Zarządzenie nr 502/2015/2016
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 7 kwietnia 2016 roku
w sprawie utworzenia Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
z 2012 r. poz. 572 – j. t. z późn. zm.) § 39 ust. 2 Statutu UAM
zarządzam:
§1
Tworzy się ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną o nazwie „Muzeum Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza”, zwaną dalej Muzeum.
§2
Zadania, organizację oraz zasady finansowania Muzeum określa „Regulamin Muzeum
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Muzeum Uniwersyteckiego.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rektor
Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
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REGULAMIN MUZEUM UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

I. Postanowienia ogólne
§1
Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zwane dalej „Muzeum", jest
ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną podlegającą bezpośrednio Rektorowi.
§2
Siedzibą Muzeum jest gmach Collegium Historicum w Poznaniu, ul. Św. Marcin 78.

II. Cele i zadania Muzeum
§3
Do zadań Muzeum należy w szczególności:
1)

gromadzenie dóbr kultury oraz innych przedmiotów i przekazów dotyczących
Uniwersytetu, jego pracowników, studentów, absolwentów i osób obdarzonych
godnościami honorowymi;

2)

inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów
i materiałów dokumentacyjnych;

3)

przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających im pełne
bezpieczeństwo i w sposób dostępny dla celów naukowych;

4)

zabezpieczanie i konserwowanie muzealiów;

5)

organizacja i prowadzenie badań naukowych;

6)

organizacja wystaw stałych i czasowych;

7)

prowadzenie działalności oświatowej;

8)

udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych;

9)

publikowanie wyników badan z zakresu swej działalności

10) opracowywanie i wydawanie katalogów, przewodników po wystawach oraz wydawnictw
popularno-naukowych. .
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§4
W celu spełnienia swych zadań Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje i udostępnia
dobra kultury w zakresie dziejów Uniwersytetu i uprawianych w nim dyscyplin, prowadzi
badania naukowe i działalność oświatową, a także współdziała z osobami fizycznymi,
osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej,
realizującymi cele i zadania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego.
III. Organizacja Muzeum
§5
Organami Muzeum są:
1. Rada Muzealna.
2. Dyrektor Muzeum.
§6
1.

2.

3.

Do kompetencji Rady Muzealnej należy w szczególności:
1)

zatwierdzanie rocznych sprawozdań dyrektora z działalności Muzeum;

2)

ustalanie ogólnych kierunków działalności Muzeum;

3)

opiniowanie kandydatów na stanowisko dyrektora Muzeum.

W skład Rady wchodzą:
1)

właściwy prorektor jako przewodniczący;

2)

dyrektor Muzeum;

3)

2 nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza;

4)

2 osoby legitymujące się dużym doświadczeniem muzealnym.

Członków Rady Muzealnej powołuje rektor na okres kadencji.
§7

1. Muzeum kieruje dyrektor, powoływany przez rektora na okres kadencji.
2. Dyrektor podlega bezpośrednio rektorowi uniwersytetu.
3. Do zakresu działalności dyrektora należy w szczególności:
1)

kierowanie całokształtem działalności Muzeum, w tym sprawami
badawczymi, oświatowymi, organizacyjnymi i administracyjnymi;

2)

nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum;
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naukowo-

3)

występowanie do rektora z wnioskami o zatrudnienie pracowników;

4)

przedstawianie rektorowi planów finansowych oraz sprawozdań z działalności
Muzeum;

5)
4.

stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.

Dyrektorem Muzeum może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub
stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudniony w UAM jako podstawowym
miejscu pracy.
§8

1.

Rada odbywa posiedzenie co najmniej raz na pół roku.

2.

Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego.

3.

Posiedzenie nadzwyczajne może być zwołane na żądanie co najmniej połowy liczby
członków Rady.

4.

Z przebiegu każdego posiedzenia spisywany jest protokół.
IV. Mienie i finanse Muzeum
§9

Majątek Muzeum stanowi własność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i może
być wykorzystywany jedynie dla celów związanych z wykonywaniem zadań przez Muzeum.
§ 10
Muzeum obowiązują zasady gospodarki finansowej określone dla ogólnouczelnianych
jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Źródłem
dofinansowania działalności Muzeum będą środki z budżetu centralnego Uczelni.
VI. Przepisy przejściowe i końcowe
§ 11
Do czasu powołania pierwszego dyrektora Muzeum jego obowiązki pełni Pełnomocnik
Rektora ds. Muzeum Uniwersyteckiego.
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