Uchwała Nr 1/2017
Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 11 stycznia 2017r.
w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
przyjętego uchwałą Nr 46/2015 Statutu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 27 maja 2015r.
Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
2016.1842 t.j. 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.):
§ 22 ust. 3 pkt 14) otrzymuje brzmienie:
14) tworzenie i zniesienie kierunków studiów oraz studiów podyplomowych;
w § 22 ust. 3 dodaje się pkt 17a):
17a) zatwierdzanie regulaminu wyborczego przygotowanego przez Uczelnianą Komisję
Wyborczą,
§ 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Komisje senackie powoływane są uchwałą Senatu, która określa ich skład i kompetencje.
§ 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. W Uczelni nie można pełnić jednocześnie dwu spośród następujących funkcji: rektora,
prorektora, dziekana, prodziekana, kierownika innej jednostki organizacyjnej bezpośrednio
podległej dziekanowi lub jego zastępcy, dyrektora jednostki międzywydziałowej lub jego
zastępcy.
w § 47 dodaje ust. 2 i 3
2. Do kompetencji rady jednostki międzywydziałowej poza postanowieniami ust. 1 należy
opiniowanie wniosków dotyczących zatrudnienia nauczycieli akademickich, z zachowaniem
przepisów Ustawy oraz Statutu.
3. Do kompetencji dyrektora jednostki międzywydziałowej poza postanowieniami ust. 1 należy
wnoszenie do rektora wniosków o zatrudnienie i zwolnienie pracowników, po zasięgnięciu opinii
prorektora nadzorującego jednostki międzywydziałowe.
§ 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. W październiku roku poprzedzającego ostatni rok kadencji Senat powołuje Uczelnianą
Komisję Wyborczą.

§ 51 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
1) przygotowanie regulaminu wyborczego ustalającego szczegółowy tryb przeprowadzania
wyborów i przedkładanie go do zatwierdzenia przez Senat;
§ 72 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Regulamin organizacyjny wprowadza rektor w drodze zarządzenia.
§ 81 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego może być zatrudniona
osoba niespełniająca wymagań określonych odpowiednio w art. 114 ust. 2 i 3 Ustawy, jeżeli
posiada stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej,
zawodowej lub artystycznej, potwierdzone uchwałą rady wydziału jednostki, w której będzie
wykonywać obowiązki. W przypadku zatrudnienia na stanowisko profesora nadzwyczajnego
osoby niespełniającej wymagań określonych w art.114 ust. 2 Ustawy wymagana jest pozytywna
opinia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
§ 82 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim na czas określony lub nieokreślony,
w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje po
przeprowadzeniu otwartego konkursu.
§ 82 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
10. Nauczyciel akademicki zatrudniony na czas określony może zostać zatrudniony ponownie na
tym samym stanowisku na czas określony bez postępowania konkursowego pod warunkiem, że
poprzednie zatrudnienie trwało nie krócej niż trzy lata.
§ 88 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Ocena nauczyciela akademickiego uwzględnia opinię bezpośredniego przełożonego.
§ 88 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Przy dokonywaniu oceny uwzględnia się wykonywanie obowiązków nauczyciela
akademickiego wynikających z Ustawy oraz ocenę wyrażoną przez studentów i doktorantów w
anonimowej ankiecie. Wyniki oceny wykorzystane są przy ocenie pracy dydaktycznej
pracownika.
§ 88 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
7. Oceny nauczyciela akademickiego dokonuje właściwa komisja wydziałowa, komisja
międzywydziałowa lub uczelniana. Szczegółowe kompetencje i skład komisji oceniających
określa regulamin oceny nauczyciela akademickiego uchwalony przez Senat. W skład komisji
oceniających powinni wejść przedstawiciele związków zawodowych z głosem doradczym.
§ 88 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
8. Skład wydziałowych komisji oceniających zatwierdza rada wydziału, a składy komisji
międzywydziałowych i uczelnianych zatwierdza Senat. Można być członkiem tylko jednej
komisji oceniającej.

§ 88 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
9. Przewodniczącym komisji wydziałowej jest dziekan lub osoba przez niego wskazana.
Przewodniczących pozostałych komisji powołuje rektor spośród prorektorów, z wyjątkiem
uczelnianej komisji ds. odwołań, której przewodniczącym jest rektor.
§ 88 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
10. Dokonując oceny, o której mowa w ust. 1, komisje działają z uwzględnieniem przepisów o
ochronie danych osobowych i przepisów o informacjach niejawnych.
§ 88 ust. 13 otrzymuje brzmienie:
13. Od oceny przysługuje pracownikowi prawo wniesienia odwołania do uczelnianej komisji ds.
odwołań, w terminie czternastu dni od daty otrzymania informacji o ocenie.
§ 88 ust. 15 otrzymuje brzmienie:
15. Decyzja uczelnianej odwoławczej komisji oceniającej jest ostateczna.
w § 88 dodaje się ust. 17a:
17a. Na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej złożony do rektora ocena okresowa, o
której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu może być dokonana w terminie wcześniejszym niż
określony w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy-Prawo o
szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r. poz. 1311). Rektor
przekazuje wniosek do właściwej Komisji oceniającej.
§ 89 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Rzeczników dyscyplinarnych Uczelni powołuje rektor na okres kadencji zgodnie z art. 145 ust.
4 Ustawy spośród nauczycieli akademickich, dla których Uczelnia stanowi podstawowe miejsce
pracy.
W załącznikach 1,2,3 wprowadza się:
Wzory kolorów
Czerwień: RGB-R:233, G:37, B:41; CMYK-C:0, M:100, Y:100, K:0; PANTONE-SOLID
COATED 485 C.
Czerń: RGB-R:0, G:0, B:0; CMYK-C:0, M:0, Y:0, K:100; PANTONE-HEXACHROME
BLACK C

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wzory kolorów
Czerwień: RGB-R:233, G:37, B:41; CMYK-C:0, M:100, Y:100, K:0; PANTONE-SOLID COATED 485 C.
Czerń: RGB-R:0, G:0, B:0; CMYK-C:0, M:0, Y:0, K:100; PANTONE-HEXACHROME BLACK C

ZAŁĄCZNIK NR 2

Wzory kolorów
Czerwień: RGB-R:233, G:37, B:41; CMYK-C:0, M:100, Y:100, K:0; PANTONE-SOLID COATED 485 C.
Czerń: RGB-R:0, G:0, B:0; CMYK-C:0, M:0, Y:0, K:100; PANTONE-HEXACHROME BLACK C

ZAŁĄCZNIK NR 3

Wzory kolorów
Czerwień: RGB-R:233, G:37, B:41; CMYK-C:0, M:100, Y:100, K:0; PANTONE-SOLID COATED 485 C.
Czerń: RGB-R:0, G:0, B:0; CMYK-C:0, M:0, Y:0, K:100; PANTONE-HEXACHROME BLACK C

§2
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
tak - 23
nie - 0,
wstrzymujących się – 0,
w którym uczestniczyło 23 senatorów, spośród 29 członków Senatu AJD z prawem głosu
większością co najmniej 2/3 głosów swojego składu, po zasięgnięciu opinii związków
zawodowych działających w Uczelni.
§3
W pozostałym zakresie postanowienia Statutu pozostają bez zmian.
§4
W związku ze zmianami wprowadza się w załączniku do niniejszej uchwały jednolity tekst
Statutu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 stycznia 2017r. z
uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 2/2016 z dnia 27 stycznia 2016r., nr 15/2016 z
dnia 24 lutego 2016r., nr 83/2016 z dnia 28 września 2016r. nr 1/2017 z dnia 11 stycznia 2017r. Senatu
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 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 2015r.)

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Senatu
Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie
dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, prof. AJD

