
Uchwała nr 25/2020-2024 

Senatu Akademii Sztuk Teatralnych 

im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 

z dnia 8 marca 2021 roku 

 

 

w sprawie: zmiany Regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie 

eksternistycznym 

 

Działając na podstawie art.192 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (j.t. Dz.U. 2020, poz.85 z późn. zm.) Senat AST uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Senat Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie zmienia Regulamin 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym, w ten sposób, że: 

• §2 otrzymuje tytuł „Wniosek o wyznaczenie promotora”, 

• w §3 dodaje się ust.5 o brzmieniu: „W sprawach, o których mowa w ust.1 i ust.3 skład 

orzekający podejmuje rozstrzygnięcia, o ile wszyscy członkowie składu zostali zaproszeni i jest 

zachowane 4 osobowe quorum. Posiedzenia składu orzekającego mogą być przeprowadzane 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewniającej transmisję posiedzenia w czasie 

rzeczywistym między jego uczestnikami oraz wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, 

w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku. W przypadku 

posiedzenia przeprowadzonego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej rozstrzygnięcia 

składu orzekającego podpisuje przewodniczący składu”, 

• w §5 dodaje się ust.5 o brzmieniu: „Kolokwium weryfikujące przeprowadza się, o ile wszyscy 

członkowie składu zostali zaproszeni i jest zachowane 4 osobowe quorum. Kolokwium 

weryfikujące może być przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

zapewniającej transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami oraz 

wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia 

mogą wypowiadać się w jego toku. W przypadku kolokwium weryfikującego przeprowadzonego 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej protokół podpisuje przewodniczący składu” 

• §7 ust.4: „Rektor jako przewodniczący Senatu zawiadamia osobę ubiegającą się o nadanie 

stopnia doktora o wszczęciu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora”, 

• w §8 dodaje się ust.4 o brzmieniu: „Skład orzekający podejmuje uchwałę, o ile wszyscy 

członkowie składu zostali zaproszeni i jest zachowane 4 osobowe quorum. Posiedzenia składu 

orzekającego mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

zapewniającej transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami oraz 

wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia 

mogą wypowiadać się w jego toku. W przypadku posiedzenia przeprowadzonego przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej uchwałę podpisuje przewodniczący składu”, 

• §9 otrzymuje tytuł: „Wyznaczenie recenzentów” oraz otrzymuje brzmienie: „1. Na najbliższym 

posiedzeniu Senatu przypadającym po podjęciu uchwały, o której mowa w §8 Senat w uchwale 

wyznacza trzech recenzentów. 2. Posiedzenie Senatu w sprawie, o której mowa w ust.1 może 

być przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewniającej transmisję 

posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami oraz wielostronną komunikację w 



czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego 

toku.”, 

• §11 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Po przedłożeniu recenzji rozprawy doktorskiej skład 

orzekający w sprawie podejmuje uchwałę o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia do 

obrony. Na odmowę dopuszczenia do obrony przysługuje odwołanie do Senackiej komisji ds. 

stopni i tytułów. Skład orzekający podejmuje uchwałę, o ile wszyscy członkowie składu zostali 

zaproszeni i jest zachowane 4 osobowe quorum”, 

• §11 ust.4 otrzymuje brzmienie: „W sprawach, o których mowa w ust.1 i ust.3 posiedzenia mogą 

być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewniającej transmisję 

posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami oraz wielostronną komunikację w 

czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego 

toku. W przypadku posiedzenia przeprowadzonego przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej rozstrzygnięcia podpisuje w przypadku, o którym mowa w ust.1 przewodniczący 

składu, zaś w przypadku, o którym mowa w ust.3 przewodniczący lub zastępca 

przewodniczącego senackiej komisji ds. stopni i tytułów”, 

• w §12 dodaje się ust.4 o brzmieniu: „Posiedzenie Senatu w sprawie, o której mowa w ust.1 

może być przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewniającej 

transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami oraz wielostronną 

komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać 

się w jego toku.”, 

• w §13 ust.1 zd.2 otrzymuje brzmienie: „Na wniosek wydaje się odpis dyplomu w języku 

angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub łacinie”, 

• w załączniku nr 1 zdania: „Deklaruję pokrycie kosztów wynagrodzenia promotora/Koszty 

wynagrodzenia promotora pokryje ………….(nazwa uczelni lub instytucji)” zamienia się na 

„Deklaruję pokrycie kosztów przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia 

doktora/Koszty przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora pokryje …. 

.. (nazwa uczelni lub instytucji)”. 

 

§ 2 

Tekst jednolity Regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie 

eksternistycznym, uwzględniający zmiany, o których mowa w §1 stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Rektor AST  

/−/ prof. dr hab. Dorota Segda 

 


