
 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 2/2019 

Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 

z dnia 25 czerwca 2019 r. 

w sprawie opinii  

o projekcie Statutu 

Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1918 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024, 2245, z 2019 r. poz. 276, 

447, 534, 577, 730) Rada Uczelni Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów 

w Łodzi uchwala, co następuje: 

 

 

Rada Uczelni Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 

pozytywnie opiniuje przedłożony przez Rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta 

Bacewiczów w Łodzi projekt Statutu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta 

Bacewiczów w Łodzi. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Uczelni Akademii Muzycznej 

im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 

 

 

 

 Prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 

 Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi przedłożył 

Radzie Uczelni Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w dniu 

12 czerwca 2019 r. z prośbą o zaopiniowanie projekt Statutu Akademii Muzycznej im. 

Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.  

 Rada Uczelni na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r. poddała analizie tryb 

opracowania projektu tego Statutu, jak i jego treść.  

Dla członków Rady Uczelni szczególnie ważne było ustalenie, że w opracowaniu tego 

podstawowego, po ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, aktu prawnego 

określającego cele, zadania, organizację i zasady funkcjonowania Akademii Muzycznej w 

Łodzi uczestniczyła cała społeczność Uczelni. Znalazło to wyraz nie tylko w formalnych 

opiniach przedstawionych przez działające w Akademii związki zawodowe i samorząd 

studentów, ale również w uwagach kierowanych do Komisji Statutowej przez pracowników 

naukowych i dydaktycznych. Należy podkreślić bowiem, że projekt Statutu w fazie prac 

przygotowawczych był rozesłany do wszystkich pracowników Akademii w celu zapoznania 

się z nim i zgłoszenia pod jego adresem uwag i postulatów. W ocenia Rady Uczelni taki tryb 

procedowania podczas prac nad projektem Statutu należy uznać nie tylko za bardzo 

przejrzysty, ale i niezwykle demokratyczny. Prowadzi to do wniosku, że proces szerokiej 

konsultacji sprawia, że jego treść jest wynikiem przemyśleń i refleksji całej wspólnoty 

Akademii Muzycznej, którą tworzą pracownicy i studenci. 

W ocenie Rady Uczelni treść projektu Statutu Akademii Muzycznej im. Grażyny i 

Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi jest w pełni zgodna z nowymi zadaniami i wizją szkolnictwa 

wyższego, w tym także artystycznego, jakie wynikają z tzw. ustawy 2.0, a więc ustawy – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r. Jednocześnie uwzględnia przy tym cały 

bardzo bogaty dotychczasowy dorobek Uczelni, nie zrywa zatem z historią, lecz jest jej 

twórczą kontynuacją odpowiadającą współczesnym wymogom i oczekiwaniom. Projekt 

Statutu, uwzględniając zakreślony w ustawie ogólny kierunek przemian szkół wyższych, 

tworzy warunki do sprawnego i efektywnego zarządzania Akademią przez Rektora, który 

ponosi za to osobistą odpowiedzialność. Buduje również czytelne relacje między ustawowymi 

organami Uczelni, a więc Radą Uczelni, Rektorem i Senatem. Przede wszystkim pozwala 

jednak na twórczy rozwój pracowników naukowych i dydaktycznych oraz osiąganie 

znaczących efektów w kształceniu studentów i doktorantów. Rada Uczelni ma jednocześnie 



świadomość i oczekuje modyfikacji Statutu po przyjęciu strategii i określeniu misji i celów 

Akademii. 

 

 


