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Zarządzenie nr 45/2021 
Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 

z dnia 15 listopada 2021 roku 

 

w sprawie: wyboru Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami 

 

Działając na podstawie art. 23 ust.2 pkt. 5) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 478 z późn. zm.) w związku z ast. 21 ust. 2 pkt 5) Statutu 

Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie (Uchwała nr 82/2016-

2020 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 23 

września 2019 r.), zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Wybór Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami następuje w drodze 
konkursu. 
 

§ 2 

Do konkursu mogą przystąpić nauczyciele akademiccy Akademii Sztuk Teatralnych im.  
Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie: 

− zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych w ośrodkach 
w Krakowie, w Bytomiu lub we Wrocławiu,  

− legitymujący się co najmniej 2-letnim stażem pracy w AST, 

− posiadający rozeznanie w zakresie kształcenia osób niepełnosprawnych, 

− znający język obcy co najmniej na poziomie B2. 
 

§ 3 

1. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz przesyła się 
nauczycielom akademickim na podane do kontaktu adresy elektroniczne, w tym adresy 
w programie MS Teams.  

2. Ogłoszenie zawiera w szczególności informację o zakresie obowiązków Pełnomocnika 
Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, miejscu, terminie i sposobie składania 
zgłoszeń oraz o wymaganych dokumentach, które należy dołączyć do zgłoszenia.  
 

§ 4 

Oceny spełnienia kryteriów formalnych dokonuje pracownik ds. kadr w Krakowie, który 
przekazuje Komisji Konkursowej wykaz zgłoszeń spełniających warunki konkursu.  

 



 
 

§ 5 

1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie: Prorektorzy AST, Kanclerz AST, Zastępca 
Kanclerza ds. Filii we Wrocławiu oraz Rektor AST jako Przewodniczący.  

2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny merytorycznej zgłoszonych do konkursu zgłoszeń, 
decyduje o przeprowadzeniu rozmów z wybranymi kandydatami oraz je przeprowadza.  

3. Komisja Konkursowa sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego.  
 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Rektor AST /−/ 
prof. dr hab. Dorota Segda 

 


