Uchwała
Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie: zmiany Statutu Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach.

§1
Na podstawie art. 56 ust. 1 w zw. z art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz.U.2016.1842 tj. z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 lit. a Statutu Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, uchwalonego w dniu 25 czerwca 2015 roku
(z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w Uczelni,
Senat postanawia dokonać zmiany następujących postanowień Statutu:
1. § 13 ust. 1 lit m) Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„m) wyrażanie zgody na nawiązanie przez Akademię współpracy z podmiotem zagranicznym.
Kontynuacja współpracy z tym samym podmiotem zagranicznym nie wymaga zgody Senatu.”
2. § 13 ust. 1 lit p) Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„p) określanie w drodze uchwały liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów
stacjonarnych na dany rok akademicki, kierując się zasadą odpowiedzialności za jakość
kształcenia oraz możliwościami zapewnienia finansowania ich ze środków publicznych,
a także dbając o zgodność struktury kierunków studiów z misją Akademii”
3. § 52 ust. 4 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:
„4. Kandydatura prorektora do spraw studenckich wymaga zgody większości przedstawicieli
studentów i doktorantów wchodzących w skład Kolegium Elektorów Uczelni. Niezajęcie
stanowiska w terminie 3 dni od dnia przedstawienia kandydata na prorektora do spraw
studenckich uważa się za wyrażenie zgody.”
4. § 59 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:
„3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby niespełniającej
wymagań określonych w ust. 2 jest uzyskanie pozytywnej opinii Centralnej Komisji do Spraw
Stopni i Tytułów z zastrzeżeniem ust. 4.”
5. § 59 ust. 4 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

„Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona osoba niespełniająca
wymagań określonych w ust. 2, jeżeli posiada stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze
osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej. Osiągnięcia, o których mowa
w zdaniu poprzednim mogą zostać uznane za wystarczające do dopuszczenia do konkursu na
stanowisko profesora nadzwyczajnego na wniosek zainteresowanego skierowany do Rektora.
Ocena osiągnięć dokonywana jest przez trzyosobową Komisję powołaną przez Rektora,

składającą się z osób posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego lub
równoważny.”
6. § 61 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim na czas określony lub
nieokreślony, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje
po przeprowadzeniu otwartego konkursu.”
7. § 61 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. Przepisów o postępowaniu konkursowym nie stosuje się w przypadku zatrudnienia na czas
określony nauczyciela akademickiego na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednie zatrudnienie
trwało nie krócej niż trzy lata, a także w pozostałych przypadkach wskazanych w Ustawie.”
8. § 68 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:
„2. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, w szczególności w zakresie
należytego wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 111, oraz przestrzegania prawa
autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej. Oceny dokonują
Komisje wskazane w ust. 3 § 68, nie rzadziej niż raz na cztery lata lub na wniosek kierownika
jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony.”
9. § 69 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie :
„3. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego
obowiązków dydaktycznych, komisje oceniające wymienione w § 68 ust. 3, uwzględniają ocenę
przedstawioną przez studentów i doktorantów co najmniej raz w roku akademickim, przy czym:
a) ocenę studentów i doktorantów ustala się na podstawie ankiety,
b) Rektor powierza powołanemu przez siebie Uczelnianemu Zespołowi ds. jakości
i doskonalenia kształcenia, opracowanie zasad przeprowadzania ankiet,
c) zasady przeprowadzenia ankiet zatwierdza Rektor w uzgodnieniu z Samorządem
Studenckim,
d) Uczelniany Zespół ds. jakości i doskonalenia kształcenia odpowiada przed Rektorem
za prawidłowe przeprowadzanie ankiet wśród studentów i doktorantów.”
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

