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I Przepisy ogólne 

§ 1 

Niniejszy regulamin studiów dotyczy wszystkich rodzajów studiów pierwszego i drugiego 

stopnia prowadzonych w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów 

w Łodzi, zwanej dalej Akademią i określa organizację i tok studiów oraz związane z nim 

prawa i obowiązki studentów. 

 

§ 2 

Studia w Akademii są prowadzone jako:  

- studia pierwszego stopnia kończące się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia 

i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata określonego kierunku studiów, profilu i obszaru 

kształcenia, 

- studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia 

i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra sztuki określonego kierunku studiów, profilu 

i obszaru kształcenia. 

 

§ 3 

Akademia prowadzi także studia trzeciego stopnia – studia doktoranckie. Organizacje i tok 

studiów doktoranckich określa odrębny Regulamin studiów doktoranckich. 

 

§ 4 

1. Akademia prowadzi również studia podyplomowe, które kończą się uzyskaniem 

kwalifikacji podyplomowych potwierdzających osiągnięcie zakładanych efektów 

kształcenia na studiach podyplomowych. Organizację i tok studiów podyplomowych 

określa odrębny Regulamin studiów podyplomowych. 

2. Studenci Akademii mogą brać udział w zajęciach Studium Pedagogicznego. Organizację 

i tok Studium określa odrębny Regulamin Studium Pedagogicznego. 

3. Zgodnie z art. 164 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r.      

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 132 ust. 5 Statutu wykłady prowadzone 

w Akademii mogą mieć charakter otwarty.  
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4. Wybitnie uzdolniony uczeń może za zgodą Dziekana uczestniczyć w zajęciach 

przewidzianych tokiem studiów na kierunku zgodnym z uzdolnieniami. Jeżeli zajęcia 

na Wydziale odbywają się w godzinach zajęć szkolnych ucznia, warunkiem udziału jest 

ponadto zgoda Dyrektora szkoły. Uczeń może uzyskać zaliczenie zajęć. Do zaliczenia 

zajęć stosuje się odpowiednio zasady obowiązujące studentów. Dziekan, na wiosek 

prowadzącego zajęcia, może odmiennie określić zasady zaliczania. 

 

§ 5 

1. Studia w Akademii prowadzone są według planów i programów kształcenia. 

2. Studia są prowadzone jako studia stacjonarne lub niestacjonarne. 

3. Akademia prowadzi studia w języku polskim i języku angielskim zgodnie z wykazem 

kierunków i specjalności realizowanych w danym roku akademickim. 

4. Studia niestacjonarne są odpłatne. 

5. Studia dla cudzoziemców są odpłatne. 

6. Cudzoziemcy wymienieni w art. 43 ust. 2, 5 i 5a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo 

o szkolnictwie wyższym mogą podejmować studia na zasadach obowiązujących 

obywateli polskich, cudzoziemcy nie wymienieni w tych przepisach mogą podejmować 

studia  na zasadach określonych w art. 43 ust. 3 i 4 Ustawy. 

7. Akademia pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne. Decyzję o stosowaniu opłat 

podejmuje Rektor po uzyskaniu opinii Senatu. Wysokość opłat ustala Rektor najpóźniej 

na 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego. Zasady pobierania opłat, w tym tryb 

i warunki zwalniania w całości lub części z tych opłat studentów, w szczególności 

osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych którzy znaleźli się w trudnej sytuacji 

materialnej określa Senat. 

8. Warunki odpłatności za usługi edukacyjne określa umowa zawarta w formie pisemnej 

między Akademią i studentem w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia roku 

akademickiego. 

9. Akademia nie pobiera opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów, egzaminy, 

w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie 

dziennika praktyk zawodowych, złożenie i obronę pracy dyplomowej oraz wydanie 

suplementu do dyplomu. 
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10. Informacje o wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz wysokości kosztów 

ponoszonych w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług Akademia zamieszcza 

na swojej stronie internetowej. 

 

§ 6 

1. Studia stacjonarne i niestacjonarne w Akademii trwają: 

 studia pierwszego stopnia – 6 lub 8 semestrów, 

 studia drugiego stopnia – 4 semestry, 

2. Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 

31 października roku, w którym ukończyła te studia. 

 

§ 7 

Przyjęcie na studia do Akademii odbywa się w postępowaniu rekrutacyjnym, którego zasady 

i tryb określa Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego uchwalony przez Senat Akademii. 

 

§ 8 

1. Przyjęcie w poczet studentów Akademii następuje po złożeniu ślubowania z chwilą 

immatrykulacji. Po immatrykulacji student otrzymuje legitymację studencką oraz indeks, 

w którym udokumentowany jest przebieg i wyniki studiów. 

2. Student składa ślubowanie o następującej treści: 

„Świadomy obowiązków obywatela Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście: 

 zdobywać wytrwale wiedzę i rozwijać swoje uzdolnienia artystyczne, przygotowując 

się do pomnożenia dóbr kultury, 

 dbać o godność studenta i dobre imię mojej Uczelni, 

 postępować zgodnie z zasadami współżycia społecznego, 

 przestrzegać przepisów obowiązujących w Uczelni”. 

3. Student nie będący obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej składa ślubowanie o treści: 

„Ślubuję uroczyście: 

 zdobywać wytrwale wiedzę i rozwijać swoje uzdolnienia artystyczne 

przygotowując się do pomnożenia dóbr kultury, 

 dbać o godność studenta i dobre imię mojej Uczelni, 
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 postępować zgodnie z zasadami współżycia społecznego, 

 przestrzegać przepisów obowiązujących w Uczelni.” 

4. Student rozpoczynający studia ma prawo do przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków 

studenta. Szkolenia prowadzi samorząd studencki Akademii we współpracy z Parlamentem 

Studentów Rzeczpospolitej. 

 

§ 9 

1. Zwierzchnikiem ogółu studentów jest Rektor. 

2. W sprawach związanych z kształceniem, wychowaniem i sprawami bytowymi studentów 

w imieniu Rektora działają Prorektorzy. 

3. Rektor Akademii jest instancją odwoławczą we wszystkich sprawach objętych 

regulaminem. 

4. Sprawy związane z tokiem studiów rozstrzyga Dziekan lub wyznaczony przez niego 

Prodziekan. 

5. Od decyzji Dziekana studentowi przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni 

od jej otrzymania na piśmie. 

6. Odwołanie należy składać na piśmie w Dziale Nauczania. Do odwołania należy dołączyć 

dokumenty lub opinie uzasadniające odwołanie. Dziekan powinien wyrazić na piśmie 

swoją opinię w sprawie przedmiotu odwołania. Odwołanie może być złożone 

za pośrednictwem poczty przesyłką poleconą. Datą złożenia odwołania jest data stempla 

pocztowego. 

7. Decyzje Dziekana i decyzje Rektora doręcza się na piśmie za pokwitowaniem odbioru 

przez studenta. Jeżeli doręczenie bezpośrednio studentowi nie jest możliwe, decyzje są 

wysyłane na adres studenta znajdujący się w aktach studenta prowadzonych przez Dział 

Nauczania. W razie braku możliwości doręczenia w powyższy sposób - pisma i decyzje 

pozostawia się w aktach studenta ze skutkiem doręczenia. 

8. W wypadkach nagłych i zgodnych z interesem studenta, może on być informowany 

o decyzjach podjętych w jego sprawie ustnie. W takim wypadku student pisemnie 

potwierdza uzyskanie tej informacji. 
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9.  Informacje mogą być także wysyłane pocztą elektroniczną do studentów tylko 

w przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości oraz wcześniejszego wyrażenia 

pisemnej zgody złożonej w Dziale Nauczania. 

 

§ 10 

Akademia prowadzi dokumentację przebiegu studiów studenta według zasad określonych 

w obowiązujących przepisach. Wszelkie czynności w zakresie dokumentacji przebiegu 

studiów oraz czynności w zakresie przyjmowania pism i odwołań wykonuje Dział 

Nauczania. 

§ 11 

Ogłoszenia dotyczące przebiegu i organizacji studiów, komunikaty i zawiadomienia 

umieszczane są na stronie internetowej Akademii lub na monitorach informacyjnych 

usytuowanych w budynku ROKEiDM przy al. 1 Maja 4. Studenci zobowiązani są 

zapoznawać się z ich treścią.  

 

§ 12 

1. Studenci Akademii tworzą samorząd studencki. 

2. Reprezentantem ogółu studentów uczelni są organy samorządu studenckiego. 

3. Prawa i obowiązki oraz formy i tryb działania organów samorządu studenckiego określa 

regulamin samorządu studenckiego Akademii. 

4. Organy samorządu studenckiego Akademii uczestniczą w podejmowaniu decyzji 

w sprawach związanych z procesem kształcenia i wychowania młodzieży na zasadach 

określonych w Statucie Akademii oraz w niniejszym regulaminie. 

 

§ 13 

Władze i organy uczelni zobowiązane są do podejmowania działań zmierzających 

do zapewnienia równych szans realizacji planu i programu studiów przez studentów 

niepełnosprawnych. 

§ 14 

Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich studentów i pracowników Akademii. 
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II Organizacja studiów 

§ 15 

Rok akademicki rozpoczyna się nie później niż 01 października i trwa nie dłużej niż 

do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jeżeli dzień 01 października przypada 

na sobotę lub dzień świąteczny, rozpoczęcie roku akademickiego może zostać przesunięte 

na pierwszy dzień roboczy następujący po tych dniach. 

 

§ 16 

Rok akademicki obejmuje: 

 okres zajęć wynikający z planu studiów podzielony na dwa semestry: zimowy i letni, 

 dwie sesje egzaminacyjne – zimową i letnią, 

 ferie zimowe i ferie wiosenne oraz przerwę międzysemestralną, 

 egzaminy wstępne, 

 dwie sesje poprawkowe – zimową i letnią. 

 

§ 17 

1. Rektor określa dla każdego roku akademickiego kalendarz organizacji zajęć 

z uwzględnieniem: 

a) okresów trwania semestrów zimowego i letniego, 

b) okresów trwania zajęć dydaktycznych w każdym semestrze, 

c) okresów trwania sesji egzaminacyjnych i sesji poprawkowych, 

d) ferii zimowych w semestrze zimowym, przerwy międzysemestralnej, ferii 

wiosennych w semestrze letnim. 

2. Kalendarz organizacji zajęć określony w ust. 1 Rektor podaje do wiadomości najpóźniej 

na 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego. 

 

§ 18 

Rektor może określić pewne dni jako wolne od zajęć dydaktycznych tzw. dni rektorskie.  
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§ 19 

1.  Studia odbywają się według planów studiów (siatek godzin) i programów kształcenia, 

uchwalanych przez Rady Wydziałów, odrębnych dla studiów prowadzonych w formie 

stacjonarnej lub niestacjonarnej dla poszczególnych kierunków i specjalności. 

2.  Program kształcenia (dla określonego kierunku oraz dla określonego profilu i obszaru 

kształcenia) obejmuje opis zakładanych efektów kształcenia i program studiów 

stanowiący opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania tych efektów. 

3.  Zmiany w programach kształcenia mogą być wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia 

i są ogłaszane co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczą.  

4.  Uchwała Senatu określa efekty kształcenia, do których dostosowane są plany studiów 

i programy kształcenia, odpowiednie do poziomu, profilu i obszaru kształcenia. 

5.  Program studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zapewnia w obu tych formach 

uzyskanie takich samych efektów kształcenia. 

6.  Plan studiów (siatki godzin) określa listę przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych, 

których zrealizowanie warunkuje zaliczenie danego roku studiów. 

7.  Program studiów dla kierunku studiów, poziomu, profilu i obszaru kształcenia określa 

w szczególności: formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne), liczbę semestrów 

i liczbę punktów ECTS konieczną do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi 

studiów, sposób weryfikacji zakładanych efektów kształcenia, łączną liczbę punktów 

ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z przedmiotów obowiązkowych 

i fakultatywnych oraz minimalną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać  

z przedmiotów z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych. Program studiów 

określa również wymiar, zasady i formę odbywania praktyk. Program studiów zawiera 

opisy przedmiotów będących przedmiotem kształcenia. Opisy przedmiotów umieszcza się 

na stronie internetowej Akademii. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość skrócenia okresu 

studiowania określonych przedmiotów. W takim wypadku przyznaje się punkty ECTS 

przewidziane dla pełnego okresu studiowania tego przedmiotu. 

9. Plan studiów określa szczegółową organizację toku studiów. 
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10. Dziekan ogłasza plan studiów (siatki godzin) na dany rok najpóźniej na 3 miesiące przed 

rozpoczęciem roku akademickiego, a szczegółowe rozkłady zajęć podaje studentom 

do wiadomości nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem semestru. 

11. Student wybiera zajęcia fakultatywne według następujących zasad: 

a) decyzja odnośnie wyboru zajęć fakultatywnych przez zainteresowanych studentów 

musi być podjęta w terminie do 15 października na bieżący rok akademicki w przypadku 

studiów stacjonarnych, natomiast do 30 czerwca na kolejny rok akademicki w przypadku 

studiów niestacjonarnych. Należy w w/w terminie:  

- zapisać się na wybrane zajęcia u pedagoga prowadzącego przedmiot, 

- dokonać rejestracji w serwisie wirtualnej uczelni, 

- wybór fakultetów w serwisie wirtualnej uczelni skutkuje umieszczeniem przedmiotów 

na karcie egzaminacyjnej, 

b) listę fakultetów ogólnouczelnianych określa Senat Uczelni, 

c) listę fakultetów specjalistycznych dla danego kierunku i specjalności określa Rada 

Wydziału, 

d) decyzję o możliwości realizacji przedmiotu „Projekty artystyczne” podejmuje 

Dziekan. Temat projektu, realizowany program i opiekuna (pedagoga) należy uwzględnić 

w podaniu złożonym w Dziale Nauczania.  

e) wszystkie projekty artystyczne muszą być realizowane przez Akademię i nadzorowane 

przez opiekuna projektu (pedagoga), 

f) studenci studiów pierwszego stopnia dokonują wyboru przedmiotów tylko z listy 

fakultetów dla studiów pierwszego stopnia, 

g) studenci studiów drugiego stopnia dokonują wyboru przedmiotów z listy fakultetów 

dla studiów drugiego stopnia, 

h) studenci studiów drugiego stopnia mają także możliwość wyboru przedmiotów z listy 

fakultetów dla studiów pierwszego stopnia, o ile nie uczęszczali na dany przedmiot 

podczas studiów pierwszego stopnia; dokonanie wyboru może nastąpić po uzyskaniu 

akceptacji Prorektora ds. dydaktyki, 

i) plany studiów zawierają informacje o wymaganej ilości punktów ECTS do realizacji 

w ramach przedmiotów fakultatywnych; student ma możliwość zgromadzenia większej 

ilości punktów ECTS; punkty, które zostały uzyskane nadprogramowo zostają zaliczone 
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na poczet następujących po nim semestrów zgodnie z § 57 pkt c niniejszego regulaminu, 

z zastrzeżeniem, że minimalna ilość punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów 

jest zgodna z § 71 ust. 2,  

j) wpis na wybrany przedmiot fakultatywny zobowiązuje studenta do uczęszczania 

na zajęcia i jego zaliczenie, 

k) w przypadku braku uzyskania zaliczenia przedmiotu fakultatywnego przedmiot musi 

zostać powtórzony odpłatnie zgodnie z zasadami obowiązującymi w Akademii, 

l) przedmioty fakultatywne nie mogą być wykreślane z indeksu,  

ł) na niektórych zajęciach fakultatywnych obowiązują ograniczenia ilości 

uczęszczających osób; o przyjęciu do każdej grupy fakultatywnej decyduje kolejność 

zapisów. 

 

§ 20 

1. W celu umożliwienia studentom doskonalenia zawodowego oraz rozwoju naukowego 

i artystycznego przy Wydziałach i Katedrach mogą być tworzone Koła Naukowe. 

2. Koła Naukowe działają zgodnie ze Statutem Uczelni oraz Statutem Koła Naukowego. 

Opiekunem Koła Naukowego powinien być nauczyciel akademicki. Zasady wyznaczania 

opiekuna naukowego określa Statut. 

 

§ 21 

1. Student zobowiązany jest do odbycia praktyk zawodowych wynikających z planów 

studiów. 

2. Praktyki zawodowe odbywa się w trakcie całości studiów. 

3. Rodzaj i program praktyk zawodowych oraz wymiar godzin określają Rady Wydziałów.  

4. Zakres i wymiar praktyk zawodowych Dziekan podaje do wiadomości studentów 

w terminie ogłoszenia planu studiów. 

5. Student pobiera w Dziale Nauczania kartę praktyk.  

6. Zaliczenie całości praktyk zawodowych następuje przez wpis w indeksie, którego 

dokonuje Dziekan lub Kierownik Studiów na podstawie karty praktyk.  
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7. Student może być zwolniony z odbycia praktyki zawodowej jeżeli wykonuje  

lub wykonywał w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło zajęcia, 

które mogą być uznane za praktykę zawodową. 

Decyzje o przełożeniu praktyki zawodowej na inny termin lub zwolnieniu  

z jej odbywania podejmuje Dziekan. 

 

§ 22 

1. W odniesieniu do studentów: 

a) wyróżniających się w pracy artystycznej (naukowej) dopuszcza się możliwość 

zastosowania indywidualnego toku studiów (ocena z przedmiotu głównego lub 

średnia ocen przedmiotów kierunkowych musi wynosić minimum 24 punkty), 

b) którzy spełniają wszystkie kryteria ocen do uzyskania stypendium Rektora dla 

najlepszych studentów (zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialnej) 

dopuszcza się możliwość zastosowania indywidualnego toku studiów, 

c) dla wybitnie uzdolnionych studentów indywidualny tok studiów możliwy jest 

od momentu immatrykulacji za zgodą Rady Wydziału. 

2. Decyzję o indywidualnym toku studiów podejmuje Dziekan na wniosek studenta poparty 

opinią pedagoga prowadzącego. Dziekan powołuje opiekuna artystycznego (naukowego). 

Dziekan podejmuje decyzję o przyznaniu indywidualnego toku studiów po opracowaniu 

przez opiekuna planu i przedstawieniu go w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. 

Zatwierdzony przez Dziekana plan powinien przewidywać określoną za jego realizację 

punktację ECTS i sposób zaliczenia semestru. 

3. Indywidualny tok studiów oznacza wzbogacanie wiedzy i umiejętności studenta 

w ramach studiowanego kierunku lub kierunków pokrewnych oraz w działalności 

artystycznej lub naukowo - badawczej. 

4. Indywidualny tok studiów może oznaczać eliminację niektórych przedmiotów 

z programu obowiązkowego (standardowego) i zastąpienie ich przedmiotami 

pozostającymi w zgodzie z zainteresowaniami studenta. Indywidualny tok studiów może 

przewidywać skrócenie okresu nauki. 
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5. Szczegóły dotyczące możliwości modyfikowania programu standardowego w myśl 

założeń indywidualnego toku studiów określa Dziekan po konsultacji z opiekunem 

artystycznym (naukowym). 

6. W ramach indywidualnego toku studiów dopuszcza się możliwość zwolnienia studenta 

z obowiązku uczęszczania na niektóre zajęcia. Zwolnienia tego dokonuje Dziekan 

na wniosek opiekuna artystycznego (naukowego). Zwolnienie nie może mieć wpływu 

na uzyskanie założonych efektów kształcenia, a także wymaganej liczby punktów ECTS 

dla uzyskania kwalifikacji stopnia właściwego dla poziomu studiów. 

7. Dopuszcza się możliwość wcześniejszego zaliczania przedmiotów przez przystąpienie 

do egzaminów przed sesją oraz przez przystąpienie do egzaminów przed rozpoczęciem 

zajęć. Pomyślnie zdany egzamin zwalnia z obowiązku uczęszczania na dane zajęcia. 

8. W przypadkach uzasadnionych szczególną sytuacją życiową studenta, licznymi 

koncertami lub pracą artystyczną, Dziekan na wniosek studenta może zgodzić się, 

w porozumieniu z pedagogiem prowadzącym przedmiot, na zaliczenie zajęć w innym 

trybie.  

9. Student po zakończeniu każdego semestru składa Dziekanowi sprawozdanie 

zaopiniowane przez opiekuna. 

10. Student nie realizujący należycie indywidualnego programu studiów może być przez 

Dziekana skierowany do kontynuowania studiów w trybie zwykłym. Student może 

również z własnej inicjatywy zrezygnować z kontynuowania indywidualnego toku 

nauczania. Dziekan określa wówczas terminy uzyskania brakujących zaliczeń 

i egzaminów oraz wypełnienia innych obowiązków przewidzianych dla danego kierunku 

studiów. 

11.  W szczególnych przypadkach dla studentów zagranicznych Dziekan ma możliwość 

wyznaczenia innej organizacji studiów. 

 

§ 23 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza wobec studentów 

niepełnosprawnych, po uzyskaniu opinii właściwej Rady Wydziału student może odbywać 

studia według indywidualnego programu studiów. Przy ustalaniu indywidualnego programu 
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studiów stosuje się odpowiednio przepisy § 22 z wyłączeniem wymogów osiągnięcia 

minimum punktacji ocen warunkującego dopuszczenie indywidualnego toku studiów.  

 

§ 24 

Zasady i tryb potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów określa 

odrębny regulamin zatwierdzony przez Senat. 

 

III Prawa i obowiązki studenta 

§ 25 

Student ma prawo do: 

a) rozwijania własnych zainteresowań artystycznych i naukowych oraz w miarę możliwości 

Akademii korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń, środków 

materialnych oraz z pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Akademii, 

b) zrzeszania się w kołach artystycznych i naukowych oraz uczestniczenia w pracach 

artystycznych i naukowych realizowanych w Akademii, 

c) uzyskiwania nagród i wyróżnień,  

d) studiowania według indywidualnego toku studiów na zasadach określonych w § 22 i § 23 

niniejszego Regulaminu, 

e) zrzeszania się w organizacjach studenckich na zasadach określonych w ustawie z 27 lipca 

2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, 

f) rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych oraz korzystania 

w miarę możliwości w tym celu z urządzeń i środków materialnych Akademii, 

g) uzyskania urlopu od zajęć dydaktycznych na zasadach określonych w niniejszym 

regulaminie, 

h) uczestniczenia w zbiorowych wykładach otwartych na innych kierunkach studiów oraz 

w innych uczelniach, 

i) otrzymywania pomocy materialnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami, 

j) podejmowania pracy zarobkowej, o ile nie koliduje to z obowiązkami studenta. 
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§ 26 

1. Do obowiązków studenta należy pełne wykorzystanie możliwości kształcenia się, jakie 

stwarza mu Akademia oraz postępowanie zgodne z treścią ślubowania i regulaminem 

studiów. 

2. Student zobowiązany jest w szczególności do: 

a) uczestniczenia w zajęciach przewidzianych programem studiów, 

b) dbania o godność studenta i dobre imię Akademii, 

c) okazywania szacunku pracownikom szkoły i przestrzegania zasad współżycia 

koleżeńskiego, 

d) wykazywania troski i dbałości o mienie Akademii, 

e) przestrzegania przepisów obowiązujących w Akademii. 

 

§ 27 

1. Student zobowiązany jest do terminowego uzyskiwania zaliczeń, składania egzaminów 

i wypełniania innych obowiązków związanych z tokiem studiów. 

2. Usprawiedliwienie nieobecności u prowadzącego zajęcia powinno nastąpić tak wcześnie 

jak to możliwe. Prowadzący zajęcia określa wówczas sposób i termin wyrównania 

zaległości. Prowadzący zajęcia zawiadamia Dziekana o nieusprawiedliwionej 

nieobecności studenta na zajęciach, jeżeli nieobecność jest trzecią kolejną nieobecnością 

w semestrze. W wypadku nieobecności prowadzącego zajęcia, student ma prawo 

do zawiadomienia Dziekana o tym, że zajęcia się nie odbyły. 

3. Dziekan może uznać nieobecność studenta za usprawiedliwioną mimo nie przedłożenia 

zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu usprawiedliwiającego nieobecność 

jeżeli istnieją ważne przyczyny nieobecności na zajęciach. 

4. Student składa zaświadczenie lekarskie oraz inne dokumenty usprawiedliwiające 

nieobecność w Dziale Nauczania najpóźniej w pierwszym dniu obecności na zajęciach. 

5. Jeżeli jest to możliwe student zawiadamia o nieobecności i jej przyczynie przed 

terminem zajęć indywidualnych, na których będzie nieobecny, powiadamiając o tym 

telefonicznie lub pocztą elektroniczną pedagoga. 
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§ 28 

Dziekan może wyrazić zgodę na zmianę terminu zajęć, jeżeli jest to uzasadnione szczególnie 

ważnymi przyczynami. Zgoda ta wydawana jest na piśmie z jednoczesnym wyznaczeniem 

nowego terminu zajęć. Zgoda na zmianę terminu zajęć i wyznaczenie nowego terminu 

dokonywana jest w uzgodnieniu z pedagogiem prowadzącym zajęcia. Jeżeli zmiany terminu 

zajęć dokonuje pedagog, wniosek o zmianę terminu powinien zostać złożony do Dziekana 

z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni. 

 

§ 29 

1. Prowadzący zajęcia może odmówić prawa do wyrównania zaległości spowodowanych 

nieusprawiedliwioną nieobecnością albo określić tryb odmienny od przewidzianego 

planem zajęć, jeżeli wyrównanie zaległości wymagałoby zorganizowania dodatkowych 

zajęć. O warunkach takich prowadzący powiadamia studentów na pierwszych zajęciach 

z danego przedmiotu. 

2. W przypadku, gdy wyrównanie zaległości spowodowanych chorobą nie jest możliwe 

ze względu na charakter zajęć, Dziekan może zezwolić na wyrównanie powstałych 

zaległości w innym semestrze (roku), ale tylko w odniesieniu do jednego przedmiotu. 

Jeżeli nieobecność na zajęciach została spowodowana chorobą, a wyrównanie zaległości 

nie jest możliwe ze względu na charakter zajęć, Dziekan na wniosek studenta może 

udzielić urlopu dziekańskiego obejmującego okres od początku semestru. 

 

§ 30 

1. Studenci obowiązani są do informowania Akademii o miejscu zamieszkania oraz 

do bieżącej aktualizacji tej informacji. Jeżeli miejsce zamieszkania nie jest tożsame 

z miejscem czasowego pobytu studenci obowiązani są do podania adresu do doręczeń 

korespondencji. Informacje należy składać w Dziale Nauczania. 

2. Student zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Dział Nauczania o zmianie stanu 

cywilnego, nazwiska, a także o zmianie warunków materialnych, jeżeli wpływają one 

na przyznanie lub wysokość pomocy materialnej. 
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§ 31 

1. Za postępowanie uchybiające godności studenta lub naruszanie przepisów 

obowiązujących w Akademii, w tym także popełnienie czynu noszącego znamiona 

plagiatu, student ponosi odpowiedzialność przed władzami Akademii, komisją 

dyscyplinarną lub przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego. W stosunku 

do studenta, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków Dziekan może zastosować: 

 upomnienie ustne, 

 upomnienie z wpisem do indeksu, 

 skierować do Rektora wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. 

2. Odpowiedzialność dyscyplinarna studenta i zasady postępowania dyscyplinarnego 

regulują przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 

przepisy wydane na podstawie tej ustawy. 

3. Rektor może z własnej inicjatywy lub na wniosek organu samorządu studenckiego 

przekazać sprawę dyscyplinarną do sądu koleżeńskiego zamiast przekazać ją rzecznikowi 

dyscyplinarnemu. 

4. Za przewinienie mniejszej wagi Rektor może, z pominięciem komisji dyscyplinarnej lub 

sądu koleżeńskiego, wymierzyć studentowi karę upomnienia po uprzednim wysłuchaniu 

obwinionego lub jego obrońcy. 

5. Odpowiedzialność dyscyplinarna określona w niniejszym przepisie nie wyłącza 

odpowiedzialności karnej jeżeli odpowiedzialność taka jest przewidziana w przepisach 

ogólnie obowiązujących. 

 

§ 32 

1. Student może, w celu kontynuacji kształcenia, przenieść się do innej uczelni 

lub przenieść się z innej uczelni w tym także zagranicznej. 

2. Przeniesienie się studenta następuje za zgodą Dziekana wyrażoną w formie decyzji. 

Dziekan podejmuje decyzję po zapoznaniu się z przedstawioną przez studenta 

dokumentacją przebiegu studiów odbytych na innym Wydziale Akademii w razie zmiany 

kierunku studiów lub w innej uczelni w razie przeniesienia się studenta z tej Uczelni. 

Podejmując decyzję o przeniesieniu, Dziekan uwzględnia efekty kształcenia uzyskane 
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przez studenta w wyniku realizacji zajęć i praktyk odpowiadających zajęciom 

i praktykom określonym w planie studiów i programie kształcenia na kierunku studiów, 

na którym student studiuje. Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych na innym 

Wydziale, albo innej Uczelni – w tym uczelniach zagranicznych, w miejsce punktów 

przypisanych zajęciom i praktykom określonym w planie studiów i programie kształcenia 

jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów kształcenia. 

3. Warunkiem uzyskania zgody na przeniesienie jest wypełnienie przez studenta wszystkich 

obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w Uczelni, którą opuszcza. 

Wypełnienie obowiązków stwierdza Dziekan Uczelni, którą student opuszcza. 

4. Przeniesienie może nastąpić od nowego semestru po zaliczeniu semestru poprzedniego 

w Uczelni, którą student opuszcza. W szczególnych przypadkach prawo do przeniesienia 

się przysługuje także na pierwszym roku w trakcie pierwszego semestru studentowi, 

który nie uzyskał jeszcze żadnych zaliczeń i nie składał egzaminów. Wyrażając zgodę 

na przyjęcie, Dziekan określa tryb i terminy wyrównania różnic wynikających z planu 

i programu studiów. 

5. Decyzja Dziekana wydawana jest na piśmie. 

6. Przenoszenie zajęć odbywa się z uwzględnieniem następujących warunków: 

a) student uzyskał zakładane efekty kształcenia oraz otrzymał nie mniej niż 30 punktów 

ECTS za zaliczenie każdego semestru, 

b) punkty ECTS zostały przypisane za: 

- zaliczenie zajęć i praktyk przewidzianych w programie kształcenia, przy czym liczba 

punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny, a warunkiem ich przyznania jest 

spełnienie przez studenta wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów 

kształcenia, potwierdzonych zaliczeniem zajęć lub praktyk 

- przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej lub przygotowanie do egzaminu 

dyplomowego zgodnie z programem kształcenia. 

7. Student przenoszący się z innej uczelni otrzymuje taką samą liczbę punktów ECTS jaka 

jest przypisana efektom kształcenia uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich 

zajęć i praktyk w Akademii. 

8. Student studiów niestacjonarnych na swój wniosek może starać się o przeniesienie 

na studia stacjonarne na tym samym kierunku (specjalności). Warunkiem przeniesienia 
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jest zwolnienie się miejsca na tym roku studiów stacjonarnych, na który student się 

ubiega i może ono nastąpić nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów, 

z których następuje przeniesienie. W wypadku mniejszej liczby miejsc niż liczba 

złożonych przez studentów wniosków o przeniesienie, Wydziałowa Komisja 

Rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji wniosków biorąc pod uwagę studentów mających 

najlepsze wyniki w nauce oraz opinię pedagoga przedmiotu głównego na studiach, 

z których ma nastąpić przeniesienie. Warunkiem przeniesienia jest uzyskanie wyników 

wymaganych dla przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów ustalonych 

w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej obowiązującym w Akademii. Decyzję 

w sprawie przeniesienia podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, po zaliczeniu 

przez studenta pełnego roku. 

9. Student studiów niestacjonarnych, który nie został zakwalifikowany do przeniesienia 

na studia stacjonarne, może przystąpić do egzaminów wstępnych na te studia 

prowadzonych w ramach rekrutacji. Jeżeli nie zdał egzaminów, student może 

kontynuować studia na studiach niestacjonarnych.  

 

§ 33 

W szczególnych przypadkach, zwłaszcza uzasadnionych przyczynami zdrowotnymi, student 

może zmienić kierunek lub specjalność studiów w Akademii za zgodą Dziekana Wydziału 

przyjmującego. Zmiana kierunku lub specjalności może nastąpić po zaliczeniu roku 

na kierunku lub specjalności, na którym student rozpoczął studia. Przeniesienie zajęć 

zaliczonych przez studenta następuje według zasad określonych w §32. 

 

§ 34 

1. Wszystkie formalności związane ze zmianą kierunku studiów, specjalności studiów, 

rodzaju studiów powinny być zakończone najpóźniej do 15 października, formalności 

związane ze zmianą uczelni powinny być zakończone najpóźniej do 15 października 

w semestrze zimowym lub do końca lutego w semestrze letnim. 

2. W wyjątkowych przypadkach termin ten może być przesunięty za zgodą Dziekana. 
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§ 35 

O podjęciu studiów na innym kierunku lub specjalności student obowiązany jest zawiadomić 

pisemnie Dziekana. 

 

§ 36 

Dziekan może zezwolić studentowi na uczestniczenie w zajęciach oraz przystępowanie 

do zaliczeń i egzaminów przewidzianych planem następnych lat studiów. 

 

IV Zaliczenie roku 

§ 37 

Okresem zaliczeniowym jest rok akademicki i semestr. Zaliczanie semestru i roku odbywa 

się na podstawie złożonych przez studenta dokumentów: indeksu i karty egzaminacyjnej, 

a także składanych przez pedagogów protokołów egzaminacyjnych. Dokumenty należy 

składać do końca sesji poprawkowej. 

 

§ 38 

1. Przed przystąpieniem do sesji egzaminacyjnej należy uzyskać zaliczenia z przedmiotów 

obowiązujących w danym semestrze czy roku. Dopuszcza się brak nie więcej jak dwu 

zaliczeń z przedmiotów nie objętych egzaminami w tej sesji. Brakujące zaliczenia należy 

uzyskać do końca sesji egzaminacyjnej. W wyjątkowych przypadkach Dziekan Wydziału 

przeprowadzającego egzamin może warunkowo dopuścić do egzaminu studenta nie 

posiadającego wymaganej ilości zaliczeń. 

2. Do sesji może być dopuszczony wyjątkowo student, który z przyczyn uznanych przez 

Dziekana za usprawiedliwione nie uzyskał zaliczenia z przedmiotu lub przedmiotów 

objętych egzaminem w tej sesji. Przed przystąpieniem do egzaminu z przedmiotu 

niezaliczonego student obowiązany jest uzyskać brakujące zaliczenia. 

3. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów 

obowiązujących w danym semestrze czy roku akademickim, uzyskanie wymaganej ilości 

punktów ECTS oraz złożenie z wynikiem pozytywnym obowiązujących w tym semestrze 

czy roku akademickim egzaminów. 
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§ 39 

Prowadzący zajęcia ma prawo odmówić zaliczenia przedmiotu oraz dopuszczenia 

do egzaminu jeżeli: 

a) student opuścił w ciągu semestru więcej niż 3 zajęcia bez uznanego za uzasadnione 

usprawiedliwienia, 

b) student opuścił z przyczyn usprawiedliwionych więcej niż 50% zajęć, które nie zostały 

wyrównane, 

c) student nie zrealizował programu, 

d) student nie spełnił wymagań określonych przez pedagoga prowadzącego przedmiot. 

 

§ 40 

1. Student uczestniczący w pracach artystycznych (np. udział w konkursach, festiwalach lub 

innych znaczących imprezach) lub pracach badawczych może być zwolniony z udziału 

w niektórych zajęciach z przedmiotu, z którym tematycznie związana jest realizowana 

praca. Studentowi można również zaliczyć ćwiczenia, zajęcia seminaryjne lub egzaminy 

z przedmiotu, z którym tematycznie związana jest dana praca (artystyczna lub 

badawcza). 

2. Zaliczenia dokonuje Dziekan w porozumieniu z pedagogiem wykładającym dany 

przedmiot. 

3. Student, który w danym semestrze brał udział w konkursie ogólnopolskim lub 

międzynarodowym, lub zakwalifikował się do finału konkursu uzyskując nagrodę lub 

miejsce punktowane może być zwolniony z egzaminu semestralnego z przedmiotu 

kierunkowego z zaliczeniem tego egzaminu na ocenę celującą (24-25 punktów) lub 

bardzo dobrą (23 punkty). W razie, gdy konkurs odbywał się w okresie wakacyjnym, 

zwolnienie z egzaminu następuje w semestrze zimowym. Decyzję o zwolnieniu i ocenie 

podejmuje Rada Wydziału na wniosek Dziekana lub Kierownika Katedry. 

 

§ 41 

1. Szczegółowy rozkład egzaminów w danym semestrze ogłasza Dziekan na co najmniej 

14 dni przed sesją egzaminacyjną. 
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2. Dziekan w uzasadnionych przypadkach ma prawo wyznaczyć wcześniejszy termin 

egzaminu niż w czasie sesji egzaminacyjnej. 

 

§ 42 

Student odbiera kartę egzaminacyjną z Działu Nauczania przed rozpoczęciem sesji. 

 

§ 43 

1. Niezgłoszenie się w ustalonym terminie na egzamin lub na zaliczenie bez 

usprawiedliwienia jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

Usprawiedliwienie nieobecności powinno być złożone przez studenta Dziekanowi 

najpóźniej w dniu egzaminu lub zaliczenia, a w wyjątkowych wypadkach do zakończenia 

sesji egzaminacyjnej. 

2. W wypadku usprawiedliwienia nieobecności przez studenta, Dziekan w porozumieniu 

z pedagogiem z danego przedmiotu, wyznacza nowy termin egzaminu lub zaliczenia. 

Jeżeli okres usprawiedliwionej nieobecności studenta na to pozwala, nowy termin 

powinien być wyznaczony w ramach sesji. Jeżeli nie jest to możliwe, Dziekan wyznacza 

termin egzaminu lub zaliczenia w okresie trwania sesji poprawkowej. 

 

§ 44 

1. Student przystępujący do egzaminu ma obowiązek przedłożyć indeks i kartę 

egzaminacyjną. 

2. Student przystępujący do egzaminu poprawkowego ma obowiązek przedłożyć indeks 

i kartę egzaminacyjną.  

3. Egzaminujący dokonuje wpisu do karty egzaminacyjnej i do indeksu w sposób 

następujący: 

a) w przypadku zaliczenia przedmiotu wpisuje się skrót „zal”; 

b) w przypadku zaliczenia z oceną – ocenę punktową oraz ocenę słowną lub ocenę 

punktową oraz ocenę liczbową; 

c) w przypadku egzaminu – ocenę punktową oraz ocenę słowną lub ocenę punktową 

oraz ocenę liczbową; 
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4. Brak wpisu „zal”, a w przypadku zaliczenia z oceną brak oceny lub ocena 

„niedostateczna” (pkt 0 - 10) są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu. 

5. Przy przepisywaniu ocen uzyskanych na studiach w uczelniach zagranicznych podjętych 

w ramach programu Erasmus+ odpowiednio do ocen punktowych stosuje się skalę ocen 

ECTS (skala ECTS w § 82 ust. 3). 

 

§ 45 

Wykaz przedmiotów kończących się w danej sesji egzaminem, zaliczeniem ze stopniem, 

bądź zaliczeniem bez stopnia zawiera plan studiów (siatka godzin).  

 

§ 46 

1. Student zobowiązany jest w terminie do końca sesji egzaminacyjnej złożyć w Dziale 

Nauczania indeks i kartę egzaminacyjną. Niezłożenie indeksu i karty egzaminacyjnej 

może spowodować skreślenie z listy studentów. Niezłożenie indeksu i karty 

egzaminacyjnej w terminie skutkuje nieprzyznaniem stypendium rektora dla najlepszych 

studentów. 

2. Indeks i karta egzaminacyjna powinny zawierać wszystkie wymagane wpisy. Student ma 

obowiązek pilnować poprawności wpisów do karty egzaminacyjnej i indeksu. Oddanie 

karty egzaminacyjnej i indeksu do Działu Nauczania przez studenta jest jednocześnie 

akceptacją dokonanych wpisów. 

3. W szczególnych przypadkach na uzasadniony wniosek studenta Dziekan może 

przedłużyć danemu studentowi sesję egzaminacyjną. W przypadku przedłużenia sesji 

egzaminacyjnej, indeks i kartę egzaminacyjną należy złożyć w Dziale Nauczania 

niezwłocznie po złożeniu egzaminów. 

 

§ 47 

1. Egzaminy może przeprowadzić jeden egzaminator lub komisja egzaminacyjna. Decyzję 

w tym zakresie podejmuje Dziekan. 

2. Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej jest Dziekan lub Prodziekan albo 

wyznaczony przez Dziekana Kierownik Katedry lub samodzielny pracownik naukowo-

dydaktyczny. 
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3. W składzie każdej komisji egzaminacyjnej musi być przynajmniej 1 samodzielny 

pracownik naukowo-dydaktyczny. Przy egzaminach dyplomowych powinno być 

co najmniej 3 samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych (na kierunku 

muzykoterapia 2 samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych). 

4. Egzamin oceniają wszyscy członkowie komisji, łącznie z adiunktami, asystentami 

i wykładowcami oraz pedagogiem prowadzącym. Egzamin dyplomowy oceniają 

samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni, adiunkci oraz pedagog prowadzący.  

5. Protokół egzaminacyjny podpisują wszyscy oceniający członkowie komisji 

egzaminacyjnej.  

6. Wpisu oceny z egzaminu do indeksu dokonuje samodzielny pracownik naukowy-

dydaktyczny lub osoba funkcyjna. 

 

§ 48 

Studenci powinni być oceniani według opublikowanych i konsekwentnie stosowanych 

kryteriów przepisów i procedur. 

 

§ 49 

1. Przy egzaminach i zaliczeniach ze stopniem stosuje się następujące oceny: 

Ocena słowna  Ocena punktowa  Ocena liczbowa 

celujący    (25-24 punktów)      6,0 

bardzo dobry  (23-21 punktów)     5,0 

dobry +    (20-19 punktów)     4,5 

dobry    (18-16 punktów)     4,0 

dostateczny +   (15-14 punktów)      3,5 

dostateczny   (13-11 punktów)     3,0 

niedostateczny  (10-0 punktów)     2,0 

2. Oceny ze wszystkich egzaminów i zaliczeń ze stopniem wpisywane są do indeksu i karty 

egzaminacyjnej. 
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§ 50 

Zasady oceniania na egzaminach komisyjnych reguluje Uchwała Senatu nr 21/2011 

z dnia 28 września 2011 roku. 

 

§ 51 

Główne przedmioty kierunkowe dla poszczególnych kierunków i specjalności dla studiów 

ustala się następująco: 

 

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej 

 kierunek dyrygentura 

studia pierwszego oraz drugiego stopnia – dyrygentura 

 kierunek muzyka w mediach 

rok I – studia pierwszego stopnia – style i gatunki muzyki 

rok II i III – studia pierwszego stopnia – krytyka muzyczna 

rok I - studia drugiego stopnia – seminarium analizy i interpretacji dzieła 

muzycznego 

rok II - studia drugiego stopnia - praca magisterska 

 kierunek kompozycja i teoria muzyki, specjalność kompozycja 

studia pierwszego oraz drugiego stopnia – kompozycja 

 kierunek kompozycja i teoria muzyki, specjalność kompozycja muzyki filmowej 

rok I – studia pierwszego stopnia – kompozycja 

rok II i III – studia pierwszego stopnia – kompozycja muzyki filmowej 

studia drugiego stopnia – kompozycja muzyki filmowej 

 kierunek kompozycja i teoria muzyki, specjalność teoria muzyki 

rok I – studia pierwszego stopnia – harmonia 

rok II – studia pierwszego stopnia – kształcenie słuchu 

rok III – studia pierwszego stopnia – historia muzyki powszechnej 

rok I – studia drugiego stopnia – metodologia pracy badawczej 

rok II – studia drugiego stopnia – praca magisterska 

 kierunek kompozycja i teoria muzyki, specjalność rytmika 
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studia pierwszego oraz drugiego stopnia – rytmika 

 kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

studia pierwszego – dyrygowanie  

 kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność edukacja 

i animacja muzyczna, studia drugiego stopnia  

I rok - sem. I - pedagogika muzyczna 

            sem. II - improwizacja fortepianowa 

II rok - sem. III - animacja i organizacja projektów artystyczno-edukacyjnych 

          - sem. IV - dyrygowanie 

 kierunek muzykoterapia  

rok I studia pierwszego stopnia – wprowadzenie do muzykoterapii 

rok II studia pierwszego stopnia – muzykoterapia kliniczna 

rok III studia pierwszego stopnia – rytmikoterapia 

Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu 

 kierunek instrumentalistyka (z wyjątkiem specjalności fortepian kameralny)   

studia pierwszego oraz drugiego stopnia – instrument główny 

 kierunek instrumentalistyka, specjalność fortepian kameralny 

studia drugiego stopnia – kameralistyka 

Wydział Instrumentalny 

 studia pierwszego oraz drugiego stopnia – instrument główny 

Wydział Wokalno-Aktorski 

 kierunek wokalistyka, specjalność wokalno – aktorska 

studia pierwszego oraz drugiego stopnia – śpiew solowy 

 kierunek musical i choreografia, specjalność musical  

studia pierwszego stopnia – podstawy śpiewu musicalowego 

studia drugiego stopnia – śpiew musicalowy 

 kierunek musical i choreografia, specjalność choreografia i techniki tańca (studia 

stacjonarne) 

rok I – studia pierwszego stopnia – ruch sceniczny 

rok II – studia pierwszego stopnia – wprowadzenie do choreografii 
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rok III – studia pierwszego stopnia – technika tańca współczesnego 

 kierunek musical i choreografia, specjalność choreografia i techniki tańca (studia 

niestacjonarne) 

rok I – studia pierwszego stopnia – wprowadzenie do choreografii 

rok II i III – studia pierwszego stopnia – kompozycja tańca 

 kierunek musical i choreografia, specjalność choreografia 

studia drugiego stopnia – struktury choreograficzne 

 kierunek musical i choreografia, specjalność wokalistyka estradowa  

studia pierwszego oraz drugiego stopnia – emisja głosu 

 kierunek produkcja muzyczna i realizacja dźwięku, specjalność produkcja 

muzyczna 

studia pierwszego stopnia – organizacja produkcji muzycznej 

 kierunek produkcja muzyczna i realizacja dźwięku, specjalność realizacja dźwięku 

studia pierwszego stopnia – realizacja nagrań. 

 

§ 52 

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z jednego lub więcej przedmiotów 

kierunkowych, studentowi przysługuje prawo do jednego powtórnego egzaminu z każdego 

z tych przedmiotów przed komisją powołaną przez Dziekana w terminie do końca sesji 

poprawkowej. 

 

§ 53 

1. Egzamin poprawkowy z przedmiotu kierunkowego odbywa się przed komisją, w skład 

której wchodzą Dziekan lub Prodziekan, Kierownik właściwej Katedry, pedagog 

prowadzący danego studenta oraz wyznaczeni przez Dziekana pedagodzy danej Katedry. 

2. Egzamin poprawkowy z innych przedmiotów przeprowadza samodzielny pracownik 

prowadzący przedmiot lub komisja według decyzji Dziekana. 

3. Egzamin przed Komisją przeprowadza się w formie egzaminu komisyjnego, w terminie 

ustalonym przez Dziekana. 
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4. Uczestnikiem egzaminu komisyjnego na prawach obserwatora może być student lub 

nauczyciel akademicki wskazany przez studenta. Egzamin może się odbyć pomimo 

nieobecności obserwatora wskazanego przez studenta. 

5. Wynik egzaminu Komisja ustala na podstawie zasad oceniania na egzaminach 

uchwalonych przez Senat Uczelni. 

 

§ 54 

1. W uzasadnionych przypadkach Dziekan wyznacza egzamin w innym terminie niż 

w terminie sesji – nie później jednak niż do końca sesji poprawkowej danego semestru. 

2. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może wyznaczyć termin egzaminu po sesji 

poprawkowej. W takim wypadku nie stosuje się § 46 ust. 1. 

 

§ 55 

1. Student jest informowany o uzyskanych wynikach zaliczeń i egzaminów poprzez wpis 

w indeksie, karcie egzaminacyjnej oraz serwisie wirtualnej uczelni. 

2. Zaliczenie semestru potwierdza Dziekan wpisem do karty egzaminacyjnej i indeksu. 

3. Zaliczenie semestru jest równoznaczne z dopuszczeniem studenta do studiów 

na kolejnym semestrze. Pomimo niezaliczenia semestru student po uzyskaniu zgody 

Dziekana może uczęszczać warunkowo na zajęcia na kolejnym semestrze. 

4. Uzyskanie wszystkich wymaganych planem studiów zaliczeń jest równoznaczne 

z dopuszczeniem studenta do egzaminu dyplomowego tego stopnia studiów. 

 

§ 56 

1. W Akademii stosowany jest system punktów zaliczeniowych odpowiadający systemowi 

ECTS.  

2. Liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez Uczelnię zgodnie 

z planem studiów i programem kształcenia oraz indywidualną pracą. 

3. Punkty ECTS przyznaje się za: 

a) zaliczenie każdego z przedmiotów oraz praktyk przewidzianych w programie studiów, 

b) przygotowanie do egzaminu dyplomowego. 
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4. Punkty przyporządkowane są przedmiotom występującym w programie kształcenia. Ilość 

punktów przyporządkowanych poszczególnym przedmiotom z uwzględnieniem 

indywidualnej pracy studenta określa Rada Wydziału. Liczba punktów ECTS 

przewidziana planem studiów dla roku akademickiego wynosi 60, w tym nie mniej niż 30 

dla I semestru studiów pierwszego i drugiego stopnia, przy czym uzyskana ocena 

końcowa nie ma wpływu na wysokość tej liczby. 

5. Student akumuluje punkty ECTS przypisane przedmiotom przewidzianym w planie 

studiów i programie kształcenia oraz przedmiotom fakultatywnym, a także przedmiotom 

zaliczonym poza Akademią w tym w uczelniach zagranicznych za zasadach określonych 

w § 65 Regulaminu. 

6. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie w sumie następującej ilości punktów 

ECTS (łącznie z nadwyżkami z poprzedniego semestru): 

po 1 semestrze 30 ects  /  po 2 semestrze 60 ects 

po 3 semestrze 90 ects  /  po 4 semestrze 120 ects 

po 5 semestrze 150 ects  /  po 6 semestrze 180 ects 

po 7 semestrze 210 ects  / po 8 semestrze 240 ects 

7. Zarówno na pierwszym jak i na drugim stopniu studiów student może uzyskać 

dodatkowo po 10 punktów ECTS. W przypadku przekroczenia limitu punktów ECTS, 

Akademia pobiera dodatkowe opłaty zgodnie z decyzją Rektora, z wyłączeniem 

przypadków, kiedy student uzyskał nadprogramową ilość punktów w ramach wyjazdu 

w programie Erasmus +. 

 

§ 57 

Student uzyskuje zaliczenie semestru jeżeli: 

a) uzyskał zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów 

danego semestru, oraz 

b) otrzymał oceny co najmniej dostateczne ze wszystkich egzaminów i zaliczeń 

ze stopniem, oraz 

c) uzyskał ilości punktów ECTS przewidzianych programem w semestrze (możliwe jest 

uzyskanie punktów awansem oraz ich prolongata) zgodnie z § 56 ust. 6, oraz 
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d) uzyskał w indeksie na koniec roku akademickiego potwierdzenie z biblioteki 

Akademii zwrotu wypożyczonych wydawnictw. 

 

§ 58 

1. W stosunku do studenta, który nie zaliczył roku studiów lub semestru, Dziekan wydaje 

decyzję o: 

a) zezwoleniu na odpłatne powtarzanie roku studiów (semestru), 

b) skreśleniu z listy studentów. 

2. Student może uzyskać zezwolenie na nieodpłatne powtarzanie roku lub semestru, kiedy 

przyczyną niezaliczenia była długotrwała choroba lub inne niezawinione okoliczności 

losowe. 

 

§ 59 

Student może uzyskać zezwolenie na powtarzanie roku lub semestru nie więcej niż jeden raz 

w okresie studiów pierwszego i jeden raz w okresie studiów drugiego stopnia chyba, 

że przyczyną powtórnego niezaliczenia roku lub semestru była długotrwała choroba. 

 

§ 60 

Student powtarzający rok lub semestr ma obowiązek uczęszczać na wszystkie zajęcia 

indywidualne i zbiorowe przewidziane w planie studiów danego roku lub semestru. 

Na wniosek studenta Dziekan zwalnia studenta z uczęszczania na zajęcia, zaliczeń 

i egzaminów z tych przedmiotów, z których otrzymał on uprzednio ocenę pozytywną 

(w wyznaczonych przez Dziekana przypadkach wymagana jest zgoda pedagoga 

prowadzącego przedmiot).  

 

§ 61 

1. Dziekan może udzielić warunkowego zezwolenia na kontynuację studiów w semestrze 

lub roku następnym w wypadku: 

a) otrzymania nie więcej niż dwu ocen niedostatecznych z egzaminu z przedmiotu 

innego niż główny przedmiot kierunkowy, lub 



 

 30 

b) nieuzyskania zaliczenia z nie więcej niż dwu przedmiotów z wyłączeniem głównych 

przedmiotów kierunkowych, lub 

c) nieuzyskania, z przyczyn zawinionych przez studenta, wymaganej dla semestru ilości 

punktów ECTS zgodnie z § 56 ust. 6 . 

2. Ilość nieuzyskanych zaliczeń lub niezdanych egzaminów łącznie nie może być większa 

niż dwa. 

3. Decyzja o warunkowym zezwoleniu na kontynuację studiów wpisywana jest do indeksu. 

4. W wypadku warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w następnym semestrze, 

student zobowiązany jest do złożenia zaległych egzaminów i zaliczeń w terminie 

określonym przez Dziekana. 

5. Student może uzyskać zezwolenie na warunkowe podjęcie studiów na następnym 

semestrze nie więcej niż dwa razy w okresie studiów pierwszego stopnia i jeden raz 

w okresie studiów drugiego stopnia. 

 

§ 62 

W wypadku niezaliczenia przedmiotu głównego kierunkowego student powtarza semestr. 

 

§ 63 

1. W przypadku powtarzania roku (semestru) lub przedmiotu z przyczyn zawinionych przez 

studenta (np. w wyniku niezadowalających wyników w nauce) jest pobierana opłata 

pokrywająca koszty kształcenia w wysokości ustalonej przez Rektora. 

2. Brak zaliczenia lub niezdany egzamin: 

a) z przedmiotu głównego kierunkowego wiąże się z odpłatnym powtarzaniem semestru, 

b) z innego przedmiotu powoduje odpłatne powtarzanie semestru z danego przedmiotu, 

c) z więcej niż dwóch przedmiotów wiąże się z odpłatnym powtarzaniem semestru. 

3. Rektor ustala wysokość opłaty: 

a) powtarzanie semestru z przyczyn zawinionych przez studenta, 

b) powtarzanie przedmiotu indywidualnego z przyczyn w/w,  

c) powtarzanie przedmiotu grupowego, 

d) powtarzanie przedmiotu zbiorowego, 
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4. Wysokość opłat ustala Rektor według zasad określonych w art. 99 Ustawy                         

z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

§ 64 

Akademia uznaje zaliczenie uzyskane wcześniej przez studentów z zachowaniem 

następujących zasad: 

1. Student składa podanie do właściwego Dziekana z prośbą o uznanie zaliczenia 

wskazanego przedmiotu. 

2. W przypadku uzyskania zaliczenia w uczelni macierzystej, na innym kierunku lub 

specjalności, decyzję w zakresie zaliczenia przedmiotu podejmuje Dziekan. 

W szczególnych przypadkach Dziekan może poprosić o konsultację pedagoga 

prowadzącego dany przedmiot. 

3. Dziekan lub pedagog prowadzący na wniosek Dziekana, dokonuje przepisania zaliczenia 

przedmiotów (w tym z otrzymaną wcześniej oceną) uzyskanego w innej uczelni, jeżeli 

treści programowe zaliczonego wcześniej przedmiotu pokrywają się z wymogami 

obowiązującymi w Akademii. 

4. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej nauczyciel akademicki może 

zaproponować Dziekanowi następujące warianty: 

a) przepisanie wcześniej uzyskanego zaliczenia przedmiotu (w tym z oceną), 

b) przeprowadzenie egzaminu (jeżeli rezultat rozmowy kwalifikacyjnej wskazuje 

na konieczność szczegółowego sprawdzenia wiedzy i umiejętności studenta), którego 

wynik zdecyduje o całkowitym zaliczeniu przedmiotu (w tym z oceną, jeśli wymaga 

tego plan studiów), cząstkowym zaliczeniu przedmiotu, polegającym na uznaniu 

części kursu lub niezaliczeniu przedmiotu. 

5. W przypadku zaliczenia przedmiotu Dziekan wpisuje punkty ECTS stosowane w naszej 

Uczelni zgodnie z ustaleniami właściwej Rady Wydziału: 

a) całkowite zaliczenie przedmiotu upoważnia do przyznania łącznej sumy punktów 

ECTS przypadających na dany przedmiot; 

b) cząstkowe zaliczenie przedmiotu wymaga zastosowania proporcjonalnej liczby 

punktów ECTS. 
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6. Punkty ECTS uzyskane poza Akademią uznaje się bez ponownego sprawdzania 

osiągnięcia założonych efektów kształcenia, jeżeli kształcenie odbywało się zgodnie 

z porozumieniem o realizacji programu kształcenia zawartym pomiędzy obiema 

uczelniami. 

7. Punkty ECTS uzyskane poza Akademią mogą zostać uznane i przepisane w miejsce 

punktów z przedmiotów zawartych w planie studiów i wynikających z programów 

nauczania, w przypadku zbieżności efektów kształcenia tych przedmiotów w obydwu 

uczelniach. 

8. Decyzję o uznaniu punktów ECTS podejmuje Dziekan po zapoznaniu się z dokumentacją 

przebiegu studiów odbytych poza Akademią, przedłożoną przez studenta. 

9. Przenoszenie i uznawanie przedmiotów i punktów ECTS osiągniętych przez studenta po 

urlopie dziekańskim udzielonym w czasie studiów dokonywane jest z zachowaniem 

następujących zasad: 

a) student zobowiązany jest uzyskać sumę punktów ECTS przewidzianą dla studiów, 

na których podjął studia po urlopie dziekańskim, 

b) student zobowiązany jest zrealizować przedmioty przewidziane aktualnym 

programem studiów, na których podjął studia po urlopie dziekańskim. 

 

§ 65 

Zasady zaliczania semestru oraz roku, w którym miał miejsce wyjazd w ramach 

programu Erasmus+: 

1. Studenci realizujący studia w ramach programu Erasmus+, zobowiązani są 

do rozliczenia okresu pobytu w uczelni zagranicznej na podstawie indywidualnego 

programu studiów zaakceptowanego przez Dziekana oraz uczelnię do której wyjeżdża 

student. 

2. Zatwierdzenie indywidualnego programu studiów zagranicznych oznacza uznanie go 

za równoważnym z programem studiów obowiązującym w Akademii. 

3. Uczelnia macierzysta przepisuje punkty uzyskane przez studenta w innych uczelniach 

w ciągu porównywalnego okresu studiów. 

Zgodnie z systemem ECTS: 

- pełen rok akademicki odpowiada 60 punktom, 
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- semestr odpowiada 30 punktom, 

- trymestr odpowiada 20 punktom. 

4. Studenci roku dyplomowego mają możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus+ 

tylko w semestrze zimowym. 

5. Aby zaliczyć semestr, w którym miał miejsce wyjazd w ramach programu Erasmus+, 

student roku dyplomowego powinien do końca sesji poprawkowej zebrać 30 punktów 

i zdać tyle egzaminów, ile przewiduje program studiów w Akademii.  

6. Zaliczenia i oceny uzyskane na uczelni zagranicznej przepisuje Dziekan na podstawie 

przedstawionych przez studenta dokumentów. 

7. Przedmioty oraz formy zaliczenia, które różnią się w uczelni macierzystej i zagranicznej, 

uznaje Dziekan.  

8. Egzaminy dyplomowe mogą być zaliczone tylko na podstawie złożenia ich w Akademii. 

9. Jeżeli ocena z przedmiotu zdanego w uczelni zagranicznej jest negatywna, student może 

przystąpić do zaliczenia lub egzaminu poprawkowego w Akademii. 

10. Na podstawie porozumienia w sprawie skali ocen ustalono poniższe zasady transferu  

ocen w systemie ECTS: 

Ocena ECTS A (excellent)   bardzo dobry (5,0) 

Ocena ECTS B (very good)   dobry plus (4,5)  

Ocena ECTS C (good)   dobry (4,0) 

Ocena ECTS D (satisfactory)  dostateczny plus (3,5) 

Ocena ECTS E (sufficient)   dostateczny (3,0) 

Ocena ECTS F (fail)    niedostateczny (2,0) 

W wypadku braku wyrażenia według w/w skali oceny, uzyskanej przez studenta 

po zaliczeniu przedmiotu w uczelni zagranicznej (np. zastosowanie ewaluacji 

procentowej), przeliczenia wyników dokonuje Dziekan. 

11.  W przypadku uzyskania większej niż maksymalna liczba punktów ECTS, student 

nie ponosi dodatkowych kosztów. 

 

§ 66 

1. Skreślenie z listy studentów następuje w przypadku: 

a) niepodjęcia studiów, 
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b) rezygnacji ze studiów, 

c) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, 

d) uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego, 

e) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni, 

f) nie uzupełniania brakującej punktacji ECTS wymaganej do ukończenia studiów. 

2. Niepodjęcie studiów stwierdza się: 

a) jeżeli student pierwszego roku nie zgłosi się na inaugurację roku akademickiego oraz 

w terminie 7 dni od inauguracji roku nie odbierze legitymacji studenckiej i indeksu, 

b) jeżeli student wyższych lat studiów w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia semestru 

nie zgłosi się na zajęcia. 

3. Student może być także skreślony z listy studentów w przypadku: 

a) stwierdzenia braku postępów w nauce, 

b) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie, 

c) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów, 

d) niepodpisania przez studenta przedłożonej przez uczelnię umowy o warunkach 

odpłatności za studia lub usługi edukacyjne w terminie 14 dni od rozpoczęcia roku 

akademickiego lub semestru.  

4. Brak postępów w nauce stwierdza Dziekan, jeżeli student nie przystąpił do sesji 

egzaminacyjnej, nie uzyskał wymaganej liczby punktów ECTS lub nie uzyskał 

wymaganych zaliczeń, a także w razie nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach 

w okresie dłuższym niż 14 dni. 

5. Decyzję o skreśleniu z listy studentów podejmuje Dziekan. Decyzja wydawana jest 

na piśmie i zawiera uzasadnienie skreślenia z listy studentów. Od decyzji przysługuje 

odwołanie do Rektora. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem Dziekana 

w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Dziekana. Decyzja Rektora jest ostateczna. 

6. W stosunku do studenta, który nie zaliczył I roku studiów (semestru na I roku studiów) 

Dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów, a w sytuacjach szczególnych 

decyzję o warunkowym zezwoleniu na podjęcie studiów w roku (semestrze) następnym. 

7. Student może dokonać rezygnacji ze studiów. Rezygnacja powinna być złożona w formie 

pisemnej i wniesiona do właściwego Dziekana. 
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§ 67 

1. Student, który podczas pierwszego roku przerwał studia lub został skreślony z listy 

studentów, może starać się o ponowne przyjęcie na studia zgodnie z zasadami rekrutacji. 

2. Student, który po zaliczeniu pierwszego roku przerwał studia lub został skreślony z listy 

studentów może ubiegać się o ponowne przyjęcie na studia. Dziekan przeprowadza 

postępowanie kwalifikacyjne, którego celem jest ocena wiedzy i umiejętności osoby 

ubiegającej się o ponowne przyjęcie na studia. Oceny wiedzy i umiejętności dokonuje 

komisja kwalifikacyjna powołana przez Dziekana.  

Decyzja o ponownym przyjęciu na studia może zostać podjęta po ustaleniu obowiązków 

studenta w zakresie uzupełnienia różnic wynikających z planu studiów oraz terminy tych 

uzupełnień. 

3. W przypadku zrealizowania przez studenta całości programu studiów, a niezłożenia 

egzaminu dyplomowego w wyznaczonym terminie Dziekan ma prawo wyznaczyć nowy 

termin. 

 

§ 68 

Student, który został skreślony z listy studentów może uzyskać zezwolenie na ponowne 

podjęcie studiów tylko jeden raz w okresie studiów pierwszego stopnia i jeden raz w okresie 

studiów drugiego stopnia. 

 

V Urlopy 

§ 69 

1. Student może uzyskać urlop od zajęć w Akademii w przypadkach: 

a) długotrwałej choroby potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim; 

w szczególnych przypadkach Dziekan ma prawo skierować studenta na komisję lekarską, 

b) urodzenia dziecka lub opieki nad nim, 

c) ważnych okoliczności losowych. 

2. Na każdy wyjazd w trakcie zajęć, trwający powyżej 2 tygodni, student musi uzyskać 

zgodę Dziekana. 

3. Czas trwania urlopu nie może przekroczyć 2 semestrów. 
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4. W okresie korzystania z urlopu student zachowuje prawa studenckie, z wyjątkiem prawa 

do pomocy materialnej. Komisja Stypendialna na wniosek studenta może przyznać prawo 

do pomocy materialnej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Przyznawania 

Pomocy Materialnej. 

W przypadku urlopu z przyczyn zdrowotnych udzielonego wstecznie tj. od początku 

semestru, jeżeli student pobierał pomoc materialną za ten semestr nie przysługuje mu 

pomoc materialna w semestrze po podjęciu studiów po zakończeniu urlopu z przyczyn 

zdrowotnych, przez okres równy pobieraniu pomocy materialnej w semestrze, w którym 

został udzielony urlop. 

5. Udzielenie urlopu potwierdza się wpisem do indeksu. 

6. W trakcie urlopu Dziekan, na prośbę studenta, może wyrazić zgodę na realizację 

niektórych zajęć oraz przystąpienie do zaliczeń i egzaminów. 

7. Urlopu od zajęć, z innych przyczyn niż zdrowotne, udziela Dziekan na pisemny wniosek 

studenta zawierający uzasadnienie, wraz z dokumentami dotyczącymi przyczyny 

udzielenia urlopu, wyłącznie po zaliczeniu przez studenta semestru. Dziekan określa czas 

trwania urlopu i warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów. 

8. Urlopu z przyczyn zdrowotnych udziela Dziekan po przedłożeniu przez studenta 

stosownego zaświadczenia lekarskiego. Urlop zostaje udzielony od początku semestru, 

w którym zaistniała przyczyna jego udzielenia. 

9. Jeżeli urlop nie zostanie udzielony, powtarzanie semestru następuje za odpłatnością. 

10. Urlop z innych przyczyn niż zdrowotne może być udzielony nie więcej niż jeden raz 

w okresie studiów pierwszego i drugiego stopnia na okres nie przekraczający 

jednorazowo jednego roku. 

 

 

VI Nagrody i wyróżnienia 

§ 70 

1. Studentom wyróżniającym się szczególnymi wynikami w nauce i wzorowym 

wypełnianiem swoich obowiązków, a równocześnie zdyscyplinowaniem i nienaganną 

postawą obywatelską mogą być przyznane: 

a) stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
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b) nagrody Akademii „Primus in Artibus”, 

c) nagrody fundowane przez instytuty państwowe, towarzystwa naukowe, instytucje 

społeczne i prywatnych fundatorów zgodnie z regulaminami obowiązującymi dla tych 

nagród. 

2. Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest najwyższą nagrodą 

przyznawaną szczególnie wyróżniającym się studentom. Szczegółowe zasady i tryb 

przyznawania stypendium, o którym mowa w ust. 1 lit. a określają odrębne przepisy. 

 
 

VII Warunki ukończenia studiów 

§ 71 

1. Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu jest: 

a) wykonanie i pozytywne zaliczenie przewidywanych rozkładem egzaminów 

dyplomowych praktycznych i teoretycznych, 

b) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie 

studiów oraz innych wymaganych wpisów do indeksu. 

2.  Liczba punktów ECTS wymagana do uzyskania dyplomu ukończenia studiów wynosi: 

a) dla studiów pierwszego stopnia 3-letnich 180, 

b) dla studiów pierwszego stopnia 4-letnich 240, 

c) dla studiów drugiego stopnia 2-letnich 120. 

 

§ 72 

Student przygotowuje się do egzaminu dyplomowego pod kierunkiem uprawnionego 

nauczyciela akademickiego. Dziekan może upoważnić do kierowania przygotowaniami 

także specjalistę spoza uczelni. 

1. Zakres egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego stopnia obejmuje: 

a) kierunek instrumentalistyka, wokalistyka 

 recital dyplomowy 

b) kierunek muzyka w mediach 

 projekt autorski 

 pisemna praca licencjacka 
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 obrona pracy licencjackiej 

c) kierunek dyrygentura, specjalność dyrygentura chóralna 

 dyrygentura - koncert publiczny z chórem 

 pisemna praca dyplomowa  

 obrona pisemnej pracy dyplomowej 

d) kierunek dyrygentura, specjalność dyrygentura symfoniczna 

 dyrygentura - koncert publiczny z orkiestrą kameralną lub zespołem 

instrumentalnym 

 pisemna praca dyplomowa  

 obrona pisemnej pracy dyplomowej 

e) kierunek kompozycja i teoria muzyki, specjalność kompozycja 

 partytura utworu na zespół (minimum 9 wykonawców) lub orkiestrę 

kameralną. Dopuszcza się warstwę elektroniczną. Minimalny czas trwania 

12 min. 

 pisemna praca dyplomowa o problematyce związanej z kierunkiem 

studiów 

 obrona pracy dyplomowej 

f) kierunek kompozycja i teoria muzyki, specjalność kompozycja muzyki 

filmowej  

 partytura utworu na zespół (minimum 9 wykonawców) lub orkiestrę 

kameralną. Minimalny czas trwania 5 min. 

 muzyka do etiudy filmowej i filmu animowanego (nagranie zmontowane z 

filmami). Łącznie minimum 10 minut muzyki. 

 pisemna praca dyplomowa o problematyce związanej z kierunkiem 

studiów 

 obrona pracy dyplomowej 

g) kierunek kompozycja i teoria muzyki, specjalność teoria muzyki 

 pisemna praca licencjacka 

 obrona pisemnej pracy licencjackiej  

h) kierunek kompozycja i teoria muzyki, specjalność rytmika 
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 interpretacja ruchowa utworu muzycznego 

 lekcja dyplomowa 

 pisemna praca dyplomowa 

 obrona pisemnej pracy dyplomowej 

i) kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 

 dyrygowanie (część A: dyrygowanie zespołem wokalnym 

i instrumentalnym, część B: egzamin z towarzyszeniem fortepianu) 

 lekcja dyplomowa 

 pisemna praca licencjacka 

 obrona pisemnej pracy licencjackiej 

j) kierunek muzykoterapia 

 pisemna praca licencjacka 

 obrona pisemnej pracy licencjackiej  

k) kierunek musical i choreografia, specjalność musical 

 recital dyplomowy 

l) kierunek musical i choreografia, specjalność choreografia i techniki tańca 

 prezentacja projektu choreograficznego wraz z obroną 

m) kierunek musical i choreografia, specjalność wokalistyka estradowa 

 recital dyplomowy (wykonanie 5 różnych stylistycznie piosenek w języku 

polskim i angielskim z sekcją rytmiczną) 

n) kierunek produkcja muzyczna i realizacja dźwięku, specjalność produkcja 

muzyczna 

 organizacja lub współorganizacja dowolnej formy produkcji muzycznej 

(koncert, widowisko muzyczne, przedstawienie muzyczne itp.) 

 pisemna praca dyplomowa – opis przebiegu organizacji wyżej wskazanej 

produkcji muzycznej 

 obrona pisemnej pracy dyplomowej 

o) kierunek produkcja muzyczna i realizacja dźwięku, specjalność realizacja 

dźwięku 

 nagłośnienie koncertu publicznego 
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 nagranie, montaż cyfrowy i mastering płyty CD 

 pisemna praca dyplomowa na temat związany z realizacją dźwięku 

 obrona pisemnej pracy dyplomowej 

 realizacja nagrania, montaż, mastering, CD + praca pisemna 

2. Zakres egzaminu dyplomowego na studiach drugiego stopnia obejmuje: 

a) kierunek instrumentalistyka, wokalistyka 

 recital dyplomowy 

 pisemna praca dyplomowa o problematyce związanej z kierunkiem 

studiów 

 obrona pisemnej pracy dyplomowej 

b) kierunek dyrygentura, specjalność dyrygentura chóralna 

 dyrygentura - koncert publiczny z chórem 

 pisemna praca dyplomowa  

 obrona pisemnej pracy dyplomowej 

c) kierunek dyrygentura, specjalność dyrygentura symfoniczno-operowa 

 dyrygentura - koncert publiczny z orkiestrą symfoniczną 

 pisemna praca dyplomowa  

 obrona pisemnej pracy dyplomowej 

d) kierunek muzyka w mediach 

 pisemna praca magisterska 

 obrona pracy magisterskiej 

e) kierunek kompozycja i teoria muzyki, specjalność kompozycja muzyki 

filmowej 

 muzyka do filmu 

 pisemna praca dyplomowa o problematyce związanej z kierunkiem 

studiów 

 obrona pracy dyplomowej 

f) kierunek kompozycja i teoria muzyki, specjalność kompozycja 

 partytura utworu orkiestrowego, wokalno-instrumentalnego lub jednego 

aktu formy scenicznej 
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 pisemna praca dyplomowa o problematyce związanej z kierunkiem 

studiów 

 obrona pracy dyplomowej 

g) kierunek kompozycja i teoria muzyki, specjalność teoria muzyki 

 pisemna praca magisterska 

 obrona pracy magisterskiej  

h) kierunek kompozycja i teoria muzyki, specjalność rytmika 

 interpretacja ruchowa utworu muzycznego 

 improwizacja fortepianowa 

 lekcja dyplomowa 

 pisemna praca dyplomowa 

 obrona pisemnej pracy dyplomowej 

i) kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność: 

edukacja i animacja muzyczna 

 dyrygowanie (część A: dyrygowanie zespołem wokalnym 

i instrumentalnym, część B: egzamin z towarzyszeniem fortepianu) 

 lekcja dyplomowa 

 pisemna praca magisterska 

 obrona pisemnej pracy magisterskiej 

j) kierunek musical i choreografia, specjalność choreografia 

 prezentacja projektu choreograficznego wraz z obroną 

 pisemna praca dyplomowa 

 obrona pisemnej pracy dyplomowej 

k) kierunek musical i choreografia, specjalność musical 

 recital dyplomowy 

 pisemna praca dyplomowa 

 obrona pisemnej pracy dyplomowej 

l) kierunek musical i choreografia, specjalność wokalistyka estradowa 

 recital dyplomowy 

 pisemna praca dyplomowa 
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 obrona pisemnej pracy dyplomowej 

3. Temat pracy pisemnej winien być ustalony nie później niż w terminie do 30 listopada 

roku dyplomowego dla prac realizowanych w semestrze zimowym oraz do 15 marca dla 

prac realizowanych w semestrze letnim  i zatwierdzony przez właściwą Katedrę lub Radę 

Wydziału. 

4. Pisemna praca dyplomowa winna być złożona w Dziale Nauczania na 2 tygodnie przed 

planowaną obroną pracy. 

5. Programy recitali dyplomowych na wydziałach wykonawczych są zatwierdzane przez 

właściwe Katedry w terminach ustalonych przez te Katedry nie później niż do końca 

lutego. Zmiany w programach (programie) mogą być dokonywane na wniosek pedagoga 

prowadzącego po zatwierdzeniu przez właściwą Katedrę. 

6. Termin obrony pracy dyplomowej na wydziałach wykonawczych zostaje wyznaczony 

przez Dziekana przed recitalem dyplomowym. 

 

§ 73 

1. Student obowiązany jest złożyć egzamin dyplomowy nie później niż do zakończenia sesji 

dyplomowej.  

2. Dziekan na uzasadnioną prośbę studenta, po konsultacji z pedagogiem prowadzącym lub 

na wniosek pedagoga prowadzącego może w wyjątkowych przypadkach przesunąć 

termin, o którym mowa w ust. 1 nie więcej jednak niż do końca sesji poprawkowej. 

3. Termin określony w ust. 2 może być przesunięty także w wyjątkowych przypadkach 

na wniosek pedagoga prowadzącego jednak nie więcej niż o kolejne trzy miesiące. 

4. Studentowi w wypadku przedłużenia terminu na złożenie egzaminu dyplomowego 

nie przysługują godziny dydaktyczne. 

5. W razie dłuższej nieobecności kierującego pracą pisemną, która mogłaby wpłynąć 

na opóźnienie terminu złożenia pracy, Dziekan na wniosek studenta dokonuje zmiany 

kierującego pracą w okresie ostatnich 6 miesięcy przed terminem ukończenia studiów, 

co może stanowić podstawę do przedłużenia terminu złożenia egzaminu dyplomowego, 

nie więcej jednak niż o 6 miesięcy od terminu określonego w ust. 1. 
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§ 74 

1. Student obowiązany jest złożyć pisemną pracę dyplomową/licencjacką/magisterską 

w Dziale Nauczania w formie pisemnej w jednym egzemplarzu (wersja zbindowana, 

drukowana obustronnie) oraz na nośniku elektronicznym, kartę obiegową oraz inne 

dokumenty zgodnie z wykazem umieszczonym na stronie internetowej Akademii. 

2. Jeden egzemplarz pisemnej pracy dyplomowej/licencjackiej/magisterskiej student składa 

w Bibliotece Akademii. Biblioteka potwierdza na karcie obiegowej studenta przyjęcie 

pracy. 

3. Formę pisemnej pracy dyplomowej/licencjackiej/magisterskiej określa Uchwała Rady 

Wydziału. Informacje określone w Uchwale podawane są przez Dziekana 

do wiadomości studentów nie później niż do 15 listopada. 

 

§ 75 

1. Przewidziane planem studiów dyplomowe egzaminy praktyczne należy złożyć 

w terminie ustalonym przez Dziekana. 

2. Na wydziałach wykonawczych przed przystąpieniem do recitalu dyplomowego musi być 

złożona i obroniona pisemna praca dyplomowa w terminie wyznaczonym przez 

Dziekana.  

3. Na wniosek studenta lub promotora przeprowadza się otwarty egzamin dyplomowy. 

Wniosek o przeprowadzenie otwartego egzaminu dyplomowego powinien być złożony 

na piśmie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu 

do właściwego Dziekana. Informacja o otwartym egzaminie dyplomowym umieszcza się 

na stronie internetowej Akademii. Ocenianie odbywa się według zasad ustalonych dla 

egzaminów komisyjnych zgodnie z uchwałą Senatu Akademii.  

 

§ 76 

1. Student, który nie złożył egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie zostaje 

skreślony z listy studentów. 

2. Ponowny wpis na listę studentów może zostać dokonany na podstawie przepisów § 67 

o wznowieniu studiów. 

§ 77 
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1. Egzamin dyplomowy ocenia komisja powołana przez Dziekana.  

2. Dziekan może powołać w skład komisji nauczycieli akademickich właściwej Katedry. 

Przewodniczącym komisji jest Dziekan lub powołany przez niego pracownik naukowo-

dydaktyczny. 

 

§ 78 

1. W przypadku rozbieżności w ocenie pisemnej pracy dyplomowej Dziekan może powołać 

dodatkowego recenzenta. 

2. Na wniosek pedagoga kierującego pracą dyplomową komisja może uznać pracę, która 

uzyskała nagrodę na konkursie ogólnopolskim lub międzynarodowym jako pracę 

dyplomową i ocenić ją. 

 

§ 79 

Przy ocenie wyniku egzaminu stosuje się oceny określone w § 49 ust. 1. 

 

§ 80 

1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej Dziekan 

wyznacza drugi termin jako ostateczny. 

2. W wypadku usprawiedliwionej nieobecności na egzaminie dyplomowym Dziekan 

wyznacza inny termin egzaminu. Egzamin składany w wyznaczonym terminie jest 

egzaminem w pierwszym terminie. 

3. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie dyplomowym skutkuje uzyskaniem 

z egzaminu oceny niedostatecznej. 

 

§ 81 

1. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół obejmujący poszczególne 

składniki egzaminu i oceny. Protokół dołącza się do akt osobowych studenta. 

2. Student jest informowany o wynikach egzaminu dyplomowego niezwłocznie 

po zakończeniu egzaminu przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej. 

 

§ 82 



 

 45 

1. Podstawą obliczenia oceny ukończenia studiów wpisywanej do dyplomu są: 

a) średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń ze stopniem uzyskanych w ciągu 

całego okresu studiów: 

- w przypadku studiów pierwszego stopnia – za okres trzech lub czterech lat (6 lub 8 

semestrów), 

- w przypadku studiów drugiego stopnia – za okres dwóch lat (4 semestrów), 

b) oceny składowe egzaminu dyplomowego. 

2. Przy obliczaniu średniej arytmetycznej uwzględnia się pozytywne oceny z zaliczeń 

i egzaminów. Ostateczny wynik studiów zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 

Ostateczny wynik studiów stanowi średnia arytmetyczna ocen określonych w ust. 1. 

Szczegółowy algorytm obliczania oceny ukończenia studiów ustala Rada Wydziału. 

3. W przypadku przeniesienia się studenta z innej Uczelni do Akademii w czasie trwania 

studiów – po uzyskaniu zaliczenia poprzednich lat studiów, wyliczenie średniej oceny 

ze studiów dokonuje się w ten sposób, że przypisaną ocenie ECTS punktację według 

skali obowiązującej w innej uczelni przelicza się na punktację przypisaną tym ocenom 

ECTS w skali ocen Akademii: 

OCENA ECTS OCENA AKADEMII 
PUNKTACJA  

W AKADEMII 

A+ celujący 6 25-24 

A bardzo dobry 5 23-21 

B dobry + 4,5 20-19 

C dobry 4 18-16 

D dostateczny + 3,5 15-14 

E dostateczny 3 13-11 

F niedostateczny 2 10-0 

 

4. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów. 

5. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego. Tytuł zawodowy 

nadaje Komisja przeprowadzająca egzamin dyplomowy. Ukończenie studiów, złożenie 

egzaminu dyplomowego oraz uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra 

sztuki stwierdza Dziekan. 

 

§ 83 
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1. Absolwent ma prawo do zachowania indeksu. 

2. Student, który ukończył studia, został skreślony z listy studentów, bądź zrezygnował 

ze studiów zwraca legitymację studencką oraz oddaje kartę obiegową. 

3. Na wniosek absolwenta, złożony nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia 

egzaminu dyplomowego, wraz z wydaniem dyplomu ukończenia studiów Akademia 

wydaje dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na jeden 

z języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski oraz suplement 

w języku angielskim.  

 

VIII Przepisy końcowe 

§ 84 

Informacji dotyczących Regulaminu, organizacji roku akademickiego, terminów 

przewidzianych regulaminem udziela Dział Nauczania. Informacje te umieszczone są także 

w formie ogłoszeń na monitorach znajdujących się w budynku ROKEiDM przy al. 1 Maja 4 

oraz na stronie internetowej Akademii. 

 

§ 85 

Regulamin niniejszy zostaje ogłoszony poprzez umieszczenie na stronie internetowej 

Akademii. 

 

§ 86 

Dla studiów rozpoczętych przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu stosuje się 

postanowienia tego regulaminu. 

 

§ 87 

Regulamin studiów został zatwierdzony przez Senat Uchwałą nr 10/2018 z dnia 25 kwietnia 

2018 roku i obowiązuje począwszy od roku akademickiego 2018/2019. 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu Studiów  

 

 

Wzór dyplomu studiów pierwszego stopnia 

Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, którego parametry fizyczne odpowiadają 

opisowi zawartemu w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

19 grudnia 2008 roku w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom 

studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz. U. 2009 

nr 11 poz. 61), zawiera w szczególności: 

- godło Uczelni umieszczone w widocznym miejscu oraz informację o treści „Wydany 

w Rzeczypospolitej Polskiej”; 

- nazwę Uczelni i nazwę wydziału; 

- nazwę „Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia”; 

- fotografię posiadacza dyplomu pieczętowaną pieczęcią Uczelni do tłoczenia w papierze; 

- imię lub imiona, nazwisko, datę i miejsce urodzenia posiadacza dyplomu; 

- miejsce na podpis posiadacza dyplomu; 

- numer dyplomu; 

- określenie kierunku i specjalności studiów oraz formę, poziom i wynik studiów; 

- nazwę i datę uzyskania tytułu zawodowego; 

- pieczątki imienne i podpisy Rektora i dziekana; 

- miejscowość i datę wydania dyplomu; 

- pieczęć Uczelni do odcisku na papierze. 

W odpisie dyplomu oraz odpisie do akt Uczelni pod nazwą dyplomu umieszcza się 

odpowiednio napis „ODPIS” lub „ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT”. Wzór suplementu 

do dyplomu określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

1 września 2011 roku w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, 

warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów 

i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu 

(Dz. U. 2011 nr 196 poz. 1167).  
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu Studiów 

 

Wzór dyplomu studiów drugiego stopnia 

Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, którego parametry fizyczne odpowiadają 

opisowi zawartemu w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

19 grudnia 2008 roku w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom 

studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz. U. 2009 

nr 11 poz. 61), zawiera w szczególności: 

- godło Uczelni umieszczone w widocznym miejscu oraz informację o treści „Wydany 

w Rzeczypospolitej Polskiej”; 

- nazwę Uczelni i nazwę wydziału; 

- nazwę „Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia”; 

- fotografię posiadacza dyplomu pieczętowaną pieczęcią Uczelni do tłoczenia w papierze; 

- imię lub imiona, nazwisko, datę i miejsce urodzenia posiadacza dyplomu; 

- miejsce na podpis posiadacza dyplomu; 

- numer dyplomu; 

- określenie kierunku i specjalności studiów oraz formę, poziom i wynik studiów; 

- nazwę i datę uzyskania tytułu zawodowego; 

- pieczątki imienne i podpisy Rektora i dziekana; 

- miejscowość i datę wydania dyplomu; 

- pieczęć Uczelni do odcisku na papierze. 

W odpisie dyplomu oraz odpisie do akt Uczelni pod nazwą dyplomu umieszcza się 

odpowiednio napis „ODPIS” lub „ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT”. Wzór suplementu 

do dyplomu określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

1 września 2011 roku w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, 

warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów 

i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu 

(Dz. U. 2011 nr 196 poz. 1167).  
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Załącznik nr 3 

do Regulaminu Studiów 

 

 

Wzór dyplomu studiów trzeciego stopnia – doktoranckich 

Dyplom ukończenia studiów trzeciego stopnia zawiera w szczególności: 

− godło wydającego dyplom umieszczone na widocznym miejscu oraz napis „wydano 

w Rzeczypospolitej Polskiej”; 

− nazwę wydającego dyplom; 

− nazwę „Dyplom”; 

− imię lub imiona i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia posiadacza dyplomu; 

− tytuł rozprawy doktorskiej oraz informację o złożeniu wymaganych egzaminów; 

− informację o uzyskaniu stopnia doktora sztuki z określeniem dziedziny sztuki 

oraz dyscypliny artystycznej, specjalności; 

− nazwę jednostki organizacyjnej, która podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora; 

− datę podjęcia uchwały w sprawie nadania stopnia doktora; 

− imię i nazwisko promotora albo promotora i kopromotora w przewodzie doktorskim; 

− imiona i nazwiska recenzentów w przewodzie doktorskim; 

− miejscowość i datę wydania dyplomu; 

− podpis promotora; 

− pieczęcie imienne i podpisy Rektora i Dziekana; 

− pieczęć urzędową Akademii wytłoczoną na papierze.  
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Załącznik nr 4 

do Regulaminu Studiów 
 

 

Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, którego parametry fizyczne odpowiadają 

opisowi zawartemu w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

19 grudnia 2008 roku w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom 

studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz. U. 2009 

nr 11 poz. 61), zawiera w szczególności: 

- godło Uczelni umieszczone w widocznym miejscu oraz informację o treści „Wydane 

w Rzeczypospolitej Polskiej”; 

- nazwę Uczelni i nazwę wydziału; 

- nazwę „Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych”; 

- imię lub imiona, nazwisko, datę i miejsce urodzenia posiadacza dyplomu; 

- informacje dotyczące studiów podyplomowych, w tym: zakres, liczbę 

semestrów i wynik studiów; 

- wykaz przedmiotów wraz z liczbą godzin zajęć teoretycznych, zajęć praktycznych 

oraz liczbą punktów ECTS; 

- pieczątki imienne i podpisy Rektora i dziekana; 

- miejscowość i datę wydania dyplomu; 

- pieczęć Uczelni do odcisku na papierze. 
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Załącznik nr 5 

do Regulaminu Studiów 

 

Regulamin przyznawania dyplomu „Primus in artibus” 

1. Dyplomy przyznawane są najlepszym absolwentom Uczelni. 

2. Dyplom przyznawany jest raz w roku akademickim jednemu absolwentowi studiów 

drugiego stopnia, który ukończył studia w roku akademickim, za który przyznawany jest 

dyplom. 

3. Dyplom przyznaje kapituła dyplomu po dokonaniu wyboru spośród kandydatów 

nominowanych do dyplomu przez rady wydziałów Uczelni. 

4. Rada każdego wydziału dokonuje nominacji jednego kandydata do dyplomu spośród 

absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych przez wydział, 

bez podziału na absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

5. Nominacja przedstawiana jest kapitule dyplomu w formie pisemnej wraz 

z uzasadnieniem, w terminie do dnia 15 grudnia następnego roku akademickiego. 

6. Rada wydziału może odstąpić od nominowania kandydata, jeżeli według oceny rady 

żaden z absolwentów nie spełnia wymogów nominowania do dyplomu. 

7. Kapituła dyplomu dokonuje oceny nominowanych kandydatów w oparciu 

o przedstawione nominacje, a także w oparciu o własne ustalenia, zasadności nominacji 

i podaje do wiadomości publicznej wynik dokonanego wyboru kandydata do dyplomu 

za dany rok akademicki – w terminie do dnia 15 lutego roku akademickiego określonego 

w pkcie 5. 

8. Kapituła może odstąpić od przyznania dyplomu w razie oceny, że żaden z nominowanych 

kandydatów nie spełnia wymogów stawianych przez kapitułę. 

9. Dyplom wręczany jest w czasie uroczystości „Święta Uczelni”. 

10. Uczelnia prowadzi wykaz laureatów i nominowanych do dyplomu oraz podejmuje 

działania w celu utrzymywania z nimi stałej więzi, a także zapewnienia ich udziału 

w działaniach artystycznych i dydaktycznych Uczelni. 

11. Wykaz laureatów i nominowanych do dyplomu wraz z ich notami biograficznymi 

umieszczony jest na stronie internetowej Uczelni, a także w innych publikacjach 

dotyczących Uczelni. 


