
UCIilwAŁA I\iR 40/2020
UCZELhtIAltEJ KoMISJI wYBoRCzEI IJNTWERSYTETU sZczECŃsKIEGo

z dnia 19listopada2L2L

w sprawie zTniany uchwaĘ w sprawie fo*ry zglaszantakandydatow na członka radv
naukowej

Na podstawie $ l0 ust. l pkt. 2 załącnkanr 4 stanowiącego załąc:łrrkdo uchwały m 58120|9
Sęnatu Uniwersytefu Szczecińskiego z dnia 30 ma3a zots r. w sprawie przyjęcia Stafufu
Uniwersytefu Szczecińskiego w tręści uchwĄ nr 39/202o Uczelnianej Komisji Wyborczej
Uniwersytefu Szczecińskiego z c|nia l0 listopada 2o20 r.wprowadza się następujące zmiry1y;

sr
$ a przyjmuje brzmienie: ,Rekomendowane wrcry zgloszeniai oświadczeń stanowią
załącmikinr |,2 i 3 do uchwĄr''.

Załącznk nr 2 otrzymuje tytuł: ,,oświadczenie kandydata do rady naukowej insrymfu
o zgodzie na kandydowanie".

Po załącmiku nr 2 dodaje się nowy zatączrltk nr 3, którego treść jest załączona do
niniejszej uchwaĘ.

Uchwała wchodzi w życie z rlnię11podjęcia.

Przewodniczący UKW : Dariusz Chojecki
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ZN.ĄCZNIK NR 3

oŚwt^ł.rrcZENIE KANDYDATA Do RADY NAUKOwEJ INSTYTUTU o SPEŁNmNru
USTAwowYCH I sTATUTowYCH wytvtocÓw

oświadczam"źn:

1) mampehą zdolność do czynności prawnych;

2) korzystam zpehń praw publicmych;

3) nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem za umyŚlne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;

4) nie byłem(am) karany(a) karą dyscyplinarną;

5) w okresie od dnia 22 |ipa I9M r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem(am) w organach
bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 paździemika 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwapaństwa z|at|944-|990 oraz
treści tych dokumentów (Dz. U. z20I7 r. poz. 2|86, z fiżn. nn.), nie pełniłem(am) w nich
sfużby ani nie wspóĘracowałem(am) zĘmi organamil;

6) w dniu rozprczęcia kadencji rady naukowej instytufu:
nie ukańczę 67. rolat życia l będę miał(a) 67 lub więcej ukańczonych lat fna|eĘ skreślić
niewłaściwą frazę zapisaną kursywą] ;

7) przyjmuję do wiadomości, że mam prawo uczestniczenia w głosowaniach w sprawach
o nadanie stopnia naukowego w uprawnionej radzie naukowej insfrtutu pod warunkiem
nieukończeniaprzeze mnie 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji rady naukowej insĘr|utu
oraz pod warunkiern bycia zatnrdnionym na stanowisku profesora albo profesora Uniwersytetu
w okresie kadencji rady naukowej, do której kandyduję;

8) posiadam stopień naukowy doktora albo doktora habilitowanego;

9) jestem zatrudniony(a) w Uniwersytecie Szczecińskim jako podstawowym miejscu pracy
w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie pracowników badawczych albo badawczo-
dydaktycznych;

10) przyjmuję do wiadomości, że spełnierrie przez mtljLe wsrystkich wymienionych warunków
wpkt. l-5 (w przypadku osób urodzonych po 31 |ipca 1972 r. _ w pkt. la) oraz 8-9 jest
wymagane do skutecmego kandydowania do rady insĘrtutu2.

(data i czytelny podpis kandydata - imię i nazwisko)

' Nie dotyczy osób urodzonych po 3l lipca |972 r.
2 Podstawa prawna: art. fo ust. l oraz aft.34 ust. l ustawy z dnia}O lipca 2018 r. Prawo o szko|nictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2o2o r. poz. 85 ze m.); $ 2 ust. 2 pkt. l załącnllka do uchwały nr 58l2o|9 Senatu Uniwersytefu
Szczecińskiego z dnia 30 maja 2oI9 r. w sprawie prĄęcia statutu Uniwersytefu Szczecińskiego; $ 2 ust. 4
zatącznikz m 4 stanowiącego załącntilk do uchwaĘ nr 58/2019 Senafu Uniwersytetu Szczęcińskiego z dnia 30
maja2o19 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego; $ l pkt. l lit. b uchwaĘ nt 86/2o20 Senatu
Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 paźtńemika 2020 r. w sprawie zrniany statutu Uniwersytetu
Szczecińskiego w przedmiocie rad naukowych insĘltutów.


