
UCHWAŁA NR 55/2017 

Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej 

z dnia 27 września 2017 r. 

 

w sprawie zmiany Statutu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

i przyjęcia tekstu jednolitego 

 

Na podstawie art. 59 w zw. z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii 

związków zawodowych działających w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1  

W Statucie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przyjętym uchwałą 

nr 16/2017 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 

18 stycznia 2017 r., zmienionym uchwałą nr 35/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. oraz 

nr 48/2017 z dnia 17 maja 2017 r. dokonuje się zmian polegających na nadaniu § 66 

następującego brzmienia: 

1. „Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca 

tytuł naukowy profesora wyróżniająca się znaczącym dorobkiem naukowym lub 

artystycznym potwierdzonym liczbą punktów i cytowań, oraz aktywnością w zakresie 

kształcenia kadr i działalnością organizacyjną na rzecz Uczelni. 

2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca 

tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, ma dorobek 

naukowy lub artystyczny potwierdzony odpowiednią liczbą punktów oraz cytowań 

powiększoną po uzyskaniu stopnia lub tytułu naukowego, oraz spełnia co najmniej 

jeden z następujących warunków:  

1) jest kierownikiem zespołu badawczego, bądź realizatorem projektów 

badawczych lub artystycznych finansowanych ze środków zewnętrznych 

2) po uzyskaniu stopnia naukowego lub tytułu naukowego zajmowała się 

kształceniem kadr potwierdzonym udziałem w postępowaniach o awanse 

naukowe,  

3) prowadzi działalność organizacyjną potwierdzoną uczestnictwem w komitetach 

redakcyjnych czasopism naukowych, komisjach wydziałowych, senackich 

i innych gremiach działających na terenie Uczelni i poza nią. 

3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby 

niespełniającej wymagań określonych w ust. 2 jest zgoda Rektora lub uzyskanie 

pozytywnej opinii Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 

4. Na stanowisku profesora wizytującego może zostać zatrudniona osoba będąca 

pracownikiem innej uczelni, w tym zagranicznej, posiadająca stopień naukowy doktora 

habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. 

5. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego może zostać 

zatrudniona osoba niespełniająca wymagań określonych w ust. 2 i 4. Zasady takiego 

zatrudnienia określają postanowienia ustawy.  

6. Na stanowisku adiunkta może zostać zatrudniona osoba, która posiada co najmniej 

stopień naukowy doktora i posiada dorobek naukowy lub artystyczny potwierdzony 

liczbą punktów i cytowań zgromadzonym po uzyskaniu stopnia naukowego. Aktywność 



w zakresie kształcenia kadr i dydaktyki kandydata powinna być, w szczególności, 

potwierdzona opieką nad przygotowaniem oraz recenzowaniem prac dyplomowych. 

7. Działalność organizacyjna kandydata na stanowisko adiunkta powinna być 

potwierdzona uczestnictwem w komitetach, komisjach i innych gremiach, w tym 

w studenckim lub doktoranckim ruchu naukowym.  

8. Na stanowisku asystenta może zostać zatrudniona osoba, która posiada co najmniej tytuł 

zawodowy magistra lub tytuł równorzędny i mająca kwalifikacje w zakresie 

wymaganym przez jednostkę organizacyjną Akademii.  

9. Na stanowisku starszego wykładowcy, wykładowcy, lektora lub instruktora może zostać 

zatrudniona osoba, która posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra albo tytuł 

równorzędny. 

10. W ogólnouczelnianych i międzywydziałowych jednostkach organizacyjnych stosunek 

pracy nawiązywany jest na wniosek kierownika jednostki, a osoby zatrudniane na 

stanowiskach dydaktycznych powinny posiadać ponadto: 

1) predyspozycje do pracy dydaktycznej – w przypadku instruktora, lektora  

i wykładowcy; 

2) stopień naukowy doktora i co najmniej piętnaście lat pracy zawodowej oraz 

predyspozycje do pracy dydaktycznej – w przypadku starszego wykładowcy. 

11. Na stanowiskach, o których mowa w §65 ust. 3 pkt 1-4, może zostać zatrudniona osoba 

wykazująca się: 

1) posiadaniem wykształcenia zgodnego z wymogami ustawy; 

2) posiadaniem co najmniej pięcioletniego doświadczenia zawodowego –  

w przypadku zatrudnienia na stanowisku: starszego kustosza dyplomowanego, 

starszego dokumentalisty dyplomowanego; adiunkta bibliotecznego, adiunkta 

dokumentacji i informacji naukowej; 

3) znajomością co najmniej jednego języka obcego na poziomie B2; 

4) posiadaniem udokumentowanego dorobku naukowego i organizacyjnego. 

12. Dodatkowe wymogi kwalifikacyjne, dla osób zatrudnianych na stanowiskach, o których 

mowa w §65 ust. 3 pkt 1-4 określa zarządzenie rektora.”  

 

 

§ 2 

Senat Akademii Pedagogiki Specjalnej przyjmuje tekst jednolity Statutu uwzględniający 

zmianę, o której mowa w § 1, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Senatu APS 

Rektor: prof. Stefan Kwiatkowski 

 

 

 


