Uchwała nr 38/2017 r.
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 27 marca 2017 r.
o zmianie statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Na podstawie art. 56 ust. 1 w zw. z art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 1842 ze zm.) oraz § 46 ust. 2 pkt 1
statutu UAM, Senat uchwala, co następuje:

§1
W statucie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stanowiącym załącznik
do uchwały nr 59/2006 Senatu UAM z dnia 19 czerwca 2006 r. (tekst jedn. obwieszczenie nr
7/2015 Senatu UAM z dnia 30 listopada 2015 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Anglojęzyczna nazwa Uniwersytetu brzmi „Adam Mickiewicz University,
Poznań”, a oficjalnym skrótem angielskim jest „AMU”.”;
2) w § 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Uniwersytet może prowadzić domy studenckie.”;
3) w § 12:
a) uchyla się ust. 4,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Tytuł doktora honoris causa nadaje się w drodze uchwały senatu, po
zasięgnięciu opinii Konwentu Godności Honorowych. Uchwała w tej sprawie
wchodzi w życie z dniem podjęcia.”;
4) w § 22 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. W celu realizacji interdyscyplinarnych projektów badawczych, krajowych lub
międzynarodowych, oraz popularyzacji w różnych formach ich wyników, mogą
być tworzone uniwersyteckie centra naukowe jako jednostki skupiające
zainteresowane grupy badawcze, złożone z pracowników różnych jednostek
organizacyjnych Uniwersytetu lub ośrodków naukowych z kraju i zagranicy.
4.
Uniwersytet może tworzyć ośrodki uniwersyteckie w celu realizacji projektów
dydaktycznych, krajowych lub międzynarodowych oraz popularyzacji ich
wyników.”;
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5) po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu:
1.
2.

„§ 22a
prowadzić podległe

Uniwersytet może
rektorowi szkoły podstawowe
i ponadpodstawowe.
Nadzór pedagogiczny nad działalnością jednostek określonych w ust. 1 regulują
odrębne przepisy.”;

6) w § 23 ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) instytut prowadzący co najmniej jeden kierunek studiów oraz badania co
najmniej w jednej dyscyplinie naukowej, utworzony poza siedzibą
Uniwersytetu, zwany dalej „instytutem naukowo-dydaktycznym”;”,
b) uchyla się pkt 3,
c) po uchylonym pkt 3 dodaje się pkt. 4 i 5 w brzmieniu:
„4) instytut prowadzący co najmniej jeden kierunek studiów, utworzony poza
siedzibą Uniwersytetu, zwany dalej „instytutem dydaktycznym”;
5) instytut prowadzący badania co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej,
zwany dalej „instytutem naukowym”.”;
7) w § 24:
a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Warunkiem utworzenia wydziału jest posiadanie przez jednostkę uprawnień do
nadawania stopnia naukowego doktora. Wymóg ten dotyczy również
przekształcenia istniejącej jednostki organizacyjnej w wydział.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Jeżeli wydział nie spełnia wymogów, określonych w ust. 1 i 3, podlega
przekształceniu albo zniesieniu.”;
8) w § 25:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zadaniem instytutu naukowo-dydaktycznego jest prowadzenie działalności
naukowej i dydaktycznej. Instytut taki może prowadzić badania naukowe
wspólnie z innymi jednostkami naukowymi i z innymi uczelniami, w tym
zagranicznymi.”,
b) po uchylonym ust. 4 dodaje się ust. 5, 6 i 7 w brzmieniu:
„5. Zadaniem instytutu dydaktycznego jest prowadzenie działalności dydaktycznej.
6.
Zadaniem instytutu naukowego jest prowadzenie działalności naukowej. Instytut
taki może prowadzić badania naukowe wspólnie z innymi jednostkami
naukowymi i z innymi uczelniami, w tym zagranicznymi oraz kształcić kadry
naukowe i dydaktyczne.
7.
Jeżeli instytut naukowo-dydaktyczny, instytut dydaktyczny albo instytut
naukowy nie spełnia wymogów określonych odpowiednio w § 23 ust. 1 pkt 2,
pkt 4 albo pkt 5 podlega przekształceniu albo zniesieniu.”;
9) w § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jednostkami organizacyjnymi wydziału mogą być: instytuty, katedry, zakłady,
pracownie, laboratoria, biblioteki, stacje naukowe oraz centra.”;
10) § 37 otrzymuje brzmienie:
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„1.

2.

Centrum, o którym mowa w § 26 ust. 2, można powołać do realizacji projektów
badawczych jako wydziałową jednostkę organizacyjną skupiającą grupę
badawczą złożoną z pracowników różnych jednostek organizacyjnych wydziału.
W centrum nie zatrudnia się pracowników.
Dla wykonywania określonych zadań naukowych można powoływać grupy
badawcze: wydziałowe i instytutowe, które nie mają statusu jednostek
organizacyjnych.”;

11) w § 40 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, mogą być jednostkami ogólnouczelnianymi,
pomocniczymi, albo jednostkami organizacyjnymi wydziałów, instytutów,
ogólnouczelnianych lub międzywydziałowych jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu.”;
12) w § 45:
a) ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dziekani;”,
b) w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) dyrektorzy instytutów naukowo-dydaktycznych;”,
c) ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) przedstawiciele nauczycieli akademickich niemających tytułu naukowego
profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego – w liczbie, która
łącznie z liczbą przedstawicieli określonych w pkt 6 zapewni w składzie
senatu udział nie mniejszy niż 20 %;”,
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przeprowadzając czynności określone w ust. 2 i 3, senat oraz komisja wyborcza
Uniwersytetu dokonują odpowiedniego zaokrąglenia wskaźników procentowych
oraz liczby przedstawicieli w górę do najbliższej liczby całkowitej,
z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie i w statucie.”;
13) w § 46:
a) ust. 2 pkt 8a otrzymuje brzmienie:
„8a) określanie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów
stacjonarnych na dany rok akademicki;”,
b) ust. 2 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) wyrażenie zgody na rozporządzanie przez Uniwersytet składnikami
aktywów trwałych, w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz
dokonanie przez uczelnię publiczną czynności prawnej w zakresie oddania
tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż
180 dni w roku kalendarzowym, na zasadach określonych w art. 38-41
ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem
państwowym, w przypadkach gdy wartość rynkowa tych składników albo
wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej, przekracza kwotę
2 000 000 złotych;”;
14) w § 63 ust. 2 pkt. 6a i 7 otrzymują brzmienie:
„6a) uchwalanie planów i programów szkoleń prowadzonych przez wydział;
7) przedkładanie senatowi wniosków w sprawie prowadzenia kierunków
studiów i specjalności;”;
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15) Rozdział IVA otrzymuje brzmienie:
„Rozdział IVA
Rada instytutu naukowo-dydaktycznego i dyrektor
§ 75a
1. W skład rady instytutu naukowo-dydaktycznego wchodzą:
1) dyrektor jako przewodniczący;
2) zastępca dyrektora;
3) wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni w instytucie, mający tytuł
naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, którym
przysługuje bierne prawo wyborcze;
4) przedstawiciele zatrudnionych w instytucie nauczycieli akademickich
niemających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora
habilitowanego;
5) przedstawiciele studentów i doktorantów instytutu;
6) przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
2. Procentowy udział w składzie rady instytutu naukowo-dydaktycznego przedstawia
się następująco:
1) pracownicy określeni w ust. 1 pkt. 1-3 stanowią 60 % statutowego składu
rady;
2) przedstawiciele określeni w ust. 1 pkt 4 stanowią 10 % statutowego składu
rady;
3) przedstawiciele określeni w ust. 1 pkt 5 stanowią 20 % statutowego składu
rady;
4) przedstawiciele określeni w ust. 1 pkt 6 stanowią 10 % statutowego składu
rady.
§ 75b
1. Do kompetencji rady instytutu naukowo-dydaktycznego należą sprawy
uregulowane w ustawie, innych aktach normatywnych oraz w statucie.
2. Do rady instytutu naukowo-dydaktycznego stosuje się odpowiednio przepisy
o radzie wydziału.
§ 75c
Dyrektor instytutu naukowo-dydaktycznego jest powoływany na okres kadencji
organów Uniwersytetu w drodze wyboru.
§ 75d
(uchylony)
§ 75e
Dyrektorem instytutu naukowo-dydaktycznego może być nauczyciel akademicki
mający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
§ 75f
1. Do dyrektora instytutu naukowo-dydaktycznego stosuje się odpowiednio przepisy
dotyczące dziekana.
2. Do zastępcy dyrektora instytutu naukowo-dydaktycznego stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące prodziekana.”;
16) po Rozdziale IVA dodaje się Rozdziały IVB i IVC w brzmieniu:
„Rozdział IVB
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Rada instytutu dydaktycznego i dyrektor
§ 75g
1. W skład rady instytutu dydaktycznego wchodzą:
1) dyrektor jako przewodniczący;
2) wszyscy nauczyciele akademiccy mający tytuł naukowy profesora lub
stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni w instytucie
w pełnym wymiarze czasu pracy;
3) nauczyciele akademiccy mający tytuł naukowy profesora lub stopień
naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu
pracy na wydziale wskazanym w akcie o utworzeniu instytutu
dydaktycznego, wybrani przez nauczycieli akademickich tego wydziału
mających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora
habilitowanego; akt o utworzeniu określa wydział lub wydziały, z których
dokonywany jest wybór oraz liczbę przedstawicieli z poszczególnego
wydziału; określenie wydziału następuje z uwzględnieniem obszarów
kształcenia realizowanych lub projektowanych do realizacji w instytucie;
4) przedstawiciele nauczycieli akademickich niemających tytułu naukowego
profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, zatrudnionych
w instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy;
5) przedstawiciele studentów i doktorantów instytutu;
6) przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
zatrudnionych w instytucie.
2. Skład rady instytutu dydaktycznego przedstawia się następująco:

1) pracownicy określeni w ust. 1 pkt. 1-3 stanowią więcej niż połowę
statutowego składu rady;
2) przedstawiciele określeni w ust. 1 pkt 5 stanowią 20 % statutowego składu
rady;
3) jeden przedstawiciel pracowników określonych w ust. 1 pkt 6;
4) w pozostałej części – przedstawiciele określeni w ust. 1 pkt 4.
§ 75h
1. Do kompetencji rady instytutu dydaktycznego należą sprawy uregulowane
w ustawie, innych aktach normatywnych oraz w statucie.
2. Do rady instytutu dydaktycznego stosuje się odpowiednio przepisy o radzie wydziału.

§ 75i
1. Dyrektor instytutu dydaktycznego jest powoływany w drodze konkursu na okres
kadencji organów Uniwersytetu.
2. Warunkami konkursu na dyrektora instytutu dydaktycznego są:
1) osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w zakresie właściwym dla obszarów
kształcenia realizowanych i projektowanych do realizacji w instytucie;
2) kwalifikacje naukowe;
3) kwalifikacje i doświadczenie organizacyjne;
4) udokumentowany wkład w kształcenie studentów;
5) przedstawienie koncepcji działania instytutu;
6) zatrudnienie w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy lub
złożenie przez kandydata oświadczenia, że w przypadku wygrania
konkursu nawiąże stosunek pracy z Uniwersytetem jako podstawowym
miejscem pracy.
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3. Konkurs ogłasza rektor najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem kadencji organów
Uniwersytetu. Rozstrzygnięcie konkursu następuje najpóźniej do dnia 30 czerwca
ostatniego roku upływającej kadencji organów Uniwersytetu.
4. Komisję konkursową powołuje rektor. W skład komisji konkursowej wchodzą:

1) dwie osoby wskazane przez rektora;
2) dwie osoby wskazane przez senat;
3) jedna osoba wskazana przez radę instytutu dydaktycznego;
w przypadku pierwszego konkursu, jeżeli rada nie została jeszcze
utworzona, osobę tę wskazuje rektor.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych przepisach do komisji konkursowej
i postępowania konkursowego stosuje się odpowiednio § 122-125 i załącznik nr 2 do
statutu, z tym, że:

1) wyboru przewodniczącego komisji konkursowej dokonuje komisja
konkursowa;
2) w przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwóch kandydatów
komisja konkursowa przedstawia te kandydatury rektorowi;
3) konkurs rozstrzyga rektor.
§ 75j
1. Dyrektorem instytutu dydaktycznego może być nauczyciel akademicki mający co
najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego oraz znaczne osiągnięcia
naukowe i dydaktyczne w zakresie kształcenia realizowanym oraz projektowanym
do realizacji w instytucie.
2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor instytutu dydaktycznego może wystąpić do
rektora z wnioskiem o utworzenie stanowiska jednego zastępcy dyrektora. Przepis § 75i
statutu stosuje się odpowiednio.

§ 75k
1. Do dyrektora instytutu dydaktycznego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
dziekana.
2. Do zastępcy dyrektora instytutu dydaktycznego stosuje się odpowiednio przepisy
dotyczące prodziekana.
Rozdział IVC
Rada instytutu naukowego i dyrektor
§ 75l
1. W skład rady instytutu naukowego wchodzą:
1) dyrektor jako przewodniczący;
2) wszyscy nauczyciele akademiccy mający tytuł naukowy profesora lub stopień
naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni w instytucie w pełnym
wymiarze czasu pracy;
3) nauczyciele akademiccy mający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy
doktora habilitowanego, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy na
wydziale wskazanym w akcie o utworzeniu instytutu naukowego, wybrani
przez nauczycieli akademickich tego wydziału mających tytuł naukowy
profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego; akt o utworzeniu
określa wydział lub wydziały, z których dokonywany jest wybór oraz liczbę
przedstawicieli z poszczególnego wydziału; określenie wydziału następuje
z uwzględnieniem badań prowadzonych przez instytut;
4) przedstawiciele nauczycieli akademickich niemających tytułu naukowego
profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, zatrudnionych
w instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy;
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5) przedstawiciele studentów i doktorantów wydziałów wskazanych w akcie
o utworzeniu instytutu naukowego;
6) przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
zatrudnionych w instytucie.
2. Skład rady instytutu naukowego przedstawia się następująco:

1) pracownicy określeni w ust. 1 pkt. 1-3 stanowią więcej niż połowę
statutowego składu rady;
2) przedstawiciele określeni w ust. 1 pkt 5 stanowią 20 % statutowego składu
rady;
3) jeden przedstawiciel pracowników określonych w ust. 1 pkt 6;
4) w pozostałej części – przedstawiciele określeni w ust. 1 pkt 4.
§ 75ł
1. Do kompetencji rady instytutu naukowego należą sprawy uregulowane w ustawie, innych
aktach normatywnych oraz w statucie.
2. Do rady instytutu naukowego stosuje się odpowiednio przepisy o radzie wydziału.

§ 75m
1. Dyrektor instytutu naukowego jest powoływany w drodze konkursu na okres
kadencji organów Uniwersytetu.
2. Warunkami konkursu na dyrektora instytutu naukowego są:
1) osiągnięcia naukowe w zakresie badań prowadzonych przez instytut;
2) kwalifikacje naukowe;
3) kwalifikacje i doświadczenie organizacyjne;
4) udokumentowany wkład w tworzenie zespołów badawczych,
promotorstwo w przewodach doktorskich lub inne formy rozwoju młodej
kadry;
5) przedstawienie koncepcji działania instytutu;
6) zatrudnienie w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy lub
złożenie przez kandydata oświadczenia, że w przypadku wygrania
konkursu nawiąże stosunek pracy z Uniwersytetem jako podstawowym
miejscem pracy.
3. Konkurs ogłasza rektor najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem kadencji
organów Uniwersytetu. Rozstrzygnięcie konkursu następuje najpóźniej do dnia
30 czerwca ostatniego roku upływającej kadencji organów Uniwersytetu.
4. Komisję konkursową powołuje rektor. W skład komisji konkursowej wchodzą:
1) dwie osoby wskazane przez rektora;
2) dwie osoby wskazane przez senat;
3) jedna osoba wskazana przez radę instytutu naukowego; w przypadku
pierwszego konkursu, jeżeli rada nie została jeszcze utworzona, osobę tę
wskazuje rektor.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych przepisach do komisji konkursowej
i postępowania konkursowego stosuje się odpowiednio § 122-125 i załącznik nr 2
do statutu, z tym, że:
1) wyboru przewodniczącego komisji konkursowej dokonuje komisja
konkursowa;
2) w przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwóch kandydatów
komisja konkursowa przedstawia te kandydatury rektorowi;
3) konkurs rozstrzyga rektor.
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§ 75n
1. Dyrektorem instytutu naukowego może być nauczyciel akademicki mający co
najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego i znaczne osiągnięcia naukowe
w zakresie badań, w których specjalizuje się instytut.
2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor instytutu naukowego może wystąpić do
rektora z wnioskiem o utworzenie stanowiska jednego zastępcy dyrektora. Przepis
§75m statutu stosuje się odpowiednio.
§ 75o
1. Do dyrektora instytutu naukowego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
dziekana.
2. Do zastępcy dyrektora instytutu naukowego stosuje się odpowiednio przepisy
dotyczące prodziekana.”;
17) tytuł rozdziału V otrzymuje brzmienie: „Rada instytutu i dyrektor”;
18) w § 87a ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. W skład Konwentu wchodzą:
1) rektor jako przewodniczący;
2) przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu;
3) przedstawiciele samorządu terytorialnego;
4) przedstawiciele Uniwersytetu, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3, stanowi nie mniej niż
połowę składu Konwentu.”;
19) w § 112:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nawiązanie po raz pierwszy stosunku pracy z pracownikiem naukowodydaktycznym, naukowym i dydaktycznym w wymiarze przewyższającym
połowę etatu na czas określony lub nieokreślony następuje po przeprowadzeniu
otwartego konkursu.”,
b) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednie zatrudnienie trwało nie
krócej niż trzy lata.”;
20) § 113 otrzymuje brzmienie:
„1. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim na stanowisku profesora
zwyczajnego nawiązuje rektor na wniosek dziekana (dyrektora podstawowej
jednostki organizacyjnej), po zaopiniowaniu przez właściwą radę i zasięgnięciu
opinii senatu.
2.
Stosunek pracy z pozostałymi nauczycielami akademickimi nawiązuje rektor na
wniosek dziekana (dyrektora podstawowej jednostki organizacyjnej) albo
kierownika innej właściwej jednostki organizacyjnej, po zaopiniowaniu przez
właściwą radę.”;
21) w § 118 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Bieg terminu zatrudnienia na stanowisku adiunkta ulega ponadto zawieszeniu,
jeżeli przed upływem okresu zatrudnienia zostało wszczęte postępowanie
habilitacyjne. Okres zawieszenia nie przekracza 9 miesięcy.”;
22) w § 119 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1.

Zatrudnienie pracownika dydaktycznego w Uniwersytecie po raz pierwszy
następuje na podstawie umowy o pracę na czas określony.”;

23) w § 135:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Oceny nauczycieli akademickich dokonuje się raz na cztery lata.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Oceny nauczycieli akademickich dokonuje się na wniosek kierownika jednostki
bezpośrednio zatrudniającej lub na wniosek kierownika podstawowej jednostki
organizacyjnej także przed upływem terminu określonego w ust. 1.”;
24) w § 138 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podstawę oceny okresowej stanowią: udokumentowany przez zainteresowanego
dorobek naukowy, dydaktyczny, organizacyjny oraz osiągnięcia w zakresie
promocji i w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
a także opinia bezpośredniego przełożonego albo opiekuna naukowego, jeżeli
nie jest nim bezpośredni przełożony, uwzględniająca wszystkie obszary
podlegające ocenie.”;
25) w § 139 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W sprawach oceny wyników pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego
zespół oceniający jest obowiązany zasięgnąć opinii właściwego prodziekana
albo dyrektora instytutu, a jeżeli na wydziale powołano zespoły dydaktyczne –
również kierownika tego zespołu. Opinię sporządza się z uwzględnieniem ocen
wyrażonych przez studentów i doktorantów w ankietach przeprowadzonych po
zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych w całym okresie podlegającym
ocenie.”;
26) w § 147 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Za ważną przyczynę rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, o którym
mowa w ust. 1, uznaje się w szczególności:
1) pozostawanie w stosunku bezpośredniej podległości służbowej, o której
mowa w art. 118 ust. 7 ustawy;
2) upływ okresów zatrudnienia, o których mowa w art. 120 ustawy.
5. Rektor ustala zasady uznawania podległości służbowej za bezpośrednią,
uwzględniając opinię senatu.”;
27) w § 149 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Studia otwarte tworzy, znosi i przekształca rektor na wniosek dziekana
(dyrektora podstawowej jednostki organizacyjnej) lub senatu, zgłoszony
w porozumieniu z właściwą radą, albo z własnej inicjatywy.”;
28) w § 151 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Regulaminy, o których mowa w ust. 1 i 2, uchwala senat, z wyjątkiem
regulaminów kursów dokształcających i szkoleń, które uchwala właściwa rada.”;
29) po § 159 dodaje się § 159a w brzmieniu:
„ Wykłady w Uniwersytecie są otwarte. Prowadzący wykład w uzasadnionych
przypadkach może nie wyrazić zgody na udział w wykładzie.”;
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30) w § 181 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Na wniosek przewodniczącego komisji dyscyplinarnej rektor wyznacza
protokolantów.”;
31) w § 190 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Zastępców kwestora zatrudnia na podstawie umowy o pracę rektor na wniosek
kanclerza uzgodniony z kwestorem.”;
32) w § 192 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W szczególności w regulaminie organizacyjnym określa się strukturę
administracji Uniwersytetu, a w tym jej podział na centra, działy, biura, sekcje,
sekretariaty i inne jednostki organizacyjne administracji, a także szczegółowe
podporządkowanie rektorowi, prorektorom, kanclerzowi, jego zastępcom
i kwestorowi, jak i zakres czynności i odpowiedzialności zastępców kanclerza
i kwestora oraz zakresy czynności poszczególnych jednostek organizacyjnych
administracji.”;
33) w § 205:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Rektor, prorektorzy, dziekan i prodziekani, dyrektor instytutu naukowodydaktycznego i jego zastępca oraz dyrektor i wicedyrektor instytutu
określonego w § 29 ust. 1 są wybierani.
2. Wybory, o których mowa w ust. 1, mają charakter pośredni i dokonują się
poprzez właściwe kolegia elektorów. W pozostałych przypadkach wybory mają
charakter bezpośredni.”,
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. W Uniwersytecie nie można łączyć następujących stanowisk: rektora,
prorektora, kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, zastępcy
kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, dyrektora instytutu,
wicedyrektora instytutu, kierownika jednostki ogólnouczelnianej, kierownika
jednostki międzywydziałowej.”;
34) w § 206 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dziekana, prodziekana, dyrektora i zastępcę dyrektora instytutu naukowodydaktycznego, dyrektora i wicedyrektora instytutu określonego w § 29 ust. 1,
wybiera się po dokonaniu wyboru określonego w ust. 4 w terminie do dnia
20 maja.”;
35) w § 207 po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:
„3b. Jeżeli ze względu na liczbę pracowników podstawowej jednostki organizacyjnej
wyłonienie komisji wyborczej dla tej jednostki jest utrudnione, senat zarządza
przeprowadzenie wyborów w tej jednostce przez komisję wyborczą
Uniwersytetu.”;
36) w § 211:
a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. W wyborach do rady instytutu naukowo-dydaktycznego komisja wyborcza
instytutu określa liczbę miejsc dla poszczególnych grup albo ich przedstawicieli
według stanu zatrudnienia i liczebności grup w tym instytucie w dniu następnym
po dokonaniu wyboru dyrektora i jego zastępcy, nie później niż piętnaście dni
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przed terminem wyborów do rady instytutu. Komisja dokonuje w szczególności
odpowiedniego zaokrąglenia wskaźników procentowych oraz liczby
przedstawicieli, kierując się zasadami określonymi w ustawie i statucie.”,
b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Przepis ust. 1a stosuje się do rady instytutu dydaktycznego oraz rady instytutu
naukowego, przy czym określenie liczby miejsc następuje według stanu na
trzydzieści dni przed terminem wyborów do rady instytutu. Określając liczbę
miejsc komisja wyborcza kieruje się również zasadami wskazanymi w akcie
o utworzeniu instytutu.”;
37) w § 212 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do kolegium elektorów
instytutu naukowo-dydaktycznego. Jeżeli zachowanie zasad określonych
w niniejszym przepisie nie jest możliwe, stosuje się odpowiednio § 220 ust. 2.”;
38) w § 213 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kolegium elektorów instytutu naukowo-dydaktycznego wybiera dyrektora
instytutu oraz jego zastępcę.”;
39) § 217 otrzymuje brzmienie:
„Każdy z wyborców, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze, jest uprawniony
do zgłoszenia kandydata na stanowisko dziekana oraz dyrektora instytutu naukowodydaktycznego. Zgłoszenia dokonuje się na piśmie we właściwej komisji wyborczej.”;
40) w § 218 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dyrektora instytutu
naukowo-dydaktycznego.”;
41) w § 219:
a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Kandydat na stanowisko prodziekana właściwego do spraw studenckich musi
uzyskać zgodę wydziałowego organu samorządu studenckiego lub
wydziałowego organu samorządu doktorantów, wskazanego w regulaminie
samorządu studenckiego i samorządu doktorantów. Niezajęcie stanowiska
w terminie siedmiu dni od dnia przedstawienia kandydata uważa się za
wyrażenie zgody.
4.
Powołanie kierownika studiów doktoranckich regulują odrębne przepisy.”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zastępcy dyrektora
instytutu naukowo-dydaktycznego.”;
42) w § 223:
a) ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że bezpośrednio po
ustaniu stosunku pracy został nawiązany nowy stosunek pracy na podstawie
mianowania albo kolejnej umowy o pracę w podstawowym miejscu pracy,
a w odniesieniu do studenta oraz doktoranta – w razie ukończenia studiów,
skreślenia z listy studentów, listy uczestników studiów doktoranckich lub
wydalenia z Uniwersytetu;”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2.

Mandat organu jednoosobowego lub jego zastępcy wygasa przed upływem
kadencji :
1) z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 1, 2, 4 i 6 oraz w przypadku
odwołania;
2) rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że bezpośrednio po
ustaniu stosunku pracy został nawiązany nowy stosunek pracy na podstawie
mianowania albo umowy o pracę w podstawowym miejscu pracy, za
zastrzeżeniem ust. 2b i 2c.”,
c) po uchylonym ust. 2a dodaje się ust. 2b i 2c w brzmieniu:
„2b. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję
rektora, z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 70. rok życia,
przekształca się – na czas pozostały do zakończenia pełnienia tej funkcji –
w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.
2c. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję
prorektora, kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej i jego zastępcy,
z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 67. rok życia,
a w przypadku mianowanego nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł
naukowy profesora z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 70.
rok życia, przekształca się – na czas pozostały do zakończenia pełnienia tej
funkcji – w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.”,
d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wygaśnięcie mandatu:
1) w organie kolegialnym stwierdza przewodniczący tego organu;
2) kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy
stwierdza rektor;
3) (uchylony)
4) rektora oraz prorektora stwierdza senat.”;
43) w § 223a ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. W przypadku wygaśnięcia mandatu dziekana przed upływem kadencji, rektor
powołuje pełnomocnika pełniącego obowiązki dziekana do czasu
przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
4.
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zawieszenia oraz do
wygaśnięcia mandatu dyrektora instytutu będącego podstawową jednostką
organizacyjną. W takim przypadku ogłasza się wybory uzupełniające albo
konkurs na okres pełnienia funkcji do końca kadencji organów Uniwersytetu.”;
44) § 229 otrzymuje brzmienie:
„Dyrektorów zamiejscowych jednostek organizacyjnych, dyrektorów centrów
naukowych, dyrektorów uniwersyteckich centrów naukowych oraz kierowników
(dyrektorów) ośrodków uniwersyteckich powołuje i odwołuje rektor.”;
45) Załącznik nr 3 do statutu otrzymuje brzmienie:
„Załącznik nr 3: Kryteria oceny okresowej nauczycieli akademickich w UAM
§1
Na podstawie art. 132 ustawy oraz §§ 135-144 statutu, wszyscy nauczyciele akademiccy
zatrudnieni w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podlegają ocenie
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okresowej, w szczególności w zakresie należytego wykonywania obowiązków oraz
przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych.
§2
Ocena okresowa w Uniwersytecie obejmuje wszystkich nauczycieli akademickich
wymienionych w art. 108 ustawy.
§3
Uwzględniając postanowienia § 138 ust. 1-3 statutu, niniejszy załącznik, o którym mowa
w § 138 ust. 4 statutu, określa szczegółowe kryteria oceny okresowej nauczycieli
akademickich w Uniwersytecie, ujęte w poniższych punktach, odnoszących się do okresu
podlegającego ocenie.
I Ocena działalności naukowej
1. Uzyskanie w ocenianym okresie stopnia naukowego lub tytułu naukowego.
2. Wybór w ocenianym okresie do ogólnopolskich lub międzynarodowych gremiów
naukowych (komitet naukowy PAN, rada NCN, rada naukowa jednostki, CK, PKA, itp.).
3. Liczba i rodzaj opublikowanych prac naukowych.
4. Liczba i rodzaj prac naukowych przyjętych do druku.
5. Przy pracach naukowych, o których mowa w pkt. 3 i 4, uwzględnia się wskaźniki
bibliometryczne istotne dla oceny parametrycznej jednostki organizacyjnej zatrudniającej
nauczyciela akademickiego.
6. Udział w badaniach naukowych i realizacji projektów badawczych finansowanych ze
źródeł zewnętrznych.
7. Złożone wnioski o dofinansowanie projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych
(krajowych i zagranicznych).
8. Przygotowane ekspertyzy.
9. Uzyskane patenty, wynalazki i wykonane konstrukcje aparatury.
10. Zgłoszone patenty.
11. Dane potwierdzające aktywny udział i jego formę (wygłoszone referaty i komunikaty
naukowe, prezentacje posterowe) w konferencjach naukowych: międzynarodowych oraz
krajowych.
12. Staże naukowe krajowe i zagraniczne.
13. Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadry naukowej (liczby: uczestników seminarium
doktoranckiego,
wypromowanych
doktorów,
recenzji
prac
doktorskich
i habilitacyjnych oraz wniosków o tytuł naukowy profesora; pełnienie funkcji promotora
lub promotora pomocniczego, przewodniczącego, recenzenta lub członka komisji
w postępowaniu habilitacyjnym).
14. Recenzje naukowe i wydawnicze.
15. Przygotowywana rozprawa doktorska i habilitacyjna (temat, opiekun naukowy, stopień
zaawansowania, konspekt).
16. Nagrody i wyróżnienia za działalność naukowo-badawczą.
17. Inne osiągnięcia naukowe.
II Ocena działalności dydaktycznej
1. Informacja o obciążeniu dydaktycznym (liczba godzin, rodzaj prowadzonych zajęć).
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Liczba wypromowanych magistrów i licencjatów.
Wyniki ankiet, o których mowa w § 139 ust. 2 statutu.
Podnoszenie własnych kwalifikacji dydaktycznych (kursy, szkolenia itp.).
Autorstwo podręczników i skryptów.
Opracowanie programu/sylabusa nowego przedmiotu/modułu.
Opracowanie nowych metod i materiałów dydaktycznych (programy, materiały
e-learningu, itp.).
8. Opieka nad kołem naukowym.
9. Prowadzenie zajęć w języku obcym.
10. Nagrody i wyróżnienia za działalność dydaktyczną.
11. Inne osiągnięcia dydaktyczne.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

III Ocena działalności organizacyjnej
Funkcje pełnione w UAM (z wyboru, z powołania, inne powierzone).
Działania w zakresie organizacji nauki.
Działania w zakresie organizacji dydaktyki.
Przynależność z wyboru do międzynarodowych i ogólnopolskich akademii i organizacji
naukowych.
5. Działalność w ramach członkostwa z wyboru w komitetach naukowych PAN.
6. Udział w pracach instytucji centralnych (CK, PKA, NCN, itp.).
7. Organizacja konferencji naukowych.
8. Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych, udział w komitetach redakcyjnych.
9. Działalność w towarzystwach naukowych.
10. Nagrody i wyróżnienia za działalność organizacyjną.
11. Inne osiągnięcia organizacyjne.
1.
2.
3.
4.

IV Ocena działalności promocyjnej i w zakresie współpracy z otoczeniem
społeczno-gospodarczym
1. Wykłady i zajęcia oferowane w ramach Uniwersytetu Otwartego.
2. Wykłady otwarte organizowane przez jednostki organizacyjne uniwersytetu.
3. Udział w przedsięwzięciach typu noc naukowców, festiwal nauki, itp. (wykłady, inne
zajęcia, organizacja przedsięwzięć).
4. Wykłady promocyjne w szkołach, w tym zajęcia w klasach patronackich.
5. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej na rzecz Uniwersytetu.
6. Publikacje popularyzujące wiedzę lub działalność Uniwersytetu.
7. Wdrożenie rozwiązań technicznych lub technologicznych w praktyce gospodarczej
(komercjalizacja pośrednia i bezpośrednia).
8. Uzyskane zlecenia badawcze, analityczne, dydaktyczne ze sfery gospodarczej oraz
przygotowane ekspertyzy.
9. Uzyskane uprawnienia eksperckie, certyfikaty, itp.
10. Złożone wnioski o dofinansowanie projektów badawczych lub dydaktycznych we
współpracy z przedsiębiorcą (przedsiębiorstwem).
11. Udział w pracach różnych gremiów (np. kluby, stowarzyszenia, izby), zrzeszających
przedsiębiorstwa i przedsiębiorców.
12. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, działającymi w obszarze nauki, edukacji,
kultury, sztuki i sportu oraz przedsiębiorczości opartej na wiedzy.
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13.
Inne osiągnięcia w działalności promocyjnej i na rzecz współpracy z otoczeniem
społeczno-gospodarczym.
§4
Ocenę okresową przeprowadza się na podstawie autoreferatu i ankiety opracowanych przez
osobę ocenianą, z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w § 3.
§5
Na podstawie §§ 138-139 statutu zespół oceniający jest obowiązany zasięgnąć opinii
bezpośredniego przełożonego, zawierającej odrębne opinie dotyczące działalności naukowej,
dydaktycznej, organizacyjnej, promocyjnej i w zakresie współpracy z otoczeniem społecznogospodarczym oraz opinię właściwego prodziekana (zastępcy dyrektora instytutu, kierownika
zespołu dydaktycznego), z uwzględnieniem wyników ankiety, o której mowa w § 139 ust. 2,
2a i 3 statutu. Opinię o działalności naukowej może wystawić opiekun naukowy ocenianego,
jeżeli nie jest nim bezpośredni przełożony. Opinie o działalności promocyjnej i w zakresie
współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym może wystawić przełożony ocenianego
inny niż bezpośredni. Opinie w konkluzji powinny zawierać jednoznacznie sformułowane
wnioski.

1.

2.
3.

4.

§6
Zespół oceniający wystawia odrębne oceny w zakresie osiągnięć wymienionych w § 3
pkt. I-IV, a następnie ocenę ogólną (ostateczną). Ocena negatywna w zakresie osiągnięć
wymienionych w § 3 pkt I lub § 3 pkt II jest podstawą negatywnej oceny ostatecznej.
W przypadku pracowników naukowych podstawą negatywnej oceny ostatecznej jest
ocena negatywna w zakresie osiągnięć wymienionych § 3 pkt I.
W przypadku pracowników naukowo-dydaktycznych podstawą negatywnej oceny
ostatecznej jest ocena negatywna w zakresie osiągnięć wymienionych § 3 pkt I lub
w zakresie osiągnięć wymienionych w § 3 pkt II.
W przypadku pracowników dydaktycznych podstawą negatywnej oceny ostatecznej jest
ocena negatywna w zakresie osiągnięć wymienionych w § 3 pkt II.
§7

Na podstawie postanowień niniejszego załącznika rektor określa odrębne wzorce formularzy
oceny okresowej dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowodydaktycznych, naukowych i dydaktycznych.”.

1.

2.

§2
Jeżeli przed wejściem w życie uchwały zostało wszczęte postępowanie habilitacyjne,
bieg terminu określonego w § 118 ust. 4 w brzmieniu nadanym § 1 pkt 21 rozpoczyna się
z dniem wejścia uchwały w życie.
Pierwsza ocena okresowa nauczyciela akademickiego zgodnie z § 1 pkt 23 następuje
z uwzględnieniem art. 16 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016, poz. 1311).
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§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że Załącznik nr 3 w brzmieniu nadanym
§ 1 pkt 44 wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

Rektor

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki
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