
 

Uchwała nr 4/2020  

Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 13 stycznia 2021 roku 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu 

 

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 i art. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 tj. z późn. zm.) w zw. z § 

108 statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie uchwalonego 

uchwałą nr 51/2019 w dniu 13 czerwca 2019 r. (zmienionego uchwałami Senatu nr 

20/2020 z dnia 11 maja 2020 r. oraz nr 36/2020 z dnia 21 października 2020 r. ), Senat 

ASP uchwala co następuje:  

§1. 
1. W statucie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie stanowiącym 

załącznik do uchwały Senatu ASP nr 51/2019 r. z dnia 13 czerwca 2019 r., zmienionego 

uchwałami Senatu nr 20/2020 z dnia 11 maja 2020 r. oraz nr 36/2020 z dnia  21 

października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:   

1) w § 38 ust. 1 skreśla się pkt 4, 

2) skreśla się § 40, 

3) użyte w statucie w różnych formach określenia „Rada do spraw stopni” i „Rada ds. 

stopni” zastępuje się określeniem „Rada ds. Stopni” 

2. W załączniku nr 2 do statutu wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„W sprawach innych niż określone w § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 statutu  posiedzenia Rady ds. 

Stopni może z własnej inicjatywy zwołać Rektor”; 

2) w § 7:  

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Uchwały, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach ustawy oraz              

w statucie, są podejmowane w głosowaniu jawnym.”;  

 b) w ust. 2 wprowadzenie otrzymuje brzmienie: 

 „O ile przepisy ustawy oraz statutu nie stanowią inaczej, w głosowaniu tajnym 

podejmowane są uchwały:”; 

3) § 8 ust 1 otrzymuje brzmienie: 

 „Z wyjątkiem spraw określonych w § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 statutu uchwała 

obejmująca więcej niż jedną decyzję może być głosowana łącznie, jeżeli nikt z obecnych 

nie zgłosi sprzeciwu.”; 

4) w § 11 ust. 2 skreśla się zdanie drugie. 

 

 

 

§ 2. 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.  

 

 

 



 


