
 

Uchwała nr 111/2016-2020 

Senatu Akademii Sztuk Teatralnych 

im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 

z dnia 24 kwietnia 2020 roku 

 

w sprawie: zmiany Statutu Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie 

 

Działając na podstawie art.28 ust.1 pkt 1), art.34 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz.U. 2020, poz.85) oraz art.16 ust.2 pkt 1) Statutu Akademii Sztuk 

Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Senat AST uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Senat Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie postanawia zmienić 

Statut Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w ten sposób, że w 

załączniku nr 1 do statutu (Ordynacja Wyborcza): 

a) §2 ust.8 otrzymuje brzmienie „Głosowanie w grupach wyborczych jest ważne bez względu na 

ilość uprawnionych osób biorących udział w głosowaniu, a wybór uważa się za dokonany, o ile 

kandydat uzyska zwykłą większość głosów, z zastrzeżeniem, iż w przypadku wyboru rektora 

wymagana jest bezwzględna większość głosów.”, 

b) w §14 uchyla się ust.2 i 3, 

c) §15 otrzymuje brzmienie:  

„1. Uczelniana komisja wyborcza określa czas, miejsce oraz sposób głosowania. 

2. W przypadku osób, których miejsce zamieszkania znajduje się dalej niż 50 km odpowiednio 

od siedziby Uczelni w Krakowie, we Wrocławiu, w Bytomiu, uczelniana komisja wyborcza może 

dopuścić możliwość głosowania elektronicznego.  

3. Osoby, o których mowa w ust.2, które zadeklarowały wolę głosowania elektronicznego, 

otrzymują niepowtarzalne kody umożliwiające oddanie głosu przy zachowaniu zasady 

tajności.” 

d) §16 otrzymuje brzmienie:  

„1. Głosowanie odbywa się: 

a) na kartach opatrzonych pieczątką AST, na których wpisane są nazwiska lub 

nazwisko kandydata, poprzez wrzucenie do urny wyborczej, 

b) przez wypełnienie elektronicznego formularza, w przypadku, o którym mowa w §15 

ust.3. 

2. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x” w kwadracie przed nazwiskiem 

kandydata, na którego oddaje się głos. 

3. Głos jest nieważny, jeżeli: 

a) nie postawiono przy żadnym nazwisku znaku „x”, 



b) liczba zaznaczonych nazwisk jest większa niż liczba mandatów, 

c) na karcie postawiono inne znaki niż określono w ust.2, dokonano skreśleń lub dopisków, 

d) karta została podarta, 

e) oddano głos na karcie nieopieczętowanej pieczątką AST. 

4. Wybrane zostają te osoby, które uzyskały największą liczbę głosów. W przypadku równej 

ilości głosów o wyborze danej osoby decyduje większa ilość otrzymanych zgłoszeń. 

5. Wybory w danej grupie uważa się za zakończone, jeżeli obsadzono wszystkie mandaty. 

6. Jeżeli nie wszystkie mandaty zostały obsadzone drugie głosowanie przeprowadza się na 

listę z pominięciem osoby lub osób, które uzyskały najniższą liczbę głosów. 

7. Po zakończeniu głosowania uczelniana komisja wyborcza ogłasza wynik wyborów.” 

d) w §17 dodaje się ust.3 o brzmieniu:  „Uczelniana komisja wyborcza może dopuścić 

przeprowadzenie wyborów rektora w drodze głosowania elektronicznego. W takim przypadku 

nie stosuje się §21 ust.2 i ust.3, a członkowie kolegium elektorów otrzymują niepowtarzalne 

kody umożliwiające oddanie głosu przy zachowaniu zasady tajności”. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rektor AST 

prof. dr hab. Dorota Segda 

 

 


