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Obwieszczenie nr 1/2022 
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 28 marca 2022 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu  

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 

Na podstawie § 51 ust. 3 statutu UAM Senat postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

Ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst statutu 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stanowiący załącznik do uchwały 

Senatu UAM nr 218/2018/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych: 

1) uchwałą nr 440/2019/2020 z dnia 25 maja 2020 r.; 

2) uchwałą nr 55/2020/2021 z dnia 21 grudnia 2020 r.; 

3) uchwałą nr 178/2021/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. 

 

§ 2 

Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst statutu nie 

obejmuje: 

1) § 2 uchwały Senatu UAM nr 55/2021/2022 z dnia 21 grudnia 2020 r., który 

stanowi: 

 „§ 2 

1.  Kierownicy szkół doktorskich szkoły dziedzinowej w rozumieniu 

dotychczasowych przepisów stają się z dniem wejścia w życie uchwały 

dyrektorami szkoły doktorskiej w rozumieniu § 78a ust. 1 statutu bez 

wymogu uzyskania opinii określonych w § 71 ust. 2a statutu. 

2.  Rady naukowe szkoły doktorskiej w rozumieniu dotychczasowych 

przepisów stają się z dniem wejścia w życie uchwały radami szkoły 

doktorskiej w rozumieniu § 77 ust. 1 statutu. W terminie do dnia 31 stycznia 

2021 r. rektor dostosuje składy rad do wymogów określonych w § 77 ust. 3 

statutu.”; 
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2) § 2 uchwały Senatu UAM nr 178/2021/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r., który 

stanowi: 

„§ 2 

1. Dotychczasowy pełnomocnik ds. równego traktowania staje się rzecznikiem 

praw i wolności akademickich w rozumieniu niniejszej uchwały. Wymogu 

zasięgnięcia opinii senatu nie stosuje się. 

2. Powołanie pierwszego rzecznika praw i wolności akademickich w trybie 

określonym w § 28 ust. 2 statutu w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą 

następuje w kadencji rektora 2024-2028.”. 

 

§ 3 

Niniejsze obwieszczenie wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu w Monitorze UAM. 

 

Rektor 

 

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 

 


