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STATUT 

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. JANA MATEJKI 

W KRAKOWIE 

 

 

Preambuła 

Statut Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie stanowiący zbiór zasad 
określających misję, charakter, strukturę i procedury postępowania, którymi kieruje 
się Akademia jako instytucja w swojej działalności, ma swe źródło zarówno w 
obowiązujących ustawowych przepisach prawnych jak i w wieloletniej tradycji 
tworzącej tożsamość Uczelni.  
Powołana do życia w 1818 roku by poprzez swoją misję kształcenia twórców sztuki 
mogła służyć polskiemu społeczeństwu, najpierw jako Szkoła Malarstwa, Rzeźby i 
Rysunku jeszcze w łonie Uniwersytetu Jagiellońskiego, stała się z czasem szkołą 
samodzielną, niezależną w kontynuowaniu swych celów i praw. Kształcąc twórców 
na najwyższym poziomie uzyskała w 1900 roku status Akademii Sztuk Pięknych.  
Od początku swojej działalności, zarówno jako uniwersytecka Szkoła Malarstwa, 
Rzeźby i Rysunku, samodzielna Matejkowska Szkoła Sztuk Pięknych, jak i – od 1900 
roku w obecnej nazwie – krakowska Akademia Sztuk Pięknych kieruje się zasadą 
wolności nauki oraz nauczania. Wolność ta dotyczy zarówno treści jak i metod 
kształcenia, obejmujących zagadnienia sztuki i nauki, pozostających w zgodzie z 
przekonaniami mistrzów– pedagogów. 
Kształcąc przyszłych artystów, twórców sztuk pięknych i sztuk projektowych, stawia 
sobie za cel rozwój uniwersalnych wartości humanistycznych i dobro polskiej sztuki, 
będącej częścią ogólnoludzkiego dziedzictwa światowej kultury. 
 
Mając na uwadze misję Akademii, jej historyczne ideały oraz dalsze osiągnięcia i 
pomyślny rozwój – Senat Uczelni uchwalił w dniu 29 czerwca 2006 roku statut o 
następującej treści.  
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Postanowienia ogólne 

§ 1. 

 

1. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, zwana dalej Akademią, 

jest akademicką uczelnią publiczną,  działającą na podstawie ustawy z dnia 27 

lipca 2005 roku - „Prawo o szkolnictwie wyższym” /Dz. U. nr 164, poz. 1365/, oraz  

w oparciu o: 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1950 r w sprawie utworzenia 

Akademii Sztuk Plastycznych w Krakowie, /Dz. U. nr 39, poz. 355 /, 

- uchwałę nr 494 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1957 r w sprawie zmiany nazwy 

Akademii Sztuk Plastycznych w Warszawie i Akademii Sztuk Plastycznych 

w Krakowie,  Monitor Polski nr 100 z 30 grudnia 1957 r, 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1979 r w sprawie nadania 

Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie imienia Jana Matejki, /Dz. U. nr 23, poz. 

136/. 

2. Akademia posiada osobowość prawną. 

3. Siedziba główna Akademii mieści się w Krakowie, pl. Matejki 13. 

4. Oficjalnym skrótem nazwy akademii jest ASP w Krakowie. 

5. Akademia używa tłumaczenia swej nazwy na język angielski w brzmieniu: 

Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow. 

§ 2 

1. Akademia jest samorządną społecznością nauczycieli akademickich, studentów 

i innych pracowników i stanowi zespolenie osób i środków majątkowych, 

działających na zasadach i dla osiągnięcia celów określonych w ustawie „Prawo 

o szkolnictwie wyższym” i w niniejszym statucie. 

2. Akademia jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego działania na 

zasadach określonych w ustawie i posiada samodzielność statutową. 

3. W kontaktach zewnętrznych swą wolę, postanowienia i opinie Akademia wyraża 

poprzez swoje organy ustawowe i statutowe.  

4. Studenci tworzą samorząd studencki. 

5. Doktoranci tworzą samorząd doktorantów. 

§ 3 

1. Do podstawowych zadań uczelni należy: 
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1) kształcenie studentów w celu ich przygotowania do samodzielnej działalności 

twórczej i  pracy zawodowej, 

2) wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za 

umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka, 

3) prowadzenie działalności artystycznej, badań naukowych i prac rozwojowych oraz 

świadczenie usług w tym zakresie, 

4) kształcenie i promowanie kadr naukowych, 

5) upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć sztuki, nauki i kultury narodowej,  w tym 

poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych, 

6) kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy, 

7) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów, 

8) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. 

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

i zagranicznymi instytucjami naukowymi,  artystycznymi i innymi oraz uczestniczy 

w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego. 

§ 4 

Wykłady w akademii są otwarte, na zasadach określonych w regulaminie studiów. 

§ 5 

1. Akademia zachowuje trwałe więzi ze swymi absolwentami. 

2. Akademia troszczy się o zachowanie pamięci o zasłużonych pracownikach 

i absolwentach oraz dba o dokumentowanie i propagowanie ich dorobku 

twórczego. 

3. Senat Akademii może nadawać jednostkom organizacyjnym, gmachom 

i audytoriom imiona osób zasłużonych oraz uchwalać zamieszczenie na jej 

terenie pamiątkowych tablic i rzeźb. Senat może ustalić inne formy uczczenia 

pamięci osób zasłużonych. 

4. W Akademii mogą działać, na zasadach określonych w dotyczących ich 

przepisach, organizacje zrzeszające pracowników, studentów, absolwentów, 

doktorantów oraz przyjaciół Akademii. 
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§ 6 

1. Akademickim tytułem honorowym jest tytuł doktora honoris causa, nadawany 

przez senat. 

2. Kandydatem do tytułu doktora honoris causa może być osoba , która wniosła 

wyjątkowe zasługi dla nauki, kultury i sztuk plastycznych. 

3. Prawo wnioskowania o nadanie tytułu doktora honoris causa przysługuje radom 

wydziałów, uprawnionych do nadawania stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie sztuk plastycznych. 

4. Wniosek o wszczęcie postępowania  musi zawierać w swej treści charakterystykę 

osobowości kandydata, z omówieniem jego zasług. 

5. Uchwałę o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa 

podejmuje rada wydziału, w głosowaniu tajnym, na zasadach analogicznych, jak 

przy nadawaniu tytułu profesora. 

6. Po podjęciu uchwały o wszczęciu postępowania następuje wybór promotora, na 

zasadach jak wybór recenzenta przy postępowaniu o nadanie tytułu profesora. 

7. Wniosek rady wydziału wraz z tekstami podjętych uchwał, protokołami komisji 

skrutacyjnej oraz tekstem recenzji, jest przedstawiony, za zgodą rektora, senatowi 

Akademii. 

8. Senat podejmuje decyzję o nadaniu tytułu doktora honoris causa w głosowaniu 

tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 

ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. 

9. Wręczenie aktu nominacji ma  charakter szczególnie uroczysty i odbywa się        

w obecności senatu, wnioskującej rady wydziału oraz zaproszonych gości. 

10. Tekst dyplomu nadania tytułu doktora honoris causa jest pisany i wygłaszany po 

łacinie.          

§ 7 

1. Akademia może nadawać tytuł profesora  honorowego. 

2. Warunki i tryb nadawania tytułu profesora honorowego określa regulamin 

uchwalony przez senat Akademii. 

§ 8 

1. Akademia honoruje swoich szczególnie zasłużonych pracowników oraz inne 

osoby, które przyczyniły się do rozwoju uczelni lub przysporzyły jej dobrego 

imienia albo chwały, „Medalem Akademii”. 
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2. „Medal Akademii” jest przyznawany przez rektora z jego inicjatywy lub na wniosek 

rady wydziału, zaopiniowany przez senat. 

3. Uchwała senatu lub zarządzenie rektora mogą stanowić o innych sposobach 

honorowania pracowników lub osób wymienionych w ust. 1. 

§ 9 

1. Akademia jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. 

2. Akademia jest członkiem Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych. 

II. Struktura i organizacja uczelni 

§ 10 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Akademii jest wydział. Wydział  prowadzi 

co najmniej jeden kierunek studiów. 

2. Wydział jest tworzony, przekształcany i likwidowany przez senat na wniosek 

rektora na podstawie uchwały podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co 

najmniej 2/3 składu senatu. 

3. Wydziałem kieruje dziekan, zaś rada wydziału jest organem kolegialnym, 

odpowiedzialnym za realizację zadań związanych z prowadzeniem kierunku lub 

kierunków studiów. 

4. Strukturę organizacyjną Akademii określa regulamin organizacyjny, 

5. Zmiany struktury organizacyjnej wymagają decyzji senatu, poprzedzonej opinią 

senackiej komisji ds. struktury i programów. 

6. Wykaz wydziałów Akademii, istniejących w dniu wejścia w życie niniejszego 

statutu, zawiera załącznik nr 1. 

§ 11 

1. Akademia może, na podstawie porozumienia z innymi uczelniami tworzyć  

jednostki międzyuczelniane i wspólne. 

2. Dla wyodrębnienia zadań dydaktycznych, uzupełniających program studiów, 

senat drogą uchwały tworzy jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane 

określając ich organizację wewnętrzną. 

3. Uchwały senatu w sprawach powołania jednostek międzyuczelnianych, 

międzywydziałowych i ogólnouczelnianych są podejmowane na zasadach 

określonych w § 10, ust.2. 

§ 12 

Jednostkami ogólnouczelnianymi są: 

a) Biblioteka Główna, 
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b) Muzeum 

c) Galeria  

d)  Wydawnictwo 

e) Archiwum 

§ 13 

Jednostkami międzywydziałowymi są: 

a) Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki, 

b) Międzywydziałowa Pracownia  Intermediów, 

c) Studium Języków Obcych, 

d) Studium Pedagogiczne, 

e) Studium Wychowania Fizycznego. 

§ 14 

Jednostką międzyuczelnianą jest Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji 

Dzieł Sztuki, działający w strukturze organizacyjnej Akademii Sztuk Pięknych 

w Warszawie. 

§ 15 

1. Wydział może posiadać: 

a) katedry, 

b) pracownie, 

c) zakłady , 

d) laboratoria lub modelarnie, 

e) inne jednostki organizacyjne. 

2. Wewnętrzną organizację wydziału uchwala rada wydziału, a zatwierdza senat. 

§ 16 

1. Katedra realizuje cele Akademii w zakresie specjalności określonej jej nazwą. 

2. Podstawowym zadaniem katedry jest: 

a) kształcenie i wychowywanie młodzieży, 

b) prowadzenie prac artystycznych, naukowo-badawczych i projektowych, 

c) kształcenie i doskonalenie młodej kadry artystycznej, naukowej i dydaktycznej, 

d) tworzenie i porządkowanie wiedzy dotyczącej reprezentowanych kierunków 

lub specjalności, 

e) popularyzacja osiągnięć artystycznych , naukowo-badawczych i projektowych 

katedry. 
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3. W skład katedry mogą wchodzić: pracownie, zakłady, laboratoria, modelarnie, 

mogą być jej także przypisane przedmioty nauczania przewidziane w planie 

studiów, nie będące wyodrębnionymi specjalnościami.    

4. Katedra może być utworzona, gdy zatrudniona w niej będzie jako 

w podstawowym miejscu pracy co najmniej jedna osoba z tytułem profesora lub 

ze stopniem doktora habilitowanego albo kwalifikacjami II stopnia. 

§ 17 

1. Katedrą kieruje profesor (lub inny nauczyciel akademicki ze stopniem doktora 

habilitowanego albo po przewodzie kwalifikacyjnym II stopnia, dla którego 

Akademia jest pierwszym miejscem zatrudnienia) wybrany przez pracowników 

katedry spośród ich grona i powołany przez rektora, na wniosek rady wydziału, na 

czas zgodny z kadencją władz uczelni. Istnieje możliwość wielokrotnego pełnienia 

tej funkcji. Kierownik katedry może pełnić jednocześnie inne funkcje w uczelni.  

2. Katedrą międzywydziałową kieruje profesor (lub inny nauczyciel akademicki ze 

stopniem doktora habilitowanego albo po przewodzie kwalifikacyjnym II stopnia, 

dla którego Akademia jest pierwszym miejscem zatrudnienia), wybrany przez 

pracowników katedry spośród ich grona i powołany przez rektora. Zapis ustępu 

1 stosuje się odpowiednio. 

3. Kierownik katedry podlega dziekanowi i jest odpowiedzialny przed radą wydziału 

za program i realizację zadań katedry. Kierownik katedry międzywydziałowej 

podlega bezpośrednio rektorowi. 

§ 18 

Kierownik katedry: 

a) koordynuje program i plan pracy katedry oraz nadzoruje ich realizację, 

b) dba o warunki rozwoju artystycznego i naukowego pracowników katedry, ocenia 

wyniki ich pracy i występuje z wnioskami dotyczącymi ich zatrudnienia, wyróżnień 

i nagród, 

c) w oparciu o opinię kierowników jednostek podległych katedrze może występować 

z wnioskiem o otwarcie przewodów kwalifikacyjnych, 

d) opracowuje plan finansowy w oparciu o plany potrzeb jednostek wchodzących 

w skład katedry. 

 

§ 19 

1. Kierownik katedry jest przełożonym pracowników zatrudnionych w tej jednostce. 
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2. Pracownicy katedry są bezpośrednio odpowiedzialni przed kierownikiem katedry 

za realizację programu i wykonanie powierzonych im zadań. 

3. Pracownicy katedry są zobowiązani do okresowego informowania kierownika 

katedry o własnych pracach artystycznych i naukowo-badawczych. 

§ 20 

1. Pracownia realizuje wyodrębnione zagadnienia artystyczne, naukowo-badawcze 

i dydaktyczne; jest tworzona na podstawie programu artystycznego 

i dydaktycznego z uwzględnieniem indywidualności prowadzącego, wydzielonej 

grupy studenckiej, lokalu i wyposażenia. 

2. Pracownią kieruje i wytycza jej program profesor, lub nauczyciel akademicki ze 

stopniem doktora habilitowanego albo po przewodzie kwalifikacyjnym II stopnia. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach pracownią kieruje w okresie do 3 lat 

inny nauczyciel akademicki.  

Kierownika pracowni powołuje dziekan w oparciu o decyzję rady wydziału. 

§ 21 

1. Zakład realizuje program artystyczny, badawczy lub usługowy, niezależnie od 

działalności dydaktycznej, z którą również może być związany. 

2. Zakład może podlegać pracowni, katedrze, bezpośrednio wydziałowi; zakład 

realizuje program tej jednostki, której bezpośrednio podlega. 

3. Kierownikiem zakładu może być nauczyciel akademicki powołany przez dziekana 

w oparciu o decyzję rady wydziału. 

§ 22 

Modelarnia lub laboratorium, dysponując odpowiednim wyposażeniem, realizuje 

zadania wykonawcze i usługowe w procesie artystycznym i dydaktycznym.  

Modelarnia (laboratorium) jest podporządkowana wydziałowi, katedrze lub pracowni. 

Kierownika modelarni (laboratorium) powołuje dziekan na wniosek kierownika danej 

jednostki nadrzędnej, za zgodą rady wydziału. 

§ 23 

1. Studium realizuje program dydaktyczny, artystyczny, projektowy i naukowy, 

prowadząc przedmioty uzupełniające program studiów różnych wydziałów. 

2. Studium podyplomowe realizuje program jak w p. 1 dla osób, które ukończyły 

studia wyższe. Organizację studium podyplomowego określa uchwała senatu. 

3. Kierownikiem studium podyplomowego może być profesor lub nauczyciel 

akademicki ze stopniem doktora habilitowanego albo po przewodzie 
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kwalifikacyjnym II stopnia, a kierownikiem studium również starszy wykładowca, 

adiunkt lub wykładowca. 

4. Kierownika studium podyplomowego lub studium powołuje rektor po zasięgnięciu 

opinii  pracowników studium i senatu. 

§ 24 

1. Do realizacji celów doraźnych, takich jak wykonanie określonego zadania 

artystycznego, naukowego lub dydaktycznego mogą być powoływane zespoły. 

2. Gdy nowe kierunki kształcenia, badań naukowych, twórczości artystycznej lub 

projektowej nie mieszczą się w istniejących strukturach, mogą być tworzone inne 

rodzaje jednostek organizacyjnych.  

§ 25 

Akademia  może przystąpić do sieci i konsorcjów funkcjonujących w europejskich 

i światowych strukturach szkół wyższych. Decyzję w tej sprawie podejmuje senat. 

§ 26 

1. Akademia posiada bibliotekę główną, która jest jednostką ogólnouczelnianą 

działalności podstawowej o wyodrębnionych zadaniach naukowych, usługowych 

i dydaktycznych, pełniącą równocześnie funkcję ogólnie dostępnej biblioteki 

naukowej. 

2. Akademia posiada również biblioteki wydziałowe, które podlegają bibliotece 

głównej i wspólnie tworzą system biblioteczno-informacyjny uczelni. 

3. Biblioteka główna gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia zbiory 

biblioteczne krajowe i zagraniczne, ze specjalnym uwzględnieniem problemów 

sztuki. 

4. Wyodrębniony dział biblioteki głównej stanowią zbiory specjalne, w skład których 

wchodzą: starodruki, rękopisy, grafika, plakat i rysunek.  

5. Dostęp do zbiorów bibliotecznych posiadają pracownicy i studenci Akademii, jak 

i zainteresowane osoby spoza Akademii, pod warunkiem zaakceptowania 

regulaminu bibliotecznego. 

6. Dyrektora biblioteki głównej zatrudnia rektor, po zasięgnięciu opinii senatu, 

spośród kandydatów przedstawionych przez radę biblioteczną, posiadających 

uprawnienia bibliotekarza dyplomowanego lub stopień naukowy , 

7.  Szczegółowe zadania, organizację i zasady działania biblioteki głównej Akademii 

określa regulamin uchwalony przez senat na wniosek rady bibliotecznej.  
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§ 27 

1. Muzeum gromadzi obiekty, głównie z zakresu prezentowanych w Akademii 

dyscyplin sztuki. 

2. Do zadań muzeum Akademii należy trwała ochrona dóbr kultury, 

a w szczególności 

a) gromadzenie dzieł i ich opracowywanie, włączając w to zasób muzealny 

pochodzący z dawnych zbiorów Akademii, jak i współczesne nabytki,  

b) gromadzenie i ewidencjonowanie prac dyplomowych i studenckich, wybranych 

i przekazywanych przez wydziały, 

c) przechowywanie zbiorów w odpowiednich warunkach, 

d) udostępnienie posiadanych zasobów zarówno w celach naukowych, 

dydaktycznych, jak i na pokazach i wystawach własnych lub przy współpracy 

 z innymi instytucjami, 

e) konserwacja zbiorów, 

f) publikowanie katalogów zbiorów. 

3. Muzeum kieruje kustosz (specjalista) przy współpracy rady muzeum powołanej 

przez rektora . 

4. Szczegółowy tryb postępowania wobec zbiorów określa regulamin muzeum 

Akademii uchwalony przez senat na wniosek rady muzeum. 

§ 28 

Wydział w uzgodnieniu z radą muzeum, może tworzyć kolekcję wydziałową, do której 

odnoszą się odpowiednio postanowienia § 27, ust. 1 i 2. Decyzję o utworzeniu 

kolekcji lub galerii wydziałowej podejmuje rada wydziału. 

§ 29 

1. W Akademii funkcjonuje galeria uczelniana  ASP. 

2. Galeria uczelniana ASP jest miejscem prezentacji dorobku artystycznego 

pracowników i studentów oraz zaproszonych twórców.  

3. Galerią kieruje kierownik przy współpracy rady programowej galerii. Kierownika 

galerii wystawienniczej ASP zatrudnia rektor na wniosek rady programowej 

galerii. 

4. Na wydziałach funkcjonują galerie wydziałowe, na zasadach określonych przez 

dziekana i zaakceptowanych przez  rady wydziałów 

5. Szczegółowe zasady funkcjonowania galerii określa regulamin. 
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§ 30 

1. Akademia posiada wydawnictwo. Status, organizację i zakres jego działania 

określa regulamin. 

2. Kierownika wydawnictwa zatrudnia rektor po zasięgnięciu opinii komisji ds. badań 

naukowych i wydawnictw. 

3. Pierwszeństwo publikowania prac w wydawnictwie Akademii mają jej pracownicy. 

§ 31 

1. Archiwum działa zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwaliach. 

2. Do zadań archiwum Akademii należy w szczególności: 

a) gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie materiałów archiwalnych 

dotyczących działalności Akademii, jej pedagogów i studentów, oraz 

środowiska artystycznego Krakowa, 

b) udostępnianie zbiorów w celach naukowych, 

c) opracowywanie i publikacja materiałów archiwalnych. 

3. Szczegółowy tryb gromadzenia zbiorów, ich porządkowania i wykorzystania 

określają odpowiednie przepisy, oraz regulamin archiwum uchwalony przez 

senat. 

4. Kierownikiem archiwum winna być osoba posiadająca wykształcenie historyka lub 

prawnika, ze specjalnością archiwisty albo po przeszkoleniu archiwistycznym. 

§ 32 

1. Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki realizuje program naukowo-

dydaktyczny z zakresu wiedzy o sztuce z uwzględnieniem specyfiki 

poszczególnych wydziałów . 

2. Kierownikiem Międzywydziałowej Katedry Historii i Teorii Sztuki może być osoba 

posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, reprezentująca 

dyscyplinę nauki o sztuce lub pokrewną. 

3. Kierownika Międzywydziałowej Katedry Historii i Teorii Sztuki powołuje i odwołuje 

rektor, po zasięgnięciu opinii pracowników tej jednostki.  

§ 33 

1. Międzywydziałowa Pracownia Intermediów realizuje program artystyczny 

i projektowy z zakresu technik medialnych w twórczości artystycznej. 

2. Pracownia świadczy usługi dla wszystkich wydziałów Akademii. 
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3. Kierownika MPI powołuje i odwołuje rektor,  po zasięgnięciu opinii pracowników 

tej jednostki. 

§ 34 

1. Studium Języków Obcych realizuje program dydaktyczny zgodnie z planem 

studiów. 

2. Kierownika studium powołuje i odwołuje rektor spośród pracowników studium, po 

zasięgnięciu opinii pracowników tej jednostki. 

§ 35 

1. Studium Pedagogiczne realizuje program dydaktyczny dla studentów, 

absolwentów  oraz osób spoza Akademii. 

2. Kierownika studium powołuje i odwołuje rektor spośród  pracowników studium, po 

zasięgnięciu opinii pracowników studium. 

§ 36 

1. Studium Wychowania Fizycznego realizuje program dydaktyczny dla zapewnienia 

kultury fizycznej młodzieży. 

2. Kierownika studium powołuje i odwołuje rektor spośród  pracowników studium, po 

zasięgnięciu opinii pracowników tej jednostki. 

§ 37 

1. Wydziały,  jednostki ogólnouczelniane, międzywydziałowe,   tworzy, przekształca 

i likwiduje senat na wniosek rektora. 

2. Na zasadach określonych w punkcie 1 mogą być tworzone i likwidowane 

jednostki międzyuczelniane. 

3. Jednostki organizacyjne wchodzące w skład wydziałów tworzy, przekształca 

i znosi rektor za zgodą senatu, na wniosek dziekana za zgodą rady wydziału . 

4. Biblioteki wydziałowe tworzy, przekształca i znosi rektor, na wniosek dziekana, 

zaopiniowany przez radę biblioteczną i dyrektora biblioteki głównej. 

5. Jednostki administracyjne lub inne pomocnicze tworzy, przekształca i znosi rektor 

na wniosek kanclerza. 

6. Utworzenie jednostki organizacyjnej Akademii może nastąpić jedynie po 

określeniu źródeł jej finansowania. 

III. Organy uczelni i ich kompetencje 

§ 38 

1. Organami kolegialnymi Akademii są senat i rady wydziałów. 

2. Organami jednoosobowymi Akademii są rektor i dziekani wydziałów. 
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3. Organami wyborczymi Akademii są kolegia elektorów. 

§ 39 

1. W skład Senatu wchodzą: 

a) rektor, jako przewodniczący, 

b) prorektorzy, 

c) dziekani, 

d) po 1 wybranym przedstawicielu wydziału , posiadającym  tytuł profesora, stopień 

doktora habilitowanego lub po przewodzie II stopnia, 

e) 1 wybrany nauczyciel akademicki z jednostek ogólnouczelnianych 

i międzywydziałowych z tytułem profesora, stopniem doktora habilitowanego lub 

kwalifikacjami II stopnia ,  

f) po 1 wybranym z każdego wydziału przedstawicielu spośród pozostałych 

nauczycieli akademickich, 

g) 1 wybrany przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich z jednostek 

ogólnouczelnianych i międzywydziałowych, 

h) po 1 wybranym z każdego wydziału studencie,  

i) 1 wybrany przedstawiciel doktorantów, 

j) 1 wybrany przedstawiciel spośród pracowników nie będących nauczycielami 

akademickimi. 

2. W posiedzeniu senatu uczestniczą z głosem doradczym: 

a) kanclerz, 

b) kwestor, 

c) dyrektor Biblioteki Głównej 

d) po 1 przedstawicielu działających w uczelni związków zawodowych. 

§ 40 

1. Senat decyduje o sprawach Akademii, a w szczególności; 

a) ustala główne kierunki działalności, wytyczne dla rad wydziałów w zakresie 

wykonywania ich podstawowych zadań, 

b)  uchwala statut Akademii (większością co najmniej 2/3 głosów), 

c) uchwala regulamin studiów, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych 

oraz określa zasady przyjęć na  studia i studia doktoranckie, 

d) zatwierdza inne regulaminy wewnętrzne Akademii, 
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e) tworzy, przekształca i znosi wydziały, jednostki międzywydziałowe                             

i  ogólnouczelniane, zatwierdza wnioski dotyczące innych zmian 

strukturalnych,  

f) podejmuje uchwały w sprawie utworzenia filii, zamiejscowych wydziałów lub 

zamiejscowych ośrodków dydaktycznych bądź jednostek międzyuczelnianych, 

g) podejmuje uchwały w sprawie tworzenia i likwidacji kierunków studiów, 

h) dokonuje oceny działalności Akademii, zatwierdza roczne sprawozdania 

rektora z jej działalności oraz ocenia działalność rektora, 

i) zatwierdza wnioski o powołanie na stanowisko profesora zwyczajnego, 

nadzwyczajnego i wizytującego, 

j) ustala pensum obowiązków dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, 

warunki jego obniżania oraz zasady obliczania, 

k) dokonuje oceny rozwoju kadry naukowej, 

l) określa zasady współpracy z innymi uczelniami i instytucjami, podejmuje 

uchwały w sprawie nawiązania kontaktów i współpracy z zagranicą, 

m) wyraża zgodę na  utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości 

lub centrum transferu technologii w formie jednostki międzyuczelnianej, 

ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki handlowej, prowadzących działalność 

artystyczną, naukowo-badawczą, szkoleniową lub usługową, 

n) uchwala plany rzeczowo – finansowe oraz zatwierdza  sprawozdania 

finansowe Akademii, 

o) decyduje o: 

- nabyciu składników mienia (również przyjęciu darowizny i spadku) 

o wartości przekraczającej dziesięciokrotną wartość ustaloną dla środka 

trwałego,  

- zbyciu lub obciążeniu mienia powyżej czterokrotnej wartości ustalonej dla 

środka trwałego, 

- przystąpieniu do spółki lub innej organizacji gospodarczej lub fundacji, 

- utworzeniu spółki lub fundacji, 

p) nadaje honorowe odznaczenia i tytuły Akademii, 

q) podejmuje uchwały w innych sprawach wymagających opinii społeczności 

akademickiej oraz w sprawach przedłożonych przez rektora, rady wydziałów 

albo członków senatu w liczbie co najmniej 5. 
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§ 41 

1. Rektor może zapraszać na posiedzenia senatu z głosem doradczym 

emerytowanych profesorów  oraz inne osoby w zależności od potrzeb. 

2. Posiedzenia zwyczajne senatu zwołuje rektor, nie rzadziej jak raz na trzy 

miesiące, z wyłączeniem okresu wolnego od zajęć dydaktycznych. 

3. Zawiadomienia o posiedzeniu senatu wysyłane są nie później niż na 7 dni przed 

terminem , z podaniem terminu, miejsca i projektu porządku obrad. 

4. Posiedzenia nadzwyczajne senatu zwołuje rektor z własnej inicjatywy lub na 

wniosek co najmniej 1/5 liczby członków senatu nie później niż w ciągu 14 dni od 

dnia przedstawienia wniosku. 

§ 42 

1. Uchwały senatu podjęte w sprawach należących do jego kompetencji, są wiążące 

dla rektora i innych organów uczelni oraz wszystkich członków społeczności 

Akademii. 

2. Uchwały senatu zapadają bezwzględną większością głosów „tak” przy obecności 

co najmniej 1/2  uprawnionych do głosowania, z wyłączeniem uchwalania  statutu 

(art. 56 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) oraz decyzji o tworzeniu lub 

znoszeniu wydziałów i jednostek międzyuczelnianych, międzywydziałowych 

i ogólnouczelnianych . 

3. W głosowaniach dotyczących spraw osobowych głosują osoby z tytułem 

profesora, stopniem doktora habilitowanego lub po przewodzie kwalifikacyjnym 

II stopnia. 

4. Głosowania w sprawach osobowych są tajne. W innych sprawach są jawne, 

chyba, że członek senatu zgłosi wniosek o przeprowadzenie tajnego głosowania. 

§ 43 

1. Senat może powoływać stałe (na czas kadencji) lub doraźne komisje senackie, 

celem rozpoznania i przedyskutowania wybranych zagadnień i przygotowania 

wniosków do decyzji senatu. 

2. Członków komisji senackiej wybiera senat niekoniecznie spośród członków 

senatu. Komisja na pierwszym posiedzeniu konstytuuje się wybierając ze swego 

grona przewodniczącego i sekretarza. 

3. Przewodniczący komisji senackiej kieruje jej pracami, przedstawia władzom 

Akademii postulaty i wnioski komisji oraz składa senatowi sprawozdanie 

z działalności komisji. 
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4. Przewodniczący komisji senackiej zwołuje jej posiedzenia z własnej inicjatywy, 

lub na wniosek senatu, rektora, względnie każdego członka komisji. 

5. W Akademii działają Komisje senackie do spraw: 

 badań naukowych i wydawnictw, 

 budżetowo-gospodarczych, 

 etyki akademickiej, 

 komputeryzacji, 

 inwestycji, 

 nagród i odznaczeń, 

 promocji i sponsoringu, 

 socjalnych, 

 statutu i regulaminów, 

 struktury i programu studiów, 

 wymiany zagranicznej, 

 wynagrodzeń, 

 zatrudnienia, oceny i rozwoju kadry 
 
6. Senat może powoływać inne komisje, w zależności od potrzeb. 

§ 44 

1. Rektor sprawuje najwyższą funkcję w Akademii i przysługuje mu tytuł 

Magnificencji.  

2. Rektor kieruje działalnością Akademii i reprezentuje ją na zewnątrz. 

3. Rektor jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów Akademii. 

4. Rektor podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania uczelni nie zastrzeżone 

przez ustawę lub statut dla innych organów uczelni lub kanclerza, w tym: 

a) dotyczące mienia i gospodarki Akademii, 

b) tworzy, przekształca i znosi jednostki organizacyjne Akademii, po uzyskaniu 

zgody senatu, 

c) sprawuje nadzór nad działalnością artystyczną, dydaktyczną i  naukowo-

badawczą Akademii, 

d) sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką Akademii, 

e) dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie 

Akademii, 

f) ustala zakres obowiązków prorektorów i kierowników dydaktycznych jednostek 

organizacyjnych, 

g) powołuje i odwołuje kierowników  katedr, kierowników  jednostek 

ogólnouczelnianych i  międzywydziałowych, 
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h) za zgodą senatu powołuje i odwołuje kanclerza; na wniosek kanclerza 

powołuje i odwołuje kwestora, na wniosek kanclerza decyduje również 

w sprawie zatrudnienia wicekanclerza, 

i) nawiązuje, rozwiązuje i zmienia  stosunek pracy z nauczycielami 

akademickimi, 

j) po zasięgnięciu opinii senatu powołuje i odwołuje dyrektora biblioteki głównej, 

k) dokonuje rejestracji organizacji studenckich, kół naukowych i artystycznych 

działających w Akademii, 

l) przyznaje nagrody, udziela kary na podstawie postępowania dyscyplinarnego, 

m) powołuje rzeczników dyscyplinarnych, 

5. Rektor może w formie pisemnej upoważnić pracowników Akademii do 

podejmowania określonych czynności prawnych lub do składania oświadczeń woli 

w ustalonym zakresie. 

6. Rektor zawiera umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym. 

7. Rektor kieruje Akademią przy pomocy 2 prorektorów. 

8. Rektor może ustanawiać pełnomocników, określając zakres ich działania. 

9. Przy rektorze działa jako organ opiniodawczy i doradczy kolegium rektorskie, 

składające się z prorektorów oraz kanclerza. 

10. Rektor może zapraszać na posiedzenia kolegium rektorskiego inne  osoby, w 

zależności od potrzeb. 

11. Rektor składa sprawozdanie z działalności Akademii. 

§ 45 

1. Rektor odpowiada , na zasadach określonych w odrębnych przepisach, za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

2. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych obciąża prorektorów, dziekanów, 

kanclerza i kwestora w zakresie udzielonych im przez rektora pełnomocnictw . 

§ 46 

1. Rada wydziału jest organem kolegialnym wydziału.  

2. W skład rady wydziału wchodzą: 

a) dziekan jako przewodniczący, 

b) prodziekan, 

c) profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni oraz nauczyciele akademiccy ze stopniem 

doktora habilitowanego lub  po przewodzie kwalifikacyjnym II stopnia, 
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d) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, 

wybierani w liczbie nie mniejszej niż 10% składu rady, 

e) wybrani przedstawiciele studentów i doktorantów w liczbie nie mniejszej niż 20 % 

składu rady, z tym, ze studenci i doktoranci muszą być reprezentowani co 

najmniej przez jednego przedstawiciela każdej z tych grup, 

f) wybrany przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, 

w liczbie stanowiącej nie więcej niż 10% składu rady, 

g) w posiedzeniach rady uczestniczą z głosem doradczym profesorowie wizytujący 

oraz  przedstawiciele związków zawodowych, po jednym z każdego związku, 

3. Liczba nauczycieli akademickich z tytułem profesora oraz stopniem doktora 

habilitowanego i z kwalifikacjami II stopnia stanowi więcej niż 50% składu rady 

wydziału. 

4. W posiedzeniach rady wydziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym 

emerytowani nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale przed przejściem 

na emeryturę na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora 

nadzwyczajnego . 

§ 47 

1. Rada wydziału decyduje o sprawach wydziału, a w szczególności: 

a) ustala główne kierunki działania wydziału,  

b) uchwala, po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu samorządu studenckiego, 

zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat uczelni, plany studiów i programy 

nauczania, 

c) uchwala, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, 

zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat, plany i programy studiów 

doktoranckich, 

d) uchwala, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat, plany i programy studiów 

podyplomowych oraz kursów dokształcających, 

e) dokonuje okresowej oceny realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego 

oraz artystyczno-naukowego, 

f) ocenia efektywność współpracy z zagranicą, w tym kształcenia cudzoziemców na 

wydziale, 

g) dokonuje okresowej oceny pracy osób zatrudnionych, opiniuje wnioski o 

zatrudnienie, awansowanie, przeniesienie na inne stanowisko lub zwolnienie 

pracownika, 
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h) w ramach posiadanych uprawnień przeprowadza postępowanie o nadanie tytułu 

profesora oraz  przewody habilitacyjne i doktorskie, 

i) występuje z wnioskami o zatrudnienie na poszczególne stanowiska, 

j) wnioskuje w sprawach powierzenia funkcji kierowniczych w katedrach, zatwierdza 

kierowników pracowni, zakładów, laboratoriów, 

k) zatwierdza plany finansowe i podział środków finansowych przydzielonych 

wydziałowi, 

l) ocenia działalność dziekana i zatwierdza roczne sprawozdania z działalności 

wydziału. 

§ 48 

1. Posiedzenia zwyczajne rady wydziału zwołuje dziekan, nie rzadziej niż co 2 

miesiące z wyłączeniem okresów wolnych od zajęć. 

2. Nadzwyczajne posiedzenia rady wydziału zwołuje dziekan z własnej inicjatywy lub 

na wniosek co najmniej 1/5 członków rady wydziału. 

§ 49 

1. Uchwały rady wydziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw dotyczących 

nadania tytułu lub stopni w zakresie sztuki, gdzie obowiązuje bezwzględna 

większość głosów „tak”. 

2. W sprawach dotyczących przewodów habilitacyjnych i doktorskich, oraz 

w głosowaniach nad wnioskami o nadanie tytułu profesora i mianowania na 

stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego głos decydujący posiadają 

jedynie osoby z tytułem profesora, stopniem doktora habilitowanego lub po 

przewodzie kwalifikacyjnym II stopnia. Analogiczne ograniczenie ma 

zastosowanie przy powoływaniu na niższe stanowiska naukowo – dydaktyczne 

i dydaktyczne. 

3. Głosowania w sprawach osobowych są tajne. W innych sprawach są jawne, 

chyba, że członek rady wydziału zgłosi wniosek o przeprowadzenie tajnego 

głosowania a rada wydziału ten wniosek zaakceptuje. 

4. Uchwały rady wydziału, podjęte w sprawach należących do jej kompetencji są 

wiążące dla dziekana i wszystkich członków społeczności wydziału. 

5. Od uchwały rady wydziału służy dziekanowi odwołanie do senatu. 
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§ 50 

1. Dziekan kieruje wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz; jest przełożonym 

pracowników,  studentów i doktorantów wydziału. 

2. Dziekana wybiera rada wydziału spośród profesorów, lub nauczycieli 

akademickich ze stopniem doktora habilitowanego lub  kwalifikacjami II stopnia. 

3. Dziekan podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania wydziału, w tym: 

a) organizuje pracę wydziału, 

b) zleca zakres zajęć dydaktycznych, 

c) organizuje pracę rady wydziału i zapewnia wykonanie jej uchwał, 

d) realizuje politykę kadrową ustaloną przez radę wydziału, 

e) przygotowuje i przedkłada wnioski o nadanie tytułu profesora, opiniuje wnioski 

o mianowanie na stanowiska nauczycieli akademickich, 

f) powołuje kierowników pracowni, zakładów, laboratoriów /modelarni/ w oparciu 

o decyzję rady wydziału, 

g) kieruje gospodarką finansową wydziału w ramach przydzielonych środków 

i pełni nadzór nad celowym gospodarowaniem majątkiem wydziału, 

h) kieruje rozdziałem pomocy materialnej i bytowej dla studentów, 

i) pełni nadzór nad porządkiem i zabezpieczeniem odpowiednich warunków 

pracy. 

4. Zakres obowiązków dziekana ustala rektor. 

5. Od decyzji dziekana służy odwołanie do rektora. 

6. Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji 

zainteresowanej osobie. 

 

§ 51 

1. Na wydziale powołuje się jednego prodziekana, drogą wyboru przez radę 

wydziału; spośród profesorów, adiunktów, starszych wykładowców lub 

wykładowców – kandydatów przedstawionych przez dziekana. Kompetencje 

prodziekana ustala dziekan. 

2. Przy dziekanie działa kolegium dziekańskie będące organem opiniodawczym 

i doradczym w składzie: dziekan jako przewodniczący, prodziekan, kierownicy 

katedr. Dziekan może zapraszać również inne osoby. 

§ 52 

1. W Akademii działa rada biblioteczna jako organ doradczy i opiniodawczy rektora.  
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2. Rada biblioteczna: 

a) określa zasady gromadzenia zbiorów bibliotecznych , 

b) organizuje  nadzór nad siecią bibliotek wydziałowych Akademii, 

c) występuje z wnioskami do senatu i rektora w sprawach związanych 

z działalnością i rozwojem biblioteki , 

d) opiniuje wnioski dyrektora biblioteki głównej dotyczące zasad zatrudniania, 

awansów, nagród i wyróżnień pracowników biblioteki , 

e) opiniuje projekt planu rzeczowo – finansowego biblioteki, oraz rozpatruje 

sprawozdania z wykonania planu, 

f) przedstawia kandydatów na dyrektora biblioteki głównej, 

g) rozpatruje inne zlecone jej sprawy. 

§ 53 

1. W skład rady bibliotecznej wchodzą: 

a) prorektor, delegowany przez rektora, jako jej przewodniczący,  

b) dyrektor biblioteki głównej, 

c) 2 pracowników biblioteki, powołanych przez rektora, 

d) przedstawiciele nauczycieli akademickich w liczbie 5 – 7, powołani przez rektora, 

e) przedstawiciel samorządu studenckiego. 

2. W posiedzeniach rady bibliotecznej biorą udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez przewodniczącego rady bibliotecznej. 

3. Kadencja rady bibliotecznej jest zgodna z kadencją władz i organów kolegialnych 

Akademii. 

4. Posiedzenia rady bibliotecznej zwołuje jej przewodniczący w razie potrzeby, 

jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku. 

§ 54 

1. Systemem biblioteczno-informacyjnym Akademii kieruje dyrektor biblioteki, który: 

1. jest przełożonym pracowników zatrudnionych w bibliotece, 

2. organizuje i nadzoruje prace w bibliotekach Akademii, 

3. organizuje i odpowiada za rozwój i doskonalenie kadry bibliotecznej, 

4. przedkłada wnioski w sprawach zatrudnienia, awansów, nagród i wyróżnień 

pracowników służby bibliotecznej, 

5. przedkłada rektorowi projekt planu rzeczowo – finansowego oraz 

sprawozdanie z jego wykonania, 

6. sprawuje nadzór nad inwentaryzacją zbiorów bibliotecznych Akademii, 
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7. przedkłada senatowi i rektorowi wnioski w sprawie działalności i rozwoju 

biblioteki. 

§ 55 

1. Rada muzeum działa jako organ doradczy i opiniodawczy rektora. 

2. Radę muzeum w składzie 7 osób powołuje rektor spośród profesorów, doktorów 

habilitowanych i nauczycieli akademickich po przewodzie kwalifikacyjnym 

II stopnia, reprezentujących główne kierunki działania Akademii. W skład rady 

wchodzi ponadto z głosem stanowiącym stały pracownik muzeum.  

3. Rada muzeum wybiera ze swego składu przewodniczącego, który czuwa nad 

pracą muzeum. 

4. Rada muzeum podejmuje decyzje o włączeniu obiektu do zbiorów; decyzja rady 

muzeum o wyłączeniu obiektu ze zbiorów wymaga zatwierdzenia przez senat, 

który równocześnie określi sposób, w jaki należy dysponować wyłączonym 

obiektem. 

§ 56 

1. Rada programowa galerii jest organem programującym i doradczym rektora. 

2. Radę programową galerii powołuje rektor w następującym składzie: 4 profesorów 

lub nauczycieli akademickich ze stopniem doktora habilitowanego lub po 

przewodzie kwalifikacyjnym II stopnia reprezentujących sztuki piękne                             

i projektowe, pracownik galerii. 

§ 57 

1. W Akademii działa Konwent Seniorów, składający się z emerytowanych 

pracowników . 

2.  Członków konwentu powołuje każdorazowo rektor, na czas trwania kadencji. 

3. Konwent Seniorów działa w oparciu o opracowany przez niego statut. 

4. Przewodniczący konwentu lub wskazana przez konwent osoba mogą brać udział 

w posiedzeniach senatu w celu przedstawienia wniosków z obrad . 

IV. Zasady i tryb wyborów organów jednoosobowych, przedstawicieli do  

organów kolegialnych i członków kolegium elektorów . 

§ 58 

1. Wszystkie głosowania wyborcze są tajne. 

2. Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym 

w Akademii jako podstawowym miejscu pracy, co najmniej w połowie pełnego 

wymiaru czasu pracy, pracownikom nie będącym nauczycielami akademickimi, 
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zatrudnionym co najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy oraz 

studentom i doktorantom. 

3. Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, którzy nie 

osiągnęli wieku emerytalnego,  zatrudnionym w Akademii jako podstawowym 

miejscu pracy w wymiarze co najmniej połowy czasu pracy, pracownikom nie 

będącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w Akademii jako 

podstawowym miejscu pracy, co najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu 

pracy, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego oraz doktorantom i studentom, 

z zastrzeżeniem art. 72 ust. 1, art. 75 ust. 2  ustawy. 

4. Każdemu z wyborców przysługuje prawo zgłaszania takiej liczby  kandydatów, 

jaka ma być wybrana w danym głosowaniu, z wyłączeniem kandydatów na 

funkcje prorektorów i prodziekanów. 

5. Każdemu wyborcy przysługuje  jeden głos, który może  być oddany tylko 

osobiście w czasie głosowania. 

6. Wybór uważa się za dokonany, gdy kandydat uzyska więcej niż połowę ważnych 

głosów. 

7. Kadencja wszystkich organów wybieralnych trwa 4 lata i rozpoczyna się z dniem 

1 września roku wyborów rektora, a kończy się z dniem 31 sierpnia ostatniego 

roku kadencji. 

8. Kadencja przedstawicieli studentów i doktorantów w organach kolegialnych 

i kolegium elektorów trwa dwa lata i rozpoczyna się z dniem 1 września roku, 

w którym dokonano wyboru. 

9. Osoba pełniąca funkcję organu jednoosobowego może pełnić tę funkcję nie 

więcej niż przez dwie następujące po sobie  kadencje. 

10. Nie można łączyć funkcji rektora, prorektora, dziekana, prodziekana i dyrektora 

biblioteki głównej Akademii. 

11. Rektorem, prorektorem, dziekanem, prodziekanem, kanclerzem nie może być 

osoba, która w innej uczelni pełni te funkcje, a także, gdy jest założycielem 

uczelni niepublicznej. 

12. Członkiem senatu i rady wydziału nie może być osoba pełniąca funkcję organu 

jednoosobowego lub jego zastępcy w innej uczelni.  
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§ 59 

1. W styczniu ostatniego roku kadencji senat na wniosek rektora powołuje 

Uczelnianą Komisję Wyborczą. Nie później niż w lutym powoływane są Okręgowe 

Komisje Wyborcze. Komisje te powołuje się na okres czterech lat i działają do 

czasu powołania nowych komisji.  

2. W skład Uczelnianej Komisji Wyborczej wchodzą: 

Po 1 przedstawicielu każdego wydziału, spośród nauczycieli akademickich,  

1 przedstawiciel jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych, 

1 przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, 

1 przedstawiciel samorządu doktorantów, 

1 przedstawiciel samorządu studentów, 

3. Okręgowe Komisje Wyborcze składają  się z 3 osób każda. 

4. Na pierwszym posiedzeniu komisje wyborcze wybierają swoich 

przewodniczących i sekretarzy. 

5. Do zadań Uczelnianej Komisji Wyborczej należy: 

a) opracowanie regulaminu wyborczego, 

b) ustalenie kalendarza czynności wyborczych, 

c) utworzenie okręgów wyborczych i określenie ich liczebności, 

d) organizowanie i przeprowadzanie zebrań wyborczych dokonujących wyboru 

rektora, prorektorów oraz  elektorów do wyboru członków Rady Głównej 

Szkolnictwa Wyższego, 

e) rozstrzyganie wątpliwości, dotyczących spraw związanych z przebiegiem 

wyborów, 

f) sprawowanie  nadzoru nad działalnością okręgowych komisji wyborczych, 

g) stwierdzenie ważności wyborów , 

h) zarządzanie ponownych wyborów w razie stwierdzenia ich nieważności. 

6. Do zadań okręgowych komisji wyborczych należy: 

a) ustalenie kalendarza wyborczego w okręgu, 

b) organizowanie i przeprowadzanie okręgowych zebrań wyborczych w celu 

dokonania wyboru elektorów, członków senatu, dziekana, prodziekana 

i przedstawicieli do rady wydziału (jeśli okręg stanowi wydział), 

c) informowanie uczelnianej komisji wyborczej o terminarzu i wynikach wyborów. 

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

stanowiska z wyboru. Osoba kandydująca na stanowisko z wyboru jest 
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zobowiązana do rezygnacji z członkostwa w komisji, a na jej miejsce wybiera się 

inną osobę. 

§ 60 

1. Kolegium elektorów składa się z : 

a) przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub 

stopień doktora habilitowanego bądź kwalifikacje II stopnia, w liczbie 1 elektor na 

3-ch zatrudnionych, co ma stanowić co najmniej 50% składu elektorów, 

b) przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, w liczbie stanowiącej do 

20% składu kolegium elektorów, 

c) przedstawicieli doktorantów i studentów, w liczbie stanowiącej co najmniej 20 % 

składu kolegium elektorów, 

d) przedstawicieli pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, w liczbie 

stanowiącej do 10 % składu kolegium elektorów. 

§ 61 

1. Tryb wyboru kolegium elektorów. 

a) w wyborach uczestniczą nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Akademii jako 

podstawowym miejscu pracy, pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi 

zatrudnieni co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, studenci oraz doktoranci, 

b) wyboru elektorów dokonuje się w ramach powołanych przez Uczelnianą Komisję 

Wyborczą okręgów wyborczych,  

c) wybory elektorów przeprowadzają okręgowe komisje wyborcze na zebraniach 

osób posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu, 

d) wybory elektorów wymienionych w § 60 pkt. c)  dokonywane są zgodnie 

z regulaminem samorządu słuchaczy studiów doktoranckich i studentów. 

2. Liczbę elektorów w poszczególnych okręgach ustala się wg stanu zatrudnienia na 

31 grudnia roku poprzedzającego wybory. 

3. Kadencja elektorów trwa 4 lata, w razie zmian w składzie grup elektorów w trakcie 

kadencji należy przeprowadzić wybory uzupełniające. 

§ 62 

1. Przewodniczącym kolegium elektorów jest najstarszy jego członek. 

2. Przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej przewodniczy zebraniom 

wyborczym kolegium elektorów Akademii oraz otwartym zebraniom 

prezentującym kandydatów na rektora. 
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§ 63 

1. Wyboru rektora dokonuje kolegium elektorów Akademii. 

2. Wybór rektora powinien być dokonany w ostatnim roku kadencji urzędującego 

rektora, najpóźniej do 30 kwietnia. 

3. Kandydatów na stanowisko rektora zgłaszają elektorzy na piśmie do sekretarza 

uczelnianej komisji wyborczej . Zgłoszenie wymaga uzyskania pisemnej zgody 

kandydata. 

4. Rektor jest wybierany spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł 

profesora lub stopień doktora habilitowanego bądź kwalifikacje II stopnia, dla 

których Akademia jest podstawowym miejscem pracy. 

5. Przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej stwierdza na piśmie wybór rektora 

i niezwłocznie powiadamia o wyborze ministra kultury i dziedzictwa narodowego. 

§ 64 

1. Wyboru prorektorów dokonuje kolegium elektorów na osobnym posiedzeniu, po 

dokonaniu wyboru rektora, nie później niż do 31 maja. 

2. Kandydat na prorektora powinien posiadać tytuł profesora lub stopień doktora 

habilitowanego bądź kwalifikacje II stopnia . 

3. Prawo zgłaszania kandydatów na stanowisko prorektora przysługuje wyłącznie 

rektorowi elektowi.   

4. Kandydatura prorektora do spraw studenckich wymaga zgody większości 

studentów i doktorantów wchodzących w skład kolegium elektorów, wyrażonej 

w terminie do 2 dni od przedstawienia kandydata. Nie zajęcie stanowiska do 2 dni 

od zgłoszenia kandydatury uważa się za wyrażenie zgody. 

§ 65 

1. Dziekana i prodziekana wybiera wydziałowe kolegium elektorów,  w odrębnych 

głosowaniach, po zakończeniu w uczelni wyborów rektora i prorektorów, 

w terminie nie dłuższym niż do 15 czerwca.  

2. Wydziałowym kolegium elektorów jest rada wydziału . 

3. Kandydat na dziekana powinien posiadać co najmniej stopień doktora 

habilitowanego lub kwalifikacje II stopnia. 

4. Prawo zgłaszania kandydatów na stanowisko prodziekana przysługuje wyłącznie 

dziekanowi elektowi. 
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§ 66 

1. Wyboru przedstawicieli do organów kolegialnych dokonuje się na zebraniach 

ogólnych odpowiednio: pracowników, doktorantów lub studentów danej jednostki 

organizacyjnej w głosowaniu bezpośrednim.  

2. Wygaśnięcie mandatu członka organu kolegialnego i mandatu organu 

jednoosobowego przed upływem kadencji następuje w przypadku: 

- ustania stosunku pracy, 

- złożenia rezygnacji, 

- śmierci, 

- zaistnienia okoliczności o których mowa w artykułach 129, ust. 2 (zdanie drugie) 

oraz 140 ust.1 pkt.3 i 4  ustawy i § 58 pkt. 11 i 12 niniejszego statutu, 

- ukończenia studiów przez studenta lub doktoranta, 

- skreślenia z listy studentów lub doktorantów. 

3. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Uczelniana Komisja Wyborcza. 

4. Jeżeli mandat wygasa podczas trwania kadencji organów kolegialnych uczelni, 

przeprowadza się wybory uzupełniające. 

5. Osoba wybrana do organu kolegialnego może być odwołana lub pozbawiona 

mandatu uchwałą organu lub komisji  wyborczej, na pisemny wniosek co najmniej 

1/5 liczby wyborców.  

6. Odwołanie z funkcji rektora i prorektora  następuje w trybie art. 78 ustawy. 

7. Odwołanie z funkcji dziekana i prodziekana następuje w trybie art. 78 ustawy, 

odpowiednio jak w punkcie 6, przy czym rada wydziału działa na takich zasadach 

jak senat. 

8. Skład organu kolegialnego uzupełnia się w drodze wyborów uzupełniających, 

jeżeli do końca kadencji przedstawiciela, którego mandat wygasł, brakuje więcej 

niż 6 miesięcy. 

9. Tryb wyborów uzupełniających jest taki jak w postanowieniach dotyczących 

wyborów.  

V. Administracja i gospodarka Akademii 

§ 67 

1. Organizację oraz zasady działania administracji określa regulamin organizacyjny, 

wydany przez rektora na wniosek kanclerza Akademii, po zasięgnięciu opinii 

senatu. 
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2. Administracja ma zapewnić warunki odpowiednie do realizacji podstawowych 

zadań uczelni oraz sprawować nadzór i kontrolę nad mieniem, które obejmuje 

własność i inne prawa majątkowe. 

§ 68 

1. Administracją i gospodarką Akademii kieruje kanclerz podległy bezpośrednio 

rektorowi. Kanclerz podejmuje decyzje dotyczące mienia uczelni w zakresie 

zwykłego zarządu z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla organów uczelni.  

2. Kanclerza zatrudnia rektor na podstawie umowy o pracę po zasięgnięciu opinii 

senatu.  

3. Kanclerz odpowiada za swą działalność przed rektorem. 

§ 69 

1. Kwestor pełni funkcję głównego księgowego i jest zastępcą kanclerza. Obowiązki 

i uprawnienia kwestora jako głównego księgowego regulują odrębne przepisy. 

2. Kwestora powołuje i odwołuje rektor na wniosek kanclerza. 

§ 70 

Rektor na wniosek kanclerza może powołać jego zastępcę. 

§ 71 

1. Kanclerz zarządza majątkiem Akademii i odpowiada za sprawność organizacyjną 

administracji i obsługi oraz prawidłowy obieg dokumentów i informacji. 

2. Kanclerz jest przełożonym pracowników administracji i obsługi. W stosunku do 

tych pracowników realizuje założenia polityki kadrowej i nadzoruje ich działalność 

pod względem fachowości i zdyscyplinowania.  

3. Kanclerz nawiązuje, zmienia i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami nie 

będącymi nauczycielami akademickimi po uzgodnieniu z kierownikami 

zainteresowanych jednostek organizacyjnych. 

§ 72 

Służba pracownicza, radca prawny, specjalista ds. audytu, pełnomocnik ds. 

informacji niejawnych, specjalista ds. obronnych, inspektorat bhp i ochrony ppoż. 

podlegają bezpośrednio rektorowi. 

§ 73 

1. Akademia prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu 

rzeczowo – finansowego uchwalonego przez senat. 

2. Plan określa podział zadań i środków na poszczególne rodzaje działalności oraz 

pomiędzy jednostki organizacyjne Akademii. 
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3. Plan rzeczowo-finansowy na dany rok bilansowy sporządzany jest w oparciu 

o kwotę dotacji z budżetu państwa oraz przychodów planowanych do uzyskania 

z poza dotacyjnych źródeł finansowania. 

4. Nadzór nad wykonaniem planu rzeczowo-finansowego sprawuje rektor przy 

pomocy kwestora. 

§ 74 

1. Akademia może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą określoną w art. 

7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Działalność ta może być prowadzona 

w następującym zakresie: 

a) działalność usługowa, 

b) działalność szkoleniowa, 

c) działalność naukowo-badawcza. 

2. Jednostka organizacyjna, z której inicjatywy Akademia uzyskała dodatkowe 

przychody własne, zachowuje część tych przychodów do dyspozycji, w wysokości  

zaakceptowanej przez rektora. 

§ 75 

Kierownik jednostki organizacyjnej jest odpowiedzialny za prawidłowe wykorzystanie 

środków finansowych i przydzielonego majątku. 

§ 76 

Decyzję o przeniesieniu składników majątkowych pomiędzy poszczególnymi 

jednostkami organizacyjnymi Akademii podejmuje rektor lub z jego upoważnienia 

kanclerz. 

§ 77 

1. Senat określa wysokość odpisu z zysku na poszczególne fundusze. 

2. Akademia może tworzyć, ze środków innych niż określone w art. 94 ust. 1 i 6 

Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, własny fundusz stypendialny na 

stypendia dla pracowników i studentów  oraz doktorantów. Stypendia z tego 

funduszu mogą być przyznawane niezależnie od stypendiów, o których mowa w 

art. 173 ust. 1 oraz art.199 ust. 1 cytowanej ustawy. 

3. Roczne sprawozdanie z działalności Akademii zatwierdza senat. Roczne 

sprawozdanie finansowe Akademii podlega badaniu przez biegłego rewidenta. 
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VI. Pracownicy Akademii 

§ 78 

1. Pracownikami Akademii są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy nie będący 

nauczycielami akademickimi. 

2. Nauczyciel akademicki może pozostawać w tym samym czasie w stosunku pracy 

tylko w jednym podstawowym miejscu pracy. 

§ 79 

1. Nauczycielami akademickimi na poszczególnych stanowiskach mogą być osoby 

odpowiadające kryteriom określonym w art. 114 ustawy, a ponadto: 

a) Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona osoba nie 

posiadająca tytułu profesora sztuki lub doktora habilitowanego sztuki bądź 

kwalifikacji II stopnia, jeśli posiada stopień doktora sztuki i znaczne osiągnięcia  

w pracy artystycznej, naukowej i pedagogicznej, udokumentowane dwoma  

recenzjami (w tym jednej spoza Akademii) osób posiadających tytuł profesora. 

Warunkiem zatrudnienia tej osoby jest uzyskanie pozytywnej opinii Centralnej 

Komisji ds. Stopni i Tytułów. Warunkiem zatrudnienia tej osoby jest uzyskanie 

pozytywnej opinii Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.  

b) Na stanowisko profesora wizytującego można zatrudnić osobę nie posiadającą 

tytułu profesora sztuki lub stopnia doktora habilitowanego sztuki bądź kwalifikacji 

II stopnia, jeżeli posiada stopień doktora sztuki i znaczne osiągnięcia w pracy 

naukowej i artystycznej udokumentowane jedną  recenzją osoby posiadającej 

tytuł profesora sztuki. 

§ 80 

1. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje się na podstawie 

mianowania lub umowy o pracę. 

2. Na podstawie mianowania zatrudnia się nauczyciela akademickiego w pełnym 

wymiarze czasu pracy. Akademia jest dla mianowanego pracownika 

podstawowym miejscem pracy. 

3.  W przypadku, gdy nauczyciel akademicki ma być zatrudniony w Akademii jako 

dodatkowym miejscu pracy, w niepełnym wymiarze czasu pracy lub na czas 

wykonywania określonej pracy, nawiązanie stosunku pracy następuje na drodze 

umowy o pracę. 
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§ 81 

1. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje i rozwiązuje rektor, na 

wniosek dziekana, zaopiniowany przez radę wydziału lub na wniosek kierownika 

jednostki międzywydziałowej, zaopiniowany przez komisję ds. zatrudnienia 

i oceny kadry. 

2. Mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego 

następuje na wniosek dziekana , złożony za zgodą rady wydziału, lub kierownika 

jednostki międzywydziałowej - po zasięgnięciu opinii senatu.  

3. Mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego osoby 

posiadającej tytuł następuje na czas nie określony. 

4. Mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego osoby nie posiadającej 

tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego bądź kwalifikacji II stopnia, 

następuje na okres 5 lat. W przypadku nie uzyskania w tym czasie tytułu 

profesora osoba ta wraca na uprzednio zajmowane stanowisko, chyba, że senat 

Akademii zaopiniuje pozytywnie wniosek o mianowanie  na czas nie określony. 

5. Zatrudnienie na stanowisku profesora wizytującego następuje w drodze umowy 

o pracę, na okres nie krótszy niż jeden semestr.  

6. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta i asystenta następuje na podstawie 

mianowania lub umowy o pracę. Po upływie okresu zatrudnienia określonego                  

w § 84 ust.1 pkt. c) i d), wyłącznie na podstawie umowy o pracę. 

7. Zatrudnienie na stanowisku docenta, starszego wykładowcy i wykładowcy 

następuje na podstawie mianowania lub umowy o pracę. 

8. Zatrudnienie na stanowisku instruktora następuje  na podstawie umowy o pracę. 

9. Zatrudnienie na stanowisku starszego kustosza dyplomowanego oraz kustosza 

dyplomowanego następuje na podstawie mianowania lub umowy o pracę. 

10. Postanowienia tego paragrafu nie naruszają paragrafu 80 ust. 3. 

11. Każde mianowanie w Akademii na stanowisko nauczyciela akademickiego  oraz 

pierwsze zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  nauczyciela akademickiego 

w Akademii następuje po zakwalifikowaniu w drodze konkursu. Konieczność 

ogłoszenia konkursu nie dotyczy stanowiska profesora wizytującego. 
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§ 82 

1. Konkurs ogłasza rektor, na wniosek dziekana, zaopiniowany przez radę wydziału, 

lub na wniosek kierownika jednostki międzywydziałowej zaopiniowany przez 

senacką komisję ds. oceny kadry. Ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora 

zwyczajnego lub nadzwyczajnego  wymaga również opinii senatu. 

2. Ogłoszenie konkursu następuje przez podanie jego warunków do publicznej 

wiadomości w formach i zasięgu zależnych od charakteru stanowiska na jakie 

dany konkurs jest przeprowadzany.  

3. Informacja o konkursie powinna zawierać: 

a) jednostkę organizacyjną i dyscyplinę sztuki lub nauki, 

b) określenie warunków jakie powinien spełniać kandydat, 

c) wykaz wymaganych dokumentów,  

d) termin składania dokumentów, 

e) termin rozstrzygnięcia konkursu. 

4. Konkurs przeprowadza rada wydziału lub powołana przez nią każdorazowo 

komisja konkursowa, a w jednostkach międzywydziałowych komisja konkursowa 

powołana przez rektora.  

5. Rada wydziału lub komisja konkursowa dokonuje oceny kandydatów i wybiera 

najlepszego w drodze głosowania. Dziekan lub kierownik jednostki organizacyjnej 

wnioskuje do rektora o zatrudnienie wybranego kandydata. 

6. W przypadku konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego lub 

nadzwyczajnego, po pozytywnej ocenie rady wydziału lub komisji konkursowej 

kandydatura jest głosowana przez senat. 

7. Jeśli w konkursie żaden z kandydatów nie uzyskał pozytywnej oceny, należy 

ogłosić nowy konkurs. 

8. Protokół z postępowania konkursowego jest jawny dla kandydatów po 

zakończeniu postępowania.    

§ 83 

1. W Akademii na stanowisku nauczyciela akademickiego można zatrudnić osobę o 

nienagannej postawie etycznej, spełniającą wymogi art. 109 ustawy. 

2. O stanowisko profesora zwyczajnego może się ubiegać osoba posiadająca tytuł 

profesora, wybitną pozycję w dziedzinie sztuk plastycznych, znaczne osiągnięcia 

w promowaniu kadry naukowej oraz w działalności dydaktycznej. 



 35 

3. O stanowisko profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego może się 

ubiegać osoba posiadająca tytuł naukowy, stopień doktora habilitowanego lub po 

przewodzie kwalifikacyjnym II stopnia. W wyjątkowych wypadkach mogą się 

ubiegać osoby spełniające kryteria i wymogi opisane w § 79.  

4. O stanowisko adiunkta może się ubiegać osoba posiadająca co najmniej stopień 

doktora lub kwalifikacje I stopnia, pozytywną opinię o predyspozycjach do pracy 

pedagogicznej oraz udokumentowany dorobek artystyczny. 

5. O stanowisko asystenta może się ubiegać osoba posiadająca co najmniej tytuł 

zawodowy magistra lub równorzędny,  predyspozycje do pracy dydaktycznej 

potwierdzone przez opiekuna pracy magisterskiej lub opiekuna naukowego 

studiów doktoranckich. 

6. Osoba zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy powinna posiadać co 

najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. Na stanowisku tym można 

zatrudnić osobę, która legitymuje się co najmniej 8-letnim stażem pracy 

w Akademii lub 10 lat poza nią i pozytywną oceną predyspozycji do pracy 

dydaktycznej jednostki, w której ma być zatrudniona. 

7. Kandydat na stanowisko docenta musi spełniać kryteria określone w punkcie 6 

i dodatkowo legitymować się udokumentowanym dorobkiem artystycznym lub  

naukowym. 

8. Osoba zatrudniona na stanowisku wykładowcy i lektora powinna posiadać co 

najmniej tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny w zakresie wykładanej 

specjalności i przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej. 

9. Osoba zatrudniona na stanowisku instruktora powinna posiadać wykształcenie 

wyższe w zakresie danej specjalności. 

10. Na stanowisku dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika 

informacji i dokumentacji  można zatrudnić osobę spełniającą wymogi określone 

w odrębnych przepisach. 

§ 84 

1. Okresy zatrudnienia: 

a) na stanowisku profesora zwyczajnego, nadzwyczajnego z tytułem – na czas 

nieokreślony, 

b) na stanowisku profesora nadzwyczajnego bez tytułu, zgodnie z § 81 pkt. 4, 

c) na stanowisku adiunkta osoby nie posiadającej stopnia naukowego doktora 

habilitowanego – dziewięć lat, 
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d) na stanowisku asystenta osoby nie posiadającej stopnia naukowego doktora – 

osiem lat, z tym, że po raz pierwszy osobę tę mianuje się na okres jednego roku, 

e) na stanowiska dydaktyczne zatrudnia się na podstawie mianowania lub umowy 

o pracę,  na czas określony lub nie określony , z tym, że na stanowisko 

instruktora zatrudnienie następuje wyłącznie na podstawie umowy o pracę, na 

okresy nie dłuższe niż 5 lat. 

2. okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta lub asystenta ulega przedłużeniu do 

czasu zakończenia postępowania habilitacyjnego lub doktorskiego , jednakże na 

okres nie dłuższy niż jeden rok, jeżeli przed upływem zatrudnienia podjęto 

uchwałę o zaawansowaniu przewodu habilitacyjnego lub doktorskiego, 

3. bieg terminów, o których mowa w pkt. b), c), d i e) ulega zawieszeniu na czas 

trwania urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, urlopu na poratowanie 

zdrowia oraz na czas służby wojskowej.   

§ 85 

1. Czas pracy nauczycieli akademickich obejmuje obowiązki dydaktyczne, naukowe 

i organizacyjne spełniane w uczelni. Senat określa pensum dydaktyczne dla 

nauczycieli akademickich i warunki jego obniżania, biorąc pod uwagę 

w szczególności: 

a) rodzaj powierzonej nauczycielowi akademickiemu funkcji, 

b) wiek nauczyciela akademickiego, 

2. Rektor może obniżyć wymiar zajęć do  50% dolnej granicy ustalonej na podstawie 

art. 130 ust. 3 ustawy. 

3. Obniżenie wymiaru zajęć następuje na wniosek nauczyciela akademickiego, za 

zgodą rady wydziału lub odpowiednio komisji ds. zatrudnienia i oceny kadry. 

4. Obniżenie wymiaru zajęć następuje na okres 1-go roku akademickiego. 

5. Rozkład i zakres obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych 

w Akademii określa dziekan za zgodą rady wydziału, a w jednostkach między 

wydziałowych ich kierownik, za zgodą rektora. 

§ 86 

1. Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany 

w trybie art. 123, 124 i 126 ustawy. Może również być rozwiązany z innych 

ważnych przyczyn, po uzyskaniu zgody rady wydziału, a w przypadku jednostek 

międzywydziałowych zgody senatu. 
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2. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę z nauczycielem akademickim 

następuje na zasadach określonych w kodeksie pracy, z tym, że rozwiązanie 

stosunku pracy za wypowiedzeniem następuje na koniec semestru. 

3. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim za 

wypowiedzeniem następuje z końcem semestru, z zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust.2 i 3 przez koniec semestru należy 

rozumieć odpowiednio : ostatni dzień lutego lub 30 dzień czerwca. 

§ 87 

1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Akademii zobowiązani są do corocznego 

składania pisemnych informacji o swej działalności artystycznej, naukowej 

i dydaktycznej dziekanowi lub kierownikowi jednostki międzywydziałowej. 

Informacje te są składane na kartach informacyjnych i stanowią  podstawę 

okresowej oceny nauczycieli akademickich. 

2. Okresowej oceny nauczycieli akademickich dokonuje rada wydziału, a dla 

jednostek międzywydziałowych komisja ds. oceny kadry dydaktycznej co cztery 

lata, lub dodatkowo w innym czasie na wniosek kierownika właściwej  jednostki 

organizacyjnej. Jeżeli nauczyciel akademicki zatrudniony jest na czas określony 

oceny dokonuje się przed podjęciem decyzji o jego dalszym zatrudnieniu. Przy 

ocenie należy brać pod uwagę wywiązywanie się z obowiązków określonych 

w ustawie (art. 111), opinię bezpośredniego przełożonego, opinię kierownika 

jednostki organizacyjnej oraz opinię studentów . 

3. Podstawę oceny nauczyciela akademickiego stanowią osiągnięcia artystyczne, 

naukowe, dydaktyczne, organizacyjne, w szczególności: 

a) udział w wystawach i imprezach artystycznych, 

b) projekty i realizacje własne, 

c) pełnione funkcje, 

d) uczestnictwo w sympozjach, konferencjach, konkursach, 

e) działalność w związkach twórczych i naukowych, 

f) uzyskiwane nagrody, wyróżnienia, patenty, wzory użytkowe, 

g) odbyte stypendia, staże, 

h) prowadzone prace naukowo-badawcze, 

i) publikacje, recenzje, opinie, 

j) aktywność w pozyskiwaniu środków na badania własne, 
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k) autorstwo podręczników i programów nauczania, 

l) podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

4. Przy ocenie osób z tytułem profesora, stopniem doktora habilitowanego lub 

kwalifikacjami II stopnia bierze się pod uwagę wyniki osiągnięte w promocji kadry 

naukowej. 

5. Ocena dorobku przeprowadzona w postępowaniu w sprawie o nadanie tytułu 

profesora, zatrudnienie na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub 

zwyczajnego spełnia kryteria oceny okresowej. 

6. Studenci wyrażają swą opinię na podstawie ankiety , której treść  opracowuje 

samorząd studentów w porozumieniu z Radą Wydziału. Studenci uwzględniają 

w ankietach w szczególności poziom prowadzenia zajęć dydaktycznych.  

7. Wyniki ankiet studenckich opracowują samorządy wydziałowe do wykorzystania 

przez rady wydziałów w procesie oceniania nauczycieli akademickich. 

8. Osoby, które się ocenia mają prawo wglądu do protokołów wszystkich komisji 

i organów Akademii w zakresie ich dotyczącym, oraz posiadają prawo do 

złożenia wyjaśnień w toku postępowania. 

Przysługuje im również prawo do wniesienia odwołania do komisji ds. oceny 

kadry dydaktycznej, za pośrednictwem rady wydziału lub kierownika jednostki 

międzywydziałowej, w terminie 14 dni od daty przyjęcia oceny do wiadomości.  

9. Od oceny komisji ds. oceny kadry przysługuje prawo wniesienia odwołania do 

senatu Akademii, na zasadach jak w pkt.9. 

10. Ocena wraz kartami informacyjnymi podlega włączeniu do akt osobowych.  

11. W przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej, 

dodatkową ocenę przeprowadza się po upływie roku. Otrzymanie 2-ch kolejnych  

ocen negatywnych stanowi podstawę do rozwiązania stosunku pracy 

z nauczycielem akademickim. 

§ 88 

1. Tryb udzielania nauczycielowi akademickiemu urlopu wypoczynkowego określa 

senat Akademii. 

2. Mianowanemu nauczycielowi akademickiemu, może być, nie częściej niż raz na 7 

lat  zatrudnienia, udzielony urlop płatny dla celów naukowych, w wymiarze do 

jednego roku, na umotywowany wniosek, poparty  przez dziekana, kierownika 

katedry i zaopiniowany przez radę wydziału. Urlopu udziela rektor, biorąc pod 

uwagę cel wykorzystania urlopu oraz możliwość zapewnienia zastępstwa. Urlopu 
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tego nie można udzielić nauczycielowi akademickiemu, który otrzymał ostatnio 

ocenę negatywną. 

3.  Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę habilitacyjną może otrzymać 

płatny urlop naukowy w wymiarze nie przekraczającym 6 miesięcy, na 

umotywowany wniosek, zaopiniowany przez dziekana, kierownika katedry oraz 

radę wydziału. Urlopu udziela rektor, biorąc pod uwagę stopień zaawansowania 

pracy oraz możliwość zapewnienia zastępstwa. 

4. Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską może otrzymać płatny 

urlop naukowy w wymiarze nie przekraczającym trzech miesięcy, na 

umotywowany wniosek, poparty przez dziekana, kierownika katedry, promotora 

oraz radę wydziału. Urlopu  udziela rektor, biorąc pod uwagę stopień 

zaawansowania pracy doktorskiej oraz możliwość zapewnienia zastępstwa. 

5. Nauczyciel akademicki może otrzymać urlop bezpłatny dla celów naukowych, na 

umotywowany wniosek, zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego oraz 

dziekana. Urlopu udziela rektor, uwzględniając wymienione opinie. 

6. Urlopu na poratowanie zdrowia udziela rektor na zasadach określonych w art. 

134, ust. 5 i 7 ustawy. Do pisemnego wniosku nauczyciel akademicki dołącza 

orzeczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, leczącego tego nauczyciela 

akademickiego. 

7. Nauczyciele akademiccy korzystający z płatnych urlopów, o których mowa w pkt. 

2 – 6 nie mogą w tym czasie wykonywać pracy w ramach stosunku pracy ani 

prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek. 

§ 89 

1. Nauczyciele akademiccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za 

postępowanie uchybiające godności zawodu, naruszające normy współżycia 

społecznego lub rażące naruszenie swoich obowiązków. 

2. W szczególności nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności 

dyscyplinarnej za: 

a) przywłaszczenie sobie autorstwa albo wprowadzenie w błąd co do autorstwa 

całości lub części cudzego utworu, 

b) rozpowszechnianie, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego 

utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, 
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c) rozpowszechnienie, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego 

artystycznego wykonania albo publiczne zniekształcenie takiego utworu, 

artystycznego wykonania, fonogramu, videogramu lub nadania, 

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

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

w Akademii, korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy, 

f) powoływanie się na wpływy i podejmowanie się pośrednictwa w załatwianiu spraw 

w zamian za korzyść majątkową albo jej obietnicę, 

g) udzielanie lub obiecywanie udzielenia korzyści majątkowej 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. 

§ 90 

1. Członków uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich 

wybiera senat spośród osób wskazanych przez  rady wydziałów, po dwóch 

nauczycieli akademickich z każdego wydziału, przy czym jeden z nich powinien 

być zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego. Do 

składu komisji dołącza się jednego przedstawiciela spośród osób zatrudnionych 

w jednostkach międzywydziałowych oraz jednego przedstawiciela studentów 

wskazanego przez samorząd studencki. 

2. Senat wybiera przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę spośród profesorów 

będących członkami komisji. Przewodniczący komisji wyznacza każdorazowo 

skład zespołu orzekającego w zależności od rodzaju sprawy.  

3. Kadencja komisji jest równa kadencji władz Akademii. 

4. Ust.3 nie dotyczy przedstawiciela studentów, który jest wybierany na  okres 2 lat. 

5. Funkcji członka komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich nie można 

łączyć z funkcją rektora, prorektora, dziekana, prodziekana. 

§ 91 

1. Zatrudnienie pracownika nie będącego nauczycielem akademickim następuje 

w drodze umowy o pracę. Umowę o pracę zawiera: 

a) rektor – z pracownikami bibliotecznymi, z kanclerzem, kwestorem i zastępcą 

kanclerza, radcą prawnym, audytorem, specjalistą ds. bhp. 

b) kanclerz – z pozostałymi pracownikami, na wniosek kierowników jednostek 

organizacyjnych. 
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2. Zatrudnianie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi odbywa się 

w drodze rekrutacji, przeprowadzanej z udziałem kierowników  jednostek 

organizacyjnych.  

§ 92 

1. Pracownicy Akademii za swą działalność artystyczną, projektową, naukową, 

dydaktyczną, wychowawczą lub zawodową mogą otrzymywać nagrody. 

Akademia występuje również do władz i instytucji z wnioskami o wyróżnienia jej 

pracowników orderami, odznaczeniami lub innymi nagrodami. 

2. Z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń państwowych występuje rektor po 

zasięgnięciu opinii senatu. 

3. Zasady i tryb przyznawania nagród rektora dla nauczycieli akademickich określa 

regulamin uchwalony przez senat. 

§ 93 

1. Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi mogą otrzymywać za 

osiągnięcia w pracy zawodowej  nagrody rektorskie . Wnioski o ich przyznanie 

mogą składać dziekani, kanclerz, dyrektor biblioteki głównej. 

2. Stopnie nagród o których mowa w ust.1 oraz ich wysokość ustala rektor. 

3. Rektor może  przyznawać nagrody z własnej inicjatywy. 

VII. Studia wyższe i studia doktoranckie. Prawa i obowiązki studentów oraz 

uczestników studiów doktoranckich. 

§ 94 

1. Akademia prowadzi studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite 

studia magisterskie.  

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

studia podyplomowe oraz kursy dokształcające, o których mowa w art. 8 ust. 1 

ustawy. 

3. Na warunkach określonych w ustawie Akademia może prowadzić studia między  

kierunkowe oraz studia w ramach makro kierunków. 

4. 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. 
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5. Akademia może prowadzić studia (zajęcia) typu otwartego dla słuchaczy nie 

będących studentami. 

6. Akademia może prowadzić kształcenie ustawiczne na zasadach określonych 

uchwałą senatu, podjętą na wniosek złożony przynajmniej przez jeden wydział. 

7. Studia wyższe oraz studia doktoranckie mogą być prowadzone w systemie 

stacjonarnym lub niestacjonarnym, stosownie do uchwały senatu podjętej 

zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 12 i 13 oraz art. 169 ust. 2 ustawy.  

8. Utworzenie, przekształcenie lub zniesienie określonego rodzaju i systemu 

studiów następuje na podstawie zarządzenia rektora, wydanego na wniosek 

dziekana zaopiniowany przez radę wydziału. 

9. Organizację i tok studiów wyższych oraz prawa i obowiązki studentów określa 

regulamin studiów. 

10. Organizację i tok studiów doktoranckich, podyplomowych oraz kursów 

dokształcających określają regulaminy tych studiów i kursów. 

§ 95 

1. Akademia może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z: 

1) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników 

niestacjonarnych studiów doktoranckich; 

2) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz 

stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników 

w nauce; 

3) prowadzeniem studiów w języku obcym; 

4) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów; 

5) prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. 

2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, ustala rektor, z tym że opłaty, o których 

mowa w ust. 1 pkt.1) i 2), nie mogą przekraczać kosztów ponoszonych w zakresie 

niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia w danej uczelni, odpowiednio 

studiów lub studiów doktoranckich, o których mowa w ust. 1 pkt. 1), oraz zajęć na 

studiach lub studiach doktoranckich, o których mowa w ust. 1 pkt. 2), 

z uwzględnieniem kosztów amortyzacji i remontów. 

3. Szczegółowe zasady pobierania opłat, o których mowa w ust. 1, w tym tryb 

i warunki zwalniania - w całości lub w części - z tych opłat studentów lub 

doktorantów, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, 

którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, ustala senat. 
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§ 96 

1. Przyjęcia na studia wyższe prowadzone są zgodnie z art. 169 ustawy oraz 

uchwałą senatu, o której mowa w art. 169 ust. 2 ustawy. 

2. Uchwała senatu, o której mowa w art. 169 ust. 2 ustawy, podawana jest do 

publicznej wiadomości w informatorze dla kandydatów na studia wyższe oraz na 

stronach internetowych Akademii. 

3. Rekrutację na studia wyższe prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne 

powołane przez dziekanów. 

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

rekrutacyjna powołana przez rektora. Na podstawie wniosku tej komisji  rektor 

podejmuje decyzję. Decyzja rektora jest ostateczna. 

5. W skład komisji rekrutacyjnych wchodzą nauczyciele akademiccy oraz 

przedstawiciel samorządu studenckiego. Członkami uczelnianej komisji 

rekrutacyjnej są dziekani wydziałów. Komisji wydziałowej przewodniczy 

prodziekan, a uczelnianej komisji  prorektor, I zastępca rektora. 

§ 97 

Limity przyjęć na pierwszy rok studiów wyższych ustala rektor, po zasięgnięciu opinii 

dziekanów. 

§ 98 

1. Przyjęcie w poczet studentów studiów wyższych Akademii lub doktorantów 

następuje z chwilą immatrykulacji i po złożeniu przez studenta (doktoranta) – 

wobec  rektora lub dziekana – ślubowania o następującej treści: 

„Świadomy obowiązków wobec kultury oraz zobowiązań wobec tradycji Akademii  

     Sztuk Pięknych w Krakowie ślubuję: 

 Rozwijać moją wiedzę, umiejętności i artystyczny talent; 

 Dbać o godność studenta (doktoranta) i dobre imię Akademii Sztuk Pięknych 

w Krakowie; 

 Przestrzegać zasad współżycia w społeczności akademickiej, zasad etyki 

i koleżeństwa; 

 Stosować się do przepisów obowiązujących w Akademii.” 

2. Powinnością każdego studenta jest szanowanie tradycji i dbałość o dobre imię 

i majątek Akademii. 
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§ 99 

1. Student ostatniego roku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich, wyróżniający się wybitnymi osiągnięciami w zdobywaniu wiedzy,  

może odbywać staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela 

akademickiego na mocy decyzji rektora, podjętej na wniosek dziekana 

i z inicjatywy studenta.  

2. Studentowi odbywającemu staż w trybie art. 191 ustawy, przysługuje miesięczne 

stypendium w wysokości nie niższej niż 60 % minimalnej stawki asystenta. 

3. Stypendium o którym mowa w ust. 2 jest wypłacane przez okres dziewięciu 

miesięcy, czyli przez czas trwania nauki w czasie roku akademickiego. 

4. Podstawowy zakres obowiązków studenta odbywającego staż określa dziekan 

wnioskujący o przyznanie stypendium. 

§ 100 

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

określonych w ustawie oraz regulaminie ustalonym przez rektora w porozumieniu 

z uczelnianym organem samorządu studenckiego .  

2. Uczestnicy studiów doktoranckich mają prawo do ubiegania się o pomoc 

materialną na warunkach określonych w ustawie i przepisach wykonawczych. 

§ 101 

1. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych studentów powołuje się komisję 

dyscyplinarną i odwoławczą komisję dyscyplinarną. 

2. Komisja dyscyplinarna i odwoławcza komisja dyscyplinarna do spraw studentów 

składają się z przedstawicieli wszystkich wydziałów Akademii, w liczbie jeden 

nauczyciel akademicki i jeden student z każdego wydziału.  

3. Przedstawicieli nauczycieli akademickich wybiera rada wydziału. 

Przedstawicieli studentów wybiera samorząd studencki wydziału. 

4. Komisje wybierają spośród nauczycieli akademickich będących jej członkami 

swoich przewodniczących oraz zastępców. Nie można być równocześnie 

członkiem komisji dyscyplinarnej i odwoławczej komisji dyscyplinarnej. 

5. Kadencja komisji trwa zgodnie z kadencją organów kolegialnych uczelni, z tym, 

że kadencja członków komisji – studentów trwa 1 rok. 

6. Do wyborów uzupełniających stosuje się przepisy określone w ust. 2-5. 

§ 102 

1. Dla orzekania w sprawach dyscyplinarnych doktorantów powołuje się: 
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1) Komisję dyscyplinarną Akademii dla doktorantów, 

2) Odwoławczą komisję dyscyplinarną Akademii dla doktorantów. 

2. Do komisji, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 101. 

VIII. Przepisy porządkowe dotyczące organizowania zgromadzeń. 

§ 103 

1. Zgromadzenia  pracowników, doktorantów i studentów na terenie Akademii mogą 

odbywać się po uprzednim zawiadomieniu rektora, zaś w lokalu Akademii 

wyłącznie za zgodą rektora. 

2. Udział  osób spoza Akademii zaproszonych przez organizatorów wymaga zgody 

rektora. 

3. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia ma zawierać: 

- imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonu osób, które zwołują 

zgromadzenie bądź są odpowiedzialne za jego przeprowadzenie, w tym 

przewodniczącego zgromadzenia, 

- miejsce i termin (data i godzina) rozpoczęcia zgromadzenia, 

- cel i program zgromadzenia. 

§ 104 

1. Za przebieg zgromadzenia odpowiada jego przewodniczący. 

2. Rektor może delegować na zgromadzenie swojego przedstawiciela. 

Przedstawiciel      ten ma prawo, po uprzedzeniu organizatorów, rozwiązać 

zgromadzenie, jeśli przebiega ono z naruszeniem przepisów prawa. 

VIII. Uroczystości, symbole i tradycje. 

§ 105 

1. Treść i forma uroczystości Akademii nawiązuje do polskich tradycji akademickich. 

2. Stałymi uroczystościami Akademii są: 

a) doroczna inauguracja  studiów, z immatrykulacją nowo przyjętych studentów, 

wspólna dla całej Akademii oraz inauguracje wydziałowe, 

b) promocje habilitacyjne i doktorskie, 

c) wręczenie Medalu Akademii, 

d) wręczenie dyplomów absolwentom studiów, 

e) wręczenie medali rektora za wyróżniające się prace dyplomowe, 

f) wręczenie pracownikom odznaczeń państwowych, nagród ministra i rektora,  

     i innych, 

f)  otwarcie wystawy końcoworocznej. 
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Oprócz uroczystości stałych mogą odbywać się inne, ustalone przez senat lub 

rektora, jak np. uroczystość nadania tytułu profesora honorowego lub doktora 

honoris causa, pożegnanie pracowników akademii odchodzących na emerytury 

i inne. 

§ 106 

1. Podczas uroczystości rektor, prorektorzy i dziekani występują w togach oraz 

noszą odznaki pełnionych urzędów. 

2. Odznakami urzędów Akademii są: 

a) dla rektora – berło i łańcuch złoty, 

b) dla prorektora – łańcuch srebrny, 

c) dla dziekana – łańcuch brązowy. 

§ 107 

Akademia prowadzi księgę zasłużonych, którym przyznano „Medal Akademii”. 

§ 108 

Akademia prowadzi ewidencję osób, którym nadano tytuł doktora honoris causa oraz 

osób, którym nadano tytuł profesora honorowego. 

§ 109 

Akademia posiada galerie autoportretów lub portretów rektorów. Każdy rektor jest 

zobowiązany do utrzymania tej tradycji. 

IX. Przepisy końcowe 

§ 110 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc statut z dnia 27 września 

1991 roku z p. zm. 

2. Akty wydane na podstawie statutu o którym mowa w ust. 1zachowują moc , pod 

warunkiem, że nie są sprzeczne z niniejszym statutem do dnia 30 września 2007 

roku. 

3. Przez używany w statucie termin „ustawa” należy rozumieć Ustawę z dnia 27 

lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z p. zm. 

§ 111 

Kadencja organów kolegialnych i jednoosobowych wybranych na podstawie Ustawy 

z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym Dz. U. Nr 65, poz. 385 z p. zm. 

trwa do 31 sierpnia 2008 roku. 
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§ 112 

Statut Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie wchodzi w życie z dniem  30 czerwca  

2006 roku, z zastrzeżeniem rozdziału VI,  który wchodzi w życie z dniem 1 września 

2006 roku.                
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IX. Załączniki: 

Załącznik nr 1 

Wzór sztandaru Akademii. 

Załącznik nr 2 

Wzór i opis „Medalu Akademii” 

Załącznik nr 3 

Wykaz jednostek organizacyjnych Akademii 

Załącznik nr 4 

Zasady działania organów kolegialnych Akademii. 

 

Spis treści 
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II. Struktura i organizacja uczelni 

III Organy uczelni i ich kompetencje 

IV Zasady i tryb wyborów organów jednoosobowych oraz przedstawicieli do organów 

kolegialnych  

V. Administracja i gospodarka Akademii 

VI. Pracownicy 

VII Studia i studenci  

VIII. Uroczystości, symbole, tradycje 

IX. Przepisy końcowe 

IX. Załączniki. 
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Załącznik nr 4. 

Zasady działania organów kolegialnych Akademii. 

1. Niniejsze zasady określają tryb prac senatu i rad wydziałów jako organów 

kolegialnych Akademii. 

2. Obradom senatu przewodniczy rektor, a podczas jego nieobecności prorektor, 

I zastępca rektora, zaś obradom rad wydziałów dziekan, a w razie jego 

nieobecności prodziekan. 

3. Zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad są doręczane osobom 

uczestniczącym w posiedzeniu nie później niż na tydzień przed nim. 

4. Porządek obrad ustala ich przewodniczący i jest on zatwierdzany przez organ 

kolegialny. 

5. Można wnieść pod obrady sprawy nie objęte programem za zgodą organu 

kolegialnego wyrażoną w głosowaniu jawnym bezwzględną większością 

głosów. 

6. Uchwały w sprawach personalnych, szczególnie wynikających z ustawy o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki, są podejmowane w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną 

większością oddanych głosów przy obecności co najmniej   połowy ogólnej 

liczby osób uprawnionych do głosowania. Do głosowania uprawnieni są 

członkowie organu kolegialnego, posiadający tytuł lub stopień doktora 

habilitowanego bądź kwalifikacje II stopnia. 

7. „Większość bezwzględna” jest wówczas, gdy liczba głosów „tak”  przewyższa 

przynajmniej o jeden, sumę głosów „nie” i „wstrzymujących się”. 

8. Ilekroć w statucie jest mowa o podjęciu uchwały zwykłą /czyli względną/ 

większością głosów , oznacza to, że do podjęcia uchwały wystarczy, jeśli 

liczba głosów „tak” przewyższy liczbę głosów „nie”. Głosy wstrzymujące nie są 

wówczas brane pod uwagę. 

9. Sprawy personalne lub na wniosek przewodniczącego ewentualnie na 

wniosek 1/5 zebranych członków organu kolegialnego, są głosowane tajnie. 

Pozostałe uchwały podejmuje się w głosowaniu jawnym. 

10. Organy kolegialne mogą powoływać komisje stałe lub doraźne. 

11. W skład komisji mogą wchodzić osoby, nie będące członkami organu 

kolegialnego. 
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12. Komisje mogą uchwalać regulaminy, określające zakres ich działalności. 

13. Przewodniczący komisji powiadamiają organ kolegialny, który komisją 

powołał, o wynikach prac. 

14. Obrady organów kolegialnych są protokołowane. Uchwały i protokoły są jawne 

dla wszystkich członków społeczności akademickiej, z wyłączeniem spraw 

objętych tajemnicą państwową lub służbową 

 


