
 

 

Uchwała zarządu Nr 1/07/2021 

Towarzystwa Edukacyjnego „Vizja” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Warszawie 

 

z dnia 13 lipca 2021 roku 

w sprawie zmian w statucie Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie 

 

 

Zarząd Towarzystwa Edukacyjnego „Vizja” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie będącej Założycielem Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w 

Warszawie działając na podstawie §17 ust. 2 pkt 6 oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) uchwala, 

co następuje:  

§1. 

1. Niniejszym dokonuje się zmian w treści statutu Akademii Ekonomiczno – 

Humanistycznej w Warszawie w ten sposób, że:  

 

1) § 5 ust. 4 pkt 2) otrzymuje nowe następujące brzmienie: „inne jednostki uczelni 

utworzone bądź osoby powołane przez senat, rektora lub dyrektora generalnego.”, 

1) § 8 ust. 1 pkt 2) otrzymuje nowe następujące brzmienie: „uchwalanie regulaminu 

szkoły doktorskiej”, 

2) uchyla się: Rozdział VII. 

3) uchyla się §17 ust. 2 pkt 5) statutu. 

4) dodaje się §18a o następującym brzmieniu: 

„§18a 

1. Nauczyciela akademickiego zatrudnia się na stanowisku: profesora, profesora 

Uczelni, adiunkta, asystenta, młodszego asystenta, lektora, laboranta i 

instruktora. 

2. Wymagania kwalifikacyjne do zajmowania stanowisk profesora, profesora 

Uczelni, adiunkta i asystenta określa Ustawa.  

3. Na stanowisku młodszego asystenta może być zatrudniona osoba, która posiada  

wykształcenie wyższe oraz praktyczny dorobek zawodowy lub osiągnięcia 

naukowe lub aktywnie uczestniczy w działalności badawczej prowadzonej w 

Uczelni.  



 

 

4. Na stanowisku lektora może być zatrudniona osoba, która posiada co najmniej 

tytuł zawodowy magistra kierunku filologicznego lub wykształcenie wyższe i 

natywną znajomość nauczanego języka.  

5. Na stanowisku laboranta może być zatrudniona osoba, która posiada 

wykształcenie wyższe oraz praktyczne umiejętności wykonywania określonych 

czynności laboratoryjnych lub aktywnie uczestniczy w działalności badawczej 

prowadzonej w Uczelni. 

6. Na stanowisku instruktora może być zatrudniona osoba, która posiada 

wykształcenie wyższe oraz praktyczne umiejętności lub uprawnienia do 

wykonywania określonych czynności zawodowych.” 

2. Ujednolicona treść statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 

 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

…………………………………….   

 


