
Uchwała nr 26/2020-2024 

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 habilitowanego 

 

 

Działając na podstawie art.221 ust.14 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 habilitowanego w ten sposób, że: 

• §3 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego składa wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej (RDN)”, 

• w §3 dodaje się ust.3 o brzmieniu: „W sprawie, o której mowa w ust.2 skład opiniujący 

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

5 osobowe quorum. Posiedzenie składu opiniującego 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 

posiedzenia przeprowadzonego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej rozstrzygnięcie 

składu opiniującego podpisuje przewodniczący składu”, 

• w §4 dodaje się ust.1a o brzmieniu: „W sprawie, o której mowa w ust.1 skład opiniujący 

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

5 osobowe quorum. Posiedzenie składu opiniującego 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 

posiedzenia przeprowadzonego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej rozstrzygnięcie 

składu opiniującego podpisuje przewodniczący składu”, 

• §4 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Decyzja z uzasadnieniem zostaje przekazana Rektorowi”, 

• w §4 dodaje się ust.4 o brzmieniu: „Posiedzenie Senatu w sprawie, o której mowa w ust.3 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 §6 dodaje się ust.5 o brzmieniu: „Posiedzenie Senatu w sprawie, o której mowa w ust.2 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 §8 dodaje się ust.3 o brzmieniu: „Posiedzenie w sprawie, o której mowa w ust.1 oraz 

kolokwium habilitacyjne 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, o którym mowa w 

zdaniu poprzedzającym uchwałę/protokół podpisuje przewodniczący komisji habilitacyjnej”, 

• w §9 dodaje się ust.1a o brzmieniu: „Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust.1 

Przewodniczący komisji habilitacyjnej w uzgodnieniu z sekretarzem komisji mogą wezwać 

osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora habilitowanego do uzupełnienia dokumentacji, 

w szczególności dokumentacji dorobku artystycznego”, 

• w §9 dodaje się ust.4 o brzmieniu: „Posiedzenie 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 przypadku odbycia posiedzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

uchwałę podpisuje przewodniczący komisji habilitacyjnej”, 

• w §10 dodaje się ust.5 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 §12 ust.1 zd.2 otrzymuje brzmienie: „Na wniosek wydaje się odpis dyplomu w języku 

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

• w §14 uchyla się ust.3, 

• wprowadza się załącznik nr 3 w nowym brzmieniu. 

 

§ 2 

Tekst jednolity Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, 

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 

 


