
UCHWAŁA Nr 23/2017 

SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE  

z dnia 26 października 2017 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Akademii Muzycznej w Krakowie 

 

 Działając na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  

z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) Senat Akademii Muzycznej w Krakowie 

postanawia, co następuje:  
 

§1 

W Statucie Akademii Muzycznej w Krakowie, przyjętym uchwałą Senatu nr 24/2015 z dnia 24 czerwca 

2015 r., z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. § 23 ust. 6 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

4) w głosowaniu w sprawie doktora honoris causa, o którym mowa w § 132 ust. 7 i 8 oraz w głosowaniu 

w sprawie nadania godności honorowego profesora, o którym mowa § 136 ust. 7 i § 137 ust. 2. 

2. § 64 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

5) na stanowisku instruktora może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy 

magistra,  

3. § 66 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

Pierwsze zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osoby nieposiadającej tytułu profesora  

na stanowisko profesora nadzwyczajnego następuje na okres 33 miesięcy. Dalsze zatrudnienie  

na podstawie umowy o pracę może nastąpić na czas nieokreślony w przypadku, gdy dorobek twórczy, 

artystyczny lub naukowy oraz organizacyjny w zakresie działalności artystycznej, nauki i dydaktyki 

dają podstawę do wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora. W przypadku gdy osoba 

zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego nie spełnia tych warunków, wraca na poprzednio 

zajmowane stanowisko, 

 

4. § 101 ust. 6 zostaje uchylony, 

§2 

Pozostałe postanowienia Statutu Akademii Muzycznej w Krakowie przyjętego uchwałą Senatu  

Nr 24/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r., z późn. zm. nie ulegają zmianie. 

 

§3 

1. Tekst jednolity Statutu Akademii Muzycznej w Krakowie, uwzględniający zmiany wprowadzone  

w §1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

2. Treść uchwały wraz z załącznikiem publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii 

Muzycznej w Krakowie w zakładce Prawo uczelniane – Statut.  

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

          R e k t o r 

 

prof. dr hab. Stanisław Krawczyński 


