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I. PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Niniejszy Regulamin dotyczy studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) prowadzonych
w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Akademii - oznacza to Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,
2) Rektorze - oznacza to Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu,
3) Senacie - oznacza to Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu,
4) ustawie - oznacza to ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
5) Statucie - oznacza to Statut Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu,
6) Regulaminie - oznacza to niniejszy Regulamin Studiów Doktoranckich.
§2
1. Jednostki organizacyjne Akademii posiadające uprawnienie do nadawania stopnia
naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki albo
co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub stopnia
doktora sztuki mogą prowadzić studia doktoranckie w zakresie dyscyplin
odpowiadających tym uprawnieniom.
2. Studia doktoranckie mogą być studiami środowiskowymi, prowadzonymi przez
jednostki organizacyjne Akademii oraz jednostki naukowe. Zadania poszczególnych
jednostek oraz sposób finansowania studiów doktoranckich określają umowy zawarte
między tymi jednostkami.
3. Studia doktoranckie kończą się uzyskaniem, 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
(kwalifikacje trzeciego stopnia).
4. Studia doktoranckie mogą być prowadzone jako studia stacjonarne lub niestacjonarne.
5. Studia doktoranckie w Akademii są tworzone przez Rektora na wniosek Rady
Wydziału.
6. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Wydziału
prowadzącego te studia.
7. Stacjonarne studia doktoranckie w Akademii są bezpłatne.
8. Niestacjonarne studia doktoranckie mogą być odpłatne. Wysokość opłat
nieprzekraczającą kosztów kształcenia ustala Rektor.
9. Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa umowa zawarta w formie
pisemnej między Akademią a doktorantem.
§3
1. Rektor powołuje i odwołuje kierownika studiów doktoranckich po zasięgnięciu opinii
Rady Wydziału prowadzącego studia doktoranckie.
2. Powołanie i odwołanie kierownika studiów doktoranckich następuje po zasięgnięciu
opinii właściwego organu samorządu doktorantów.
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§4
Kierownikiem studiów doktoranckich może być osoba posiadająca co najmniej stopień
naukowy doktora habilitowanego albo doktora habilitowanego sztuki lub kwalifikacje II
stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych albo osoba, która nabyła uprawnienie
równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia
14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) zatrudniona w jednostce
organizacyjnej Akademii w pełnym wymiarze czasu pracy.
§5
Kierownik studiów doktoranckich:
1) organizuje realizację programu studiów doktoranckich,
2) dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia
działalności artystycznej lub badań naukowych przez doktorantów, w sposób określony
przez Radę Wydziału,
3) zalicza doktorantowi kolejne lata studiów doktoranckich,
4) pełni funkcję przewodniczącego komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendium
doktoranckiego.
§6
Rada Wydziału prowadzącego studia doktoranckie:
1) zatwierdza sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz
prowadzenia działalności artystycznej i badań naukowych przez doktorantów,
2) zatwierdza sposób organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich.
§7
Dziekan wydziału prowadzącego studia doktoranckie:
1) rozpatruje zastrzeżenia doktorantów do ocen, o których mowa w § 5 pkt. 2 Regulaminu,
2) rozpatruje zastrzeżenia doktorantów w sprawie zaliczenia roku studiów, o którym mowa
w § 5 pkt. 3 Regulaminu.
§8
1. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada
tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
2. Studia doktoranckie w Akademii trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem kwalifikacji
trzeciego stopnia.
3. Przyjęcie w poczet doktorantów Akademii następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia
ślubowania, którego treść określa Statut Akademii, potwierdzonego złożeniem podpisu
na akcie ślubowania.
4. Po immatrykulacji doktorant otrzymuje legitymację doktoranta oraz indeks, który jest
dokumentem przedstawiającym przebieg i wyniki jego studiów.
5. Indeks stanowi własność doktoranta.
6. Reprezentantem ogółu doktorantów Akademii są organy samorządu doktorantów.
7. Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie określają odrębne
przepisy.
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II. PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTA
§9
1. Doktorant Akademii ma prawo do:
1) rozwijania własnych zainteresowań artystycznych i naukowych oraz do korzystania
w tym celu z urządzeń i środków Akademii,
2) zrzeszania się w kołach artystycznych i naukowych oraz uczestniczenia w pracach
katedr i zakładów Akademii,
3) uzyskiwania nagród i wyróżnień za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia
artystyczne lub za aktywny udział w życiu Akademii,
4) współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji przez organy kolegialne Akademii za
pośrednictwem przedstawicieli doktorantów,
5) zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących funkcjonowania Akademii,
6) otrzymania pomocy materialnej na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
7) wyrażania, w formie ankiety, opinii w sprawie oceny nauczycieli akademickich,
dotyczącej wypełniania przez nich obowiązków dydaktycznych, zgodnie
z postanowieniami § 42 ust. 6 Statutu.
2. Szczegółowe zasady korzystania przez doktorantów z instrumentów, zbiorów
bibliotecznych oraz sal i pracowni Akademii określają odrębne przepisy.
§ 10
1. Doktoranci mają prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym
ośmiu tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od
zajęć dydaktycznych.
2. Doktoranci mają prawo do ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, okres odbywania studiów doktoranckich,
nie dłuższy niż cztery lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia
pracownicze.
4. Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, do okresu, o którym mowa w ust. 3,
zalicza się również okres odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich, jeżeli
zostały one przerwane z powodu podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela
akademickiego lub pracownika naukowego w instytucjach naukowych.
§ 11
1. Doktorant Akademii jest obowiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania
i Regulaminem, a w szczególności do:
1) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie
z Regulaminem,
2) składania egzaminów, odbywania praktyk i spełniania innych wymogów
przewidzianych w planie studiów,
3) przestrzegania przepisów obowiązujących w uczelni,
4) realizowania programu studiów doktoranckich,
5) prowadzenia działalności artystycznej i badań naukowych oraz składania
sprawozdań z ich przebiegu,
6) odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub
uczestniczenia w ich prowadzeniu,
7) złożenia wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z wymaganą
dokumentacją w terminie do 15 lutego ostatniego roku studiów,
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8) okazywania szacunku pracownikom, studentom i innym doktorantom Akademii
oraz przestrzegania zasad współżycia społecznego,
9) informowania Działu Nauczania i Spraw Bytowych Studentów o zmianie danych
osobowych oraz o zagubieniu dokumentów uczelnianych (w tym indeksu), a także
o zmianie warunków materialnych wpływających na przyznanie i wysokość
pomocy materialnej,
10) bezzwłocznego usprawiedliwienia u kierownika studiów doktoranckich wszelkich
nieobecności w zajęciach dydaktycznych, działalności artystycznej i naukowej
zgodnie z zasadami określonymi w § 17 Regulaminu,
11) informowania kierownika studiów doktoranckich o wszelkich wydarzeniach, które
powodują lub mogą spowodować jego nieobecność na zajęciach,
12) dbania o mienie Akademii,
13) przestrzegania zasad etyki określonych w Kodeksie Etyki Doktoranta Akademii.
2. Doktoranci, którzy nie wywiązują się z obowiązków, o których mowa w art. 197 ust. 1
i 2 ustawy, mogą zostać skreśleni z listy uczestników studiów doktoranckich. Decyzję
o skreśleniu podejmuje kierownik studiów.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, służy odwołanie do Rektora. Decyzja Rektora jest
ostateczna.
§ 12
Doktorantowi wyróżniającemu się szczególnymi wynikami w nauce, zdyscyplinowaniem
oraz wybitnymi osiągnięciami artystycznymi lub naukowymi, bądź szczególnie aktywną
działalnością społeczną mogą być przyznawane zgodnie z obowiązującymi regulaminami
następujące nagrody i wyróżnienia:
1) nagroda fundowana przez instytucje państwowe, towarzystwa naukowe, organizacje
społeczne lub osoby prywatne,
2) nagroda i wyróżnienie Rektora uczelni,
3) medal, dyplom uznania, nagroda rzeczowa.
§ 13
1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Akademii oraz za czyny uchybiające
godności doktoranta, doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją
dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu doktoranckiego na zasadach
określonych w ustawie.
2. Karami dyscyplinarnymi są:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) nagana z ostrzeżeniem,
4) zawieszenie w określonych prawach doktoranta na okres do jednego roku,
5) wydalenie z uczelni.

III.

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

§ 14
1. Rok akademicki na studiach doktoranckich rozpoczyna się 1 października i trwa do
30 września następnego roku kalendarzowego.
2. Przerwa wakacyjna w zajęciach na studiach doktoranckich trwa w każdym roku
akademickim od 1 lipca do 31 sierpnia.
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IV. WARUNKI I TRYB ODBYWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
§ 15
Studia doktoranckie stwarzają warunki do:
1) prowadzenia samodzielnej działalności artystycznej i badań naukowych, w tym także
poza Akademią,
2) współpracy artystycznej i naukowej w zespołach artystycznych, badawczych
lub artystyczno-badawczych, w tym również międzynarodowych,
3) przygotowania przez doktoranta publicznej prezentacji dzieła artystycznego lub
publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej
przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej
krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji
naukowej,
4) realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, fakultatywne
i praktyki zawodowe,
5) przygotowania do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy doktorskiej
pod opieką promotora albo promotora i promotora pomocniczego,
6) uczestniczenia w życiu środowiska artystycznego i naukowego w kraju i za granicą.
§ 16
1. Studia odbywają się według planów i programów studiów doktoranckich przyjętych
przez Rady Wydziałów i podawanych do wiadomości doktorantom na pięć dni przed
rozpoczęciem każdego roku akademickiego na stronie internetowej Akademii.
2. Szczegółowy rozkład zajęć w każdym roku akademickim ustala kierownik studiów
doktoranckich i podaje go doktorantom do wiadomości co najmniej na pięć dni przed
rozpoczęciem każdego semestru poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz
opublikowanie na stronie internetowej Akademii.
§ 17
1. Obecność na zajęciach objętych rozkładem zajęć w danym roku akademickim jest
obowiązkowa.
2. Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach i egzaminach nastąpić może na
podstawie pisemnego zaświadczenia lekarskiego lub wniosku doktoranta składanego
w Dziale Nauczania i Spraw Bytowych Studentów w terminie 7 dni od pierwszego dnia
nieobecności lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie 3 dni od ustania
przyczyn nieobecności.
§ 18
1. Udział w zajęciach nieobjętych planem studiów i programem studiów doktoranckich
wymaga pisemnej zgody Dziekana wydziału, na którym prowadzone są zajęcia.
2. Wniosek o wyrażenie zgody na udział w zajęciach należy wnieść najpóźniej 2 tygodnie
po rozpoczęciu roku akademickiego.
§ 19
1. Wymiar praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczestników studiów
doktoranckich prowadzonych w uczelni nie może być mniejszy niż 10 oraz większy niż
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90 godzin rocznie.
2. Uczestnik studiów doktoranckich zatrudniony w charakterze nauczyciela
akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne w uczelni, jest zwolniony
z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych.
§ 20
1. Wydział prowadzący studia doktoranckie zapewnia doktorantowi w trakcie studiów
doktoranckich opiekę artystyczną i naukową sprawowaną przez opiekuna
artystycznego.
2. Opiekunem artystycznym może być nauczyciel akademicki, posiadający co najmniej
stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego sztuki,
bądź kwalifikacje artystyczne II stopnia w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny
artystycznej, aktywny artystycznie, naukowo, posiadający aktualne osiągnięcia
artystyczne albo dorobek naukowy, z okresu ostatnich 5 lat.
3. Opiekun artystyczny wspiera doktoranta w samodzielnej pracy artystycznej
i naukowej od momentu rozpoczęcia studiów doktoranckich.
4. Do obowiązków opiekuna artystycznego należy:
1) udzielanie doktorantowi niezbędnej pomocy merytorycznej i metodycznej w pracy
artystycznej i naukowo-badawczej,
2) odbywanie konsultacji, ocena rozwoju artystycznego i naukowego doktoranta,
3) pomoc w organizacji warsztatu artystycznego i badawczego,
4) udzielanie wskazówek metodycznych i pomoc w zdobywaniu doświadczeń
dydaktycznych,
5) opiniowanie wniosków doktoranta o wyjazdy na koncerty, konferencje
i staże naukowe,
6) opiniowanie rocznych sprawozdań doktoranta z przebiegu jego studiów
i przedstawianie ich kierownikowi studiów doktoranckich,
7) opiniowanie wniosków o przedłużenie studiów doktoranckich.
5. Po wszczęciu przewodu doktorskiego doktorant pozostaje pod opieką merytoryczną
promotora, wyznaczonego przez Radę Wydziału przeprowadzającą postępowanie
o nadanie stopnia doktora sztuki.
§ 21
1. Zajęcia dydaktyczne, sprawdziany wiedzy lub umiejętności, egzaminy, w tym w trakcie
przyjęć na studia mogą być prowadzone w języku innym niż polski na wniosek
doktoranta, za zgodą Dziekana i prowadzącego zajęcia, które odbywać się mają
w języku obcym.
2. Podejmując decyzję w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie zajęć i egzaminów,
o których mowa w ust. 1 w języku obcym Dziekan Wydziału ma na względzie
możliwości kadrowe Akademii.
3. Do spraw doktorantów studiujących w języku obcym lub biorących udział w zajęciach
prowadzonych w językach obcych ma zastosowanie niniejszy Regulamin.
§ 22
1. Na studiach doktoranckich niestacjonarnych prowadzonych w ramach English Division
zajęcia dydaktyczne, sprawdziany wiedzy lub umiejętności oraz egzaminy prowadzone
są w języku angielskim.
2. Warunki rekrutacji na studia doktoranckie prowadzone w ramach English Division
określa Senat.
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3. Plany i programy studiów doktoranckich prowadzonych w ramach English Division
określają właściwe Rady Wydziałów.

1.

2.

3.

4.

§ 23
Doktorant będący osobą niepełnosprawną i posiadający orzeczenie o niepełnosprawności
ma prawo do realizacji planu i programu studiów doktoranckich w warunkach
dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, o ile warunki i możliwości Akademii
pozwalają na ich dostosowanie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
Warunkiem ubiegania się o uwzględnienie szczególnych warunków dostosowanych do
rodzaju i stopnia niepełnosprawności jest złożenie wniosku zawierającego wykaz
szczególnych potrzeb doktoranta będącego osobą niepełnosprawną.
Szczególne potrzeby doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi będą
uwzględniane w miarę możliwości sprzętowych (w tym komputerowych i posiadanego
specjalistycznego oprogramowania) i uwarunkowań architektonicznych Akademii,
w tym zakresie i w formie dostosowanej do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
Decyzję w sprawie uwzględnienia wniosku doktoranta niepełnosprawnego podejmuje
Rektor po zasięgnięciu opinii Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych i Dziekana
właściwego wydziału.
V. UZYSKIWANIE ZALICZEŃ I SKŁADANIE EGZAMINÓW

§ 24
1. Okresem zaliczeniowym jest rok akademicki.
2. Zaliczeniu podlegają wszystkie zajęcia objęte planem i programem studiów
doktoranckich, a także zajęcia nieobjęte planem studiów, na udział w których doktorant
uzyskał pisemną zgodę Dziekana.
3. Program studiów doktoranckich winien zawierać wykaz i liczbę godzin zajęć
obowiązkowych oraz liczbę obowiązkowych egzaminów i zaliczeń i winien być podany
do wiadomości przez kierownika studiów co najmniej na pięć dni przed rozpoczęciem
każdego semestru poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz opublikowanie na
stronie internetowej Akademii.
4. Program studiów doktoranckich powinien być ułożony w sposób umożliwiający
wszczęcie przewodu doktorskiego najpóźniej do końca 15 lutego w ostatnim roku
studiów oraz tak, aby zdanie egzaminów doktorskich, przyjęcie rozprawy i ustalenie
terminu obrony nastąpiło do końca ostatniego semestru studiów.
5. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest otrzymanie z danego przedmiotu zaliczenia
bez stopnia. Doktorant, który nie otrzymał zaliczenia, może od tej decyzji odwołać się
do kierownika studiów doktoranckich.
6. Prowadzący zajęcia ma prawo odmówić zaliczenia przedmiotu oraz dopuszczenia do
egzaminu, jeżeli:
1) doktorant opuścił w ciągu roku więcej niż 3 zajęcia bez odpowiedniego
usprawiedliwienia,
2) doktorant opuścił z przyczyn usprawiedliwionych więcej niż 50 % zajęć.
7. Dodatkowe warunki dotyczące dopuszczenia do egzaminu mogą być ustalone przez
katedry lub zakłady.
8. Doktorant uczestniczący w pracach artystycznych lub badawczych katedry bądź
zakładu może być zwolniony z udziału w niektórych zajęciach z przedmiotów,
z którymi tematycznie związana jest praca. Na tej samej zasadzie doktorantowi można
również zaliczyć ćwiczenia, zajęcia seminaryjne i egzaminy. Decyzję w tej sprawie
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podejmuje kierownik studiów doktoranckich na wniosek kierownika właściwej katedry
lub zakładu.
9. W uzasadnionych przypadkach doktorant może ubiegać się, za zgodą pedagoga
prowadzącego dany przedmiot, o dopuszczenie do egzaminu lub zaliczenia bez
obowiązku uczestniczenia w zajęciach. Zgodę wyraża kierownik studiów
doktoranckich.
10. Stypendyści międzynarodowych programów wymiany zobowiązani są do uzyskania
co najmniej zaliczenia wszystkich realizowanych za granicą przedmiotów. Uzyskane za
granicą przedmioty przeliczane są według skali określonej odrębnie. Szczegółowe
warunki zaliczenia określone są w umowie ze stypendystą.
§ 25
1. Egzaminy i zaliczenia odbywają się w terminach ustalonych szczegółowo przez
kierownika studiów doktoranckich i podawanych do wiadomości doktorantów na
14 dni przed pierwszym egzaminem.
2. Niezgłoszenie się w ustalonym terminie na egzamin lub na zaliczenie bez
usprawiedliwienia jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
Usprawiedliwienie winno być złożone przez doktoranta w Dziale Nauczania i Spraw
Bytowych Studentów najpóźniej w dniu egzaminu, a w wyjątkowych wypadkach
w ciągu trzech dni po terminie egzaminu.
3. W wypadku usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie lub zaliczeniu kierownik
studiów doktoranckich w porozumieniu z pedagogiem danego przedmiotu może
wyznaczyć nowy termin w ramach sesji, jeżeli termin zwolnienia lekarskiego na to
pozwala.
4. W szczególnym wypadku usprawiedliwionej nieobecności doktoranta na egzaminach
lub zaliczeniach w okresie trwania sesji kierownik studiów doktoranckich może wyrazić
zgodę na odbycie egzaminu lub zaliczenia w innym terminie. Doktorant przystępujący
do egzaminu lub zaliczenia ma obowiązek przedłożyć egzaminującemu lub
zaliczającemu przedmiot indeks i kartę okresowych osiągnięć doktoranta.
5. W uzasadnionych przypadkach wpisu lub jego korekty może również dokonać Dziekan
lub kierownik katedry (zakładu).
6. Brak oceny, ocena niedostateczny lub wpis niezaliczony (nzal) /w przypadku
przedmiotów kończących się zaliczeniem bez oceny/, są równoznaczne
z niezaliczeniem przedmiotu.
7. Doktoranci są informowani o uzyskanych wynikach egzaminów i zaliczeń poprzez wpis
wyniku egzaminu bądź zaliczenia do indeksu oraz do karty okresowych osiągnięć
doktoranta.
§ 26
1. Prowadzący zajęcia jest obowiązany złożyć wypełnione protokoły zaliczenia
przedmiotu oddzielnie dla zaliczeń i egzaminów prowadzonych na każdych studiach
doktoranckich oraz dla każdego prowadzonego przez siebie przedmiotu najpóźniej
na 14 dni po przeprowadzeniu ostatniego egzaminu w sesji egzaminacyjnej.
2. Doktorant zobowiązany jest do złożenia indeksu oraz karty okresowych osiągnięć
w Dziale Nauczania i Spraw Bytowych Studentów w terminie 3 dni od zakończenia
sesji - bez względu na oceny uzyskane w sesji, chyba że uzyskał zezwolenie
kierownika studiów doktoranckich na późniejsze złożenie tych dokumentów.
Niedotrzymanie powyższego terminu może spowodować niedopuszczenie doktoranta
do zajęć w następnym roku. Wniosek o takie zezwolenie powinien być złożony
w terminie 3 dni od zakończenia sesji egzaminacyjnej.
10

§ 27
1. Zaliczenia z oceną i egzaminy oceniane są według następującej skali ocen:
PUNKTY
bardzo dobry plus
5,5
24-25
bardzo dobry
5,0
22-23
bardzo dobry minus
4,75
21
dobry plus
4,5
19-20
dobry
4,0
17-18
dobry minus
3,75
16
dostateczny plus
3,5
14-15
dostateczny
3,0
11-13
niedostateczny
2,0
1-10
2. Zaliczenie bez oceny wpisywane jest przy użyciu skrótu zal.
3. W razie uzyskania na egzaminie lub zaliczeniu przedmiotu oceny niedostatecznej
z jednego lub kilku z przedmiotów doktorant może zostać skreślonych z listy
doktorantów.
§ 28
1. Zaliczenie roku potwierdza kierownik studiów doktoranckich wpisem do indeksu
doktoranta i karty okresowych osiągnięć doktoranta.
2. Zaliczenie roku jest równoznaczne z dopuszczeniem doktoranta do studiów na kolejnym
roku.
§ 29
1. W Akademii osiągnięcia doktoranta wyrażane są za pomocą punktów ECTS zgodnie
z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów.
2. Wynikającym z planu i programu studiów doktoranckich zajęciom zaliczonym przez
doktoranta przypisuje się punkty ECTS zgodnie z miarą średniego nakładu pracy
doktoranta niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia.
§ 30
1. Egzaminy doktorskie przeprowadzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie.
2. Egzaminy doktorskie zdaje się przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez Radę
Wydziału.
3. Terminy egzaminów doktorskich ustala Dziekan, w porozumieniu z komisjami
przeprowadzającymi egzaminy doktorskie.
4. Egzaminy doktorskie są oceniane według skali ocen określonej w § 27 Regulaminu.
5. Egzamin doktorski w zakresie języka obcego nowożytnego przeprowadza komisja
powoływana przez Radę Wydziału w składzie co najmniej trzech osób, z których co
najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej. Zakres egzaminu doktorskiego
w zakresie języka obcego nowożytnego określa Rada Wydziału
6. W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów doktorskich Rada Wydziału,
na wniosek doktoranta, może wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej
jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz
pierwszy i nie więcej niż raz.
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VI. PRZEDŁUŻANIE STUDIÓW
§ 31
1. Kierownik studiów doktoranckich przedłuża, na wniosek doktoranta, okres odbywania
studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz
urlopu ojcowskiego, określonych w odrębnych przepisach.
2. Kierownik studiów doktoranckich, w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć
okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta
z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w szczególności w przypadku:
1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,
2) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
3) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem
o orzeczonej niepełnosprawności
- łącznie nie dłużej niż o rok.
3. Kierownik studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna artystycznego lub
promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając
jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadkach
uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas
ich trwania, nie dłużej jednak niż o 2 lata.

VII.

WZNOWIENIE STUDIÓW

§ 32
1. Doktorant, który został skreślony z listy doktorantów może ubiegać się o wznowienie
studiów doktoranckich.
2. Decyzję o wznowieniu studiów wydaje kierownik studiów doktoranckich po
przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Tryb i termin postępowania
kwalifikacyjnego określa kierownik studiów doktoranckich w porozumieniu
z Dziekanem. Skład komisji kwalifikacyjnej określa Dziekan.
3. W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia różnic programowych w decyzji
o wznowieniu studiów kierownik studiów doktoranckich określa terminy i tryb ich
uzupełnienia.
4. Doktorant, który został skreślony z listy doktorantów może uzyskać zezwolenie na
wznowienie studiów tylko jeden raz.

VIII. PRZENIESIENIE
§ 33
1. Doktorant może przenieść się z innej uczelni do Akademii.
2. Do przeniesienia stosuje się odpowiednio przepisy § 32 ust. 2 i 3 Regulaminu.
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