
AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE 
KONCEPCJA I HARMONOGRAM PRAC 
NAD PROJEKTEM STATUTU UCZELNI 

 
 

L.P. TEMAT AM KRAKÓW EFEKTY 

1. Spotkanie konsultacyjne 
Komunikowanie zmian, itd. 

6 grudzień 2018 
 

Godz. 9:00 – 12:00 

Opracowanie systemu wdrażania i komunikowania 
zmian w uczelni 

2. Spotkanie konsultacyjne 
Kierunki rozwoju uczelni 

6 grudzień 2018 
 

Godz. 12:30 – 15:00 

Określenie kierunków i wizji Uczelni w 
perspektywie kolejnych lat, w tym 2021 r. 

3. 

Szkolenie  
Prawne, ustrojowe i 

organizacyjne aspekty 
funkcjonowania uczelni po 
wejściu w życie Ustawy 2.0 

14 grudzień 2018 
 

Godz. 10:00 – 15:00 

Przekrojowe przedstawienie najważniejszych 
regulacji ustawowych, kluczowych z punktu 

widzenia kompleksowej reorganizacji uczelni 

4. 
Spotkanie konsultacyjne 

Ramowa struktura 
funkcjonalna uczelni 

17 grudzień 2018 
 

Godz. 11:00 – 13:00 

Określenie ogólnego, docelowego kształtu struktur 
uczelni w oparciu o możliwości prawne oraz 

najlepsze praktyki polskie i zagraniczne 

5. Spotkanie konsultacyjne  
Organy uczelni 

7 styczeń 2019 
 

Godz. 13:00 – 16:00 

Określenie struktury organów uczelni, ich 
wzajemnych relacji i kompetencji oraz sposobów 

wyboru 

6. 
Spotkanie konsultacyjne 

Makroprocesy w obszarze 
badań naukowych 

8 styczeń 2019 
 

Godz. 9:00 – 12:00 

Określenie ramowych zasad funkcjonowania i 
zarządzania badaniami naukowymi w uczelni, w 

tym ustalenie kluczowych podmiotów inicjujących, 
realizujących i nadzorujących procesy badawcze. 

Określenie zakresu niezbędnych narzędzi 
wspierających rozwój obszaru badań. 

7. 
Spotkanie konsultacyjne 

Makroprocesy w obszarze 
kształcenia studentów  

14 styczeń 2019 
 

Godz. 9:00 – 12:00 

Określenie ramowych zasad prowadzenia i 
zarządzania procesem kształcenia w uczelni, w tym 

ustalenie kluczowych podmiotów inicjujących, 
realizujących i nadzorujących proces kształcenia. 

Określenie zakresu niezbędnych narzędzi 
wspierających rozwój obszaru kształcenia. 

8. Przekazanie wyników prac 
przez zespoły rektorskie  17 styczeń 

Uzyskanie materiału poglądowego wyrażającego 
stanowisko środowiska akademickiego uczelni w 

sprawach określających założenia i koncepcje 
funkcjonowania akademii w nowej Ustawie2.0.  



8. 

Spotkanie konsultacyjne 
Makroprocesy w obszarze 

szkół doktorskich i 
kształcenia doktorantów 

21 styczeń 2019 
 

Godz. 9:00 – 12:00 

Określenie ramowych zasad prowadzenia i 
zarządzania szkołami doktorskimi w uczelni, w tym 

ustalenie kluczowych podmiotów inicjujących, 
realizujących i nadzorujących proces kształcenia 
doktorantów. Określenie zakresu niezbędnych 
narzędzi wspierających rozwój obszaru szkół 

doktorskich. 

9. 

Spotkanie konsultacyjne 
Struktura funkcjonalno-

organizacyjna + stanowiska 
kierownicze 

28 styczeń 2019 
 

Godz. 13:00 – 16:00 

Zaprojektowanie uszczegółowionej struktury 
organizacyjnej uczelni, w tym określenie stanowisk 

kierowniczych 

10. 

Spotkanie konsultacyjne 
Makroprocesy zachodzące 

w obszarze spraw 
kadrowych i awansów 

naukowych 

4 luty 2019 
 

Godz. 13:00 – 16:00 

Określenie ramowych zasad prowadzenia i 
zarządzania spraw pracowniczych w uczelni, w tym 

ustalenie kluczowych podmiotów inicjujących, 
realizujących i nadzorujących proces zarządzania 

zasobami ludzkimi. Określenie zakresu 
niezbędnych narzędzi wspierających rozwój 

obszaru spraw pracowniczych. 

11. 

Szkolenie 
Ewaluacja działalności 

jednostek naukowych - jak 
przygotować się do 
parametryzacji 2021 

DO USTALENIA - STYCZEŃ 

Przedstawienie zasad ewaluacji działalności 
naukowej w 2021 r. oraz kluczowych czynników i 

działań wpływających na możliwość uzyskania 
kategorii A+, A lub B+ 

12. Szkolenie 
Sprawy pracownicze DO USTALENIA - STYCZEŃ 

Przedstawienie ustawowych możliwości 
organizowania i prowadzenia procedur awansu 

naukowego z uwzględnieniem zakresu 
dopuszczalnych rozwiązań wewnętrznych uczelni 

13. 
Szkolenie 

Procedury awansu 
naukowego 

6 luty 2019 
 

Godz. 9:00 – 15:00 
 

Szczegółowe omówienie i wyjaśnienie zmian 
prawnych w zakresie szeroko rozumianych spraw 

pracowniczych z uwzględnieniem niezbędnych 
działań dostosowawczych wewnątrz uczelni 

14. 

Spotkanie konsultacyjne 
Relacje z otoczeniem i 

współpraca 
międzynarodowa 

11 luty 2019 
 

9:00 – 12:00 

Konfrontacja ramowych założeń funkcjonalnych i 
organizacyjnych z zespołem wykonawczym w 

zakresie potencjalnych ryzyk i zagrożeń na etapie 
wdrażania 

15. Spotkanie konsultacyjne 
Statut Uczelni 

5 marzec 2019 
 

Godz. 10:00 – 13:00 

Prezentacja modelu i głównych założeń 
funkcjonowania uczelni oraz określenie 

dodatkowych zasad statutowych uczelni. 
 

Projekt statutu uczelni, zgodny z wymogami 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 


