
Uchwała nr 8/2oIk2o-24
Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

z dnia 24 września 2020r.

w sprawie: zmiany Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemiiiskiego
wŁodzi

Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi działając na
podstawie art. 28 ust. 1 pkt i), art. 34 ust. 2 ustawy Z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2o2o.85 t.j. z dnia 2020.01.20 z późn. zm), oraz na
podstawie ~ 24 ust. 1 pkt i), ~ 187 ust. 1 Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego wtodzi przyjętego uchwałą Senatu nr 179/19/kl 6-20 z dnia 12 września 2019

r., Po zapoznaniu się z opiniami Rady Uczelni oraz związków zawodowych w sprawie
projektu zmian Statutu, postanawia co następuje:

Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, postanawia
zmienić Statut Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi przyjęty

uchwałą Senatu nr 179/19/k16-20 z dnia 12 września 2019 r. w ten sposób, że:
a) ~ 49 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Prorektor jest powoływany przez Rektora na okres równy jego kadencji, nie
później niż w terminie jednego miesiąca od dnia objęcia przez Rektora funkcji.
Funkcję Prorektora może pełnić nauczyciel akademicki zatrudniony w Akademii jako
podstawowym miejscu pracy, posiadający co najmniej stopień doktora. Do czasu
powołania nowego Prorektora funkcję sprawuje dotychczasowy Prorektor. W
przypadku odwołania Prorektora przed tym terminem nowy Prorektor zostaje
powołany na okres do końca danej kadencji Rektora.

2. Dziekan jest powoływany przez Rektora na okres równy jego kadencji, nie
później niż w terminie jednego miesiąca od dnia objęcia przez Rektora funkcji.
Dziekanem wydziału może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Akademii jako
podstawowym miejscu pracy, posiadający co najmniej stopień doktora.

3. Rektor powołuje Dziekana spośród kandydatów przedstawionych przez
właściwą Radę Wydziału. Rada Wydziału przedstawia co najmniej jednego
kandydata na funkcję Dziekana. Uchwała w sprawie przedstawienia kandydata
(kandydatów) na Dziekana podejmowana jest bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady Wydziału.

4. Rektor może odmówić powołania na Dziekana przedstawionego kandydata.
Odmowa powołania przedstawionego kandydata wymaga uzasadnienia. W
przypadku odmowy powołania procedurę określoną w pkt 3 powtarza się, z tym
zastrzeżeniem, że Rada Wydziału nie może wskazać ponownie tej samej osoby.



5. W przypadku nieprzedstawienia przez Radę Wydziału kandydata, Rektor
powołuje Dziekana.

6. Do czasu powołania nowego Dziekana funkcję sprawuje dotychczasowy
Dziekan. W przypadku odwołania Dziekana przed upływem okresu, na który został
powołany, nowy Dziekan zostaje powołany na okres do końca danej kadencji
Rektora.

7. Rektor może powołać na wniosek Dziekana prodziekana. W przypadku gdy do
zakresu obowiązków prodziekana należały będą sprawy studenckie lub sprawy
doktorantów, odpowiednie zastosowanie znajduje przepis ~ 45 ust. 3 powyżej.

8. Dyrektor instytutu jest powoływany przez Rektora na okres równy jego
kadencji, nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia objęcia przez Rektora
funkcji. Dyrektorem instytutu może być nauczyciel akademicki zatrudniony w
Akademii jako podstawowym miejscu pracy i posiadający co najmniej stopień
doktora.

9. Rektor powołuje Dyrektora instytutu spośród kandydatów przedstawionych
przez właściwe Kolegium Kierunkowe, które przedstawia co najmniej jednego
kandydata na tę funkcję. Uchwała w sprawie przedstawienia kandydata
(kandydatów) na Dyrektora instytutu podejmowana jest bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Kolegium.

10. Rektor może odmówić powołania na Dyrektora instytutu przedstawionego
kandydata. Odmowa powołania przedstawionego kandydata wymaga
uzasadnienia. W przypadku odmowy powołania procedurę określoną w pkt 9
powtarza się, z tym zastrzeżeniem, że Kolegium nie może wskazać ponownie tej
samej osoby.

ii. W przypadku nieprzedstawienia przez Kolegium Kierunkowe kandydata, Rektor
powołuje Dyrektora instytutu.

12. Do czasu powołania nowego Dyrektora funkcję sprawuje dotychczasowy
Dyrektor instytutu. W przypadku odwołania Dyrektora przed upływem okresu, na
który został powołany, nowy Dyrektor zostaje powołany na okres do końca danej
kadencji Rektora.

13. Dyrektor szkoły doktorskiej jest powoływany przez Rektora na okres równy jego
kadencji, nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia objęcia przez Rektora
funkcji. Do czasu powołania nowego Dyrektora szkoły doktorskiej funkcję sprawuje
dotychczasowy Dyrektor szkoły doktorskiej. W przypadku odwołania Dyrektora
szkoły doktorskiej przed tym terminem nowy Dyrektor zostaje powołany na okres
do końca danej kadencji Rektora. Dyrektorem szkoły doktorskiej może być
nauczyciel akademicki zatrudniony w Akademii jako podstawowym miejscu pracy i
posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego.



Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przemysław Wachowski




