
UCHWAŁA Nr 15/2016 

Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 24 lutego 2016 r. 

w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

przyjętego uchwałą Nr 46/2015 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

 z dnia 27 maja 2015 r. 

 

 Na podstawie art. 56  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

(j.t. Dz. U. z 2012. poz. 572 z późn. zm.) w związku z  § 22 ust. 3 pkt 1 Statutu  Akademii im. 

Jana Długosza w Częstochowie,  uchwala się co  następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się następujące zmiany do Statutu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

obowiązującego na podstawie uchwały Senatu Nr 46/2015  Akademii im. Jana Długosza  

w Częstochowie z dnia 27 maja 2015r.(z późn. zm. uchwała Nr 2/2016 Senatu Akademii im. Jana 

Długosza w Częstochowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Akademii im. 

Jana Długosza w Częstochowie przyjętego uchwałą Nr 46/2015 Senatu Akademii im. Jana Długosza  

w Częstochowie z dnia 27 maja 2015 r.) 

§ 11 ust. 1. otrzymuje brzmienie: 

1. Jednostkami strukturalnymi wydziału mogą być: instytuty lub kolegia, katedry, zakłady oraz 

zespoły. Wybór struktury organizacyjnej pozostawia się decyzji rady wydziału. Na wydziale mogą 

być też tworzone jednostki pomocnicze: pracownie, laboratoria, biblioteki i jednostki usługowe. 

§ 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Instytuty lub kolegia, katedry i zakłady działające w ramach wydziału tworzy, przekształca i 

likwiduje rektor, na wniosek dziekana po zaopiniowaniu przez radę wydziału. 

§ 13 po ust.2  dodaje się ust. 2a.: 

2a. Kolegium można utworzyć wówczas, gdy w proponowany skład osobowy wchodzi co najmniej 

sześciu pracowników posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego i 

sześciu pracowników posiadających stopień doktora, reprezentujących obszary kształcenia występujące 

w opisie określonego kierunku studiów, zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy. 

Kolegium jest jednostką prowadzącą badania naukowe oraz organizację i nadzór kierunków kształcenia 

(w tym przynajmniej jednego kierunku o profilu ogólnoakademickim) w danej dziedzinie lub obszarze 

nauki. 

 

 

 



§ 30 ust. 1, ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

1. W instytutach lub kolegiach działają rady instytutu lub rady kolegium. Rada instytutu lub rada 

kolegium jest organem kolegialnym instytutu lub kolegium, powoływanym na czas kadencji 

dyrektora instytutu lub kolegium. 

2. W skład rady instytutu lub rady kolegium wchodzą: 

1) dyrektor instytutu lub kolegium jako jej przewodniczący; 

2) zastępca dyrektora instytutu lub kolegium oraz drugi zastępca, jeśli został powołany; 

3) kierownicy naukowych oraz dydaktycznych jednostek organizacyjnych instytutu lub 

kolegium, bezpośrednio podlegli dyrektorowi instytutu lub kolegium; 

4) nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego, niepełniący funkcji wymienionych w pkt. 1–3, zatrudnieni w pełnym 

wymiarze czasu pracy; 

5) dwaj przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich; 

6) przedstawiciele studentów i doktorantów desygnowani przez wydziałowe rady samorządów. 

§ 31ust. 1, ust. 2, ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

1. Rada instytutu lub kolegium działa na posiedzeniach zwoływanych przez dyrektora instytutu lub 

kolegium z własnej inicjatywy, a także na wniosek rektora, dziekana lub co najmniej 20% 

pracowników instytutu lub kolegium. 

2. Do kompetencji rady instytutu lub kolegium należy: 

1) opiniowanie projektów programów kształcenia, w tym planów studiów; 

2) opiniowanie propozycji zmian organizacyjnych instytutu lub kolegium, awansów, stypendiów 

i urlopów naukowych, staży naukowych oraz nagród dla pracowników instytutu lub kolegium; 

3) inicjowanie kierunków rozwoju naukowego instytutu lub kolegium, a także jego działalności 

dydaktycznej i innej; 

4) przyjmowanie planów prac badawczych instytutu lub kolegium oraz planów współpracy 

instytutu lub kolegium z innymi jednostkami organizacyjnymi, w tym uczelnianymi i 

pozauczelnianymi; 

5) przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności instytutu lub kolegium; 

6) wyrażanie opinii w innych sprawach przedstawionych przez dyrektora instytutu lub kolegium 

lub podmioty uprawnione do zwołania posiedzenia rady instytutu lub kolegium; 

7) opiniowanie wniosków o powołanie lub odwołanie dyrektora instytutu lub kolegium. 

3. Uchwały rady instytutu lub kolegium podjęte w sprawach określonych w ust. 2 pkt 4, 5, są wiążące 

dla dyrektora instytutu lub kolegium. 

§ 32 ust. otrzymuje brzmienie: 

Skład i liczbę przedstawicieli poszczególnych grup pracowniczych, studentów i doktorantów w radach 

instytutów lub kolegiów, katedr, zakładów lub zespołów bezpośrednio podległych dziekanowi i 

jednostek międzywydziałowych oraz komitecie redakcyjnym określa regulamin wyborczy. 

§ 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Dyrektorem instytutu lub kolegium może zostać osoba zatrudniona w Uczelni jako 

podstawowym miejscu pracy oraz posiadająca co najmniej stopień doktora.  

 

 

 



§ 45 ust. 1, ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

1. Dyrektor instytutu lub kolegium kieruje odpowiednio instytutem lub kolegium, podejmując decyzje 

w sprawach dotyczących jego działalności, a niezastrzeżonych do decyzji innych organów. 

2. W szczególności do kompetencji dyrektora instytutu lub kolegium należy: 

1) reprezentowanie instytutu lub kolegium na zewnątrz; 

2) zwoływanie posiedzeń rady instytutu lub kolegium i przewodniczenie jej obradom,  

z wyjątkiem posiedzeń, na których ocenia się działalność dyrektora; 

3) organizacja i nadzór nad realizacją procesu naukowo-dydaktycznego instytutu lub kolegium  

i jednostek wchodzących w skład instytutu lub kolegium oraz upowszechnianie dorobku 

naukowego instytutu lub kolegium; 

4) koordynowanie pracy instytutu lub kolegium z działalnością innych jednostek organizacyjnych 

Uczelni; 

5) przedstawianie wniosków w sprawie zatrudniania, zwalniania, awansów, nagród i wyróżnień 

pracowników instytutu lub kolegium. 

§ 46 otrzymuje brzmienie: 

1. Dyrektor kieruje instytutem lub kolegium przy pomocy zastępcy. 

2. Liczbę zastępców dyrektora w danym instytucie lub kolegium można zwiększyć do dwóch osób, 

po uzyskaniu zgody rektora, na wniosek dziekana wydziału.  

§ 47 otrzymuje brzmienie: 

Postanowienia § 31 i § 45 dotyczące kompetencji rady (jeśli została powołana) oraz dyrektora instytutu 

lub kolegium stosuje się odpowiednio do kompetencji rad oraz kierowników katedr, zakładów lub 

zespołów bezpośrednio podległych dziekanom oraz rad i dyrektorów jednostek międzywydziałowych. 

§ 64 ust. 1, ust. 2, ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

1. Dyrektora instytutu lub kolegium, kierownika katedry, zakładu, zespołu podległych bezpośrednio 

dziekanowi, powołuje rektor na wniosek dziekana elekta po zasięgnięciu opinii rady jednostki (jeśli 

jest powołana).  

2. Kierowników jednostek wchodzących w skład instytutu lub kolegium powołuje rektor na wniosek 

dyrektora instytutu lub kolegium po zaopiniowaniu przez właściwą radę.  

3. Rektor może powołać zastępcę dyrektora instytutu lub kolegium spośród kandydatów 

przedstawionych przez dziekana elekta.   

§ 68 ust.1 pkt. 6. otrzymuje brzmienie: 

6) dyrektora instytutu lub kolegium i zastępcy dyrektora – ich bezpośredni przełożeni lub 2/3 nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w instytucie lub kolegium w podstawowym miejscu pracy;  

§ 90 ust.4 otrzymuje brzmienie: 

4. Rozkład zajęć nauczycieli akademickich, określony zakresem ich obowiązków ustawowych, ustala 

dyrektor instytutu lub kolegium, kierownik katedry, zakładu lub zespołu bezpośrednio podległego 

dziekanowi oraz dyrektorzy jednostek międzywydziałowych. 

 

 

 

 



§ 2 

W pozostałym zakresie postanowienia Statutu pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

W związku ze zmianami wprowadza się w załączniku do niniejszej uchwały  jednolity tekst Statutu 

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 24 lutego 2016 r. z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych Uchwałą Nr 2/2016 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Akademii im. Jana Długosza  

w Częstochowie przyjętego uchwałą Nr 46/2015 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z 

dnia 27 maja 2015 r.  oraz Uchwałą Nr 15/2016 Senatu Akademii im. Jana Długosza  

w Częstochowie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Akademii im. Jana 

Długosza w Częstochowie przyjętego uchwałą Nr 46/2015 Senatu Akademii im. Jana Długosza  

w Częstochowie z dnia 27 maja 2015 r. 

§ 4 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:  

tak:         25                             nie:          0          wstrzymujących się:    0 

w którym uczestniczyło 25  senatorów, spośród   34 członków Senatu AJD  

z prawem głosu -  większością co najmniej 2/3 głosów swojego składu, po zasięgnięciu opinii 

związków zawodowych działających w Uczelni.      

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

    

 


