
Uchwała Senatu  
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu 

Nr 5/2011 rok akademicki 2011/2012 
z dnia 14 grudnia 2011 r. 

Dotyczy: 
zmiany statutu uczelni w związku z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. 

o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

(Dz. U. Nr 84 poz.455 )  
 
1. w § 1.3 po cyfrze 1365 dodaje się słowa „z późn. zm.”   

2. § 4.2 skreśla się wobec zmiany art.56.2 i uchylenia art.56.3 i 4 ustawy Posw oraz ustalenia, że 
statut uczelni publicznej wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale senatu. 

3. § 13 .1 po słowie przekształca otrzymuje brzmienie: „rektor po zasięgnięciu opinii senatu” 
(art.84.1 Posw). 

4. w § 17.1. skreślić pkt 6 i 7. Pkt. 6 jest sprzeczny z art. 84.1 Posw – kompetencje rektora. Pkt 7 
jest zbędny wobec kompetencji rektora określonych w art.66 .1,1a i 2 Posw.  

5. W§   17.1.1 dodać słowa „oraz strategii rozwoju uczelni”. 

6. w § 17.4.a) słowa „odrębnymi przepisami” zastępuje się treścią „w art.90.4 ustawy”. Liczbę 
300.000 zastępuje liczba „250.000”. 

7. w § 19 dodaje się ust.1a o treści „Rektor opracowuje i realizuje strategię rozwoju uczelni, 
uchwalaną przez senat” zgodnie z art.66.1a Posw. 

8. w § 19.2.1) dodaje się słowa „w tym w zakresie zbycia lub obciążenia mienia, do wysokości 
określonej w art.90.4 ustawy”, 

9. w § 19.2 dodać pkt. 8) o treści „sprawuje nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego 
systemu zapewnienia jakości kształcenia”, 

10. w § 22.2.7) nadać treść „przeprowadza w ramach posiadania stosownych uprawnień przewody 
na stopień doktora i doktora habilitowanego oraz o nadanie tytułu profesora”, 

11. w § 24 dodać pkt. 1a o treści „opracowuje strategię rozwoju wydziału zgodną ze strategią rozwoju 
uczelni” 

12. w § 25 zastąpić słowo „decyzje” słowem „postanowienie”, 

13. w § 28.2.2) wykreślić słowa „w tym jeden spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w filii 
w Szczecinie”, 

14. w § 36 .1. po słowie „z uwzględnieniem” dodać „art.72ust.2” , w pkt. 3 tego paragrafu słowa 
„powinni być zaprezentowani” zastąpić słowami „prezentują się”. 

15. w § 38.5 wykreślić słowo „mianowanymi”, 

16. w § 46 .3 wykreślić „1) docenta „ i skorygować numerację kolejnych pkt. 

17. w § 48 dodać pkt.5 o treści „Okres zatrudnienia po dniu 01.10.2013 r. na stanowisku asystenta 
bez stopnia naukowego doktora oraz na stanowisku adiunkta bez stopnia naukowego doktora 
habilitowanego nie może trwać dłużej niż 8 lat.§ 48.4 stosuje się odpowiednio.” , 

18. w § 49.1 nadać treść „Konkurs otwarty ogłasza się w razie  wystąpienia przypadków 
wymienionych w art.118a ust.1 ustawy” , 

19. w § 49.3 zmienia się treść na „ Ogłoszenie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w 
sposób określony w art.118a ust.2 ustawy.”  

20. w§ 49.4 po słowie  „o konkursie” dodaje się treść „na stronie internetowej uczelni”. 

21. § 52 1. otrzymuje treść: „Podstawę oceny nauczyciela akademickiego stanowi należyte 
wykonywanie obowiązków, o których mowa w art.111 ustawy oraz przestrzeganie prawa 
autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej w okresie od ostatniej 
oceny” , 



22. § 52.3 otrzymuje treść : „ Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego  w zakresie 
wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych uwzględnia się ocenę przedstawianą przez 
studentów po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych.” 

23. § 52. 4 otrzymuje treść : 

1) Ocena studentów następuje przez wypełnienie ankiety , której wzór stanowi załącznik nr 4 
do statutu.  

2) Wypełnienie ankiety jest dobrowolne, następuje na koniec roku akademickiego  lub 
semestru, jeśli przedmiot kończy się w semestrze zimowym. 

3) Autorstwo ankiet jest anonimowe, dostęp do ankiet w celu archiwizacji ankiet i 
przekazania ich stosownym komisjom oceniającym okresowo nauczycieli przysługuje 
wyłącznie rektorowi i prorektorowi d/s studenckich”. 

24.  w § 54.2 zmienia się nr ust. na „5”, 

25. w § 57.1 skreśla się po słowie ust. cyfrę „2”,  

26. w § 57.3 skreśla się po słowie ust. cyfry „1-3”, 

27. w § 57 dodaje się ust. 4 o treści : „Urlopy wymienione w art.134 ust.1 i 3 ustawy są udzielane 
przez rektora na podstawie pisemnego wniosku nauczyciela zaopiniowanego przez dziekana 
wydziału. Urlopy dla poratowania zdrowia udzielane są przez rektora zgodnie z art.134 ust.5 i 6”, 

28. w § 60 .2.w zdaniu ostatnim dodać po słowie tytuł „profesora”, 

29. w § 61 dodać zdanie „W przypadku stanowisk nie wymienionych w § 69 statutu ,umowy o pracę 
zawiera kanclerz na podstawie pełnomocnictwa rektora.” 

30. w § 62.1 wykreślić słowa „oraz wygasające jednolite studia magisterskie.” 

31. w § 62.2 po słowach dokształcające nadaje się treść „i szkoleń ,o których mowa w art.6ust.1 pkt. 4 
i 5 ustawy.” 

32. w § 62.3 słowa „ określonego rodzaju i systemu studiów „ zastępuje się słowami „określonej formy 
kształcenia i formy studiów.” 

33. w § 65.3 po słowie do, nadaje się treść „uczestniczenia w zajęciach....” 

34. w § 68.8 słowa „w razie potrzeby funkcję pierwszego zastępcy” zastępują słowa „jest zastępcą ..” 
 
 
Głosowanie  
uprawionych do głosowania: 29 
uprawnionych i obecnych: 26   
za: 26 
przeciw: 0 
wstrzymało się: 0 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Anna Czajkowska-Zimnicka 
 
 
 
                                                                                               Rektor 
 
 
 
 
                                                                                Prof. zw. Bogumił Nowicki 


