REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH
W AKADEMII MUZYCZNEJ
im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO
W POZNANIU
Regulamin Studiów
uchwalony przez Senat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
w dniu 24.04.2013 na podstawie art. 196, pkt 6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym
z 27 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą PSW.

Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Niniejszy regulamin studiów dotyczy studiów doktoranckich prowadzonych w Akademii
Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.
2. Studia kończą się uzyskaniem stopnia doktora.

§2
Przyjęcie w poczet doktorantów Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w
Poznaniu, zwanej dalej Akademią, następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania o
treści określonej w Statucie w obecności Senatu.

§3
Po immatrykulacji doktorant otrzymuje indeks oraz legitymację doktorancką. Indeks jest
dokumentem przedstawiającym przebieg, wyniki studiów i stanowi własność doktoranta.
§4
1. Przełożonym wszystkich studiujących w Akademii jest rektor.
2. Przełożonym doktorantów jest kierownik studiów doktoranckich.

§5
1. Uczestnicy studiów doktoranckich tworzą samorząd doktorantów, którego organy
pochodzące z wyboru mają wyłączne prawa reprezentowania doktorantów w Akademii i
powoływane są do ochrony ich interesów.
2. Organizacje doktoranckie w zakresie ich statutowej działalności upoważnione są do
występowania wobec władz Akademii w sprawach swoich członków.

§6
Określenie „Ustawa” używane w niniejszym regulaminie oznacza ustawę Prawo o
szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) z późn. zmianami.

Rozdział II
ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO
§7
1. Rok akademicki rozpoczyna się pomiędzy 20 września a 1 października i kończy się
pomiędzy 15 a 30 września następnego roku kalendarzowego.
2. Rok akademicki obejmuje semestr zimowy, semestr letni oraz okres między 1 lipca i
końcem roku akademickiego przeznaczony na praktyki, wakacje letnie i poprawkową sesję
egzaminacyjną.
3. Okres trwania zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych oraz okresów wolnych od zajęć
określa rektor najpóźniej na 4 miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego.
4. Rektor może ustanowić w ciągu roku akademickiego dni wolne od zajęć.
5. W uzasadnionych przypadkach rektor może ustalić inną niż w ust. 1 i 3 organizację danego
roku akademickiego.
6. Doktorant może ubiegać się o przedłużenie okresu złożenia pracy w przypadku
konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych, łącznie nie dłużej jednak niż o 1
rok.
7. Warunkiem uzyskania zgody na przedłużenie jest:
- zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązujących w planie studiów,
- złożenie wszystkich egzaminów doktoranckich,
- złożenie podania do kierownika studiów doktoranckich, zawierające szczegółowe
uzasadnienie zaistniałych okoliczności zmuszających do ubiegania się o przedłużenie okresu
złożenia pracy.
8. Podanie rozpatruje komisja składająca się z rektora, jednego z prorektorów oraz kierownika
studiów doktoranckich, której zasadność i okoliczności związane z w/w podaniem referuje
promotor pracy.

§8
Studia odbywają się według planów i programów studiów doktoranckich uchwalanych przez
rady wydziałów w trybie art. 68. 1. 2 Ustawy.
§9
1. Szczegółowy rozkład zajęć wynikający z planów studiów i programów kształcenia ustala
kierownik studiów doktoranckich i podaje go do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem

każdego semestru. Rozkład zajęć powinien zawierać wykaz obowiązujących w danym
semestrze egzaminów (E), zaliczeń z oceną (K) i bez oceny (Z), praktyk itp.
2. Na początku każdego semestru doktoranci wpisują do indeksu zajęcia obowiązkowe oraz
przedmioty wybrane, na które zobowiązują się uczęszczać i poddawać się wynikającym stąd
rygorom określonym w programie kształcenia.
3. Kierownik studiów doktoranckich może zezwolić doktorantowi na branie udziału w
zajęciach, oraz przystępowanie do zaliczeń i egzaminów, przewidzianych planem następnych
lat studiów.
4. Na poszczególnych latach studiów doktoranci wybierają spośród siebie starostę. Obowiązki
i uprawnienia starosty określa regulamin samorządu doktorantów.

§ 10
W odniesieniu do doktorantów:
a) samodzielnie wychowujących dzieci,
b) niepełnosprawnych,
c) w innych przypadkach określonych przez kierownika studiów doktoranckich,
dopuszcza się możliwość zastosowania indywidualnego planu studiów na podstawie jego
decyzji na okres semestru lub roku akademickiego.

Rozdział III
PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTA
§ 11
1. Doktorant ma prawo do:
a) rozwijania własnych zainteresowań artystycznych i naukowych oraz korzystania w tym
celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Akademii oraz pomocy ze strony
nauczycieli akademickich i organów Akademii w okresie trwania zajęć dydaktycznych; w
tym prawo do uzyskania opieki merytorycznej przez opiekuna naukowo – artystycznego
wyznaczonego przez dziekana od pierwszego semestru studiów,
b) rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych, korzystania w tym
celu z urządzeń i środków Akademii oraz pomocy ze strony nauczycieli akademickich i
organów Akademii;
c) zrzeszania się w kołach naukowych i artystycznych działających w Akademii;
d) zgłaszania do władz Akademii postulatów i wniosków dotyczących funkcjonowania
Akademii, szczególnie w zakresie spraw związanych z kształceniem;

e) wpływania na życie Akademii poprzez organ samorządu doktorantów.
2. Doktorant ma możliwość:
a) studiowania według indywidualnego planu studiów na zasadach szczegółowych
określonych przez radę wydziału. Decyzję o wyrażeniu zgody na indywidualny plan studiów
podejmuje rada wydziału na wniosek kierownika studiów doktoranckich, nie wcześniej jednaj
niż po zaliczeniu I roku studiów doktoranckich. W szczególnych przypadkach indywidualny
plan studiów może być przyznany doktorantowi I roku. Zgodę taką wyraża rektor na wniosek
kierownika studiów doktoranckich poparty przez radę wydziału;
b) uczestniczenia w zajęciach otwartych innych kierunków studiów;
c) otrzymania pomocy materialnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
3. Doktorant przodujący w nauce i wykazujący się aktywnym udziałem w życiu Akademii ma
możliwość:
a) uzyskiwania wyróżnień w formie pisemnej
b) nagród rzeczowych lub pieniężnych.

§ 12
1. Do obowiązków doktoranta należy dochowanie wierności ślubowaniu składanemu w chwili
immatrykulacji, postępowania zgodnego z regulaminem studiów doktoranckich oraz
zachowanie nienagannej postawy moralnej i etycznej.
2. W szczególności w toku odbywania studiów doktorant obowiązany jest do:
a) pełnego wykorzystania możliwości kształcenia się, jakie stwarza mu Akademia,
b) studiowania wszystkich przedmiotów określonych programem kształcenia i planem
nauczania,
c) udziału w zajęciach dydaktycznych przewidzianych planem studiów oraz innych zajęciach
związanych z kierunkiem studiów, organizowanych przez jednostki organizacyjne Akademii,
d) odbywania praktyk zawodowych przewidzianych w art. 197, pkt 3 Ustawy PSW, zgodnie
z programem studiów,
e) powiadomienia kierownika studiów doktoranckich w ciągu tygodnia o przyczynach
absencji oraz usprawiedliwienia nieobecności w ciągu trzech dni od chwili powrotu na
zajęcia,
f) przestrzegania statutu Akademii, regulaminu studiów oraz innych przepisów
obowiązujących w Akademii,
g) poszanowania mienia Akademii.

§ 13
1. Za naruszenie przepisów prawa lub obowiązków określonych w § 12 regulaminu, doktorant
ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. Kierownik studiów doktoranckich może skreślić doktoranta z listy uczestników studiów
doktoranckich w razie wystąpienia przypadków określonych w art. 197, pkt 1 i 2.

§ 14
Doktorant obowiązany jest niezwłocznie powiadomić dziekana o zmianie nazwiska, stanu
cywilnego i adresu.

Rozdział IV
TRYB I ZASADY ZALICZANIA ZAJĘĆ

§ 15
1. Okresem zaliczeniowym jest rok studiów doktoranckich, a zaliczenia dokonuje kierownik
studiów doktoranckich na podstawie:
a) sprawozdania doktoranta z wykonania obowiązków w roku akademickim,
b) opinię opiekuna naukowo-artystycznego lub promotora o rozwoju artystyczno-naukowym
doktoranta oraz postępach w przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
c) indeks z wymaganymi planem studiów zaliczeniami.
2. Ocenie realizacji programu studiów doktoranckich podlegają poszczególne zajęcia objęte
planem studiów w systemie semestralnym; zaliczenia semestru dokonuje kierownik studiów
doktoranckich.
3. Doktorant odbiera kartę okresowych osiągnięć przed rozpoczęciem sesji.
4. Prowadzący zajęcia ma prawo odmówić zaliczenia przedmiotu oraz dopuszczenia do
egzaminu jeżeli:
a) doktorant studiów doktoranckich opuścił w ciągu semestru więcej niż trzy zajęcia bez
odpowiedniego usprawiedliwienia,
b) doktorant opuścił z przyczyn usprawiedliwionych więcej niż 50 % zajęć.
5. Dodatkowe warunki dotyczące dopuszczenia do egzaminu semestralnego mogą być
ustalone przez kierownika studiów doktoranckich po konsultacji z prowadzącym przedmiot
główny.

6. Egzaminy i zaliczenia odbywają się w terminach ustalonych szczegółowo przez
prowadzącego zajęcia i zaakceptowanych przez kierownika studiów doktoranckich.
7. Terminy egzaminów, zaliczeń w danym semestrze ogłasza kierownik studiów
doktoranckich na 10 dni przed sesją egzaminacyjną.
8. Egzaminy z przedmiotu głównego (lub kierunkowego) przeprowadza się komisyjnie,
pozostałe może przeprowadzić jeden egzaminator lub komisja według decyzji kierownika
studiów doktoranckich. Komisje egzaminacyjne powołuje kierownik studiów doktoranckich
w porozumieniu z dziekanem. Z egzaminu komisyjnego sporządza się protokół stanowiący
integralną część karty okresowych osiągnięć doktoranta.
9. Doktorant przystępujący do egzaminu ma obowiązek przedłożyć egzaminującemu indeks i
kartę okresowych osiągnięć.
10. Egzaminujący dokonuje wpisu do karty okresowych osiągnięć i indeksu w sposób
następujący:
a) w przypadku zaliczenia przedmiotu – „zaliczony” (lub skrót „zal.”),
b) w przypadku zaliczenia z oceną – ocena zapisana cyfrą,
c) w przypadku egzaminu – „zal.” oraz ocena zapisana cyfrą i słownie.

11. Po uzyskaniu zaliczeń i ocen wymaganych w danym semestrze doktorant zobowiązany
jest w terminie siedmiu dni do złożenia indeksu i karty okresowych osiągnięć u kierownika
studiów doktoranckich.
§ 16
1. Egzaminy i zaliczenia mogą być:
a) praktyczne,
b) ustne,
c) pisemne.
2. Jeżeli egzamin lub zaliczenie składa się z kilku części doktorant otrzymuje ocenę łączną.

§ 17
1. Zaliczenie roku studiów doktoranckich potwierdza kierownik studiów doktoranckich
wpisem do indeksu.
2. Zaliczenie roku studiów doktoranckich jest równoznaczne z dopuszczeniem doktoranta do
studiów w kolejnym roku. Doktorant nie ma prawa do powtarzania roku.
3. W Akademii stosowany jest Europejski System Transferu Punktów Kredytowych
odpowiadający standardowi ECTS (European Credit Transfer System).

4. Przedmiotom występującym w programie studiów doktoranckich przyporządkowane są
punkty ECTS. Liczbę punktów przyporządkowanych poszczególnym przedmiotom ustala
rada wydziału. Łączna ich liczba za przedmioty obowiązujące na studiach doktoranckich
wynosi od 30-45 punktów ECTS.
5. Doktorant rozpoczynający studia w Akademii ma obowiązek zaliczyć szkolenie w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy przewidziane Rozporządzeniem MNiSW z 5 lipca 2007 r.
(Dz, U. Nr 128, poz. 897) w pierwszym semestrze studiów. Udział w szkoleniu prowadzący
potwierdza zaliczeniem. Zaliczenie tego szkolenia w Akademii zwalnia z obowiązku jego
odbycia na innym poziomie studiów w Akademii.

§ 18
1. Doktorant uczestniczący w pracach artystycznych lub badawczych może być zwolniony z
udziału w niektórych zajęciach z przedmiotu, z którym tematycznie jest związana realizowana
praca.
2. Udział doktoranta w/w pracach lub znaczące osiągnięcia na konkursach i festiwalach
artystycznych mogą być podstawą do zaliczenia egzaminu z przedmiotu, jeśli program prac
lub zdarzeń artystycznych odpowiada wymogom określonym w programie studiów dla
danego przedmiotu. Decyzje w tej sprawie podejmuje kierownik studiów doktoranckich.

§ 19
1. Przy egzaminach i zaliczeniach z oceną stosuje się następujące oceny, w skali od 10 – 25
pkt:
Oceny wyrażone słowami
Wynikające z punktacji

Wewnętrzna punktacja
obowiązująca
Akademii

Oceny
wyrażone
cyframi

Wartości odpowiadające
ocenom stosowanym w
Akademii

Celujący
bardzo dobry

powyżej 24
24
23
22
21

5++
5+
5
55--

6,00
5,75
5,50
5,25
5,00

Dobry

20
19
18
17
16

4++
4+
4
44--

4,80
4,60
4,40
4,20
4,00

Dostateczny

15
14
13
12
11

3++
3+
3
33--

3,80
3,60
3,40
3,20
3,00

niedostateczny

poniżej 11

2

2,00

2. Oceny ze wszystkich przedmiotów wpisywane są do indeksu i karty okresowych osiągnięć
doktoranta.

§ 20
1. W przypadku uzyskania na egzaminie lub zaliczeniu oceny niedostatecznej doktorantowi
przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego przed komisją powołaną przez dziekana.
2. W skład komisji egzaminacyjnych wchodzą przynajmniej trzy osoby (w tym dwie
reprezentujące daną lub pokrewną specjalność oraz osoba prowadząca zajęcia z doktorantem
w zakresie danego przedmiotu).

§ 21
1. Konsekwencją niezdania egzaminu poprawkowego jest skreślenie z listy doktorantów.
2. Decyzję o skreśleniu z listy doktorantów podejmuje kierownik studiów doktoranckich.

Rozdział V
URLOPY

§ 22
1. Na wniosek doktoranta kierownik studiów doktoranckich może udzielić urlopu
(przedłużenie okresu studiów doktoranckich):
a) krótkoterminowego,
b) semestralnego,
c) rocznego.
2. Doktorant może otrzymać urlop jedynie w przypadku:
a) czasowej niezdolności spowodowanej chorobą,
b) sprawowanie osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
c) sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem o orzeczonej
niepełnosprawności,
d) czasu trwania urlopu macierzyńskiego.
3. Urlopy wymienione w §22, pkt 2a, b, c mogą być udzielone łącznie nie dłużej niż na rok.
4. Udzielenie urlopu (przedłużenie okresu studiów doktoranckich) potwierdza kierownik
studiów doktoranckich wpisem do indeksu.

5. W trakcie urlopu doktorant może, za zgodą kierownika studiów doktoranckich, brać udział
w niektórych zajęciach oraz przystępować do zaliczeń i egzaminów.
6. W przypadku prowadzenia przez doktoranta działalności artystycznej w innych
instytucjach, doktorant może otrzymać łącznie w ciągu semestru do 3 tygodni urlopu
(wyjazdy krajowe lub zagraniczne).
7. Warunkiem otrzymania urlopu, o którym mowa w ust. 6, są bardzo dobre wyniki w nauce
oraz wywiązywanie się z obowiązków doktoranta.

Rozdział VI
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
§ 23
1. Doktorantom wyróżniającym się szczególnymi wynikami w nauce mogą być przyznane:
a) stypendia ministra za wybitne osiągnięcia,
b) stypendia dla najlepszych doktorantów,
c) nagrody i stypendia ufundowane przez instytucje państwowe, samorządowe, towarzystwa
naukowe, organizacje społeczne i inne oraz osoby prywatne – zgodnie z regułami
obowiązującymi dla tych nagród i stypendiów,
d) nagrody i wyróżnienia rektora.
2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 1a określają
odrębne przepisy.

Rozdział VII
UKOŃCZENIE STUDIÓW
§ 24
1. Warunkiem ukończenia studiów doktoranckich jest uzyskanie, w drodze przewodu
doktorskiego przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust 1 Ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki, stopnia doktora sztuki określonej dziedziny sztuki w zakresie dyscypliny artystycznej,
potwierdzonym odpowiednim dyplomem.
2. Uchwałę o otwarciu przewodu doktorskiego podejmuje właściwa Rada Wydziału na
podstawie opinii opiekuna naukowego i kierownika studiów doktoranckich najpóźniej w
czwartym semestrze studiów.
3. Złożenie pracy doktorskiej powinno nastąpić najpóźniej do dnia 30 września ostatniego
roku studiów. Do egzaminów doktorskich należy przystąpić przed złożeniem pracy.

Rozdział VIII
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 25
1. Od decyzji podjętych w sprawach doktoranta na podstawie niniejszego regulaminu
przysługuje doktorantowi odwołanie do rektora.
2. Za zgodą doktoranta od decyzji podjętych w jego sprawie na podstawie niniejszego
regulaminu odwołanie może wnieść właściwy organ samorządu doktoranckiego.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2013/2014
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