracy i regulaminu 

zatrudniania dostosowanych do zapisów ustawy; 

6) powołanie Rady Uczelni. 
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§2 

Rektor, w terminie do dnia 31 października 2018 r., określi harmonogram działań 

objętych treścią niniejszej uchwały. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY SENATU 

REKTOR 

/-/PROF. DR HAB. ZYGMUNT LITWIŃCZUK 


