SE NA T
UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UCHWAŁA NR 146/245/2016
z dnia 7 marca 2016 roku
w sprawie zmian w Statucie UMFC
Na podstawie art. 56 ust. 1 oraz art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Poz. 572 z późniejszymi
zmianami), Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina uchwala się
następujące zmiany w Statucie Uczelni:
§ 1.
1. W § 13 ust. 1 wykreśla się: „akt nadania honorowego tytułu doktora
honoris causa” oraz zamienia się akt promocji na stopień doktorski i akt
promocji na stopień doktora habilitowanego na „akt wręczenia dyplomu
doktora” i „akt wręczenia dyplomu doktora habilitowanego”;
2. W § 22 ust.2 słowo „Senat” zastępuje się słowami „Rada Wydziału”;
3. W § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ Uniwersytet prowadzi działalność
wydawniczą, którą kieruje redaktor naczelny, powołany przez Rektora.”;
4. W § 27 wykreśla się ust. 2 oraz ust. 3;
5. W § 27 ust.4 otrzymuje brzmienie: „Działalność wydawnicza służy
wyłącznie celom statutowym Uniwersytetu”;
6. W § 28 skreśla się ust. 3;
7. W § 28 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Pracami Biura kieruje kierownik”;
8. W § 28 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Działalność Biura Koncertowego służy
wyłącznie realizacji celów statutowych Uniwersytetu”;

9. W § 44 ust.2 otrzymuje brzmienie „ Rada Biblioteczna
a. opiniuje zasady gromadzenia, opracowywania i udostępniania
zbiorów,
b. opiniuje wnioski do Senatu i Rektora w sprawach związanych
z działalnością i rozwojem Biblioteki Głównej,
c. rozpatruje inne zlecone jej sprawy;
10. W § 44 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Rada biblioteczna zbiera się na
posiedzeniach zwyczajnych stosownie do potrzeb, co najmniej raz w roku.”
11. W § 48 ust. 3 skreśla się lit. k;
12. W § 55 ust.5 w miejsce określeń „5 lat”, „6 lat” wprowadza się
odpowiednio „7 lat”, „8 lat”;
13. W § 68 ust.4 skreśla się;
14. W § 89 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Statut wchodzi w życie z dniem
określonym w uchwale Senatu”.
§2.
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. zw. dr hab. Ryszard Zimak
Rektor

