
KU-021-3/2022 

Załącznik nr 2  

do protokołu z posiedzenia Senatu ASP w Krakowie 

z dnia 23.02.2022 r. 

 

Uchwała nr 8/2022 

Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przeprowadzania przewodów doktorskich 

w  Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie wszczętych do 30 kwietnia 2019 r., 

stanowiącego załącznik do uchwały Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 

8/2021 z dn. 17 lutego 2021 r. 

 

§ 1 

Na podstawie art. 179 ust. 1 – 4 ustawy z dn. 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o  szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 1669 ze zm.), ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 

ze zmianami), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 19 stycznia 2018 r. w sprawie 

szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w 

postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 261) oraz 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 14 września 2011 r. w sprawie wypłacania 

wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu 

habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 48), Senat 

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie wprowadza następujące zmiany do Regulaminu 

przeprowadzania przewodów doktorskich w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

wszczętych do dnia 30 września 2019 r. stanowiącego załącznik nr 1 do  uchwały Senatu : 

a) § 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 

2021 r., poz. 478 ze zm.)”; 

b) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Niezwłocznie po powołaniu recenzentów Przewodniczący Rady zawiadamia pisemnie 

recenzentów przesyłając im równocześnie rozprawę doktorską na nośniku informatycznym 

wraz z umową, o której mowa w § 9 ust. 5.” 

c) w § 16 ust. 6 skreśla się zdanie drugie, 

d) uchyla się załącznik nr 2 do regulaminu. 

 

§ 2 

1. Zmiany do regulaminu wchodzą w życie z dniem 1 marca 2022 r. i mają zastosowanie do trwających 

przewodów doktorskich wszczętych przed dniem 30 września 2019 r. Czynności dokonane na 

podstawie przepisów dotychczasowych pozostają w mocy. 

2. Teks jednolity regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

  


