
 

Uchwała nr 38/2021 

Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

 z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia opinii do zmian w regulaminie organizacyjnym Akademii Sztuk Pięknych im. 

Jana Matejki w Krakowie  

Na podstawie § 9 ust. 1 Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie uchwala się, co 

następuje: 

§1. 

Senat ASP pozytywnie opiniuje wniosek JM Rektora o wprowadzenie zmian w Regulaminie 

organizacyjnym, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały Senatu nr 38/2021 

z dnia 22.12.2021 
 

PROPONOWANA ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH 
IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE 

 

§ 1. 

W Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie tworzy się jednostkę – Instytut Somaesthetics 
and the Arts Center (dalej zwanego „Centrum”). 

§ 2. 

1. Ustala się profil artystyczno-badawczy Centrum.  
2. Celem funkcjonowania Centrum jest promowanie perspektywy somaestetycznej w obszarze 

badań i twórczości artystycznej oraz upowszechnianie wyników badań i dorobku twórczego 
w tym zakresie.  

3. Centrum realizuje swoje cele poprzez: 
a. organizację spotkań i dyskusji podejmujących aktualne problemy styku somaestetyki 

i sztuki; 
b. organizację konferencji, sympozjów i wystaw problemowych oraz udział w wydarzeniach 

organizowanych przez partnerów Centrum; 
c. gromadzenie i upowszechnianie wydawnictw książkowych periodyków, katalogów 

i publikacji obejmujących zakres zainteresowania Centrum,  
d. przekłady kluczowych tekstów na język polski, prowadzenie własnych i kooperowanych 

prac artystyczno-badawczych podejmujących tematykę somaestetyki. 

§ 3. 

1. Nadzór merytoryczny oraz organizacyjny powierza się Prorektorowi ds. współpracy.  
2. W związku z utworzeniem Centrum dokonuje się następujących zmian w regulaminie 

organizacyjnym Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: 
a. w § 9. ust. 4 regulaminu organizacyjnego dodaje się: 

• pkt 7) w brzmieniu: nadzór na funkcjonowaniem i realizacją celów przez Instytut 
Somaesthetics and the Arts Center.; 

b. w Załączniku Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 
Matejki w Krakowie – tj. Struktury organizacyjnej Akademii dodaje się: 
• pkt 8 ppkt 8) w brzmieniu: Instytut Somaesthetics and the Arts Center; 

c. w Załączniku Nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 
Matejki w Krakowie– tj. tabeli określającej strukturę podporządkowania jednostek: 
• po kolumnie nr 27 dodaje się nową kolumnę bez numeracji: „Prorektor ds. współpracy. 

Symbol RW.”, 



• w kolumnie 28 w tabeli  w pozycji - jednostki podporządkowane, dodaje się Instytut 
Somaesthetics and the Arts Center”. Ustala się symbol jednostki ISAC, 

• w związku z dodaniem nowego brzmienia w kolumnie 28 dalsze kolumny otrzymują 
nową numerację od numeru 29 – do numeru 46; 

d. w Załączniku nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 
Matejki w Krakowie – tj. Zakresy zadań jednostek organizacyjnych dodaje się § 81 
w brzmieniu:  

„§ 81. [Instytut Somaesthetics and the Arts Center] 
Do zadań Centrum w obszarze realizacji jego celów należy: 
1) organizacja wydarzeń, w tym np. krajowych i międzynarodowych konferencji, 

sympozjów, wystaw,  
2) tłumaczenia i publikacja literatury somaestetycznej na język polski oraz publikacja 

opracowań własnych Instytutu,  
3) gromadzenie i upowszechnianie literatury somaestetycznej,  
4) prowadzenie własnych i kooperowanych prac artystyczno-badawczych.”. 

 


