
Uchwała nr 28/17/k16 -20
Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

z dnia 18.01.2017 r.
w sprawie: zmiany w Statucie Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego

w Łodzi.

Na podstawie art. 56 ust. 1 w związku z art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. 2005 r., Nr 164, poz.1365, z późn. zm.) oraz ~ 38 ust. 1 pkt 1 Statutu ASP w Łodzi.

W Statucie ASP w Łodzi stanowiącym załącznik do uchwały nr 17 z dnia 29.06.2006 r. Senatu

Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w sprawie uchwalenia Statutu

Akademii wprowadza się następujące zmiany:

1. W* 26 w ust. 3:

1) bezpośrednio Po pkt 1 dodaje się pkt la w brzmieniu:

„la) prorektor ds. nauczania;”

2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sześciu nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora,

powołanych przez rektora jako przedstawicieli wydziałów.”

2. W * 38w ust. 2:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich co najmniej na

pięć miesięcy przed początkiem roku akademickiego:”

2) bezpośrednio po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) uchwalenie regulaminu studiów podyplomowych;”

3. W * 44 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) kierownicy katedr, zakładów oraz studiów niestacjonarnych,”

4. W ~ 80:

1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba będąca pracownikiem

innej uczelni, posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy

profesora, a także osoba niespełniająca tych wymagań, jeżeli posiada stopień naukowy

doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej

potwierdzone opinią wydaną przez dwóch recenzentów wyznaczonych przez radę wydziału,

w którym osoba ta ma być zatrudniona.

2) uchyla się ust. 5a.

5. W 5 85:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:



„1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim w wymiarze przekraczającym

połowę pełnego wymiaru czasu pracy na czas określony lub nieokreślony następuje po

przeprowadzeniu otwartego konkursu, przy czym nauczyciela akademickiego, który nabył

uprawnienia emerytalne, można zatrudnić ponownie na tym samym stanowisku, bez

postępowania konkursowego na wniosek dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej

zaakceptowany przez rektora.”

2) w ust. la pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednie zatrudnienie nie trwało krócej niż trzy lata.

Dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej występuje z wnioskiem do rektora

uzasadniającym potrzebę zatrudnienia nauczyciela akademickiego oraz określającym wymagania

kwalifikacyjne niezbędne do zajęcia wnioskowanego stanowiska.,,

6. W ~ 88 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Oceny okresowej dokonuje się nie rzadziej niż raz na cztery lata lub na wniosek kierownika

jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony.”

7. W * 91 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego dotyczącej wypełniania obowiązków

dydaktycznych uwzględnia się opinię przedstawioną przez studentów i doktorantów. Opinię

studentów i doktorantów ustala się na podstawie ankiety przeprowadzonej co najmniej raz w roku

akademickim po zakończeniu cyklu zajęć dydaktycznych. Zasady i tryb opracowania i

przeprowadzania ankiety oraz sposób wykorzystania tej oceny określi Senat, przy czym ankieta

powinna być opracowana i przeprowadzona w sposób zapewniający reprezentatywność jej

wyników.”

8. W Szczegółowym składzie senatu stanowiącym załączniku n 4 do Statutu liczbę 40 zmienia się na

41.

9. W Regulaminie rady wydziału Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

stanowiącym Załącznik nr 7 do Statutu w * 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Uchwały w sprawach osobowych dotyczące spraw stopni i tytułów naukowych podejmowane są

w głosowaniu tajnym. W przypadku spraw osobowych niedotyczących spraw stopni i tytułów

naukowych uchwały mogą być podejmowane w głosowaniu jawnym na wniosek członka rady

wydziału, który został przyjęty przez radę wydziału w głosowaniu jawnym.”

Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia.


