Uchwała Senatu
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Nr 2/2012 rok akademicki 2011/2012
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Dotyczy:
zmian w Statucie Uczelni
Na podstawie art. 56, ust.1 i 2 oraz art. 59 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27
lipca 2005 r. Senat Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, biorąc pod
uwagę konieczność aktualizacji statutu, uchwala następujące brzmienie § 12:
1. W ramach wydziału mogą działać:
1) katedry
2) zakłady
3) zespoły artystyczne, badawcze i dydaktyczne.
2. Wymienione w ust. 1 jednostki mogą być tworzone również jako jednostki międzywydziałowe,
pozawydziałowe, ogólnouczelniane lub międzyuczelniane.
3. Zadaniem katedry jest organizacja i prowadzenie pracy artystycznej, naukowej i dydaktycznej
w specjalnościach wyodrębnionej dyscypliny artystycznej lub naukowej.
4. Katedra może być utworzona, gdy będzie w niej zatrudniona, jako w podstawowym miejscu pracy,
co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł naukowy lub dwie osoby ze stopniem doktora
habilitowanego.
5. Kierownikiem katedry może być profesor, doktor habilitowany lub nauczyciel akademicki z
kwalifikacjami II stopnia, zatrudniony w Uczelni w pełnym wymiarze godzin.
6. Kierowników katedr powołuje rektor na wniosek dziekana, zaopiniowany przez radę wydziału, na
czas określony, nie dłuższy niż kadencja władz Uczelni.
7. W ramach katedr mogą istnieć: zakłady, zespoły artystyczne, badawcze i dydaktyczne,
pracownie, laboratoria, biblioteki.
8. Kierownik katedry sprawuje merytoryczny nadzór na jej działalnością i jest organizatorem pracy
katedry.
Do jego obowiązków należy w szczególności:
– organizowanie pracy katedry i zwoływanie jej zebrań,
– przydzielanie zadań merytorycznych i organizacyjnych członkom katedry zgodnie z ich
zatrudnieniem i potrzebami organizacyjnymi katedry,
– opracowywanie projektów planów dydaktycznych, artystycznych oraz naukowych i
poddawanie ich pod dyskusję na zebraniach katedry,
– współpraca z dziekanem w sprawach merytorycznej organizacji procesu dydaktycznego w
zakresie objętym kompetencjami katedry,
– przedstawianie wniosków w sprawach organizacyjnych w obrębie działalności katedry,
– ustalanie obsady zajęć dydaktycznych oraz dbanie o ich właściwy poziom,
– organizowanie działalności naukowej,
– dbanie o stały rozwój naukowy pracowników i występowanie z wnioskami personalnymi
dotyczącymi pracowników katedry,
– dbanie o rzetelne wykonywanie obowiązków przez pracowników i studentów,
– przedstawianie prorektorowi ds. artystycznych i naukowych do 15 maja każdego roku planu
działalności katedry na rok następny,
– składanie prorektorowi ds. artystycznych i naukowych do 15 lipca każdego roku sprawozdania
z wykonania planu mijającego roku akademickiego,
– realizacja innych zadań związanych z działalnością katedry.
9. Zakład prowadzi działalność artystyczną, naukową w zakresie specjalności
i uczestniczy w procesie dydaktycznym. Zakład może być utworzony, gdy będzie w nim
zatrudniona, jako w podstawowym miejscu pracy, co najmniej jedna osoba posiadająca stopień
doktora.

10. Kierownikiem zakładu może być doktor, zatrudniony w Uczelni w pełnym wymiarze godzin.
11. Zespół artystyczny, badawczy lub dydaktyczny powoływany jest dla wykonania zadania
artystycznego, badawczo-naukowego lub dydaktycznego. Może je powoływać rektor na wniosek
kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni.
12. Kierownik zakładu lub zespołu sprawuje merytoryczny nadzór na jego działalnością i jest
organizatorem jego pracy.
13. Do kompetencji kierownika zakładu lub zespołu stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 8,
jeżeli rada wydziału lub rektor nie ustali inaczej.
14. Katedry i zakłady międzywydziałowe, pozawydziałowe i międzyuczelniane podlegają
bezpośrednio rektorowi.
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