
Zebranie Senatu Akademii Muzycznej  

im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu 

w dniu 25.06.2014 r. godz. 10.00 
 
Porządek obrad : 

1. Powitanie zebranych, przedstawienie porządku obrad. 

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania Senatu. 

3. Syntetyczne sprawozdania z Letniej Sesji Egzaminacyjnej na poszczególnych Wydziałach – 

referują Państwo Dziekani. 

4. Syntetyczne sprawozdania z przeprowadzonej rekrutacji  na studia stacjonarne I i II stopnia oraz 

na studia  niestacjonarne I stopnia – referują Państwo Dziekani. 

5. Przedstawienie propozycji osobowych reprezentantów poszczególnych Wydziałów do 

Senackiej Komisji Etyki. Podjęcie uchwały. 

6. Propozycja aneksu do uchwały limitowej podjętej w dniu 14 maja 2014 r. – referuje Dziekan  

H. Kostrzewska. 

7. Zatwierdzenie pensum godzinowego na rok akademicki 2013/2014 – referuje Rektor prof. AM dr  

H. Lorkowska. 

8. Przedstawienie opinii biegłego w sprawie bilansu Uczelni za rok 2013– referuje Rektor prof. AM dr  

H. Lorkowska.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2013 r.- referuje 

Kwestor mgr E. Białynicka-Birulo. 

10. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku na fundusz zasadniczy – referuje Rektor prof. AM dr  

H. Lorkowska,  Kwestor E. Białynicka-Birulo. 

11. Przedstawienie planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2014. Podjęcie uchwały zatwierdzającej 

plan działania- referuje Kwestor E. Białynicka-Birulo. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Akademii Muzycznej im. I. J. 

Paderewskiego w Poznaniu – dotyczy asystentów stażystów – referuje Rektor prof. AM dr  

H. Lorkowska 

13. Propozycja zmiany stawek za nadgodziny dla nauczycieli akademickich – referuje Rektor  

prof. AM dr H. Lorkowska 

14. Komunikaty Kolegium Rektorskiego: 

− informacja o działaniach Kolegium Rektorskiego w związku z regulacją płac w roku 2014 

− informacja na temat budowy pomnika I.J. Paderewskiego 

− informacja na temat postępowania w sprawie nadania jednej z ulic miasta Poznania  

im. A. Kaweckiej 



− informacja na temat Poznańskiego Porozumienia Doktorantów 

− informacja o propozycji KRUA dotyczącej legitymacji służbowych 

− informacja o wyrażeniu zgody przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na zawieszenie 

tablicy poświeconej I. J. Paderewskiemu 

− informacja o akcji ankietowania absolwentów /projekt MKiDN/ 

− informacja o funkcjonowaniu Uczelni w okresie letnim – referuje Rektor prof. AM dr  

H. Lorkowska 

− informacja na temat wprowadzenia nowych wzorów umów o dzieło i umów zlecenia 

− Scena Letnia w Akademii Muzycznej - referuje Prorektor prof. AM Janusz Stalmierski 

15. Wolne głosy i wnioski. 


