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STATUT 

AKADEMII MUZYCZNEJ 

im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 

 

 

 

Historia Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi sięga 

swymi korzeniami początku dwudziestego wieku, do Kursów Muzycznych Marii 

Bojanowskiej, kontynuowanych przez Liceum i Konserwatorium Muzyczne Heleny 

Kijeńskiej-Dobkiewiczowej. W 1945 r. szkołę reaktywowano jako Państwowe 

Konserwatorium Muzyczne, przekształcając je w 1946 r. w Państwową Wyższą Szkołę 

Muzyczną. 

Wspaniałe tradycje uczelni znaczone są takimi nazwiskami wielkich artystów 

i pedagogów, jak: Emma Altberg, Grażyna Bacewicz, Kiejstut Bacewicz, Adela Comte-

Wilgocka, Irena Dubiska, Władysław Kędra, Józef K. Lasocki, Olga Olgina, Zenon 

Płoszaj, Władysław Raczkowski, Kazimierz Sikorski, Franciszek Wesołowski, Maria 

Wiłkomirska, Kazimierz Wiłkomirski i wielu innych. 

W roku 1982 Uczelnia zmieniła nazwę na „Akademia Muzyczna”, a w roku 1999 

przyjęła imię Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów. 

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi nieprzerwanie 

wzbogaca swój dorobek artystyczny, naukowy i intelektualny, a za jeden z głównych 

celów działalności uznaje kształtowanie poczucia współodpowiedzialności kolejnych 

absolwentów za kulturę narodową. Przywiązując wielką wagę do znaczenia sztuki 

i nauki w życiu człowieka, Akademia sprzyja rozwojowi artystycznemu i naukowemu 

członków wspólnoty akademickiej, wspiera także ich aktywność w wypełnianiu 

posłannictwa i powinności spoczywających na ludziach nauki i sztuki. 

 
 

  Żyjąc i działając, człowiek określa swój stosunek do bytu, 

prawdy i dobra. Artysta w szczególny sposób obcuje 

z pięknem. W bardzo realnym sensie można powiedzieć, że 

piękno jest jego powołaniem, zadanym mu przez Stwórcę 

wraz z darem talentu artystycznego. 

List Ojca Świętego Jana Pawła II do artystów 
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Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

 

 

§ 1 

1. Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, zwana dalej 

Akademią, utworzona: 

- Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 1 lutego 1946 r.  

(Dz. Urz. Nr 2, poz. 7); 

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1981 r. – zmiana nazwy 

(Dz. U. Nr 31 poz. 173 § 1 p. 4); 

- Ustawą z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie nazwy Akademii Muzycznej 

w Łodzi – (Dz. U. Nr 62 poz. 683 art. 1); 

jest publiczną artystyczną uczelnią akademicką.  

2. Akademia posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest miasto Łódź. 

3. Akademia może prowadzić działalność także poza swoją siedzibą, tworząc 

jednostki organizacyjne, o których mowa w 51 ust. 2. 

4. Akademia działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce ze zmianami (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze 

z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, przepisów wykonawczych do Ustawy, 

Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669; zm.: Dz. U. 

z 2019 r. poz. 39 i poz. 534 oraz z 2020 r. poz. 695, poz. 875 i poz. 1086.) oraz 

niniejszego Statutu. 

 

§ 2 

Misją Akademii jest odkrywanie i przekazywanie prawdy, rozwijanie kultury i sztuki 

muzycznej oraz kształtowanie postaw zarówno członków społeczności akademickiej, 

jak i społeczeństwa. Prowadząc działalność na zasadach określonych w Statucie, jak 

również działalność na polu twórczości i wykonawstwa artystycznego w dyscyplinie 

sztuk muzycznych, Akademia stanowi integralną część narodowego systemu edukacji 

oraz polskiej kultury, nauki i sztuki przyczyniając się do rozwoju sztuk muzycznych jako 

dobra narodowego. 
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§ 3 

1. Patronami Akademii są Grażyna Bacewicz i Kiejstut Bacewicz. 

2. Akademia posiada sztandar, pieczęć i godło. Wzór sztandaru, pieczęci i godła 

przedstawia załącznik nr 1 do Statutu. 

3. Zasady używania sztandaru i godła uchwala Senat. Zasady używania pieczęci 

określa Rektor. 

4. Oficjalnym skrótem nazwy Akademii jest: AM Łódź. 

5. Akademia używa następujących tłumaczeń nazwy na języki obce: 

- w języku angielskim: 

The Grazyna and Kiejstut Bacewicz University of Music in Lodz 

- w języku niemieckim: 

- Grazyna und Kiejstut Bacewicz Musikhochschule in Lodz. 

 

§ 4 

1. Sztandar Akademii jest jej uroczystym symbolem. 

2. Akademia występuje ze sztandarem w uroczystościach inauguracji roku 

akademickiego oraz w innych uroczystościach akademickich. 

3. Akademia może występować ze sztandarem w obchodach świąt państwowych 

oraz innych uroczystościach odbywających się z udziałem oficjalnych 

przedstawicieli Akademii. 

4. W szczególnych przypadkach decyzję o wystąpieniu ze sztandarem podejmuje 

Rektor. 

5. Sztandarowi Akademii zawsze towarzyszy poczet sztandarowy. 

 

 [wspólnota Akademii] 

 § 5 

Wspólnotę Akademii stanowią jej:  

a) nauczyciele akademiccy; 

b) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi; 

c) studenci; 

d) doktoranci. 
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§ 6 

1. Akademia autonomicznie realizuje swoje zadania, w zgodzie z zasadą wolności 

nauczania, twórczości artystycznej, badań naukowych i ogłaszania ich 

wyników.  

2. Akademia realizuje swoje zadania z poszanowaniem zasad etycznych, dobrych 

praktyk i standardów międzynarodowych w zakresie kształcenia i działalności 

naukowej oraz z uwzględnieniem szczególnego znaczenia społecznej 

odpowiedzialności nauki.  

3. Akademia ma samodzielność statutową, tj. prawo do uchwalania Statutu oraz 

zmian w Statucie, wchodzących w życie z dniem określonym w uchwale Senatu.

  

   

[podstawowe zadania Akademii] 

§ 7 

1. Do podstawowych zadań Akademii należy: 

a) kształcenie studentów, doktorantów i słuchaczy w celu zdobywania 

i uzupełniania przez nich wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy 

zawodowej; 

b) wychowanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, 

tradycję narodową, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw 

człowieka; 

c) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów; 

d) prowadzenie działalności artystycznej, badań naukowych oraz współpracy 

z otoczeniem społeczno-gospodarczym; 

e) kształcenie i promowanie kadr Akademii; 

f) upowszechnianie i pomnażanie kultury narodowej i nauki, m.in. poprzez 

gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, archiwalnych 

i informacyjnych; 

g) prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia 

słuchaczy w zakresie nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy 

w systemie uczenia się przez całe życie; 

h) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału 

w procesie przyjmowania do Akademii, w procesie kształcenia 

i w prowadzeniu działalności naukowej i artystycznej; 
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i) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. 

2. Akademia wykonując zadania określone w ust. 1 współpracuje z krajowymi 

i zagranicznymi instytucjami artystycznymi, naukowymi i innymi oraz 

uczestniczy w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego. 

 

§ 8 

1. W Akademii mogą działać jednostki organizacyjne prowadzące działalność 

gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności 

polegającej na wykonywaniu zadań, o których mowa w § 7 ust. 1.  

2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, tworzy Rektor za zgodą Senatu. Zadania 

takiej jednostki i jej strukturę organizacyjną określa regulamin nadany przez 

Rektora. 

3. Akademia może prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki 

kapitałowej.  

§ 9 

W Akademii mogą działać, na zasadach określonych w dotyczących ich przepisach, 

organizacje zrzeszające pracowników, studentów, absolwentów oraz przyjaciół 

Akademii , które realizują cele niepozostające w sprzeczności z celami Akademii. 

 

§ 10 

1. Akademia zachowuje trwałe więzi ze swymi absolwentami. 

2. Akademia troszczy się o zachowanie pamięci o zasłużonych pracownikach, 

absolwentach i studentach. 

3. Senat może nadawać jednostkom organizacyjnym, gmachom i salom imiona 

osób zasłużonych oraz uchwalać umieszczenie na terenie Akademii 

pamiątkowych tablic i rzeźb.  

4. Senat może ustalić inne formy uczczenia pamięci osób zasłużonych.   

 

[doktorat honoris causa]  

§ 11 

1. Akademickim tytułem honorowym nadawanym przez Akademię jest tytuł 

doktora honoris causa. 
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2. Tytuł honorowy doktora honoris causa nadaje Senat osobom szczególnie 

zasłużonym dla rozwoju sztuki, życia naukowego, kulturalnego lub 

społecznego.   

3. Z propozycją nadania tytułu doktora honoris causa może wystąpić: 

a) Rektor; 

b) grupa co najmniej 5 członków Senatu. 

4. Podmioty, o których mowa w ust. 3 przedstawiają Komisji do spraw stopni 

propozycję w formie pisemnej, podając krótką informację o kandydacie wraz 

z uzasadnieniem. 

5. Komisja do spraw stopni po rozpatrzeniu kandydatury zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej 2/3 statutowego składu podejmuje uchwałę 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu o nadanie tytułu doktora honoris 

causa. 

6. Wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa 

następuje uchwałą Senatu podjętą zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej 1/2 statutowego składu.  

7. Po podjęciu przez Senat uchwały o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu 

doktora honoris causa, Senat wyznacza promotora i dwóch recenzentów 

o uznanej renomie w kraju i za granicą, zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej 1/2 statutowego składu.  

8. Uchwałę w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Senat podejmuje po 

uzyskaniu wszystkich recenzji w danej sprawie, sporządzonych na podstawie 

wniosku promotora. Wniosek promotora winien zawierać uzasadnienie oraz 

opinię w danej sprawie.  

9. Wzór aktu nadania tytułu doktora honoris causa określa załącznik nr 2 do 

Statutu. 

10. Szczegółowe postanowienia dotyczące postępowania przewodowego 

i przebiegu uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa określa 

Regulamin nadawania tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. 

G. i K. Bacewiczów w Łodzi. 
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 [medal Akademii] 

§ 12 

1. Akademia honoruje swoich szczególnie zasłużonych pracowników oraz inne 

osoby, które przyczyniły się do rozwoju Akademii, przysporzyły jej chwały oraz 

rozsławiły dobre imię „Medalem Akademii”. 

2. „Medal Akademii” przyznaje Senat na wniosek Rektora. 

3. Wzór i opis „Medalu Akademii” stanowią załącznik nr 3 do Statutu. 

4. Uchwała Senatu lub zarządzenie Rektora może określić inne sposoby 

honorowania pracowników i osób, o których mowa w ust. 1. 

   

[Primus in artibus] 

§ 13 

1. Najlepsi absolwenci Akademii mogą być honorowani dyplomem „Primus in 

artibus”. 

2. Dyplom przyznawany jest przez kapitułę dyplomu „Primus in artibus” 

powoływaną przez Senat na okres kadencji organów Akademii. Członków 

kapituły nie obejmuje ograniczenie liczby kadencji w kapitule. 

3. Członkami kapituły są wybitne osobowości życia muzycznego. W skład kapituły 

wchodzą przedstawiciele wszystkich wydziałów Akademii oraz mogą być 

powołane osoby spoza Akademii, a także laureaci dyplomu „Primus in artibus” 

z lat ubiegłych. Kapituła wybiera ze swojego składu przewodniczącego 

i zastępcę przewodniczącego. 

4. W skład kapituły wchodzi Rektor oraz prorektor lub pełnomocnik właściwy do 

spraw studenckich oraz prorektor lub pełnomocnik właściwy do spraw 

artystycznych. 

5. Tryb przyznawania dyplomu „Primus in artibus” określa odrębny regulamin, 

wprowadzony zarządzeniem Rektora. 

 

  [Święto Uczelni] 

§ 14 

1. Senat na mocy uchwały ustala uroczystości Akademii. Stałymi uroczystościami 

Akademii są: inauguracje roku akademickiego i „Święto Uczelni” opisane 

w ust. 2. 
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2. Świętem społeczności akademickiej Akademii jest dzień 24 marca, nazywany 

„Świętem Uczelni”, jako rocznica wznowienia zajęć w Państwowym 

Konserwatorium Muzycznym w Łodzi po wyzwoleniu miasta w 1945 roku. Jeżeli 

w danym roku akademickim data ta przypadałaby w dniu wolnym od pracy lub 

organizacja „Święta Uczelni” w tym dniu byłaby utrudniona z innych ważnych 

powodów, Senat na wniosek Rektora uchwala inną datę „Święta Uczelni”.  

3. Inauguracje roku akademickiego i inne uroczystości mogą odbywać się poza 

terenem Akademii. 

§ 15 

1. Rektor, prorektorzy, dziekani oraz – na mocy decyzji Rektora – również inne 

osoby, używają w czasie uroczystości ubioru akademickiego według tradycyjnie 

przyjętego w Akademii kroju i koloru. 

2. Rektor, prorektorzy i dziekani używają wraz z ubiorem akademickim insygniów 

o wzorze tradycyjnie przyjętym w Akademii. 

3. Wzór i kolor ubioru akademickiego oraz insygnia określa załącznik nr 4 do 

Statutu. 

§ 16 

Akademia jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 

(KRASP); Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych (KRUA) , Konferencji Rektorów 

Publicznych Uczelni  Łódzkich  (KRPUŁ) oraz Association Européenne des 

Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC). 

 

 

 

 

Rozdział II. Organy Akademii 

 

  [organy Akademii] 

§ 17 

1. Organami Akademii są: 

a) Rektor; 

b) Senat;  

c) Rada Uczelni; 
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d) Komisja do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego 

w zakresie sztuki zwana dalej Komisją do spraw stopni. 

2. Organem wyborczym Akademii jest kolegium elektorów Akademii. 

 

  [wymogi dla kandydatów  

na Rektora] 

§ 18 

1. Rektorem Akademii może być osoba, która: 

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

b) korzysta z pełni praw publicznych; 

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 

d) nie była karana karą dyscyplinarną; 

e) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała 

w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dn. 18 

października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie 

współpracowała z tymi organami; 

f) nie ukończyła 67 roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji; 

g) posiada co najmniej stopień doktora habilitowanego; 

h) jest zatrudniona w Akademii jako podstawowym miejscu pracy przez łączny 

okres co najmniej 5 lat. 

2. Rektora Akademii wybiera kolegium elektorów według zasad określonych 

w rozdziale Tryb wyborów, powoływania i odwoływania organów Akademii 

niniejszego Statutu. 

3. Kadencja Rektora Akademii trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września roku, 

w którym został wybrany. 

4. Wygaśnięcie mandatu Rektora następuje w przypadku: 

a) śmierci;  

b) rezygnacji z pełnienia funkcji Rektora;  

c) zaprzestania spełniania wymagań określonych w ust. 1; 

d) wykonywania przez Rektora dodatkowego zajęcia zarobkowego bez zgody 

Rady;  
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e) odwołania Rektora. 

5. Wygaśnięcie mandatu Rektora stwierdza przewodniczący kolegium elektorów; 

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu Rektora, nowego Rektora wybiera się na 

okres do końca kadencji w uczelni według zasad określonych w rozdziale Tryb 

wyborów, powoływania i odwoływania organów Akademii niniejszego Statutu. 

7. Ta sama osoba może być Rektorem nie więcej niż przez dwie następujące po 

sobie kadencje. Okresu, o którym mowa w ust. 7 nie wlicza się do liczby tych 

kadencji. 

  [Rektor] 

§ 19 

1. Rektor kieruje działalnością Akademii. 

2. Do zadań Rektora należą wszelkie sprawy dotyczące Akademii, z wyjątkiem 

spraw zastrzeżonych przez ustawę lub Statut do kompetencji innych organów 

Akademii, w szczególności: 

a) reprezentowanie Akademii; 

b) zarządzanie Akademią; 

c) przygotowywanie projektu statutu oraz projektu strategii Akademii; 

d) składanie Senatowi oraz Radzie Uczelni sprawozdania z realizacji strategii 

Akademii; 

e) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy; 

f) powoływanie, z zachowaniem postanowień niniejszego Statutu, osób do 

pełnienia funkcji kierowniczych w Akademii i ich odwoływanie; 

g) prowadzenie polityki kadrowej w Akademii; 

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

i) tworzenie szkoły doktorskiej; 

j) prowadzenie gospodarki finansowej Akademii; 

k) dbanie o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Akademii; 

l) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia 

w szczególności przez udostępnienie odpowiedniej infrastruktury oraz 

prowadzenie szkoleń; 

m) zapewnianie wykonywania przepisów obowiązujących w Akademii.  

 

§ 20 

1. Rektor nadaje Regulamin organizacyjny, który określa: 
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a) strukturę organizacyjną Akademii oraz podział zadań w ramach tej 

struktury; 

b) organizację  oraz zasady działania administracji Akademii. 

2. Rektor, w celu realizacji przysługujących mu kompetencji, wydaje zarządzenia. 

3. Rektor z zastrzeżeniem § 2 określa zasady ogłaszania wewnętrznych aktów 

normatywnych i innych aktów prawnych Akademii. 

 

[akty wewnętrzne Akademii] 

§ 21 

1. Wewnętrznymi aktami Akademii są uchwały i zarządzenia. 

2. Uchwały podejmowane są przez organy kolegialne i wyborcze Akademii.  

3. Zarządzenia wydawane są przez Rektora i Kanclerza. 

4. Rektor może upoważnić dziekana do wydawania zarządzeń dotyczących 

wydziału. 

5. Rektor może, na wniosek Kanclerza, upoważnić Kwestora do wydawania 

zarządzeń, dotyczących gospodarki finansowej Akademii. 

6. Rektor może upoważnić prorektorów i pełnomocników do wydawania 

zarządzeń w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych im zadań. 

7. Akty, o których mowa w ust. 1-6 umieszczane są na stronie internetowej 

Akademii. 

§ 22 

1. Rektor może zawiesić wykonanie uchwały podjętej przez Senat . 

2. Rektor zawiesza wykonanie uchwały Rady Uczelni naruszającej przepisy 

ustawy lub Statutu Uczelni lub naruszającej ważny interes Uczelni. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przewodniczący Rady Uczelni zwołuje 

posiedzenie Rady Uczelni w terminie 14 dni od zawieszenia uchwały w celu 

ponownego rozpatrzenia uchwały. 

 

 [Senat] 

§ 23 

1. W skład Senatu wchodzą: 

a) Rektor; 

b) 14 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na 

stanowiskach profesora lub profesora Uczelni;  
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c) 5 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach 

innych niż stanowiska profesora lub profesora Uczelni; 

d) 2 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;  

e) 6 przedstawicieli studentów i doktorantów.  

2. Liczbę przedstawicieli studentów i przedstawicieli doktorantów ustala się 

proporcjonalnie do liczebności każdej z tych grup w Uczelni, z tym że każda 

z tych grup jest reprezentowana przez co najmniej jednego przedstawiciela. 

3. Osoby należące do grup opisanych w ust. 1 lit. b) – e), wybierają członków 

Senatu ze swojego grona zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale Tryb 

wyborów, powoływania i odwoływania organów Akademii. 

4. Tryb wyboru do Senatu studenta i doktoranta oraz czas trwania jego 

członkostwa w Senacie określa odpowiednio regulamin samorządu 

studenckiego oraz regulamin samorządu doktorantów. 

5. Przewodniczącym Senatu jest Rektor. 

6. W posiedzeniach Senatu z głosem doradczym biorą udział prorektorzy 

i dziekani oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w Akademii 

– po jednym z każdego związku. 

7. Na zaproszenie przewodniczącego w posiedzeniach Senatu z głosem 

doradczym biorą udział: 

a) Kanclerz; 

b) Kwestor; 

c) przewodniczący Rady Uczelni lub upoważniony przez niego członek Rady 

Uczelni; 

d) inne osoby. 

[członkostwo w Senacie] 

§ 24 

1. Członkiem Senatu może być osoba, która: 

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

b) korzysta z pełni praw publicznych; 

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 

d) nie była karana karą dyscyplinarną; 

e) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała 

w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 Ustawy z dn. 18 
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października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie 

współpracowała z tymi organami; 

f) nie ukończyła 67 roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji. 

2. Członkostwo w Senacie wygasa w przypadku:  

a) śmierci;  

b) rezygnacji z członkostwa;  

c) zaprzestania spełniania wymagań określonych w ust. 1; 

3. Wygaśnięcie członkostwa w Senacie stwierdza Przewodniczący Senatu 

4. Rektor zarządza wybory uzupełniające. 

5. Kadencja Senatu trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września roku, w którym 

przeprowadzane były wybory do Senatu. 

6. Do członków Senatu nie stosuje się limitu liczby kadencji.   

 

[zadania Senatu] 

§ 25 

1. Do zadań Senatu należy:  

a) uchwalanie Statutu;  

b) uchwalanie regulaminu studiów;  

c) uchwalanie strategii Uczelni i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji;  

d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Uczelni;  

e) opiniowanie kandydatów na Rektora;  

f) przeprowadzanie oceny funkcjonowania Uczelni;  

g) formułowanie rekomendacji dla Rady Uczelni i Rektora w zakresie 

wykonywanych przez nich zadań;  

h) nadawanie tytułu doktora honoris causa;  

i) uchwalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia 

rekrutacji na studia i na kształcenie specjalistyczne;  

j) uchwalanie programów studiów, studiów podyplomowych i kształcenia 

specjalistycznego oraz efektów uczenia się;  

k) uchwalanie programu kształcenia w szkole doktorskiej;  

l) określanie trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego;   
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m) określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się;  

n) wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska 

szkolnictwa wyższego i nauki;  

o) wykonywanie zadań związanych z:  

- przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji 

nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, 

- włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji nadawanych po 

ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia  

- zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 

i 1287); 

p) zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego, 

q) opiniowanie regulaminu pracy; 

r) określanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Uczelni; 

s) wykonywanie innych zadań określonych w Statucie lub przepisach prawa.  

 

 [organizacja pracy Senatu] 

§ 26 

1. Senat Akademii obraduje podczas posiedzeń zwykłych, nadzwyczajnych 

i uroczystych. 

2. Posiedzenia zwykłe Senatu zwołuje Rektor. 

3. Nadzwyczajne posiedzenia Senatu zwołuje Rektor z własnej inicjatywy lub na 

wniosek co najmniej 1/3 członków Senatu w terminie 7 dni od dnia złożenia 

wniosku. 

4. Informacje o posiedzeniach zwykłych Senatu rozsyłane są do członków Senatu 

drogą elektroniczną w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym 

posiedzeniem. 

5. W terminie 7 dni przed planowanym posiedzeniem dostarczany jest drogą 

elektroniczną członkom Senatu porządek obrad wraz z niezbędnymi 

materiałami. 

6. Udział członków Senatu w posiedzeniach jest obowiązkowy . 

7. Senat podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków Senatu, o ile 

Ustawa lub Statut nie stanowią inaczej.  
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8. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne. W innych sprawach 

przeprowadza się głosowanie tajne na wniosek co najmniej jednego członka 

Senatu. 

9. W przypadku negatywnego wyniku głosowania w sprawach osobowych, 

ponowne głosowanie może się odbyć wtedy, gdy zaistnieją nowe okoliczności 

mogące mieć wpływ na wynik głosowania. 

10. Podczas uroczystych posiedzeń Senatu jego członkowie występują w strojach 

uroczystych (togach). 

11. Dla realizacji swoich zadań Senat może tworzyć stałe i doraźne komisje 

senackie. 

12. Komisje stałe powołuje się na okres kadencji Senatu, a komisje doraźne na 

okres wskazany w uchwale Senatu o utworzeniu komisji. Uchwała Senatu 

o utworzeniu komisji określa zakres jej działania. 

 

  [Rada Uczelni] 

§ 27 

1. W skład Rady Uczelni, nazywanej dalej Radą, wchodzi siedem osób : 

a) 3 członków  powołanych przez Senat spośród osób niebędących członkami 

wspólnoty Akademii; 

b) 3 członków powołanych przez Senat spośród członków wspólnoty 

Akademii; 

c) przewodniczący samorządu studenckiego. 

2. Senat dokonuje wyboru przewodniczącego Rady Uczelni spośród jej członków 

wybranych spoza wspólnoty Akademii. 

3. W posiedzeniach Rady z głosem doradczym mogą brać udział inne osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego. 

   

[zadania Rady] 

§ 28 

1. Do zadań Rady należy: 

a) opiniowanie projektu strategii Akademii; 

b) opiniowanie projektu Statutu; 

c) monitorowanie gospodarki finansowej Akademii, w tym: 

d) opiniowanie planu rzeczowo-finansowego, 
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e) zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego, 

f) zatwierdzanie sprawozdania finansowego; 

g) monitorowanie zarządzania Akademią; 

h) wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat; 

i) opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Akademii; 

j) wybór firmy audytorskiej, która przeprowadza badanie rocznego 

sprawozdania finansowego Akademii; 

k) udzielanie zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego 

przez Rektora [art. 125 ust. 4 Ustawy]; 

l) wnioskowanie do ministra o ustalenie wysokości wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektora;  

m) decydowanie o przyznaniu Rektorowi dodatku zadaniowego ; 

n) wykonywanie innych zadań określonych w statucie lub przepisach prawa. 

2. Przewodniczący Rady wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku 

do Rektora. 

 

  [członkostwo w Radzie Uczelni] 

§ 29 

1. Członkiem Rady może być osoba która: 

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) korzysta z pełni praw publicznych, 

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe, 

d) nie była karana karą dyscyplinarną, 

e) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała 

w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 Ustawy z dn. 18 

października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie 

współpracowała z tymi organami, 

f) posiada wykształcenie wyższe. Wymóg ten nie obowiązuje wchodzącego 

w skład Rady Uczelni przewodniczącego samorządu studenckiego. 

g) nie ukończyła 67 roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji. 
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2. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu 

w Akademii lub w innej uczelni, członkostwem w radzie innej uczelni, ani 

zatrudnieniem w administracji publicznej. 

3. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku: 

a) śmierci członka,  

b) rezygnacji z członkostwa,  

c) zaprzestania spełniania wymagań określonych w ust. 1. 

4. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie stwierdza  Przewodniczący Senatu. 

5.  W przypadku ustania członkostwa w Radzie, Senat niezwłocznie powołuje 

nowego członka na okres do końca kadencji.  

6. Kadencja Rady trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku 

następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja Senatu. 

7.  Do członków Rady stosuje się odpowiednio przepisy § 18 ust. 8.  

 

§ 30 

1. Rada Uczelni uchwala regulamin określający tryb jej funkcjonowania. 

2. Rada Uczelni podejmuje uchwały na posiedzeniach w obecności co najmniej 

połowy statutowej liczby członków zwykłą większością głosów.  

3. Uchwała w sprawie opinii dotyczącej Statutu Akademii Muzycznej 

podejmowana jest większością głosów statutowej liczby członków Rady. 

4. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym; głosowanie tajne 

przeprowadza się na wniosek każdego członka Rady, a także w przypadkach 

przewidzianych ustawą lub Statutem. 

5. Rada może formułować opinie i stanowiska na temat funkcjonowania Uczelni 

oraz przedstawiać je Rektorowi lub Senatowi. 

6. Realizując swoje zadania, Rada bierze pod uwagę rekomendacje Senatu, 

7. Wykonując czynności związane z zadaniami, o których mowa w § 28 ust. 1, 

członkowie Rady kierują się dobrem Akademii i działają na jej rzecz. 

8. W ramach wykonywania swoich zadań Rada ma prawo wglądu do dokumentów 

Akademii. 

9. Uchwały Rady są podawane do wiadomości członków wspólnoty Akademii. 
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[Komisja do spraw nadawania stopni  
doktora i doktora habilitowanego  

w zakresie sztuki] 
§ 31 

1. Komisja właściwa do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego 

w zakresie sztuki, nazywana dalej Komisją do spraw stopni, jest utworzona dla 

dziedziny sztuki w dyscyplinie sztuk muzycznych. 

2. W skład komisji do spraw stopni wchodzą: 

a) prorektor właściwy ds. nauki; 

b) dyrektor szkoły doktorskiej; 

c) po jednym członku reprezentującym wszystkie specjalności lub grupy 

specjalności pokrewnych na kierunkach realizowanych w Akademii 

zatrudnionym na stanowisku profesora. Jeżeli w Akademii nie ma osoby 

z danej grupy specjalności zatrudnionej na stanowisku profesora, 

specjalności te może reprezentować nauczyciel akademicki posiadający co 

najmniej stopień doktora habilitowanego. Szczegółowy wykaz specjalności 

lub grup specjalności pokrewnych reprezentowanych w komisji określa 

regulamin uchwalany przez Senat. 

3. Członków Komisji do spraw stopni, o których mowa w ust. 2 lit. c) w tym 

przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji powołuje Rektor po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu.  

4. Komisja powoływana jest na okres kadencji. Kadencja Komisji jest zgodna 

z kadencją Rektora.  

5. Do członków Komisji do spraw stopni przepisy § 18 ust. 7 stosuje się 

odpowiednio. 

   

[zadania komisji ds. stopni] 

§ 32 

1. Do zadań komisji do spraw stopni należy w szczególności: 

a) w zakresie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora: 

- powoływanie komisji doktorskich, o których mowa w art. 192 ust. 1 

ustawy, 

- wydawanie decyzji w sprawie nadania stopnia doktora, 

- przyjmowanie opinii w sprawie odwołania od decyzji o odmowie nadania 

stopnia doktora, 
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- stwierdzenie nieważności decyzji o nadaniu stopnia w przypadku, gdy 

osoba ubiegająca się o stopień doktora przypisała sobie autorstwo 

istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub 

ustalenia naukowego, [art. 195 Ustawy] 

- wykonywanie innych czynności w postępowaniu, określonych uchwałą 

Senatu  

b) w zakresie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego: 

- powoływanie komisji habilitacyjnych, o których mowa w art. 221 ust. 5 

Ustawy, 

- wydawanie decyzji w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, 

- formułowanie opinii w sprawie odwołania od decyzji o odmowie nadania 

stopnia doktora habilitowanego, 

- wykonywanie innych czynności w postępowaniu, określonych uchwałą 

Senatu. 

c) podejmowanie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu 

o nadanie tytułu doktora honoris causa. 

d) sprawowanie nadzoru nad szkołą doktorską. 

2. W skład komisji doktorskiej wchodzi:  

a) dwóch przedstawicieli Komisji do spraw stopni (w tym co najmniej jeden 

reprezentujący specjalność właściwą dla tematu rozprawy doktorskiej lub 

specjalność pokrewną),  

b) promotor (w tym także promotor pomocniczy),  

c) trzech recenzentów spełniających warunki określone w art. 190 ust. 2 i ust. 

4 Ustawy (osoby niebędące pracownikami Akademii oraz uczelni, instytutu 

PAN, instytutu badawczego albo instytutu międzynarodowego, których 

pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora; posiadające 

stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora), 

d) trzech pracowników Akademii reprezentujących specjalność, której dotyczy 

rozprawa doktorska lub specjalności pokrewne, posiadających co najmniej 

stopień doktora. 

3. Przewodniczącym komisji doktorskiej jest przedstawiciel Komisji do spraw 

stopni reprezentujący specjalność właściwą dla tematu rozprawy doktorskiej lub 

specjalność pokrewną. 

4. W skład komisji habilitacyjnej wchodzi: 
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a) czterech członków wyznaczonych przez RDN, w tym przewodniczący 

i trzech recenzentów; 

b) dwóch członków posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł 

profesora, zatrudnionych w Uczelni, w tym sekretarz; 

c) recenzent posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora 

oraz aktualny dorobek naukowy lub artystyczny i uznaną renomę, 

niebędący pracownikiem Uczelni. 

 

  [tryby postępowań]  

§ 33 

Senat określa sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, 

w szczególności:  

a) sposób wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora 

pomocniczego; 

b) zasady ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania 

stopnia doktora w trybie eksternistycznym oraz zwalniania z tej opłaty; 

c) tryb złożenia rozprawy doktorskiej; 

d) tryb powoływania oraz zakres czynności komisji, o której mowa w § 32 ust. 

2; 

e) sposób wyznaczania recenzentów; 

f) sposób weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK 

w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie 

eksternistycznym. 

 

§ 34 

1. Komisja do spraw nadawania stopni podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, 

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej 

liczby członków komisji. Na wniosek co najmniej jednego członka komisji 

głosowanie przeprowadza się w sposób tajny. 

2. Decyzje i inne rozstrzygnięcia komisji podpisuje jej przewodniczący. 

3. Szczegółowe zasady i tryb działania komisji określa jej regulamin uchwalany 

przez Senat. 
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§ 35 

1. Organy i jednostki organizacyjne Akademii odbywają posiedzenia w trybie 

stacjonarnym. Jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia ciągłości 

funkcjonowania Uczelni albo z innych przyczyn usprawni to prace tych organów 

i jednostek organizacyjnych Akademii, posiedzenia organów i jednostek 

organizacyjnych Uczelni mogą odbywać się w sposób zdalny z wykorzystaniem 

urządzeń oraz oprogramowania informatycznego umożliwiającego 

synchroniczną transmisję dźwięku i obrazu dla wszystkich członków tego 

organu lub w sposób hybrydowy. 

2. W ramach posiedzenia przeprowadzanego w sposób zdalny lub hybrydowy, 

przewodniczący organu i jednostek organizacyjnych Akademii, może zarządzić 

podjęcie uchwały w trybie elektronicznym z wykorzystaniem urządzeń oraz 

oprogramowania informatycznego, o których mowa w ust. 1. O zarządzeniu 

podjęcia uchwały lub uchwał w tym trybie przewodniczący organu i jednostek 

organizacyjnych Akademii informuje niezwłocznie wszystkich członków organu 

i jednostek organizacyjnych Akademii, informując także o sposobie oddawania 

głosów. 

3. Podejmowanie uchwał, dla których statut lub odrębne przepisy określają wymóg 

głosowania tajnego, może nastąpić w trybie wskazanym w ust. 2 pod 

warunkiem, że zapewniona jest możliwość przeprowadzenia głosowania: 

a) z zachowaniem możliwości oddania głosu wyłącznie przez osoby do tego 

uprawnione oraz 

b) w sposób uniemożliwiający przypisanie określonego głosu konkretnej 

osobie głosującej. 

4. W przypadku podejmowania uchwał w trybie elektronicznym z wykorzystaniem 

urządzeń oraz oprogramowania, o których mowa w ust. 1, członkowie organu 

i jednostek organizacyjnych Akademii, oddają swoje głosy odpowiednio 

w formie słownej lub w formie tekstowej. Oddawanie głosów odbywa się 

w kolejności wcześniej ustalonej. 

5. Przewodniczący organu i jednostek organizacyjnych Akademii niezwłocznie 

informuje o wynikach głosowań wszystkich członków tego organu i jednostek 

organizacyjnych Akademii. 

6. Obsługę techniczną posiedzenia prowadzonego w sposób zdalny zapewnia 

Dział IT. 
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7. Posiedzenia organów prowadzone w sposób zdalny lub hybrydowy są 

nagrywane. Nagrania te mogą być wykorzystywane tylko w celu sporządzenia 

protokołu z posiedzenia. 

 

 

 

Rozdział III. Tryb wyborów, powoływania i odwoływania organów Akademii 

 

 

§ 36 

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, pracownikom 

niebędącym nauczycielami akademickimi, studentom oraz doktorantom. 

2. Bierne prawo wyborcze – o ile ustawa lub postanowienia niniejszego Statutu 

nie stanowią inaczej – przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym 

w Akademii  którzy nie ukończyli 67. roku życia, pracownikom niebędącym 

nauczycielami akademickimi, studentom oraz doktorantom. 

 

§ 37 

1. Wybory zarządza Senat w drodze uchwały, nie później niż na 6 miesięcy przed 

upływem kadencji wybieralnych organów Akademii. 

2. Wybory Rektora, członków Senatu organizuje i przeprowadza komisja 

wyborcza.  

3. Obsługę administracyjną wyborów zapewnia urzędujący Rektor i kancelaria 

Akademii. 

4. Szczegółowe zasady przeprowadzenia wyborów w Akademii określa 

Regulamin wyborczy uchwalony przez Senat zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej 2/3 statutowego składu Senatu. 

5. Projekt Regulaminu wyborczego przedstawiany jest do uchwalenia przez Senat 

przez komisję wyborczą nie później niż do końca stycznia roku, w którym 

następują wybory. 

6. Regulamin wyborczy określa w szczególności: 

a) ramowy przebieg zebrań wyborczych (porządek zebrania), 

b) sposób głosowania, 

c) wzór kart do głosowania 
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d) kryteria ważności głosów, 

e) skład i sposób wyboru komisji mandatowych i skrutacyjnych, 

f) sposób sporządzenia dokumentacji wyborów, 

g) sposób ogłoszenia wyników wyborów. 

7. Zebrania wyborcze zwołuje komisja wyborcza. 

8. Zebranie wyborcze jest prawomocne gdy bierze w nim udział więcej niż połowa 

uprawnionych do głosowania. 

9. Jeżeli zebranie zwołane przez komisję wyborczą nie jest prawomocne, zgodnie 

z ust. 8, komisja wyborcza wyznacza następny termin zebrania wyborczego, 

które jest prawomocne bez względu na liczbę osób obecnych. 

10. W szczególnych przypadkach, jeżeli wymaga tego sytuacja epidemiczna lub 

inny stan wyższej konieczności, zebrania wyborcze mogą odbywać się 

w sposób zdalny z wykorzystaniem urządzeń oraz oprogramowania 

informatycznego umożliwiającego synchroniczną transmisję dźwięku i obrazu 

dla wszystkich członków tego zebrania lub w sposób hybrydowy. W przypadku 

trybu zdalnego lub hybrydowego przepisy § 35 stosuje się odpowiednio. 

11. Przebieg zebrań wyborczych, zebrań kolegium elektorów oraz posiedzeń 

komisji wyborczej jest protokołowany. Protokoły, o których mowa w zd. 1, są 

jawne dla wszystkich członków wspólnoty Akademii. 

 

  [komisja wyborcza]  

§ 38 

1. Komisja wyborcza wybierana jest przez Senat nie później niż do końca 

listopada roku poprzedzającego rok wyborów. 

2. W skład komisji wyborczej wchodzą następujący przedstawiciele wspólnoty 

Akademii: 

a) przedstawiciele nauczycieli akademickich – po dwóch przedstawicieli 

z każdego wydziału; 

b) przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; 

c) przedstawiciel studentów; 

d) przedstawiciel doktorantów. 

3. Członkowie komisji wyborczej, o których mowa w ust. 2 lit. a i b, wybierani są 

spośród kandydatów zgłoszonych przez Rektora. 
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4. Członkowie komisji wyborczej, o których mowa w ust. 2 lit. c i d, wybierani są 

spośród kandydatów zgłoszonych odpowiednio przez samorząd studentów lub 

samorząd doktorantów. 

5. Wyboru członków komisji wyborczej dokonuje się w głosowaniu tajnym osobno 

na każdego kandydata. Członków komisji wyborczej wybiera się bezwzględną 

większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków 

Senatu.  

§ 39 

1. Na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Rektora komisja wyborcza wybiera 

swojego przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.  

2. Wybór przewodniczącego i jego zastępcy następuje spośród przedstawicieli 

nauczycieli akademickich. 

3. Kadencja komisji wyborczej rozpoczyna się w dniu jej ukonstytuowania się 

i trwa do czasu ukonstytuowania się nowo wybranej komisji. 

4. Funkcji członka komisji wyborczej nie można łączyć z zajmowaniem w Akademii 

stanowiska z wyboru. Osoba kandydująca na stanowisko z wyboru jest 

zobowiązana do rezygnacji z członkostwa w komisji.  

5. Członek komisji traci swój mandat jeżeli:  

a) nie może pełnić funkcji z powodów losowych,  

b) złoży swój mandat, 

c) wyrazi pisemną zgodę na kandydowanie na stanowisko z wyboru, 

d) wyrazi zgodę na kandydowanie do organów kolegialnych Akademii. 

6. Skład komisji jest uzupełniany w drodze wyboru przez Senat w trybie opisanym 

w § 38. 

§ 40 

Do zadań komisji wyborczej należy organizowanie wyborów, a w szczególności: 

a) przygotowanie projektu Regulaminu wyborczego ustalającego szczegółowy 

tryb przeprowadzenia wyborów w Uczelni i przedstawienie go Senatowi do 

uchwalenia, 

b) ustalenie terminarza czynności wyborczych, 

c) ustalenie i ogłoszenie list kandydatów 

d) zwoływanie zebrań wyborczych dla dokonania wyboru do kolegium 

elektorów, członków Senatu oraz wyboru na stanowisko Rektora; 
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e) stwierdzenie dokonania wyboru członków kolegium elektorów, członków 

Senatu, wyboru na stanowisko Rektora oraz wyborów na stanowiska 

dziekanów, 

f) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów i ich dokumentowania, 

g) stwierdzanie nieważności wyborów w przypadku nieprawidłowego ich 

przebiegu, 

h) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących przebiegu wyborów, 

i) ogłoszenie wyników wyborów, 

j) zabezpieczenie dokumentacji wyborów, 

k) wybór przewodniczącego elektorów. 

 

  [kolegium elektorów] 

§ 41 

1. Członkiem kolegium elektorów może być osoba ze wspólnoty Akademii, która: 

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

b) korzysta z pełni praw publicznych; 

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 

d) nie była karana karą dyscyplinarną; 

e) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w 

organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 Ustawy z dn. 18 

października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie 

współpracowała z tymi organami; 

f) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji. 

2. Mandat członka Kolegium elektorów wygasa w przypadku: 

a) śmierci;  

b) rezygnacji z członkostwa;  

c) zaprzestania spełniania wymagań określonych w ust. 1; 

3. Kolegium elektorów stanowi reprezentację wszystkich grup pracowników oraz 

studentów i doktorantów Akademii. W skład kolegium wchodzi: 

a) 40 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku 

profesora lub profesora uczelni; 
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b) 8 przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających co najmniej 

stopień doktora habilitowanego niespełniających kryterium zapisanego 

w ust. 30 lit. a); 

c) 8 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich; 

d) 16 przedstawicieli studentów i doktorantów. Liczbę mandatów w grupie 

studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych 

grup odpowiednio w Akademii, z tym że studenci i doktoranci są 

reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela każdej z tych 

grup; 

e) 8 przedstawicieli pracowników Akademii nie będących nauczycielami 

akademickimi. 

4. Kadencja kolegium elektorów trwa 4 lata i upływa z chwilą wyboru kolegium na 

nową kadencję. Uzupełnianie składu kolegium w czasie trwania kadencji 

dokonywane jest w drodze wyborów uzupełniających. 

 

§ 42 

1. Wyborów do kolegium elektorów dokonuje się na zebraniach wyborczych 

organizowanych przez komisję wyborczą w grupach wyborczych nauczycieli 

akademickich zgodnie z reprezentacją określoną w § 41 ust. 3 lit. a) – b) oraz 

grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

2. Tryb powołania do kolegium elektorów studentów i doktorantów określa 

regulamin wyborczy. 

3. Zebranie wyborcze kolegium elektorów otwiera przewodniczący komisji 

wyborczej. 

4. Zgłaszanie kandydatów na elektorów następuje na zebraniach wyborczych za 

zgodą kandydata na kandydowanie. Kandydat nieuczestniczący w zebraniu 

wyborczym może pozostawić pisemną zgodę na kandydowanie. O zamknięciu 

listy kandydatów na elektorów decyduje zebranie wyborcze poprzez podjęcie 

uchwały zwykłą większością głosów. 

5. Prawo do zgłaszania kandydatur do kolegium elektorów przysługuje wszystkim 

pracownikom posiadającym czynne prawo wyborcze. 

6. Elektorem może być każdy pracownik posiadający bierne prawo wyborcze oraz 

spełniający kryteria opisane w § 41 ust. 1.  

7. Wyboru elektorów dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
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8. Wybór następuje, gdy kandydat uzyskał więcej niż połowę oddanych głosów, 

zgodnie z przysługującą liczbą mandatów. 

9. W wypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów, komisja wyborcza stanowi – 

stosownie do okoliczności – o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających. 

10. Przebieg zebrań wyborczych jest protokołowany. Protokół zebrania 

wyborczego powinien być niezwłocznie przekazany komisji wyborczej. 

 

§ 43 

1. Zebranie kolegium elektorów Akademii dla wyboru Rektora zwołuje uczelniana 

komisja wyborcza zgodnie z kalendarzem wyborczym. 

2. Zebranie kolegium elektorów uczelni jest prawomocne, gdy bierze w nim udział 

ponad połowa obsadzonego składu. 

 

 [wybory Rektora] 

§ 44 

1. Rektor Akademii jest powoływany w drodze wyborów. 

2. Wyboru Rektora dokonuje kolegium elektorów. 

3. Kandydatów na stanowisko Rektora wskazuje  

a) Rada Uczelni lub 

b) grupa co najmniej 10 elektorów  

po zaopiniowaniu przez Senat.  

4. Kandydatów na Rektora wraz z pisemną zgodą na kandydowanie i objęcie 

funkcji w razie wyboru zgłasza się do przewodniczącego komisji wyborczej. 

5. Wybory Rektora odbywają się w terminie ustalonym przez komisję wyborczą 

z tym, że wybory te powinny być przeprowadzone do 31 maja w ostatnim roku 

upływającej kadencji.  

6. Wybranemu Rektorowi do czasu upływu kadencji jego poprzednika przysługuje 

tytuł Rektora elekta. 

7. Rektor elekt ma prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Senatu 

i kolegium rektorskiego. 

8. W terminie do 31 sierpnia roku, w którym upływa kadencja Rektora dokonywane 

są czynności związane z przekazaniem stanowiska Rektorowi elektowi. 
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§ 45 

1. Głosowanie w wyborach Rektora jest tajne. 

2. Tryb i sposób wyboru Rektora określa Regulamin wyborczy.  

3. Jeżeli wybory nie przyniosą rozstrzygnięcia, Senat wypowiada się co do 

dalszego postępowania w sprawie wyboru Rektora. 

 

§ 46 

1. Rektor może być odwołany w głosowaniu tajnym przez kolegium elektorów 

większością co najmniej 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 jego 

statutowego składu.  

2. Wniosek o odwołanie Rektora może być zgłoszony przez Senat większością co 

najmniej 1/2 głosów statutowego składu albo przez Radę Uczelni. 

 

 [wybory do Senatu] 

§ 47 

1. Zebrania wyborcze przedstawicieli do Senatu Akademii zwołuje uczelniana 

komisja wyborcza zgodnie z kalendarzem wyborczym. 

2. Przedstawiciele wspólnoty Akademii do Senatu wybierani są na zebraniach 

wyborczych w grupach: 

a) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora lub 

profesora uczelni; 

b) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż 

stanowiska profesora lub profesora uczelni; 

c) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;  

d) studentów i doktorantów.  

3. Tryb wyboru do Senatu studentów i doktorantów oraz czas trwania ich 

członkostwa w Senacie określa odpowiednio regulamin samorządu 

studenckiego oraz regulamin samorządu doktorantów, z tym że wybory 

przedstawicieli studentów i doktorantów do Senatu następują nie później niż do 

31 października roku, w którym wygasł mandat poprzednio wybranych 

studentów i doktorantów. 
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§ 48 

1. Mandat członka Senatu oprócz przypadków opisanych w § 24 ust.2 wygasa 

gdy: 

a) pracownik przestał być pracownikiem Akademii, 

b) student lub doktorant przestał być studentem lub doktorantem Akademii, 

c) członek Senatu utracił bierne prawo wyborcze, 

d) członek Senatu zrzekł się mandatu. 

2. Mandat członka Senatu wygasa, oprócz przypadków określonych w ust. 1 

również w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej na trzech kolejnych 

posiedzeniach Senatu albo w przypadku niemożności uczestniczenia w nich 

przez okres dłuższy niż sześć miesięcy. 

 

 [Wybory do Rady Uczelni] 

§ 49 

1. Senat powołuje do rady uczelni 3 osoby ze wspólnoty Akademii oraz 3 osoby 

spoza tej wspólnoty. 

2. Senat dokonuje wyboru przewodniczącego Rady Uczelni spośród jej członków 

wybranych spoza wspólnoty Akademii 

3. Kandydatów do Rady Uczelni mogą zgłaszać: 

a) członkowie Senatu Akademii  

b) grupa co najmniej 10 członków wspólnoty Akademii.  

4. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się pisemnie do Rektora . 

5. Zgłoszenie powinno zawierać:  

a) przedstawienie sylwetki kandydata; 

b) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie do rady uczelni i pełnienie 

funkcji w razie wyboru; 

c) w przypadku kandydatów spoza wspólnoty Akademii także zgodę na 

kandydowanie na funkcję Przewodniczącego Rady Uczelni i na pełnienie 

tej funkcji w razie wyboru. 

6. Rektor dokonuje sprawdzenia czy zgłoszony kandydat spełnia wymogi 

określone w § 29 ust. 1 i 2 Statutu i po ustaleniu, że wymogi te są spełnione 

wpisuje kandydata na listę kandydatów.  
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§ 50 

1. Senat dokonuje powołania członków rady uczelni po przeprowadzeniu wyborów 

według następujących zasad: 

a) wybory przeprowadzane są na posiedzeniu Senatu przy obecności co 

najmniej 2/3 składu Senatu. Zawiadomienie o posiedzeniu Senatu, na 

którym zostanie zaplanowane przeprowadzenie wyborów musi być podane 

do wiadomości członków Senatu wraz z porządkiem obrad w terminie nie 

krótszym niż 7 dni przed terminem posiedzenia; 

b) wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osobowym, którą 

powołuje Senat spośród członków Senatu. Powołanie komisji skrutacyjnej 

może zostać dokonane w głosowaniu jawnym; 

c) nad wyborem członków rady uczelni głosują wszyscy członkowie Senatu 

obecni na posiedzeniu;  

d) wybory odbywają się w głosowaniu tajnym; 

e) wybory przeprowadza się na dwóch kartach do głosowania: 

- na członków rady uczelni ze wspólnoty Akademii 

- na członków rady uczelni spoza wspólnoty Akademii. 

2. W przypadku uchylania się od obowiązków, w tym nieusprawiedliwionych 

nieobecności na więcej niż trzech kolejnych posiedzeniach rady, lub działania 

na szkodę Akademii, członek rady uczelni może zostać odwołany na wniosek 

Rektora lub grupy co najmniej 10 członków Senatu. Odwołanie członka rady 

uczelni następuje głosami 2/3 głosujących przy obecności 2/3 statutowego 

składu Senatu. 

3. Jeżeli przesłanki opisane w ust. 2 dotyczą członka rady, który jest 

przewodniczącym samorządu studenckiego, decyzję co do jego mandatu 

podejmuje samorząd studencki w trybie przewidzianym w regulaminie studiów 

dla odwołania przewodniczącego samorządu studenckiego. 

4. Jeżeli zaistnieje konieczność uzupełnienia składu rady uczelni przed upływem 

kadencji, przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio. 
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Rozdział IV. Jednostki organizacyjne Akademii 

 

 

§ 51 

1. Jednostkami organizacyjnymi Akademii są:  

a) wydziały,  

b) instytuty; 

c) katedry,  

d) zakłady,  

e) pracownie, 

f) studia (studium), 

g) Szkoła Doktorska Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi 

h) Biblioteka Uczelniana,  

i) Archiwum,  

j) Dom Studencki 

k) Wydawnictwo Akademii Muzycznej 

l) jednostki administracji  

m) inne jednostki usługowe i gospodarcze powoływane w miarę potrzeb. 

2. Akademia może tworzyć wydziały zamiejscowe. Wydział zamiejscowy stanowi 

filię Akademii w rozumieniu ustawy. 

3. Akademia może tworzyć jednostki międzyuczelniane i jednostki wspólne, w tym 

również zagraniczne. 

4. W Akademii mogą być tworzone jednostki inne niż wymienione w ust. 1. 

 

§ 52 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Akademii jest wydział, którego zadaniem 

jest tworzenie warunków do prowadzenia działalności naukowej, dydaktycznej 

i artystycznej oraz kształcenia studentów i kadry naukowej. 

2. Wydziały tworzone są dla prowadzonych w Akademii kierunków studiów. 

W ramach wydziału tworzone są instytuty, katedry, zakłady i pracownie. 

3. Instytut jest jednostką organizacyjną wydziału, w ramach której realizowane są 

wspólne dla różnych kierunków studiów lub specjalności zadania dydaktyczne. 

W ramach instytutów mogą być tworzone katedry, zakłady lub pracownie. 
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Instytut może oprócz zadań dydaktycznych realizować także zadania 

artystyczne lub badawcze. 

4. Katedry są jednostkami organizacyjnymi działającymi w ramach wydziału lub 

instytutu, w których prowadzone są badania lub rozwijana jest działalność 

artystyczna, w których pracuje co najmniej 6 pracowników, w tym przynajmniej 

3 pracowników badawczo-dydaktycznych, w tym co najmniej jeden pracownik 

zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora uczelni. 

5. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi działającymi w ramach wydziału lub 

instytutu, w których prowadzone są badania lub rozwijana jest działalność 

artystyczna, w których pracuje nie więcej niż 5 pracowników, w tym co najmniej 

jeden posiadający stopień doktora. 

6. Zadaniem katedry i zakładu jest prowadzenie działalności artystycznej lub 

naukowej, kształcenie kadry naukowej, a także wspieranie działalności 

dydaktycznej. 

7. Pracownie są pomocniczymi jednostkami organizacyjnymi działającymi 

w ramach wydziału lub instytutu, tworzonymi dla potrzeb realizacji określonych 

zadań dydaktycznych i/lub badawczych lub artystycznych. 

8. Studia (studium) są międzywydziałowymi pomocniczymi jednostkami 

organizacyjnymi tworzonymi dla potrzeb realizacji określonych zadań 

dydaktycznych i/lub badawczych lub artystycznych. 

 

§ 53 

1. Jednostki organizacyjne, o których mowa w § 51 tworzy, przekształca i likwiduje 

Rektor. 

2. Wykaz jednostek organizacyjnych Akademii, w tym ich nazwy i zadania określa 

Regulamin organizacyjny Akademii. 

3. Regulamin organizacyjny Akademii ustanawia Rektor po zasięgnięciu opinii 

Senatu. Senat wyraża swoją opinię w postaci uchwały podjętej zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 statutowego składu Senatu.  

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do zmiany Regulaminu organizacyjnego. 
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 [Biblioteka uczelniana  
i system biblioteczno-informacyjny] 

§ 54 

1. System biblioteczno-informacyjny Akademii tworzą: Biblioteka Akademii 

z fonoteką. 

2. Zadaniem systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii jest gromadzenie, 

opracowanie i udostępnienie zbiorów bibliotecznych oraz zasobów informacji 

naukowej, niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego i obsługi badań 

naukowych. 

3. Biblioteką Akademii kieruje dyrektor, podlegający bezpośrednio Rektorowi. 

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego 

Akademii, w tym udostępniania zbiorów, oraz zadania dyrektora Biblioteki 

Akademii w zakresie koordynowania systemu biblioteczno-informacyjnego 

Akademii określa regulamin uchwalony przez Senat na wniosek Rektora. 

5. Zasady, o których mowa w ust. 1, uwzględniają w szczególności potrzebę 

zapewnienia pełnego dostępu członków wspólnoty Akademii do zasobów 

systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii. 

6. Dla prawidłowego funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego, 

Akademia może przetwarzać następujące dane osobowe osób korzystających 

z systemu: 

a) imię i nazwisko; 

b) numer PESEL; 

c) adres zamieszkania lub korespondencyjny; 

d) miejsce pobierania nauki lub miejsce pracy; 

e) imiona rodziców,  

f) płeć,  

g) data i miejsce urodzenia,  

h) numer paszportu,  

i) numer albumu,  

j) numer indeksu,  

k) numer telefonu,  

l) numer czytelnika,  

m) numer karty bibliotecznej,  

n) hasło do systemu bibliotecznego,  
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o) adres e-mail,  

p) wykształcenie,  

q) tytuł zawodowy lub stopień bądź tytuł naukowy,  

r) zawód lub specjalność,  

s) wydział, kierunek i forma studiów oraz semestr studiów, 

t) data rozpoczęcia studiów,  

u) data utworzenia konta,  

v) data ważności konta. 

 [rada biblioteczna] 

§ 55 

1. W Akademii działa rada biblioteczna jako organ opiniodawczy Rektora. 

2. Rada biblioteczna współdziała z dyrektorem Biblioteki Akademii. 

3. W skład rady bibliotecznej wchodzą: 

a) siedmiu przedstawicieli z wydziałów Akademii – z uwzględnieniem różnych 

specjalności – powołanych przez Rektora po zasięgnięciu opinii Senatu 

spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora 

lub profesora uczelni; 

b) dyrektor Biblioteki Akademii; 

c) jeden student delegowany przez uczelniany organ samorządu studenckiego; 

d) jeden doktorant delegowany przez uczelniany organ samorządu 

doktorantów. 

4. Rektor powołuje przewodniczącego spośród członków rady, o których mowa 

w ust. 3 lit . a. 

5. Rada biblioteczna ustanawiana jest na okres kadencji Rektora. 

 

§ 56 

1. Do kompetencji rady bibliotecznej należy opiniowanie spraw dotyczących 

organizacji funkcjonowania jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego, 

a w szczególności: 

a) wyrażanie opinii w sprawach związanych z kierunkami działalności oraz 

rozwojem Biblioteki Uczelnianej, a także zasad gromadzenia 

i katalogowania zbiorów; 

b) opiniowanie sprawozdań dyrektora Biblioteki Uczelnianej składanych 

Rektorowi; 
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c) opiniowanie projektu planu rzeczowo-finansowego Biblioteki Uczelnianej 

oraz sprawozdań z wykonania planu; 

d) opiniowanie kandydatów na stanowisko dyrektora Biblioteki Uczelnianej. 

2. Tryb działania rady bibliotecznej określa jej regulamin. 

 

  [Wydawnictwo] 

§ 57 

1. Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Łodzi jest ogólnouczelnianą jednostką 

organizacyjną Akademii, zwane dalej ,,Wydawnictwem". 

2. Wydawnictwem kieruje Kierownik, powoływany i odwoływany przez Rektora 

Akademii Muzycznej w Łodzi. 

3. Strukturę, zadania, zakres i sposób działania Wydawnictwa, określa Regulamin 

Wydawnictwa Akademii Muzycznej nadany przez Rektora. 

 

  [Rada Redakcyjna Wydawnictwa] 

§ 58 

1. W Wydawnictwie działa Rada Redakcyjna Wydawnictwa, zwana dalej Radą, 

która odpowiada za akceptację zgłoszonych publikacji do wydania. 

2. Radę Redakcyjną Wydawnictwa powołuje i odwołuje Rektor. 

3. Zasady działania i kompetencje Rady Redakcyjnej Wydawnictwa określa 

Regulamin Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta 

Bacewiczów w Łodzi. 

 

 [Archiwum] 

§ 59 

1. Ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Akademii jest Archiwum Akademii. 

2. Za prawidłowe funkcjonowanie Archiwum Akademii odpowiada pracownik 

wskazany przez Kanclerza w porozumieniu z Rektorem. 

3. Strukturę, zadania, zakres i sposób działania Archiwum Akademii, a także 

szczegółowe kompetencje osoby odpowiedzialnej za jego funkcjonowanie 

określa regulamin nadany przez Rektora. 
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§ 60 

1. Akademia może utworzyć akademicki inkubator przedsiębiorczości w celu 

wsparcia działalności gospodarczej pracowników Akademii, doktorantów 

i studentów w formie przewidzianej Ustawą.  

2. Inkubator w formie jednostki ogólnouczelnianej działa na podstawie regulaminu 

zatwierdzonego przez Senat. 

3. W akademickim inkubatorze przedsiębiorczości w formie jednostki 

ogólnouczelnianej tworzy się radę nadzorującą, której skład i kompetencje 

określone są w regulaminie. 

4. Dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości działającego w formie 

jednostki ogólnouczelnianej powołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu, 

spośród kandydatów przedstawionych przez radę nadzorującą. 

 

 

 

 

Rozdział V. Funkcje kierownicze w Akademii 

 

   

[wykaz funkcji kierowniczych] 

§ 61 

1. Funkcjami kierowniczymi w Akademii są: 

a) prorektorzy; 

b) pełnomocnicy Rektora; 

c) przewodniczący Komisji do spraw stopni; 

d) dyrektor Szkoły Doktorskiej; 

e) dziekani; 

f) kierownicy jednostek wymienionych w § 51 ust. 1 lit. b) – f) ; 

g) Kanclerz; 

h) Kwestor; 

i) dyrektor Biblioteki Akademii; 

j) kierownik Domu Studenckiego; 

k) kierownik Wydawnictwa. 
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2. Szczegółowy wykaz funkcji kierowniczych wraz z podstawowym zakresem ich 

obowiązków określa Rektor w regulaminie organizacyjnym Akademii. Rektor 

może dodatkowo określić zakres zadań i obowiązków osób pełniących funkcje 

kierownicze nieujętych w Statucie i regulaminie organizacyjnym w akcie 

powołania. 

3. Funkcji kierowniczej w Akademii nie może pełnić osoba pełniąca funkcję organu 

jednoosobowego lub członka organu kolegialnego innej uczelni albo będąca 

założycielem innej uczelni niepublicznej lub członkiem organu osoby prawnej 

będącej założycielem innej uczelni niepublicznej. 

 

  [prorektorzy, pełnomocnicy] 

§ 62 

1. Rektor kieruje działalnością Uczelni przy pomocy nie więcej niż 3 prorektorów. 

2. Rektor może powołać prorektorów właściwych w szczególności dla obszarów: 

a) kształcenia i dydaktyki; 

b) nauki; 

c) działalności artystycznej; 

d) spraw studenckich; 

e) spraw doktoranckich. 

3. Rektor może powołać jednego prorektora właściwego dla kilku obszarów, w tym 

obszarów, o których mowa w ust. 2. 

4. Prorektorów spośród pracowników Akademii posiadających co najmniej stopień 

doktora habilitowanego powołuje i odwołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii 

Senatu. Kandydatury prorektorów przedstawiane są do zaopiniowania przez 

Senat przez Rektora elekta przed upływem kadencji Rektora. 

5. Powołanie prorektora lub pełnomocnika właściwego do spraw studenckich 

i doktoranckich wymaga uprzedniej zgody samorządu studenckiego 

i doktoranckiego. Samorządy te zajmują stanowisko w sprawie przedstawionej 

kandydatury w terminie 7 dni roboczych od dnia jej przedstawienia przez 

Rektora. Niezajęcie stanowiska w wyznaczonym terminie oznacza wyrażenie 

zgody na powołanie. 

6. Kadencja prorektorów jest zgodna z kadencją Rektora. 

7. Rektor może odwołać prorektora przed upływem kadencji po zasięgnięciu opinii 

Senatu. 
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8. Szczegółowy zakres zadań i obowiązki prorektorów określa Rektor. 

9. Prorektor w zakresie określonych kompetencji wydaje zarządzenia. 

10. Rektor uchyla zarządzenie prorektora sprzeczne z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, Statutem Akademii, uchwałami Senatu lub 

innymi aktami wydawanymi przez organy Akademii. 

11. Prorektor może reprezentować Akademię na podstawie i w granicach 

pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora. 

12. W razie nieobecności Rektora zastępuje go wyznaczony przez niego prorektor 

lub najstarszy członek Senatu posiadający co najmniej stopień doktora. 

13. Rektor może ustanawiać pełnomocników. 

14. Rektor może, w formie pisemnej, upoważnić pracowników Akademii, 

w szczególności osoby pełniące funkcje kierownicze w Akademii, do 

podejmowania rozstrzygnięć i wykonywania innych czynności w jego imieniu. 

 

 [dyrektor szkoły doktorskiej] 

§ 63 

1. Dyrektor Szkoły Doktorskiej realizuje zadania w zakresie spraw doktorantów.  

2. Dyrektor Szkoły Doktorskiej jest powoływany przez Rektora spośród osób 

posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego, 

3. Dyrektor Szkoły Doktorskiej jest powoływany na okres kadencji Rektora. 

Dyrektora Szkoły Doktorskiej nie obowiązuje limit liczby kadencji. 

4. Dyrektora Szkoły Doktorskiej może odwołać Rektor przed upływem kadencji na 

własny wniosek lub na wniosek Komisji do spraw stopni  

   

[dziekani] 

§ 64 

1. Dziekan kieruje wydziałem i jest jego reprezentantem. 

2. Dziekan jest przełożonym pracowników i studentów wchodzących w skład 

wydziału, na podstawie upoważnienia Rektora. 

3. Dziekan podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania wydziału, nienależące 

do kompetencji organów Akademii. 

4. W uzasadnionych dobrem Akademii przypadkach Rektor może uchylać lub 

zmieniać decyzje dziekana. 

5. Dziekan podlega bezpośrednio prorektorowi w zakresie jego kompetencji. 
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6. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków dziekanów nieokreślonych Statutem 

i Regulaminem organizacyjnym, określa Rektor. 

 

§ 65 

1. Dziekanem może być nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku 

profesora lub profesora uczelni, którego ogólny okres zatrudnienia w Akademii 

jako podstawowym miejscu pracy wynosi co najmniej 5 lat. 

2. Dziekanem może być także nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku 

adiunkta lub starszego wykładowcy posiadający co najmniej stopień doktora, 

którego ogólny okres zatrudnienia w Akademii jako podstawowym miejscu 

pracy wynosi co najmniej 5 lat. 

3. Do kandydatów na dziekana przepisy § 18 ust. 1 lit. a)–f) stosuje się 

odpowiednio. 

4. Dziekana powołuje się na czas kadencji Rektora. 

5. Rada Wydziału przedstawia kandydatury na Dziekana wraz ze swoją opinią 

Rektorowi, lub Rektorowi elektowi. Wskazanie kandydata na Dziekana 

następuje w glosowaniu tajnym, a kandydat musi uzyskać  ponad połowę 

głosów oddanych w głosowaniu. 

6. Rektor może odwołać dziekana w każdym czasie.  

7. Wniosek o odwołanie dziekana może także złożyć grupa członków rady 

wydziału stanowiąca co najmniej połowę jej składu, wniosek składa się do 

Rektora. 

  [kierownicy jednostek] 

§ 66 

1. Kierowników jednostek organizacyjnych Akademii wymienionych w § 51 ust.1 

lit. b) - f) , powołuje Rektor spośród nauczycieli akademickich posiadających co 

najmniej stopień doktora habilitowanego po zasięgnięciu opinii właściwego 

dziekana. 

2. W przypadku kierowników instytutów, zakładów, pracowni i studium wymóg 

posiadania stopnia doktora habilitowanego nie jest konieczny. 

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Akademii wymienionych w § 51 ust. 1 lit. 

b) - f) powoływani są na okres kadencji Rektora. 

4. Rektor może odwołać kierownika jednostki organizacyjnej Akademii 

wymienionych w § 51 ust.1 lit. b) - f) przed upływem kadencji. 
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5. Kierowników jednostek organizacyjnych Akademii wymienionych w § 51 ust.1 

lit. b) - f) nie dotyczy limit liczby kadencji. 

 

§ 67 

1. Kierownicy instytutów podlegają bezpośrednio dziekanom. 

2. Kierownicy katedr, zakładów i pracowni podlegają bezpośrednio dziekanom lub 

właściwym kierownikom instytutów. 

3. Kierownicy studium podlegają bezpośrednio prorektorowi właściwemu do 

spraw dydaktyki i kształcenia a także dziekanom i kierownikom właściwych 

instytutów w zakresie ich kompetencji. 

 

§ 68 

1. Do zadań kierownika instytutu należy w szczególności: 

a) realizowanie zadań związanych z organizacją studiów na podległych mu 

kierunkach i specjalnościach; 

b) dbanie o wysoki poziom kształcenia na podległych mu kierunkach 

i specjalnościach; 

c) dbanie o rzetelne wykonywanie obowiązków przez pracowników; 

d) w przypadku instytutów realizujących również zadania artystyczne 

i badawcze organizowanie działalności artystycznej i naukowej oraz dbanie 

o stały rozwój artystyczny i naukowy pracowników; 

e) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących instytutu 

niezastrzeżonych do kompetencji innych podmiotów Akademii. 

2. Do zadań kierownika katedry i zakładu należy w szczególności: 

a) organizowanie działalności artystycznej i naukowej; 

b) dbanie o stały rozwój artystyczny i naukowy pracowników; 

c) dbanie o rzetelne wykonywanie obowiązków przez pracowników; 

d) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących katedry lub 

zakładu, niezastrzeżonych do kompetencji innych podmiotów Akademii. 

3. Do zadań kierownika instytutu, katedry i zakładu należy również: 

a) występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania 

i nagradzania pracowników instytutu, katedry lub zakładu; 

b) występowanie z wnioskami do Senatu we wszystkich sprawach 

dotyczących instytutu, katedry lub zakładu, 
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c) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, 

postanowieniami Statutu oraz uchwałami i zarządzeniami organów 

Akademii. 

4. Do zadań kierownika pracowni i studium należy w szczególności: 

a) koordynowanie realizacji bezpośrednio wyodrębnionych zadań 

dydaktycznych i artystyczno-naukowych; 

b) wykonywanie innych czynności przewidzianych postanowieniami Statutu 

oraz zarządzeniami organów Akademii. 

5. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków kierowników jednostek 

organizacyjnych Akademii wymienionych w 51 ust. 1 lit. b) - f) nieokreślonych 

Statutem i Regulaminem organizacyjnym, określa Rektor. 

 

 [kanclerz]  

§ 69 

1. Administracją i gospodarką Akademii w zakresie określonym przez Statut 

i Rektora kieruje Kanclerz. 

2. Kanclerza zatrudnia i zwalnia Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu. 

3. Kanclerz odpowiada za swoją działalność przed Rektorem. 

4. Kanclerz kieruje z upoważnienia Rektora administracją i gospodarką Akademii 

oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia, finansów i gospodarki Akademii 

w zakresie zwykłego zarządu z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w Ustawie 

lub Statucie dla organów Akademii. 

5. W zakres zwykłego zarządu wchodzą czynności dotyczące mienia, finansów 

i gospodarki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Akademii. Zakres ten 

obejmuje w szczególności czynności związane z bieżącą eksploatacją 

składników mienia Akademii i utrzymaniem ich w stanie niepogorszonym oraz 

z pobieraniem korzyści z tych składników, jak również prowadzenie spraw, które 

są niezbędne do dokonywania tych czynności. 

6. Do zadań kanclerza należy w szczególności: 

a) podejmowanie działań i decyzji zapewniających zachowanie, właściwe 

wykorzystanie majątku Akademii oraz jego powiększanie i rozwój, 

b) organizowanie i koordynowanie działalności administracyjnej, finansowej, 

technicznej i gospodarczej, 
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c) realizowanie polityki osobowej i płacowej Akademii w stosunku do 

podległych mu pracowników, 

d) pełnienie funkcji przełożonego służbowego w stosunku do pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi, nie podlegających organom 

Akademii, 

e) określenie zasad dotyczących zarządzania majątkiem Akademii, 

f) podejmowanie inicjatywy i reprezentowanie władz Akademii 

w pozyskiwaniu na rzecz Akademii środków ze źródeł zewnętrznych. 

7. Rektor może udzielić kanclerzowi za zgodą Senatu pełnomocnictwa do 

dokonywania czynności szczególnych bądź określonego rodzaju 

przekraczających zakres zwykłego zarządu. 

 

[kwestor] 

§ 70 

1. Rektor na wniosek Kanclerza zatrudnia i zwalnia kwestora Akademii. 

2. Kwestor pełni funkcję głównego księgowego i jest zastępcą Kanclerza. 

3. Obowiązki i uprawnienia kwestora jako głównego księgowego regulują odrębne 

przepisy. 

 [dyrektor Biblioteki] 

§ 71 

1. Dyrektor Biblioteki Uczelnianej kieruje bezpośrednio biblioteką. Fonoteka 

stanowi integralną część Biblioteki Uczelnianej i podlega temu samemu 

kierownictwu. 

2. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa Regulamin Biblioteki Uczelnianej 

ustalony przez Rektora. 

3. Dyrektora Biblioteki Uczelnianej zatrudnia i zwalnia Rektor po zasięgnięciu 

opinii rady bibliotecznej i Senatu. 

  [kierownik DS] 

§ 72 

1. Kierownik Domu Studenckiego odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie 

Domu Studenckiego. 

2. Szczegółowe kompetencje Kierownika Domu Studenckiego określa Rektor 

w regulaminie organizacyjnym Akademii. 
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3. Kierownika Domu Studenckiego zatrudnia i zwalnia Rektor na wniosek 

Kanclerza. 

  [kierownik Wydawnictwa] 

§ 73 

1. Zasady działania i kompetencje Kierownika Wydawnictwa określa Regulamin 

Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów 

w Łodzi. 

2. Do kompetencji Kierownika Wydawnictwa należy: 

a) nadzorowanie i koordynowanie procesu wydawniczego, 

b) przygotowanie i realizowanie planu rzeczowo-finansowego Wydawnictwa 

w cyklu rocznym, 

c) prowadzenie działań zmierzających do pozyskania środków zewnętrznych 

na działalność wydawniczą, 

d) przygotowanie umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub 

o korzystanie z praw autorskich, 

e) zlecanie prac technicznych związanych z dystrybucją publikacji do Działu 

Administracyjno-Gospodarczego Akademii Muzycznej w Łodzi, 

f) czuwanie nad prawidłowym tokiem czynności edytorskich i drukarskich, 

g) inicjowanie działań promocyjnych związanych bezpośrednio 

z poszczególnymi działami wydawniczymi, 

h) nawiązywanie współpracy z innymi wydawnictwami, bibliotekami, 

księgarniami, platformami, bazami i portalami wydawniczymi, 

i) wykonywanie innych czynności związanych z działalnością wydawniczą, 

w tym zleconych przez Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi. 

3. Kierownik Wydawnictwa składa corocznie sprawozdanie z działalności 

Wydawnictwa Rektorowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statut – tekst jednolity na dzień 24 lutego 2021 r. 
 

45 
 

Rozdział VI. Stałe podmioty pomocnicze Akademii 

 

 

  

[kolegium rektorskie] 

§ 74 

1. Podmiotem opiniodawczo-doradczym Rektora jest kolegium rektorskie. 

2. W skład kolegium rektorskiego wchodzi Rektor jako przewodniczący oraz 

prorektorzy i pełnomocnicy Rektora. W posiedzeniach kolegium z głosem 

doradczym mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Rektora. 

3. Posiedzenia kolegium rektorskiego zwołuje oraz przewodniczy im Rektor albo 

upoważniony przez Rektora członek kolegium. 

4. Zadaniem kolegium rektorskiego jest wyrażanie opinii w sprawach 

przekazanych kolegium do rozpatrzenia przez Rektora 

 

    [rady wydziałów] 

§ 75 

1. Podmiotem doradczym dziekana jest rada wydziału. 

2. W skład rady wydziału wchodzą: 

a) dziekan jako przewodniczący 

b) wszyscy pracownicy wydziału zatrudnieni na stanowisku profesora lub 

profesora uczelni lub posiadający co najmniej stopień doktora 

habilitowanego; 

c) kierownicy instytutów, katedr i zakładów stanowiących jednostki 

organizacyjne danego wydziału, o ile nie są zaliczeni do grupy wskazanej 

w ust. 2 lit. b); 

d) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na 

wydziale w liczbie nie mniejszej niż 10% i nie większej niż 20% łącznej liczby 

członków rady wydziału w grupach wskazanych w lit. b) i c);  

e) przedstawiciele studentów w liczbie nieprzekraczającej 15% łącznej liczby 

członków rady wydziału w grupach wskazanych w lit. b) i c) spośród osób 

studiujących na wszystkich kierunkach prowadzonych na danym wydziale.  

3. Kadencja członków rady wydziału w grupie wskazanej w lit. d) jest równa 

kadencji dziekana. 
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4. Wybory do rady wydziału w grupie wskazanej w lit. d) przeprowadzane są na 

zebraniu wyborczym tej grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na 

wydziale, zwoływanym przez właściwego dziekana nie później niż do dnia 31 

października roku, w którym upływa kadencja poprzednio wybranych 

przedstawicieli tej grupy.  

5. Mandat członka rady wydziału wygasa w przypadku: 

a) śmierci; 

b) zaprzestania pracy na danym wydziale; 

c) zaprzestania zachodzenia warunków opisanych w ust. 2 lit. a) do d); 

d) zawieszenia w prawach studenta, skreślenia z listy studentów lub 

ukończenia studiów na kierunku prowadzonym na danym wydziale 

w przypadku członków rady wydziału wskazanych w ust. 2 lit. e); 

e) trzech kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniu rady 

wydziału. 

6. Jeżeli wygaśnięcie mandatu członka rady wydziału w grupie wskazanej w ust. 

2 lit. d) narusza proporcjonalność opisaną w ust. 2 lit. d), dziekan zarządza 

wybory uzupełniające. Do wyborów uzupełniających przepis ust. 4 stosuje się 

odpowiednio z zastrzeżeniem, że termin wyborów ustala się stosownie do 

sytuacji.  

7. Tryb wyboru do rady wydziału studentów i doktorantów oraz czas trwania ich 

członkostwa w radzie wydziału określa odpowiednio regulamin samorządu 

studenckiego oraz regulamin samorządu doktorantów, z tym że wybory 

przedstawicieli studentów i doktorantów do rady wydziału następują nie później 

niż do 31 października roku, w którym wygasł mandat poprzednio wybranych 

studentów i doktorantów. 

8. Posiedzenia rady wydziału zwołuje oraz przewodniczy im dziekan albo 

upoważniony przez dziekana członek rady. 

9. Zadaniem rady wydziału jest wyrażanie opinii w sprawach przekazanych radzie 

do rozpatrzenia przez dziekana, Rektora lub prorektorów. 

10. Do zadań rady wydziału należy w szczególności: 

a) monitorowanie i ocena realizacji zadań dydaktycznych oraz naukowo-

artystycznych na wydziale; 

b) podejmowanie inicjatyw zmierzających do podnoszenia jakości kształcenia 

na kierunkach studiów prowadzonych przez wydział; 
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c) opiniowanie i sugerowanie zmian w programach kształcenia; 

d) inicjowanie działalności naukowej i artystycznej prowadzonej na wydziale 

w kontekście zapewnienia wysokiej oceny w ramach ewaluacji jakości 

działalności naukowej; 

e) wybór nowego dziekana. 

11. Dziekan dla celu realizacji zadań wymienionych w ust. 10 lit. a) – e) 

i uzyskiwania opinii w sprawach związanych z bieżącą działalnością wydziału 

może powołać także inny podmiot doradczy, zwany kolegium dziekańskim. 

Skład kolegium dziekańskiego określa dziekan, z tym, że musi on być 

reprezentatywny dla kierunków kształcenia i specjalności realizowanych na 

wydziale. 

 

    [rady instytutów] 

§ 76 

1. Podmiotem doradczym Kierownika instytutu jest Rada instytutu. 

2. Radę instytutu powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Dziekana. 

3. Skład  Rady wskazuje Kierownik instytutu po konsultacji z Dziekanem. 

4. Rada Instytutu powołana jest na czas kadencji Rektora 

 

   [komisje senackie]  

§ 77 

1. Senat na wniosek Rektora może powoływać stałe i doraźne komisje określając 

ich skład i zadania, w szczególności komisje właściwe do spraw 

dyscyplinarnych dla pracowników uczelni oraz studentów i doktorantów. 

2. Wykaz stałych komisji senackich określa załącznik nr 5 do Statutu. 

3. Komisje senackie powoływane są przez Senat w głosowaniu tajnym zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 statutowego składu Senatu. 

4. Głosowanie nad przyjęciem składu komisji senackich może być 

przeprowadzone jako głosowanie na całą listę. 

5. Na wniosek chociażby jednego senatora głosowanie składu komisji senackich 

musi być przeprowadzane na każdego członka komisji osobno. 
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Rozdział VII. Pracownicy Akademii 

 

 

§ 78 

1. Pracownikami Uczelni są: 

a) Nauczyciele akademiccy: 

- pracownicy badawczo-dydaktyczni, 

- pracownicy dydaktyczni, 

- pracownicy badawczy, 

b) Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji 

i informacji naukowej. 

c) Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. 

 

§ 79 

1. Nauczycielem akademickim może zostać osoba, która: 

a) posiada kwalifikacje określone w Ustawie; 

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

c) korzysta z pełni praw publicznych; 

d) nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo 

umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

e) nie została ukarana karą dyscyplinarną wymienioną w art. 276 ust. 1 pkt 7 

i 8 Ustawy (wydalenie z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy 

w uczelniach i pozbawienie prawa do wykonywania zawodu). 

 

  [stanowiska] 

§ 80 

1. Pracownicy badawczo-dydaktyczni i badawczy są zatrudniani na stanowiskach: 

a) profesora, 

b) profesora uczelni, 

c) adiunkta, 

d) asystenta. 

2. Pracownicy dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach: 

a) profesora, 

b) profesora uczelni, 
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c) profesora wizytującego, 

d) adiunkta, 

e) asystenta, 

f) starszego wykładowcy, 

g) wykładowcy, 

h) lektora lub instruktora. 

3. Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji 

i informacji naukowej są zatrudniani na stanowiskach:  

a) starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty 

dyplomowanego; 

b) kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego; 

c) adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej; 

d) asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej. 

 

§ 81 

1. Na stanowisku profesora może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł 

profesora. 

2. Na stanowisku profesora uczelni może być zatrudniona osoba posiadająca co 

najmniej stopień naukowy doktora oraz znaczące osiągnięcia: 

a) dydaktyczne lub zawodowe oraz doświadczenie pedagogiczne – 

w przypadku pracowników dydaktycznych; 

b) naukowe lub artystyczne – w przypadku pracowników badawczych; 

c) naukowe, artystyczne lub dydaktyczne – w przypadku pracowników 

badawczo-dydaktycznych. 

3. Na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba 

posiadająca co najmniej stopień zawodowy magistra lub równoważny oraz 

znaczące osiągnięcia artystyczne lub dydaktyczne o międzynarodowym 

znaczeniu. 

4. Na stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej 

stopień naukowy doktora. 

5. Na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej 

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równoważny. 

6. Na stanowisku wykładowcy, lektora lub instruktora można zatrudnić osobę, 

która posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub inny tytuł równorzędny. 
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7. Wobec osób zatrudnionych na stanowiskach asystenta, wykładowcy, lektora 

i instruktora wymagane są: doświadczenie, umiejętności i dorobek zawodowy 

zgodne z rodzajem prowadzonych zajęć. 

8. Na stanowisku starszego wykładowcy można zatrudnić osobę, która posiada co 

najmniej tytuł zawodowy magistra lub inny tytuł równorzędny. 

9. Szczegółowe kryteria oceny osiągnięć, o których mowa w ust. 2 i 3 określa 

Rektor po zasięgnięciu opinii rady do spraw naukowo-artystycznych 

i kształcenia. 

10. Osobę posiadającą tytuł profesora zatrudnia się na stanowisku profesora. 

11. Nazwą stanowiska profesora uczelni w Akademii jest określenie „profesor 

Akademii Muzycznej w Łodzi” w wersji pełnej lub skróconej jako „prof. Akademii 

Muzycznej w Łodzi” lub „prof. AM”. 

  [stosunek pracy] 

§ 82 

1. Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem Akademii następuje na podstawie 

umowy o pracę. 

2. Pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim w Akademii jest 

zawierana na czas nieokreślony albo na czas określony na okres do 4 lat. 

3. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w Akademii po raz pierwszy 

w wymiarze przewyższającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, na czas 

nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące, następuje po 

przeprowadzeniu otwartego konkursu. 

4. Konkursu, o którym mowa w ust. 3 nie stosuje w przypadku zatrudnienia na 

czas określony nauczyciela akademickiego: 

a) skierowanego do pracy w uczelni na podstawie umowy zawartej 

z zagraniczną instytucją naukową; 

b) będącego beneficjentem przedsięwzięcia, programu lub konkursu 

ogłoszonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki lub 

międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego; 

c) zatrudnianego na czas realizacji projektu finansowanego ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub przez inny podmiot 

przyznający grant. 
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5. Pomiędzy nauczycielem akademickim a zatrudnionym w tej samej Uczelni jego 

małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie oraz 

osobą pozostającą w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, nie może 

powstać stosunek bezpośredniej podległości służbowej. Nie dotyczy to osoby 

pełniącej funkcję Rektora.  

6. Organem doradczym Rektora w zakresie zatrudnienia, podnoszenia kwalifikacji 

zatrudnionych w Akademii nauczycieli akademickich oraz rozwoju kadrowego 

Akademii jest Komisja ds. rozwoju kadry, zwoływana przez prorektora ds. 

dydaktyki co najmniej raz w roku. W skład komisji wchodzą: prorektorzy, 

dziekani, kierownicy instytutów, katedr, pracowni i zakładów oraz przedstawiciel 

Działu Kadr. 

 [konkursy na stanowisko] 

§ 83 

1. Konkurs otwarty na stanowisko nauczyciela akademickiego ogłasza Rektor, na 

wniosek własny, dziekana, kierownika instytutu, katedry lub zakładu. 

2. Ogłoszenie konkursu następuje przez podanie informacji o konkursie do 

publicznej wiadomości w sposób określony odrębnymi przepisami, 

w szczególności przez zamieszczenie ogłoszenia na stronach internetowych 

Akademii, urzędu obsługującego ministra właściwego ds. szkolnictwa 

wyższego oraz Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a także na 

stronach internetowych Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla 

mobilnych naukowców, przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców. 

3. Informacja o konkursie powinna zawierać: 

a) określenie wymagań stawianych kandydatowi, 

b) wykaz wymaganych dokumentów, 

c) termin składania dokumentów, 

d) termin rozstrzygnięcia konkursu. 

4. W konkursie otwartym mogą uczestniczyć wszystkie osoby spełniające warunki 

konkursu, niezależnie od dotychczasowego ich zatrudnienia. 

5. Konkurs powinien być zakończony nie wcześniej niż 30 dni od jego ogłoszenia. 

 

§ 84 

1. Komisję konkursową powołuje Rektor. 

2. W skład komisji konkursowej wchodzą:  
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a) dziekan, który pełni funkcję przewodniczącego,  

b) kierownik jednostki, w skład której ma wejść osoba zatrudniona; 

c) co najmniej trzy osoby reprezentujące tę samą lub pokrewną specjalność.  

3. Odnośnie relacji między członkami komisji a kandydatami stosuje się 

odpowiednio § 82 ust. 5. 

4. Jeżeli konkurs dotyczy stanowiska profesora lub profesora uczelni, to osoby 

będące w składzie komisji konkursowej reprezentantami tej samej lub 

pokrewnej specjalności winny być profesorami lub profesorami uczelni 

posiadającymi stopień doktora habilitowanego.  

5. Informacja o konkursie może przewidywać rozmowę komisji z każdym 

z kandydatów na temat jego osiągnięć oraz zamierzeń w pracy na danym 

stanowisku. O miejscu i terminie rozmowy komisja zawiadamia kandydata 

drogą elektroniczną co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. 

Nieusprawiedliwioną nieobecność kandydata na rozmowie uważa się za 

rezygnację przez niego z uczestnictwa w konkursie. 

6. Do zadań komisji konkursowej należy: 

a) przeprowadzenie czynności związanych z oceną kwalifikacji i przydatności 

kandydatów do pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego, 

b) przedstawienie Rektorowi informacji o przebiegu konkursu oraz stanowisku 

komisji konkursowej. 

7. Decyzje komisji konkursowej są podejmowane bezwzględną większością 

głosów. 

8. Wyniki konkursu ustala komisja konkursowa w kolejności uzyskanej przez 

kandydatów liczby głosów na „tak”. Konkurs wygrywa osoba, która wśród osób 

ocenionych pozytywnie przez komisję konkursową uzyskała najwyższą liczbę 

głosów. 

9. Oceny i opinie formułowane przez komisję są jawne dla bezpośrednio 

zainteresowanych kandydatów. 

10. Komisja konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonego konkursu, który 

dziekan wraz z wynikami konkursu i uzasadnieniem przedstawia Rektorowi. 

11. W przypadku braku kandydatów lub nierozstrzygnięcia konkursu Rektor 

dokonuje jego zamknięcia. 

12. Informacje o wyniku konkursu wraz z uzasadnieniem udostępnia się 

w miejscach ogłoszenia konkursu. 
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§ 85 

1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w uzasadnionych przypadkach może być 

powierzone osobom niebędącym pracownikami Akademii. Zasady i tryb 

powierzania prowadzenia zajęć dydaktycznych takim osobom określa Rektor. 

2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych może być w uzasadnionych przypadkach 

powierzone – w ramach ich obowiązków – pracownikom Akademii niebędącym 

nauczycielami akademickimi posiadającym tytuł zawodowy magistra, magistra 

inżyniera lub równorzędny. Zasady i tryb powierzenia prowadzenia zajęć 

dydaktycznych tym pracownikom oraz dodatkowe uprawnienia, jakie mogą 

wynikać z prowadzenia przez nich zajęć dydaktycznych, określa Rektor. 

 

  [dodatkowe zatrudnienie] 

§ 86 

1. Nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni, która jest jego podstawowym 

miejscem pracy, może podjąć lub kontynuować zatrudnienie w ramach 

stosunku pracy tylko u jednego dodatkowego pracodawcy prowadzącego 

działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą. Podjęcie lub kontynuowanie 

przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach 

stosunku pracy u pracodawcy, o którym mowa w zdaniu 1., wymaga zgody 

Rektora. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej 

zgody Rektora stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za 

wypowiedzeniem w uczelni stanowiącej podstawowe miejsce pracy. 

2. Nauczyciel akademicki prowadzący działalność gospodarczą informuje o tym 

Rektora uczelni, która jest dla niego podstawowym miejscem pracy. 

3. W piśmie o wyrażenie zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia, o którym 

mowa w ust. 1 należy określić przyszłego pracodawcę, rodzaj dodatkowego 

zatrudnienia oraz wymiar czasu pracy. 

4. W wypadku prowadzenia lub zamiaru podjęcia działalności gospodarczej – 

w piśmie informującym Rektora należy określić rodzaj wykonywanej lub 

planowanej działalności gospodarczej, miejsce wykonywania tej działalności 

oraz formę prawną (indywidualna działalność, spółka osobowa) oraz planowany 

wymiar czasu przeznaczony na wykonywanie tej działalności. 

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do nauczycieli akademickich podejmujących 

zatrudnienie w ramach stosunku pracy:  
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a) w urzędach, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4a ustawy z dnia 

16.09.1982 r. O pracownikach urzędów państwowych;  

b) w podmiotach, z którymi Akademia nawiązała współpracę na podstawie 

umowy lub porozumienia albo dla których jest organem prowadzącym, 

założycielem albo udziałowcem;  

c) w instytucjach kultury;  

d) w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe. 

6. Zgoda określona w ust. 1 może być cofnięta. 

 

   [ocena okresowa] 

§ 87 

1. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, 

w szczególności w zakresie należytego wykonywania obowiązków 

pracowniczych oraz przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych,  

2. Okresowa ocena nauczycieli akademickich w Akademii dokonywana jest nie 

rzadziej niż raz na 4 lata lub na wniosek Rektora.  

3. W przypadku nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na urlopie 

macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie 

ojcowskim, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla 

poratowania zdrowia oraz z odbywania służby wojskowej lub służby zastępczej, 

termin dokonania oceny okresowej ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności. 

4. Podstawę oceny nauczyciela akademickiego stanowią jego osiągnięcia 

naukowe lub artystyczne, dydaktyczne oraz organizacyjne określone 

w zarządzeniu rektora. 

5. Akademia umożliwia studentom i doktorantom dokonanie co najmniej raz 

w roku akademickim oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania 

przez niego obowiązków związanych z kształceniem. 

6. Przy dokonywaniu oceny okresowej nauczyciela akademickiego uwzględnia się 

ocenę dokonaną przez studentów i doktorantów w zakresie wypełniania 

obowiązków związanych z kształceniem. 

7. Ocena okresowa może być pozytywna albo negatywna. 
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§ 88 

1. Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów 

stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej określa w drodze 

zarządzenia Rektor po zasięgnięciu opinii senatu, związków zawodowych, 

samorządu studenckiego, samorządu doktorantów.  

2. Opinie, o których mowa w ust. 1, są przedstawiane w terminie wskazanym we 

wniosku o jej wyrażenie, nie krótszym niż 30 dni. W przypadku bezskutecznego 

upływu tego terminu, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. 

3. Kryteria oceny muszą być przedstawione pracownikowi przed rozpoczęciem 

okresu, za który ocena jest dokonywana. 

4. Osoby zaangażowane w dokonywanie oceny mają obowiązek kierować się 

zasadami bezstronności, rzetelności i uczciwości akademickiej, przestrzegając 

zasad określonych w zarządzeniu Rektora. 

5. Wnioski wynikające z oceny nauczyciela akademickiego mogą mieć wpływ na: 

a) wysokość uposażenia 

b) awanse i wyróżnienia 

c) powierzanie stanowisk kierowniczych. 

6. W przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej, 

kolejną ocenę tego nauczyciela akademickiego przeprowadza się nie wcześniej 

niż po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny. 

7.  Dwie kolejne negatywne oceny stanowią podstawę do rozwiązania stosunku 

pracy z nauczycielem akademickim. 

8. Ocena nauczyciela akademickiego wraz z uzasadnieniem zostaje mu 

przedstawiona na piśmie w terminie do 30 dni od dokonania oceny 

z pouczeniem o trybie i terminie odwołania. 

9. Od wyniku oceny okresowej przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 

dni od daty doręczenia oceny wraz z uzasadnieniem określonego w ust. 8. 

 

§ 89 

1. Rektor może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem akademickim za 

wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia w przypadkach określonych 

w Ustawie. 
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2. Jeżeli Ustawa przewiduje rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela 

akademickiego z końcem semestru – przez koniec semestru rozumie się: 

ostatni dzień lutego i 30 dzień września. 

 

§ 90 

1. Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu powołuje na okres swojej kadencji komisję 

do spraw etyki nauczycieli akademickich. 

2. Tryb i zasady pracy komisji oraz zakres jej działań określa Kodeks etyki 

nauczycieli akademickich wprowadzony zarządzeniem Rektora. 

 

§ 91 

1. Obowiązki nauczyciela akademickiego określa Ustawa. 

2. Do obowiązków pracowników badawczo-dydaktycznych należy 

w szczególności: 

a) kształcenie i wychowywanie studentów, lub uczestniczenie w kształceniu 

doktorantów,  

b) prowadzenie działalności naukowej i artystycznej, 

c) uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Akademii, 

d) stałe podnoszenie kompetencji zawodowych. 

3. Do obowiązków pracowników dydaktycznych należy w szczególności: 

a) kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu 

doktorantów, 

b) uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Akademii, 

c) stałe podnoszenie kompetencji zawodowych. 

 

§ 92 

1. Nauczyciela akademickiego obowiązuje system zadaniowego czasu pracy. 

2. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego 

obowiązków dydaktycznych, artystycznych, naukowych i organizacyjnych. 

3. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala 

Rektor. 

4. Wymiar pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich na poszczególnych 

stanowiskach obowiązujący od nowego roku akademickiego ustala Senat nie 



Statut – tekst jednolity na dzień 24 lutego 2021 r. 
 

57 
 

później niż do dnia 31 maja poprzedzającego roku akademickiego, od którego 

zmiana wymiaru pensum ma obowiązywać. 

5. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych nie może przekroczyć: 

a) 240 godzin dla pracownika badawczo-dydaktycznego; 

b) 180 godzin dla pracownika badawczo-dydaktycznego zatrudnionego na 

stanowisku profesora; 

c) 360 godzin dla pracownika dydaktycznego; 

d) 540 godzin dla pracownika dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku 

lektora lub instruktora 

– przy czym 1 godzina dydaktyczna wynosi 45 minut. 

6. Do rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych zalicza się czas przeznaczony na 

kształcenie doktorantów. 

7. Nauczyciel akademicki może być zobowiązany do prowadzenia zajęć 

dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze 

nieprzekraczającym dla pracownika naukowo-dydaktycznego 1/4, a dla 

pracownika dydaktycznego 1/2 wymiaru jego ustalonych obowiązków 

dydaktycznych. 

8. Nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodą, może być powierzone 

prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze nieprzekraczającym 

dwukrotności rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych. 

9. Nauczyciela akademickiego będącego w ciąży lub wychowującego dziecko do 

ukończenia przez nie 4. roku życia nie można zatrudniać w godzinach 

ponadwymiarowych bez jego zgody.  

  

  [sprawozdawczość] 

§ 93 

1. Nauczyciel akademicki jest zobowiązany do bieżącego rejestrowania 

wszystkich form swojej działalności dydaktycznej, naukowej, artystycznej 

i innej, w Uczelni oraz poza jej terenem. 

2. Rejestrowanie, o którym mowa w ust. 1, realizowane jest w formie 

elektronicznej w systemie e-sprawozdanie wkrótce po wystąpieniu 

rejestrowanego zdarzenia, nie później niż w terminie ustalonym przez Rektora.  
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[urlopy] 

§ 94 

1. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim 

określa Ustawa. 

2. Tryb i terminy udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim 

określa regulamin pracy. 

 

§ 95 

Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu: 

a) posiadającemu co najmniej stopień doktora, w okresie siedmiu lat 

zatrudnienia w Akademii, płatnych urlopów naukowych w łącznym 

wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań; 

b) przygotowującemu rozprawę doktorską – płatnego urlopu naukowego 

w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy; 

c) płatnego urlopu w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego 

albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa we 

wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem 

zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej. 

 

§ 96 

1. Nauczycielowi akademickiemu, który nie ukończył 65. roku życia, 

zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, po co najmniej 10 latach 

zatrudnienia w uczelni przysługuje prawo do płatnego urlopu dla poratowania 

zdrowia. 

2. Urlopu dla poratowania zdrowia udziela się w celu przeprowadzenia zaleconego 

leczenia, jeżeli stan zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy. 

3. Kolejny urlop dla poratowania zdrowia może być udzielony nie wcześniej niż po 

upływie trzech lat od dnia zakończenia poprzedniego urlopu. Łączny wymiar 

urlopu dla poratowania zdrowia w okresie całego zatrudnienia nie może 

przekraczać roku. 

4. W czasie urlopu dla poratowania zdrowia nie można wykonywać zajęcia 

zarobkowego. 

5. Urlopu dla poratowania zdrowia udziela się na podstawie orzeczenia 

lekarskiego stwierdzającego, że stan zdrowia wymaga powstrzymania się od 
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pracy, oraz określającego zalecone leczenie i czas potrzebny na jego 

przeprowadzenie. 

§ 97 

1. Pracownikom wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami Rektor może 

przyznawać nagrody i wyróżnienia honorowe Akademii. Kandydatury do nagród 

i wyróżnień mogą zgłaszać kierownicy jednostek organizacyjnych Akademii. 

2. Osobom zasłużonym dla Akademii Senat może przyznawać wyróżnienia 

honorowe Akademii. 

3. Rektor może występować z wnioskami o nadanie orderów, odznaczeń oraz 

nagród państwowych i resortowych wyróżniającym się pracownikom i osobom 

zasłużonym dla Akademii. 

4. Zasady i tryb przyznawania nagród nauczycielom akademickim za osiągnięcia 

naukowe, artystyczne, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt 

dorobku, określa regulamin przyznawania nagród . 

 

§ 98 

1. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mogą otrzymywać nagrody 

Rektora za osiągnięcia w pracy zawodowej. 

2. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Rektor z własnej inicjatywy, na 

wniosek przedstawiony przez: prorektora, dziekana lub kierownika jednostki 

organizacyjnej, dyrektora Biblioteki Uczelnianej, kanclerza. 

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, uwzględniają podział na nagrody 

indywidualne i zespołowe, a także: 

a) proponowane stopnie nagród indywidualnych 

b) proponowane stopnie i wysokość nagród zespołowych oraz sposób 

podziału kwot między członków zespołu. Wniosek o przyznanie nagrody 

powinien uwzględniać wszystkich członków zespołu. 

4. Zasady i tryb przyznawania nagród pracownikom niebędącym nauczycielami 

akademickimi określa regulamin przyznawania nagród  

 

§ 99 

1. Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za 

postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub 

godności zawodu nauczycielskiego. 
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2. Za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego 

i godności zawodu nauczycielskiego – objęte odpowiedzialnością 

dyscyplinarną uważa się także: 

a) przywłaszczenie sobie autorstwa albo wprowadzenie w błąd co do 

autorstwa całości lub części cudzego utworu, publikacji albo artystycznego 

wykonania; 

b) rozpowszechnienie, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, 

cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania; 

c) rozpowszechnienie, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, 

cudzego artystycznego wykonania albo publiczne zniekształcenie takiego 

utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nagrania; 

d) naruszenie cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w inny sposób; 

e) fałszowanie badań lub wyników badań naukowych lub dokonanie innego 

oszustwa naukowego; 

f) przyjmowanie, w związku z pełnieniem funkcji lub zajmowaniem stanowiska 

w Akademii, korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy; 

g) powoływanie się na wpływy w Akademii, instytucji państwowej lub 

samorządowej, albo wywoływanie przekonania innej osoby lub 

utwierdzanie jej w przekonaniu o istnieniu takich wpływów i podjęcie się 

pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub 

osobistą, albo jej obietnicę; 

h) udzielenie albo obiecywanie udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej 

w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w Akademii, polegające 

na wywarciu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie osoby pełniącej 

funkcję lub zajmującej stanowisko w Akademii, w związku z pełnieniem tej 

funkcji lub zajmowaniem stanowiska. 

3. Karami dyscyplinarnymi, które można nałożyć na nauczyciela akademickiego, 

są: 

a) upomnienie; 

b) nagana; 

c) nagana z obniżeniem wynagrodzenia zasadniczego o 10%-25% na okres 

od miesiąca do 2 lat; 

d) pozbawienie prawa do wykonywania zadań promotora, recenzenta oraz 

członka komisji w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, 
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stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora na okres od roku do 5 

lat; 

e) pozbawienie prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelniach na 

okres od 6 miesięcy do 5 lat; 

f) wydalenie z pracy w uczelni; 

g) wydalenie z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach 

na okres od 6 miesięcy do 5 lat; 

h) pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego 

na okres 10 lat. 

 

§ 100 

1. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich powołuje 

się uczelnianą komisję dyscyplinarną do spraw nauczycieli akademickich. 

2. Uczelniana komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich pochodzi 

z wyboru i liczy 12 członków, w tym co najmniej 5 nauczycieli akademickich 

posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz 2 

przedstawicieli grupy studentów i doktorantów wybranych przez Senat spośród 

kandydatów zgłoszonych przez samorząd studencki i samorząd doktorantów. 

3. Członkami uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli 

akademickich mogą być nauczyciele akademiccy, dla których Akademia jest 

podstawowym miejscem pracy. 

4. Przyjęcie mandatu członka uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw 

nauczycieli akademickich jest obowiązkiem nauczyciela akademickiego. 

5. Członków uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli 

akademickich wybiera Senat w głosowaniu tajnym spośród zgłoszonych przez 

dziekanów kandydatów, posiadających akceptację rad wydziałów. Każdy 

wydział powinien być reprezentowany przynajmniej przez jednego kandydata. 

6. Kadencja uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich 

jest zgodna z kadencją Rektora. 

7. Członkami uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli 

akademickich nie mogą być: Rektor ani osoby pełniące funkcje kierownicze 

w Akademii. 

8. Uczelniana komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich dokonuje 

na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Rektora wyboru swego 
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przewodniczącego oraz jego zastępcy. Przewodniczącym oraz zastępcą 

przewodniczącego może być osoba zatrudniona na stanowisku profesora. 

9. Wybory uzupełniające skład uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw 

nauczycieli akademickich w trakcie kadencji przeprowadza się według zasad 

określonych w ust. 5, z tym, że kandydatów zgłasza dziekan wydziału, który 

zgłosił kandydaturę członka komisji, którego mandat wygasł. Kadencja 

wybranego w wyborach uzupełniających członka komisji kończy się z upływem 

kadencji całej uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli 

akademickich. 

§ 101 

1. Przewodniczący uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli 

akademickich powołuje składy orzekające, ich przewodniczących 

i protokolantów oddzielnie dla każdej rozpatrywanej sprawy. 

2. Zasady postępowania dyscyplinarnego określa Ustawa. 

 

§ 102 

1. Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu powołuje na okres swojej kadencji dwóch 

rzeczników dyscyplinarnych Akademii spośród nauczycieli akademickich 

posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego. 

2. Kadencja rzeczników dyscyplinarnych jest zgodna z kadencją Rektora. 

3. Tryb działania rzeczników dyscyplinarnych i zasady przeprowadzania 

postępowania dyscyplinarnego reguluje Ustawa. 

 

§ 103 

1. W wypadku przewinień dyscyplinarnych mniejszej wagi Rektor może odstąpić 

od złożenia wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i po 

wysłuchaniu nauczyciela akademickiego nałożyć karę upomnienia. 

2. Nauczyciel akademicki może wnieść od nałożonej kary upomnienia odwołanie 

do uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich 

w terminie czternastu dni od doręczenia zawiadomienia o ukaraniu. 

 

§ 104 

1. Zatrudnienie pracownika niebędącego nauczycielem akademickim następuje 

na podstawie umowy o pracę. 
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2. Umowę o pracę, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której 

pracownik ma być zatrudniony zawiera i rozwiązuje: 

a) Rektor – z pracownikami biblioteki, dokumentacji i informacji naukowej, 

pracownikami zatrudnionymi w ogólnouczelnianych jednostkach 

organizacyjnych, radcą prawnym, 

b) kanclerz – z pozostałymi pracownikami. 

3. Rektor określa zakresy obowiązków oraz podległość służbową dla pracowników 

określonych w ust. 2 lit. a. Wobec pracowników określonych w ust. 2 lit. b. 

czynności te podejmuje kanclerz. 

4. Zatrudnianie i rozwiązywanie umów o pracę, określenie wysokości 

wynagrodzenia oraz ustalenie zakresu obowiązków pracowników określonych 

w ust. 2 lit. b następuje po uzyskaniu akceptacji Rektora. 

 

§ 105 

Organy Akademii współdziałają z działającymi w Akademii związkami zawodowymi 

w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy, Ustawy o związkach zawodowych i innych 

przepisów prawa. 

 

 

 

Rozdział VIII. Studia, studenci, doktoranci 

 

 

§ 106 

1. Akademia prowadzi studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia, oraz kształci 

doktorantów w szkole doktorskiej. 

2. Poza studiami, o których mowa w ust. 1, Akademia prowadzi także studia 

podyplomowe i inne formy kształcenia. 

3. Studia wyższe mogą być prowadzone jako studia stacjonarne lub studia 

niestacjonarne. 

4. Formę studiów na poszczególnych kierunkach określa Senat. 

5. Studia na określonym kierunku, poziomie i profilu tworzy i likwiduje Rektor. 

Organizację i tok studiów wyższych oraz prawa i obowiązki studentów 
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i doktorantów określają odpowiednio regulamin studiów i regulamin szkoły 

doktorskiej, uchwalane przez Senat na wniosek Rektora. 

6. Organizację i tok studiów podyplomowych określa regulamin, uchwalany przez 

Senat na wniosek Rektora. 

7. Na warunkach określonych w Ustawie, Akademia może prowadzić studia i inne 

formy kształcenia w ramach jednostek międzyuczelnianych i jednostek 

wspólnych, utworzonych na podstawie porozumień z innymi uczelniami oraz 

innymi podmiotami, w szczególności z instytucjami naukowymi, w tym również 

zagranicznymi. 

8. Wykłady w Akademii mające charakter zajęć indywidualnych są dostępne 

wyłącznie dla grupy studentów lub doktorantów określonej przez nauczyciela 

akademickiego prowadzącego wykład. 

9. Nauczyciel akademicki prowadzący wykład mający charakter zajęć 

indywidualnych może podjąć decyzję o uznaniu wykładu lub cyklu wykładów za 

otwarte. 

10. Wykłady w Akademii mające charakter zajęć zbiorowych są otwarte 

z zastrzeżeniem ust. 11. 

11. Wykłady w Akademii mające charakter zajęć zbiorowych mogą być uznane za 

dostępne wyłącznie dla określonej grupy studentów lub doktorantów na 

podstawie decyzji dziekana.  

12. Zajęcia na Akademii odbywają się na terenie Akademii oraz w miejscach 

wskazanych przez Akademię. Akademia może prowadzić również zajęcia 

w trybie zdalnym lub hybrydowym, z przyczyn organizacyjnych lub jeżeli 

wymaga tego sytuacja epidemiczna  lub inny stan wyższej konieczności. 

13. Studenci i doktoranci Akademii w celu doskonalenia warsztatu naukowego 

i artystycznego mogą tworzyć koła naukowe. Zasady powoływania kół 

naukowych określa Regulamin studiów i Regulamin szkoły doktorskiej. 

 

§ 107 

1. Przyjęcia na studia wyższe prowadzone są zgodnie z uchwałą Senatu, o której 

mowa w art. 70 ust. 1 Ustawy. 

2. Uchwała Senatu, o której mowa w art. 70 ust. 1 Ustawy, podawana jest do 

publicznej wiadomości w informatorze dla kandydatów na studia wyższe oraz 

na stronach internetowych Akademii. Uchwałę podaje się do wiadomości 
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publicznej nie później niż do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok 

akademicki, którego uchwała dotyczy. 

3. Rekrutację na studia przeprowadzają: uczelniana komisja rekrutacyjna oraz 

wydziałowe komisje rekrutacyjne. 

4. Uczelnianą komisję rekrutacyjną powołuje Rektor. 

5. Wydziałowe komisje rekrutacyjne powołują dziekani. 

6. Organem odwoławczym w sprawach przyjęć na studia jest uczelniana komisja 

rekrutacyjna. 

 

[rekrutacja do szkoły doktorskiej] 

§ 108 

1. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu na zasadach 

określonych przez Senat. 

2. Zasady, o których mowa w ust. 1 Akademia udostępnia nie później niż na 5 

miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji. 

3. Przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów.  

4. Odmowa przyjęcia do szkoły doktorskiej następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy. 

5. Wyniki konkursu są jawne.  

 

§ 109 

1. Limity przyjęć na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego 

stopnia oraz liczbę miejsc w szkole doktorskiej określa Senat na wniosek 

Rektora. 

2. Szczegółowe zasady przyjęć na studia określa Regulamin postępowania 

rekrutacyjnego uchwalony przez Senat. 

 

§ 110 

1. Osoba przyjęta na studia pierwszego i drugiego stopnia nabywa prawa studenta 

z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania o następującej treści: 

Świadomy obowiązków obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję 

uroczyście: 
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- zdobywać wytrwale wiedzę i rozwijać swoje uzdolnienia artystyczne 

przygotowując się do pomnożenia dóbr kultury; 

- dbać o godność studenta i dobre imię mojej Uczelni; 

- postępować zgodnie z zasadami współżycia społecznego; 

- przestrzegać przepisów obowiązujących w Uczelni. 

2. Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej nabywa prawa doktoranta z chwilą 

złożenia ślubowania o następującej treści: 

Świadomy obowiązków obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję 

uroczyście: 

- zdobywać wytrwale wiedzę i rozwijać swoje uzdolnienia artystyczne 

przygotowując się do pomnożenia dóbr kultury; 

- dbać o godność doktoranta i dobre imię mojej Uczelni; 

- postępować zgodnie z zasadami współżycia społecznego; 

- przestrzegać przepisów obowiązujących w Uczelni. 

3. Obcokrajowiec przyjęty na studia nabywa prawa studenta z chwilą złożenia 

ślubowania o następującej treści:  

Aware of the tradition and accomplishments of The Grazyna and Kiejstut 

Bacewicz University of Music in Lodz as well as the responsibilities of a member 

of the academic community, I solemnly swear: 

- to strive in pursuit of knowledge and develop my artistic skills, preparing 

myself to enrich the cultural heritage; 

- to cultivate the dignity of a student and the good name of my University; 

- to observe the rules of social conduct; 

- to obey the regulations of the University. 

 

§ 111 

1. Studenci mają prawo do ubiegania się o pomoc materialną na warunkach 

określonych w Ustawie oraz regulaminie ustalonym przez Rektora 

w porozumieniu z właściwym organem samorządu studenckiego. 

2. Uczestnicy szkoły doktorskiej mają prawo do ubiegania się o pomoc materialną 

na warunkach określonych w Ustawie i przepisach wykonawczych oraz 

w regulaminie ustalonym przez Rektora w porozumieniu z właściwym organem 

samorządu doktorantów. 
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§ 112 

1. Dla orzekania w sprawach dyscyplinarnych studentów studiów wyższych 

powołuje się: 

a) komisję dyscyplinarną dla studentów 

b) odwoławczą komisję dyscyplinarną dla studentów. 

2. Komisję dyscyplinarną dla studentów powołuje Rektor, na okres jego kadencji 

spośród nauczycieli akademickich i studentów Akademii. 

3. Komisja dyscyplinarna dla studentów liczy 9 osób. Jej przewodniczącym jest 

nauczyciel akademicki powołany przez Rektora po zasięgnięciu opinii Senatu, 

zaś członkami – czterej nauczyciele akademiccy – powołani po zasięgnięciu 

opinii Senatu oraz czterej studenci powołani przez Rektora spośród kandydatów 

przedstawionych przez samorząd studencki. 

4. Odwoławczą komisję dyscyplinarną dla studentów powołuje Rektor zgodnie 

z ust. 2 i 3. 

5. Komisje dyscyplinarne, w zależności od rodzaju przewinienia, orzekają 

w składach trzy- lub siedmioosobowych z zachowaniem ustawowych proporcji 

udziału nauczycieli akademickich i studentów. 

6. Nie można być jednocześnie członkiem komisji dyscyplinarnej dla studentów 

i odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów. 

7. Do uzupełnienia składu komisji w trakcie kadencji stosuje się odpowiednio tryb 

określony w ust. 2–3. 

 

§ 113 

1. Dla prowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawach dyscyplinarnych 

studentów oraz występowania w roli oskarżyciela przed komisjami 

dyscyplinarnymi dla studentów, Rektor powołuje na okres swojej kadencji 

rzecznika dyscyplinarnego dla studentów. 

2. Rzecznikiem dyscyplinarnym dla studentów może być tylko nauczyciel 

akademicki zatrudniony w Akademii. 

 

§ 114 

Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz postępowania wyjaśniającego 

przeprowadzanego przez rzecznika reguluje Ustawa. 
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§ 115 

1. Dla orzekania w sprawach dyscyplinarnych doktorantów powołuje się: 

a) komisję dyscyplinarną dla doktorantów 

b) odwoławczą komisję dyscyplinarną dla doktorantów 

2. Do komisji, o których mowa w ust. 1 oraz do rzecznika dyscyplinarnego dla 

doktorantów stosuje się odpowiednio § 112 oraz § 113 z tym, że komisje, o 

których mowa w ust. 1 liczą po 5 członków (przewodniczący, dwóch nauczycieli 

akademickich i dwóch doktorantów). 

 

 

 

 

Rozdział IX. Administracja i gospodarka Akademii 

 

 

§ 116 

1. Akademia może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną 

organizacyjnie i finansowo od podstawowej działalności Akademii. 

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, prowadzą jednostki organizacyjne 

utworzone przez Rektora na wniosek kanclerza za zgodą Senatu. Jednostki te 

działają na podstawie regulaminów wydanych przez Rektora na wniosek 

kanclerza. 

3. Jednostki organizacyjne określone w ust. 2 podlegają kanclerzowi. 

 

§ 117 

1. Czynności prawnych dotyczących mienia, finansów i gospodarki Akademii 

dokonuje Rektor. 

2. W sprawach określonych Ustawą lub Statutem, Rektor dokonuje czynności po 

uzyskaniu zgody lub opinii Senatu. 

 

§ 118 

Organizację oraz zasady działania administracji Akademii określa na wniosek 

Kanclerza Rektor w regulaminie organizacyjnym. 
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§ 119 

1. Zadaniem administracji Akademii jest zapewnienie sprawnego organizacyjnego 

wspomagania i obsługi działalności dydaktycznej, naukowej i artystycznej 

Uczelni. 

2. Administracja prowadzi działalność w ramach struktury złożonej z komórek 

organizacyjnych (działów) lub samodzielnych stanowisk pracy. 

3. Działalność administracji prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa, przy zapewnieniu odpowiedniego dostępu organów 

i pracowników Akademii do informacji. 

4. Senat, co najmniej raz w okresie kadencji, dokonuje oceny funkcjonowania 

administracji. Kryteria i tryb oceny ustala Senat na wniosek Rektora nie później 

niż na 12 miesięcy przed upływem kadencji. 

 

§ 120 

1. Kanclerzowi, z zastrzeżeniem ust. 2, podporządkowane są organizacyjnie 

wszystkie komórki administracji i obsługi Akademii, w tym również komórki 

administracji bezpośrednio związane z organizowaniem, kształceniem, 

wychowywaniem i udzielaniem pomocy materialnej studentom.  

2. Rektorowi podporządkowane są organizacyjnie m.in.: audytor wewnętrzny, 

radcy prawni, dział spraw osobowych, służba BHP, pełnomocnik ds. informacji 

niejawnych, pracownik odpowiedzialny za sprawy obronne, sekretariat Rektora, 

sekretariat prorektorów, biuro współpracy międzynarodowej, pełnomocnicy 

Rektora, inspektor ochrony danych osobowych. Szczegółowy wykaz komórek 

administracji podporządkowanych Rektorowi zawiera Regulamin organizacyjny 

Akademii. 

3. Organizacyjne podporządkowanie komórek administracji i obsługi kanclerzowi 

nie wyłącza podporządkowania funkcjonalnego tych komórek Rektorowi 

i prorektorom. 

4. Rektor podejmuje decyzje o zatrudnieniu pracowników administracji Akademii, 

rozwiązaniu umowy o pracę i wysokości wynagrodzenia. Zakres obowiązków 

pracowników administracji Akademii ustala kanclerz po uzyskaniu akceptacji 

Rektora. 
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§ 121 

1. Kanclerz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora oraz za jego 

zgodą nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z kierownikami podległych mu 

komórek oraz zastępcami kwestora. 

2. Kanclerz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora oraz za jego 

zgodą, wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników 

administracji i obsługi z zastrzeżeniem wynikającym z treści § 104 ust. 2 lit. 

a oraz § 120 ust. 2. 

3. Przepis ust. 2 nie narusza wynikających z odrębnych przepisów uprawnień 

Rektora w zakresie zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi. 

 

 

 

Rozdział X. Mienie i gospodarka finansowa Akademii 

 

 

§ 122 

1. Akademia nabywa, zbywa i gospodaruje mieniem na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach. 

2. Decyzje o przydzieleniu oraz przeniesieniu składników mienia Akademii między 

jednostkami organizacyjnymi podejmuje rektor. Rektor może upoważnić 

kanclerza do przydzielania składników mienia określonym jednostkom lub 

kategoriom jednostek. 

3. Kierownik jednostki organizacyjnej odpowiada za prawidłowe wykorzystanie 

mienia przydzielonego tej jednostce. 

 

§ 123 

1. Akademia prowadzi swą gospodarkę na podstawie rocznego planu rzeczowo-

finansowego Akademii. 

2. O podziale pomiędzy wydziały i inne jednostki Akademii środków finansowych 

stanowiących przychody Akademii decyduje Rektor, biorąc pod uwagę 

w szczególności zasady przyznawania tych środków Akademii.  
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3. Plan rzeczowo-finansowy Akademii opracowuje się uwzględniając przyznane 

Akademii środki finansowe i dostosowując do nich wysokość kosztów w taki 

sposób, by planowany i osiągnięty wynik finansowy pozwalał na realizację 

wszystkich zadań badawczych i dydaktycznych Akademii w roku, którego 

dotyczy plan rzeczowo-finansowy oraz w latach kolejnych (racjonalny wynik 

finansowy). 

4. Rektor zobowiązany jest do wdrożenia planu naprawczego w Akademii, 

w sytuacji, gdy suma straty netto w okresie ostatnich 5 lat przekroczy 20% kwoty 

subwencji oraz dotacji otrzymanych w roku poprzedzającym bieżący rok 

budżetowy ze środków finansowych określanych w ustawie o szkolnictwie 

wyższym i nauce. 

§ 124 

W celu pozyskiwania środków dla realizacji zadań Akademia może podejmować każdą 

działalność, w tym działalność gospodarczą, na zasadach i w granicach określonych 

w odrębnych przepisach. 

 

§ 125 

W przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez pracowników 

Akademii, rektor zawiadamia właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych, 

zgodnie z przepisami o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych. 

 

 

 

Rozdział XI. Przepisy porządkowe dotyczące organizowania zgromadzeń 

 

 

§ 126 

1. Pracownicy Akademii, doktoranci i studenci mają prawo organizowania 

zgromadzeń na terenie Akademii. 

2. Pracownicy Akademii, doktoranci i studenci organizujący zgromadzenia na 

terenie Akademii mają obowiązek zawiadomić o tym Rektora i uzyskać jego 

zgodę. 
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3. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia należy złożyć 

Rektorowi na piśmie co najmniej na dwadzieścia cztery godziny przed 

rozpoczęciem zgromadzenia. W przypadkach uzasadnionych nagłością sprawy 

Rektor może przyjąć zawiadomienie w krótszym terminie. 

4. Zawiadomienie powinno zawierać: 

a) imiona i nazwiska oraz adresy osób, które zwołują zgromadzenie, bądź są 

odpowiedzialne za jego przeprowadzenie, w tym przewodniczącego 

zgromadzenia; 

b) dokładne wskazanie miejsca i terminu (data i godzina rozpoczęcia) 

zgromadzenia; 

c) określenie celu, bądź program zgromadzenia. 

5. Przewodniczący zgromadzenia jest odpowiedzialny za przebieg zgromadzenia. 

6. Rektor odmawia udzielenia zgody, o której mowa w ust. 2 lub zakazuje 

zorganizowania i przeprowadzenia zgromadzenia, jeżeli cele lub program 

zgromadzenia naruszają przepisy prawa. 

 

§ 127 

Rektor może delegować na zgromadzenie swego przedstawiciela. Przedstawiciel ten 

ma prawo, po uprzedzeniu organizatorów rozwiązać zgromadzenie, jeżeli przebiega 

ono z naruszeniem przepisów prawa. 

 

§ 128 

Pracownicy Uczelni, doktoranci i studenci, którzy przeszkadzają lub usiłują 

przeszkodzić w organizowaniu zgromadzenia, lub zakłócają jego przebieg, nie 

podporządkowują się zarządzeniom przewodniczącego zgromadzenia lub 

przedstawiciela Rektora, bądź zwołują zgromadzenie bez wymaganego 

zawiadomienia lub zgody Rektora, albo naruszają przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie od innych 

rodzajów odpowiedzialności prawnej. 
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Rozdział XII. Przepisy przejściowe i końcowe 

 

 

§ 129 

Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut z dnia 1 stycznia 2012 r. 

wraz z późn. zmianami. 

 

§ 130 

1. Ilekroć w dalszych przepisach mowa jest o końcu kadencji, oznacza to dzień 31 

sierpnia 2020 r. 

2. Koniec kadencji dotyczy wszystkich organów Akademii, organów kolegialnych 

i komisji oraz stanowisk, chyba że z odrębnych przepisów wynika, że kadencja 

kończy się w innym dniu. 

 

§ 131 

1. Osoby, pełniące w dniu 30 września 2019 r. funkcje prorektorów, dziekanów, 

kierowników instytutów, katedr i zakładów, pełnią je do końca kadencji. 

2. Osoby powołane na podstawie niniejszego statutu do pełnienia funkcji 

kierowniczych przed końcem kadencji, pełnią je do końca kadencji. 

3. Przepisów ust. 1–2 nie stosuje się w przypadku dokonania przez Rektora zmian 

w strukturze organizacyjnej poszczególnych jednostek. 

4. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszego statutu do końca kadencji Rektor 

może odwołać z pełnionej funkcji każdą z osób, o których mowa w ust. 1–2. 

5. W przypadku określonym w ust. 4 Rektor może powołać do pełnienia funkcji 

inną osobę, na czas do końca kadencji. 

6. Senat działa do końca kadencji w składzie obowiązującym w dniu 30 września 

2019 r. 

7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do wszystkich komisji i innych ciał 

kolegialnych niebędących organami Akademii. 

8. Komisja do spraw stopni naukowych powołana na podstawie niniejszego statutu 

działa do końca kadencji. Okresu tego nie wlicza się do liczby kadencji 

określonej w § 31 ust. 5. 
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§ 132 

Okresy dotychczasowego pełnienia funkcji i członkostwa w organach kolegialnych 

uwzględnia się przy ustalaniu możliwości pełnienia funkcji i członkostwa w organach 

kolegialnych ze względu na ograniczenie liczby kadencji. 

 

§133 

1. Wewnętrzne akty Akademii pozostają w mocy, o ile nie są sprzeczne z Ustawą 

lub Statutem. 

2. Organy Akademii dostosują wewnętrzne akty Akademii do wymagań 

niniejszego statutu w terminie do końca kadencji. 

 

§ 134 

1. Statut jest uchwalany przez Senat bezwzględną większością głosów 

w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków po zasięgnięciu 

opinii Rady Uczelni wyrażonej większością głosów statutowej liczby członków 

oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w Uczelni. 

Związki zawodowe przedstawiają opinię w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

projektu statutu. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, wymóg 

zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. 

2. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 

 

§ 135 

Senat w drodze uchwały może ustalić obowiązującą wykładnię przepisów Statutu 

w razie rozbieżności w ich stosowaniu. 

 

§ 136 

Statut wchodzi w życie z dniem 24 lutego 2021 r. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STATUTU 

Wzory sztandaru, pieczęci oraz godła 
Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

sztandar strona 1 sztandar strona 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
wzór pieczęci godło 

 

 

1. Pieczęciami Akademii są metalowe tłoczone pieczęcie okrągłe o średnicy 25 mm. 

-  pieczęć do tłoczenia w papierze 

-  pieczęć do odcisku na papierze 

2. Pieczęciami kancelaryjnymi są metalowe, tłoczone pieczęcie okrągłe o średnicy 

20 mm wg wzoru. 

3. Godłem Akademii jest stylizowany napis AM Łódź. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO STATUTU 

Wzór dyplomu doktora honoris causa 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO STATUTU 

Wzór Medalu 
Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medal Uczelni jest wykonany w brązie, ma kształt koła o średnicy 70 mm.  

Na awersie jest umieszczony stylizowany budynek siedziby Uczelni oraz napis 

w otoku: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.  

Na rewersie – godło Uczelni oraz stylizowane instrumenty muzyczne. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO STATUTU 

Wzór i kolor ubioru akademickiego oraz insygnia 
 

 

Rektor, prorektorzy oraz dziekani noszą uroczysty ubiór akademicki i właściwe 

insygnia. Uroczysty ubiór akademicki składa się z togi i biretu. Togi barwy brązowo-

czerwonej przypisane są Rektorowi i prorektorom, brązowo-zielone – dziekanom. 

Toga Rektora ozdobiona jest peleryną gronostajową.  

Birety czworokątne barwy czerwonej noszą: Rektor i prorektorzy, zielonej – dziekani. 

Rektor i prorektorzy noszą łańcuchy – odpowiednio: złoty i srebrne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ubiór akademicki Rektora ubiór akademicki prorektorów ubiór akademicki dziekanów 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO STATUTU 

Wykaz stałych komisji senackich 
w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 

 
 
 
 

 

1. Komisja dyscyplinarna dla nauczycieli akademickich 

2. Komisja dyscyplinarna dla studentów 

3. Odwoławcza komisja dyscyplinarna dla studentów 

4. Komisja dyscyplinarna dla doktorantów 

5. Odwoławcza komisja dyscyplinarna dla doktorantów 

6. Komisja do spraw etyki nauczycieli akademickich 

7. Rada biblioteczna 

8. Komisja wyborcza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


