
Uchwała nr 25/2020/2021 
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

z dnia 26 listopada 2020 roku 
zmieniająca uchwałę nr 122/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach z dnia 19 września 2019 roku  
w przedmiocie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia  

doktora habilitowanego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 
___________________________________________________________________ 
Na podstawie art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), Senat 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

W uchwale nr 122/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  
z dnia 19 września 2019 roku w przedmiocie sposobu postępowania w sprawie 
nadania stopnia doktora habilitowanego w Uniwersytecie Ekonomicznym  
w Katowicach wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 otrzymuje brzmienie: 
„§ 4 

1. Komitet naukowy podejmuje uchwały w trybie określonym w statucie dla 
organów kolegialnych, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3, chyba że ustawa 
stanowi inaczej. 

2. Posiedzenia komitetu naukowego mogą być przeprowadzane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności: 
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego 

uczestnikami, 
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której 

uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku 
– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. 

3. Na posiedzeniach, o których mowa w ust. 2, głosowanie odbywa się za 
pomocą elektronicznego systemu do głosowania, gwarantującego 
zachowanie tajności (w przypadku głosowań tajnych) i bezpośredniości 
głosowania, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

4. Głosowania dotyczące powołania komisji, zespołów lub innych ciał 
kolegialnych odbywają się jawnie. Głosowanie przeprowadza się en bloc. 

5. Przepisy ust. 2-3 stosuje się odpowiednio do komisji, zespołów i innych ciał 
kolegialnych powoływanych przez komitety naukowe.”; 

2) w § 6 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) 2 członków posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł 
profesora, zatrudnionych na Uniwersytecie, w tym sekretarza;”; 

3) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. O terminie przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego zawiadamia się 
kandydata co najmniej 2 tygodnie przed datą kolokwium.”; 

4) w § 9 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 
„7. Uchwały komisji habilitacyjnej podjęte przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej oraz protokoły z jej posiedzeń podpisuje przewodniczący 
komisji habilitacyjnej.”. 

 
 
 



§ 2 
Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1, nie ulegają zmianie. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

          Przewodnicząca Senatu 
                       Rektor 
 
 
 
(-) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak 
 


