
Załącznik do Uchwały nr 32/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych  
im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 24 maja 2021 r. 

 

 

REGULAMIN 

POSIEDZEŃ SENATU AKADEMII SZTUK TEATRALNYCH  

IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE 

 

 

Rozdział 1 - Zakres stosowania 

 

 § 1  

Regulamin posiedzeń senatu normuje tryb zwoływania posiedzeń, formę posiedzeń, przebieg 

posiedzeń oraz zasady podejmowania uchwał. 

 

 

Rozdział 2 - Zwoływanie posiedzeń 

 

§ 2 

1. Posiedzenia senatu zwołuje rektor z własnej inicjatywy, co najmniej raz na semestr.  

2. Nadzwyczajne posiedzenie senatu zwołuje rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek co 

najmniej ¼ statutowego składu senatu, w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia wniosku.  

 

§ 3 

Obecność członków senatu na posiedzeniu jest obowiązkowa. O przyczynach planowanej 

nieobecności należy powiadomić rektora przed posiedzeniem. Wymagane jest również 

potwierdzenie obecności. 

§ 4 

1. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad senatu zawiadamia się uczestników 

posiedzenia z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później jednak niż na 3 dni przed 

terminem posiedzenia. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, doręcza się na piśmie lub w formie elektronicznej 

na wskazany przez członka senatu adres e-mail.  

3. Materiały, które mają być przedmiotem obrad senatu oraz projekty uchwał senatu powinny 

zostać dostarczone najpóźniej na 3 dni przez zaplanowanym posiedzeniem senatu. 

 

Rozdział 4 – Forma posiedzeń senatu 

 

§ 5 

Posiedzenia senatu odbywają się w formie osobistej obecności na posiedzeniu, przy czym 

dopuszcza się możliwość odbywania posiedzeń senatu w ten sposób w formie wideokonferencji 

pomiędzy osobiście obecnymi członkami senatu z Krakowa zgromadzonymi w Krakowie, 

osobiście obecnymi członkami senatu z Bytomia zgromadzonymi w Bytomiu oraz osobiście 

obecnymi członkami senatu z Wrocławia zgromadzonymi we Wrocławiu.  

 

§ 6 

Posiedzenia senatu mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zapewniających w szczególności: 

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami, 

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia 

mogą wypowiadać się w jego toku 

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. 

 



 
 

§ 7 

Formy odbycia posiedzeń senatu, o których mowa w § 5 i § 6 mogą być łączone. 

 

 

Rozdział 3 - Przebieg posiedzenia senatu 

 

§ 8 

1. Posiedzenia senatu jako przewodniczący prowadzi rektor lub upoważniony przez niego 

prorektor. 

2. W przypadku nieobecności osób, o których mowa w ust.1 posiedzenie prowadzi najstarszy 

wiekiem członek senatu zatrudniony na stanowisku profesora. 

 

§ 9 

1. Senat po otwarciu posiedzenia zatwierdza jego porządek. 

2. Senat może wprowadzić zmiany do porządku obrad bezwzględną większością głosów 

statutowego składu senatu. 

 

§ 10 

Poszczególne sprawy są referowane przez członków senatu, którzy wnosili o ich umieszczenie 

w porządku obrad. Pozostałe sprawy referuje rektor lub osoba przez niego wskazana. 

 

§ 11 

1. Przewodniczący obrad obowiązany jest umożliwić każdemu uczestnikowi posiedzenia 

senatu wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad. 

2. Po wyczerpaniu listy dyskutantów przewodniczący posiedzenia zamyka dyskusję, ustala 

jej wynik i proponuje ostateczną treść uchwały, która będzie przedmiotem głosowania.  

 

§ 12 

1. Z posiedzenia senatu sporządza się protokół, który podpisywany jest przez 

przewodniczącego posiedzenia oraz protokolanta. 

2. Przebieg posiedzenia senatu jest tymczasowo utrwalany, celem sporządzenia protokołu. 

Po sporządzeniu protokołu utrwalenie jest usuwane.  

 

 

Rozdział 4 - Podejmowanie uchwał 

 

§ 13 

1. Senat może podejmować uchwały, o ile na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa 

statutowej liczby członków. 

2. Senat może podejmować uchwały w sprawie nadawania stopni w zakresie sztuki, o ile na 

posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa statutowej liczby członków senatu będących 

profesorami i profesorami uczelni.  

 

§ 14 

W podejmowaniu uchwał w sprawie nadawania stopni w zakresie sztuki uczestniczą tylko 

członkowie senatu będący profesorami i profesorami uczelni. 

 

§ 15 

1. Senat podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

statutowej liczby członków senatu, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej. 



 
 

2. Statut lub jego zmiany uchwala się bezwzględną większością głosów w obecności co 

najmniej połowy statutowej liczby członków. 

 

§ 16 

1. Uchwały senatu mogą zapadać tylko w sprawach objętych porządkiem obrad. 

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy uchwał o charakterze porządkowym i proceduralnym. 

 

§ 17 

1. Głosowania są jawne, z wyjątkiem spraw personalnych.  

2. Na wniosek członka organu kolegialnego, poparty przez co najmniej 3 członków obecnych 

na posiedzeniu, zarządzane jest głosowanie tajne. 

 

 

 

Rektor AST 

/−/ prof. dr hab. Dorota Segda 


