
STATUT

Ateneum-Szkoły Wyższej z siedzibą w Gdańsku

RozDzlAŁ 1'

Postanowienia ogólne

1. Ateneum-Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku, ZWana dalej,,uczelnią'', jest uczelnią niepubliczną

UtWorzoną przez,,Scientię'' spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Gdyni, ZWaną dalej ,,zalożycielem''.

2. Uczelnia działa na podstawie ustawy zdnia20 lipca 2018 r' Prawo o szkolnictwie wyższym inauce,

zwanej dalej,,ustawą" oraz niniejszego statutu.

3. Siedzibą uczelnijest miasto Gdańsk.

4. Uczelnia prowadzi działalność w swojej siedzibie oraz W Filii Zagranicznejw Sewilli (Hiszpania),

zwa nej da lej,,filią zagraniczną" .

5'. Uczelnia ma osobowość prawną.

6' Uczelnia moze używać następujących nazw skróconych:

1) Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku

2) Ateneum-Szkoła Wyższa

3) Ateneum

4)A-SW.

7.' Nazwa Ateneum-Szkoła Wyższa w tłumaczeniu na język angielski brzmi: Ateneum University in

Gdańsk.
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L. Uczelnia jest członkiem Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich'

2' Nadzór nad uczelnią, W zakresie ustalonym W ustawie, sprawuje minister właściwy

do spraw szkolnictwa Wyższego.

Podstawowe Zadania uczelni określa ustawa.

1. Uczelnia moze prowadzić działalność gospodarczą, wyodrębnioną organizacyjnie

ifinansowo od działalności, o którejmowa w art' 11 ustaWy'

2' Działalność gospodarcza, o której mowa W ust. l, wykonywana jest w formie zakładów,

tworzonych, przekształcanych i likwidowanych przez rektora za zgodą załozyciela, jak równiez

poprzeztworzenie spółek kapitałowych.

3. Zakładem kieruje kierownik, powoływany i odwoływany przez rektora zazgodązałożyciela.

4' Działalność gospodarc za może być prowadzona W zakresie handlu i usług. Zakres tej działalności

nie może być sprzeczny z zadaniami i misją uczelni.

5. Zasady prowadzenia działalnościgospodarczejokreśla regulamin ustalony przez rektora i

zatwierdzo n y przez założyciela'

RoZDzlAŁ 2

Organizacja uczelni

s3
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1. Podstawową jednostką organizacyjną uczelnijest wydział zzastrzeŻeniem postanowień ustępu 4"

Wydział prowadzi przynajmniej jeden kierunek studióW'

2. Wydział tworzy, przekształca i likwiduje rektor '

3. Wydziałem kieruje dziekan.

4. W filii nie tworzy się wydziałów'

1.Wramachwydziałumogąbyćtworzonejednostkiwydziałowe:

katedry, zakłady, laboratoria, prowadzące działalność badawczą i dydaktyczną

w zakresie określonych dziedzin nauki, dyscyplin lub specjalności naukowych'

2. Warunkiem utworzenia katedry lub zakładu jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy co

najmniej jednego nauczyciela a kademickiego posiadającego stopień na ukowy doktora'

3. W celu wykonywania zadań wspólnych dla całej uczelni mogą być tworzone jednostki

ogólnouczelnia ne.

4. Jednostki, o których mowa W ust. l i 3, tworzy, przekształca i likwiduje rektor' Kierowników tych

jednostek powołuje i odwołuje rektor'

5' Szczegółową strukturę organizacyjną uczelni określa regulamin organizacyjny wydany przez

rektora.
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Uczelnia może prowadzić studia wspólne, tworzyć filie, w tym Za granicą.

1' W uczelnidziała system biblioteczno-informacyjny, w skład którego wchodzi biblioteka wrazZ

czytelnią oraz ośrodek informacji naukowej' Biblioteka jest ogólnouczelnianą jednostką

o rga nizacyjną.

2. Szczegołową organiza cję oraz zasady działania biblioteki określa rektor.
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3. Z bibliotekimają prawo korzystać, na zasadach nieodpłatnych, pracownicy' studenci' uczestnicy

studiów podyplomowych i kursów prowadzonych przez uczelnię'

4. W ramach posiadanych mozliwości, w zakresie niekolidującym z korzystaniem

z biblioteki przez osoby, o których mowa W ust' l, ze zbiorów udostępnionych

w czytelni mogą korzystać osoby niebędące pracownikami i studentami uczelni'

po wniesieniu opłaty ustalonej na dany rok przez rektora oraz udostępnieniu danych osobowych' o

których mowa w ust" 5.

5. W związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informatycznego uczelnia może przetwarzać

następujące dane osobowe osób korzystających z systemu: imiona

i nazwisko, adres zameldowania, adres aktualnego zamieszkania (pobytu)' adres poczty

elektronicznej, numer telefonu, miejsce pracy/ naZWę uczelni, formę i kierunek studiów' rok studiów'

nUmer albumu, nazwę, serię i numer dokumentu tożsamości, PESEL' numer legitymacji studenckiej'

RozDZlAŁ 3

Organy uczelni

1. Organem kolegialnym uczelnijest senat'

Ż. organamijednoosobowymiuczelnisą:

1) rektor,

2)dziekan,

3) dziekan filii..

s10

]-. W skład Senatu wchodzą:

1-) rektor jako przewodniczący,
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2) dziekani,

3) dwaj przedstawiciele założyciela ,

4)pojednymprzedstawicielunauczycieliakademickichzkażdegowydziału,

5)jeden przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,

6) przedstawiciele studentów w liczbie zapewniającejim 20% składu senatu'

2. W posiedzeniu senatu, z głosem doradczym, mo8ą uczestniczyć: kwestor i dyrektor

administracyjnyorazinneosobyzaproszoneprzezrektoralubzałożyciela'

3. W posiedzeniu senatu uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel każdego związku

zawodowego działającego w uczelni'
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1. Wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich i przedstawicieli pracowników niebędących

nauczycielami akademickimi do senatu odbywają się według następujących zasad:

1) czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje osobom zatrudnionym w uczelni w pełnym wymiarze

czasu pracy' Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdemu wyborcy'

2) wybory przeprowadzają komisje wyborcze powołane przez rektora'

3) czas i miejsce przeprowadzania oraz szczegółowy tryb wyborów określa rektor i podaje do

wiadomości nie później niż na 14 dni przed dniem wyborów'

4) nauczyciele akademic cy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi dokonują

wyboru na odrębnym zebraniu ogólnym, w głosowaniu tajnym'

5) wybrani zostają kandydaci, na których oddano najwięcej głosów'

2. Tryb wyboru przedstawicieli studentów określa regulamin samorządu studenckiego'
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1. Czas trwania kadencji senatu wynosi cztery lata'

2' Kadencja senatu, o której mowa w ust'L, rozpoczyna się ]" września roku, w którym senat

został powołany, a kończysię 3L sierpnia w roku, w którym upływa kadencja'

3. Czas trwania członkostwa przedstawicieli studentów w senacie określa regulamin samorządu

studenckiego.



4. Mandat członka senatu Wygasa W przypadku:

1) upływu kadencji,

2) przejścia przedstawiciela danejgrupy pracowniczej do innej grupy pracowniczej,

3) pisemneg o zrzeczenia się mandatu lub funkcji,

4) odwołania,

5) śmierci,

6) rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,

7) ukończenia studióW lub skreślenia z listy StudentóW w przypadku członków Senatu będących

stude nta m i.

5' ZałoŻyciel moze odwołać członka senatu przed upływem kadencji w przypadku:

1-) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech posiedzeniach'

2) długotrwałej choroby, uniemozliwiającej udział w pracach Senatu'

3) skazania praWomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa'

4)prowadzenieprzezniegodziałalnościniezgodnejzinteresemuczelni,

5) z innych ważnych przYczyn.
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Do zadań senatu naleŻy:

1)uchwalanie regulaminu studiów;

2)uchwalanie strategii uczelni i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji;

3)opiniowanie kandydatów na rektora;

4) przeprowadza n ie oce ny fu nkcjo nowa n ia ucze I n i;

5)formułowanie rekomendacji dla rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań;

6) zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego uczelni;

7) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami;



o rachunkowości, a w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa -

również zgodnie z przepisami o finansach publicznych

8)ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia i na

kształcenie specja listyczne;

9)ustalanie programów studiów, studióW podyplomowych i kształcenia specjalistycznego;

1-0)dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania

finansowego uczelni

11)określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się;

1_2)wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i

na u ki;

13)wykonywanie zada ń związanych z:

a)przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji, zwanej dalej "PRK'" do kwalifikacji

nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych'

b)włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu

studiów podyplomowych i innych form kształcenia

- zgodnie z ustawą zdniaZ2grudnia 2Ot5 r.o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz' U' zŻoI7 r'

poz. 986 iL475 orazz2OIS r. poz' 650);

16) inne sprawy zastrzeżone w ustawie do wyłącznej kompetencji senatu'

514

1. Senat obraduje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych w obecności co najmnie'1

połowy statutowej liczby członków'

2. Posiedzenia zwyczajne senatu zwołuje rektor w miarę potrzeb, nie rzadziejjednak niż raz w

semeStrze, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej'

3. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje rektor z własnej inicjatywy, na wniosek założyciela lub pisemny

wniosek co najmniej 1/3 statutowej liczby członków senatu. Wniosek

o zwołanie posiedzenia nadzwyczajnego powinien określać przedmiot posiedzenia' Posiedzenie

nadzwyczajne powinno byĆ zwołane nie póŹniej niż w ciągu ]-4 dniod daty zgłoszenia wniosku'
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L, Senat uchwala regulamin swoich obrad'

2. Senat może powoływaĆ stałe idoraźne komisje, ustalając ich skład izakres działania'

3.Głosowaniewczasieobradsenatujestjawne,chybaże:

1) dotyczy spraw PersonalnYch,

2) wniosek o głosowanie tajne złoży co najmniej trzech członków senatu'

4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem spraw/ dla których przepisy ustawy

przewidują wyższe wymagania'

5. Uchwały senatu są wiążące dla wszystkich organów uczelni i członków społeczności akademickiej

uczel ni.

6' obrady senatu są protokołowane'

1' Rektora powołuje I odwołuje założyciel, po zasięgnięciu opinii przez Senat, spośród osób

posiadających co najmniej stopień naukowy doktora'

2' Powołanie rektora następuje na czas nieokreślony'

3. Rektor kieruje działalnością uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz. Rektor jest przełozonym

pracowników i studentów.

917

1-. Do kompetencji rektora nalezą sprawy dotyczące uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez

ustawę lub statut do kompetencji innych organów uczelni'

2. Do kompetencji rektora nalezy w szczególności:

1) reprezentowa nie uczelni;

Z|zarządzanie ucze l n i ą;

3)przygotowywa nie projektu statutu oraz projektu strategii uczelni;
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4)sl<łada nie sprawozd an ia z r ealizac| strategii uczel ni;

5)wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;

6)powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni iich odwoływanie;

7)prowadzenie polityki kadrowej w uczelni;

8)tworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu;

g) opracowywanie planu rzeczowo-finansowego uczelni i przedstawianie go senatowi do

zatwierdze nia;

10)prowadzenie gospodarki finansowej uczelni;

11)zapewnianie wykonywania przepisów obowiązujących w uczelni

z zastrzeŻeniem postanowień ust'3'

3. Rektor podejmuje decyzje dotyczące mienia igospodarki uczelniw zakresie zwykłego zarządu'

Zaciąganie zobowiązań finansowych przewyższających kwotę 3O0 ooo (słownie: trzysta tysięcy)

złotych) , zawieranie umów o wartości przewyższającej wyżej wymienioną kwotę lub obciążanie

mienia uczelni powyżej wyżej wymienionej kwoty Wymaga uzgodnienia z założycielem'

4' Rektor moze upoważniać pracowników do załatwiania spraw w określonym zakresie i powoływać

pełnomocników.

5. Rektor składa założycielowi roczne sprawozdanie z działalności uczelni'
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].. Dziekana powołuje i odwołuje założyciel'

2. Powołanie dziekana następuje na czaS nieokreślony'

3. od decyzjidziekana służy odwołanie do rektora. odwołanie wnosisię w terminie 14 dniod

doręczenia lub ogłoszenia decyzji zainteresowanej osobie'

4. Dziekan kieruje wydziałem ireprezentuje go na zewnątrz' Dziekan jest przełożonym pracowników i

studentów wydziału'

5. Do kompetencji dziekana należy:

L) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału,



2) reprezentowanie wydziału na ZeWnątrZ, w senacie oraz przed innymi organami uczelni'

3) podejmowanie działań w celu pozyskania środków finansowych na badania naukowe'

4) podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach studenckich'

5) opracowanie strategii rozwoju wydziału zgodnej Ze strategią rozwoju uczelni'

6) dbanie o rangę i pozycję wydziału,

7) realizacja uchwał senatu w zakresie jego kompetencji'

8) powoływanie w razie potrzeby komisji dziekańskich oraz pełnomocników dziekana'

9) podejmowanie działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wydziału'

10)dbanie o przestrzeganie prawa orazporządku ibezpieczeństwa na terenie wydziału'

11) ustalanie szczegółowych planów zajęć prowadzonych na wydziale'

1-2) r ozdzial za jęć dyd a ktycznych m ięd zy jed nostki o rga n i za cyj n e wyd ziału'

13) podejmowanie decyzji dotyczących współdziałania w sprawach dydaktycznych

z innymi wydziałami oraz uczelnianymi jednostkami organizacyjnymi'

14)tworzenie warunków do udziału pracowników i studentów we współpracy międzynarodowej'

15)wdrażanieidoskonaleniewewnętrznychsystemóWjakościkształcenia

oraz podejmowanie innych działań projakościowych'

6. Dziekanem moze być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora'
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1. Dziekana filii powołuje i odwołuje załozyciel'

2' Powołanie dziekana filii następuje na czas nieokreślony'

3' od decyzjidziekana filiisłuży odwołanie do rektora' odwołanie wnosisię w terminie 14 dniod

doręczenia lub ogłoszenia decyzji zainteresowanej osobie'

4' Dziekan filii kieruje filią i reprezentuje ją na zewnątrz. Dziekan filii jest przełożonym pracowników i

studentów filii.

5. Do kompetencji dziekana filii należy:

1) sprawowanie nadzoru nad działalnością filii,

2) reprezentowanie filii na ZeWnątrZ i przed innymi organami uczelni'



3) podejmowanie działań w celu pozyskania środków finansowych na badania naukowe'

4) podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach studenckich'

5) opracowanie strategii rozwoju filii zgodnej Ze Strategią rozwoju uczelni'

6) dbanie o rangę i pozycję filii,

7) realizacja uchwał senatu w zakresie jego kompetencji'

8) powoływanie w razie potrzeby komisjidziel<ana filiioraz pełnomocników dziekana filii'

9)podejmowaniedziałańniezbędnychdoprawidłowegofunkcjonowaniafilii,

10) dbanie o przestrzeganie prawa oraz porządku i bezpieczeństwa na terenie filii'

1L) ustalanie szczegółowych planów zajęć prowadzonych w filii'

IŻ) rozdzia| zajęć dydaktycznych w filii,

13) podejmowanie decyzji dotyczących współdziałania w sprawach dydaktycznych,

z wydziałami oraz innymi uczelnianymi jednostkami organizacyjnymi'

14) tworzenie warunków do udziału pracowników i studentów we współpracy międzynarodowej,

15) wdrażanie i doskona lenie wewnętrznych systemów jakości kształcenia

oraz podejmowanie innych działań projakościowych,

6. Dziekanem filii może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora'
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Mandat osoby pełniącejfunkcję organu jednoosobowego Wygasa na skutek:

1) pisemnego zrzeczenia się mandatu ,

2)odwołania,'

3) śmierci,

4) rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy

5) zmiany podstawowego miejsca pracy nauczyciela akademickiego'



L,

2.
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1. Rektor sprawuje Wewnętrzny nadzór nad aktami wydawanymi przez organy uczelni'

2. W przypadku podjęci a przezsenat uchwały niezgodnej z przepisami ustawowymi' statutem lub

naruszającej interes uczelni, rektor, w porozumieniu z założycielem zawiesza jejwykonanie i

wskazując niezgodność bądź naruszenie przedkłada senatowi do ponownego roZpatrzenia' Jezeli

senat nie uchyli lub nie zmieni tej uchwały w terminie miesiąca, uchwała traci moc'

3. W przypadku podjęciaprzezdziekana /dziekana filiidecyzji niezgodnejz przepisami ustawowymi'

Statutem lub naruszającej interes uczelni, rektor, zawiesza jej wykonanie i wskazując niezgodność

bądź naruszenie przedkłada dziekanowi/dziekanowi filii do ponowne8o roZpatrzenia' Jezeli

dziekan/dziekan filii nie uchyli lub nie zmienitejdecyzjiwterminie 14 dni' decyzja traci moc'
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Kwestor pełni funkcję głównego księgowego'

głównego księgowego określa rektor'

Kwestora powołuje i odwołuje rektor.

obowiązki i uprawnienia kwestora jako

RozDZlAŁ 4

PracownicY uczelni
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1. Uczelnia zatrudnia nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

akademickimi.

2' Nauczyciele akademiccy są zatrudniani na stanowiskach::

1) profesora

2) profesora uczelni



3)adiunkta

4) asystenta

5) wykładowcv

3' Pracownicy uczelni niebędący nauczycielami akademickimi Zatrudniani są

na stanowiskach określonych w regulaminie organizacyjnym.
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1. Wymagane kwalifikacje do zatrudnienia nauczycieli akademickich na stanowiskach o

których mowa w 522 ust'2 pkt 1)_4) określa ustawa'

2. Na stanowisku wykładowcy może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub

tytuł równorzędny.

1. Nawiązanie stosunku pracy Z nauczycielem akademickim następuje na podstawie umowy o pracę'

2. Wniosek o zatrudnienie nauczyciela akademickiego składają rektorowi właściwi dziekani lub

kierownicy jednostek ogólnouczelnianych. Rektor może zatrudnić nauczyciela akademickiego z

własnejinicjatywy'

3. Umowę o pracę zawiera i rozwiązuje rektor'

L. Nauczyciela akademickiego obowiązuje system zadaniowego czasu pracy'

2. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych określa ustawa'

3. Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup

pracowników i rodzajów stanowisk, rodzaje zadań dydaktycznych objętych zakresem tych
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obowiązków, W tym wymiar zajęć dydaktycznych oraz innych obowiązków dla poszczególnych

stanowisk, oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych określa regulamin pracV'

4.Szczegołowyzakresobowiązkównauczycielaakademickiegoustalarektor.
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1. Nauczyciele akademiccy, z wyjątkiem rektora, podlegają okresowejocenie dokonywane|przez

rektora nie rzadziej nlŻrazna cztery lata lub na wniosek rektora'

2' Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i

podmiot dokonujący oceny okresowej ustala rektor po zasięgnięciu opinii senatu' związków

zawodowych, samorządu studenckiego oraZ samorządu doktorantów'

sŻ7

]-. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi podlegają okresowej ocenie'

2. Tryb dokonywania oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi określa

regulamin oceny pracowników niebędących nauczycielamiakademickimiwydany przez rektora

1_. Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych w

ustawie.

2. Uczelniana komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich pochodzi

z wyboru i liczy pięć osób: trzech nauczycielt akademickich i dwóch studentów'

3. Członków komisji będących nauczycielami akademickimi oraz jej przewodniczącego wybiera senat'

4. Członków komisji będących przedstawicielami studentóW wybiera organ samorządu studenckiego'

wskazanY w regulaminie samorządu studenckiego'
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RoZDZ|AŁ 5

Studia i studenci
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1. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia określa senat'

2. Studia w uczelni są odpłatne'

3' Zasady pobierania i wysokość opłat ustala rektor'

4. Wykłady w uczelni są zamknięte'

1.osobaprzyjętanastudiarozpoczynastudiainabywapraWastudentazchwilązłożenia
ślubowania następującej treści:

,,Wstępując do społeczności Ateneum-Szkoły Wyższej ślubuję zdobvwać wiedzę'

by służyć ludziom, gdziekolwiek będę' ojczyŹnie mojej' moim nauczycielom

i kolegom, najbliższym swoim i sobie samemu przyrzekam wierność ideałom humanizmu oraz

prawośĆ postępowania, odwagę, dociekliwość i pracowitość w dążeniu do prawdy' Uznając prawa

zwierzchności akademickiej _ z wolą sprostania obowiązkom przystępuję do wspólnoty budujących

godność Uczelni i godność stanu akademickiego'''

2. Student obowiązany jest postępować zgodnie z treścią ślubowania i regulaminu studiów'
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1. Studenci uczelni tworzą samorząd studencki'

2.Samorząddziałanapodstawieustawy,Statutuorazregulaminuuchwalonegoprzezorgan
uchwałodawczy samorządu' Regulamin wchodzi w życie

postwierdzeniuprzezrektorajegozgodnościzuStaWąistatutemwterminie30dniodjego
przekaza nia.

3' organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu studentów'

4.organysamorządudecydująwsprawachokreślonychwustawieorazniniejszymstatucie'

5.Samorządstudenckiprowadzinaterenieuczelnidziałalnośćwzakresiesprawstudenckich,
kulturalnych i socjalno-bytowych studentów'
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1. Za postępowanie uchybiające godności studenta orazzanaruszenie przepisów obowiązujących w

uczelnistudentponosiodpowiedzialnośćprzedkomisjądyscyplinarną.

2. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych rektor powołuje:

1) Komisję Dyscyplinarną ds' Studentów

2) odwoławczą Komisję Dyscyplinarną ds Studentów'

3. W skład każdej z komisji, o których mowa w ust' 2' wchodzą:

1) powołany przez rektora przewodniczący będący nauczycielem akademickim'

2) dwaj przedstawiciele nauczycieli akademickich' powołani przez rektora'

3)dwajprzedstawicielestudentów,powołaniprzezrektoraspośrodosóbwskazanychprzez
samorząd studencki'

3. Komisje, o których mowa w ust. 2, powoływane są na dwuletnie kadencje. Kadencja rozpoczyna się

w dniu 1wrzeŚnia roku powołania itrwa do 31 sierpnia roku' w którym upływa kadencja'

4. Mandat członka komisji, o których mowa w ust' 2 wygasa:

1)wprzypadkuczłonkakomisjibędącegonauczycielemakademickim-zchwiląustaniastosunku
pracy,abędącegoStudentem-zchwiląukończeniastudiówlubskreśleniazlistystudentów,

2) upływu kadencji,

3) pisemnego zrzeczenia się funkcji'



4)odwołania,

5)śmierci.

5. Na wniosek przewodniczącego komisji, rektor moze odwołać członka komisji, o których mowa W

ust. 2, który nie przybył na trzy kolejne posiedzenia. Rektor moze odwołać członka komisji również z

innych przyczYn z własnej inicjatywy bądź na wniosek przewodniczącego komisji'

6. W przypadkach, o których mowa w ust.4 i 5, rektor powołuje na to miejsce inną osobę, według

trybu obowiązującego przy powołaniu komisji.

7. Postępowanie przed komisjami, o których mowa w ust. 1, przeprowadzane jest

z zachowaniem zasad i trybu określonego w ustawie.

RozDzlAŁ 6

Zasady dysponowania mieniem uczelni

L' Uczelnia może uzyskiwać środki finansowe z:

1) opłat wnoszonych przez studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników kursów

dokształcających i szkoleń,

2) działalności badawczej i wydawniczej,

3) działalności gospodarczej, o której mowa w 5 4,

4) darowizn, spadków i zapisów,

5) subwencji z budżetu państwa oraz budzetów jednostek samorządu terytorialnego,

6) innych źrodeł.

2. Podstawą gospodarki finansowej uczelnijest roczny plan rzeczowo-finansowy zatwierdzany przeZ

se nat.

3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej uczelni określa ustawa'
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RozDzlAŁ7

Utrzymanie porząd ku, bezpieczeństwa

i organizacja zgromadzeń na terenie uczelni

1' Członkowie wspólnoty uczelni mają prawo do organizowania zgromadzeń na terenie uczelni na

zasadach określonych w ustawie iStatucie' Na zorganizowanie zgromadzenia w lokalu uczelni

niezbędna jest zgoda rektora.

2. Przy organizowaniu zgromadzeń obowiązują następujące zasady porządkowe:

1'\Zgromadzenie musi mieć przewodniczącego, l<tóry kieruje jego przebiegiem;

2) W zgromadzeniu nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały

wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne narzędzia lub materiały;

3) organizatorzy Zgromadzenia powiadamia jąo zamiarze jego zwołania rektora co najmniej 24 godzin

przed rozpoczęciem zgromadzenia podając:

a) dane organizatoraf organizatorów (imię i nazwisko, PESEL albo rodzaj i numer dowodu tożsamości

w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty

elektronicznej, numer telefonu

b) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dowodu

tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres

poczty elektronicznej, numer telefonu

c) cel zgromadzenia,

d) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną

liczbę uczestników, porządek dzienny,

S34



e) określenie środków służących zapewnieniu bezpiecznego przebiegu zgromadzenia, które moze

zapewnić uczelnia,

f) pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego

wyznaczenia wraz ze zdjęciem

4)W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, które nie

zawiera danych wskazanych powyżej, rektor Wzywa do ich uzupełnienia.

5) W przypadkach uzasadnionych nagłością sprawy rektor moŻe przyjąć zawiadomienie złożone w

krótszym terminie.

6) Rektorodmawia udzielenia zgody, o którejmowa w ust.1, lub zakazuje zgromadzenia:

jezelijego cel lub program naruszają przepisy prawa.

7) organizat or1Y zgromadzenia mają prawo żądaĆ opuszczenia zgromadzenia przez osobę, ktÓra

swoim zachowaniem narusza przepisy praWa lub powszechnie przyjęte zasady zachowania w

miejscach publicznych albo usiłuje udaremnić odbycie zgromadzenia;

8) Uczestnicy zgromadzenia po jego zamknięciu lub rozwiązaniu obowiązani są niezwłocznie opuścić

miejsce zgromadzenia;

9) Rektor może delegować na zgromadzenie swojego przedstawiciela. Rektor i jego przedstawiciel

mogą zabierać głos poza ustaloną kolejnością mówców;

10) organizatorzy zgromadzeń odpowiadają przed organami uczelni za ich przebieg;

11)Jeżeli zgromadzenie przebiega z naruszeniem przepisóW prawa, rektor lub jego przedstawiciel,

po uprzedzeniu organizatorów, rozwiązuje zgromadzenie'

3. Uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa, statutu uczelni i

innych przepisów WeWnętrznych uczelni.

RoZDZlAŁ 8

Tryb likwidacji uczelni orazprzeznaczenie składników mienia uczelni po zakończeniu likwidacji



1-' Decyzję w sprawie likwidacji uczelni podejmuje załozyciel po uzyskaniu zgody ministra właściwego

do spraw szkolnictwa wyższego w drodze decyzji administracyjnej.

2, Warunkiem wydania zgody jest zapewnienie studentom możliwości kontynuowania kształcenia.

zgodnie z przepisem art.82 ustawy.

1. Likwidację prowadzi założyciel.

2. Zdniem postawienia Wstan likwidacjizałożyciel przejmuje kompetencje organów uczelnioraz

zawiadamia ministra o przystąpieniu do likwidacji i zakończeniu likwidacji.

3' W okresie likwidacji uczelnia używa dotychczasowej nazwy z dodaniem oznaczenia:

,,w likwidacji''. Zapisten nie dotyczy dyplomów ukończenia studiów iświadectw ukończenia studiów

podyplomowych wydawanych w okresie likwidacji'

4. Majątek pozostały po zaspokojeniu wierzycieli przechodzi na własność założyciela.

RozDzlAŁ 9

Postanowienia końcowe

937

W przypadkU Utraty osobowości prawnej założyciela jego funkcję pełnić będzie osoba pełniąca

funkcję Prezesa Zarządu,,Scientia'' sp. Z o.o. z siedzibą w Gdyni w chwili postawienia spółki w stan

likwidacji.
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1. Statut uczelni i zmiany w statucie nadaje jej załozyciel.

2' Statut wchodzi w życie z dniem 1 paŹdziernika 2019 roku.

3. PrzepisyWeWnętrzne uczelniwydane na podstawie dotychczasowego statutu obowiązują do czasu

wejścia w życie nowych przepisów wydanych na podstawie niniejszego Statutu w zakresie

niesprzecznym Z ustawą, wydanymi na jej podstawie przepisamiwykonawczymi oraz niniejszym

Statutem.
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