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Regulamin określa ogólne zasady rekrutacji, organizacji i tok studiów oraz związane z nim 

prawa i obowiązki słuchaczy studiów podyplomowych w Akademii Muzycznej 

im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. 

 

I Przepisy ogólne 

§ 1 

1.  Studia podyplomowe są formą kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci 

posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia kończące się uzyskaniem 

kwalifikacji podyplomowych. 

2.  Akademia może prowadzić studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, 

z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów prowadzonych przez 

Akademię. 

 

§ 2 

1. Studia podyplomowe są samofinansującą się formą kształcenia, na którą sporządzany 

jest kosztorys kosztów i dochodów. Finansowanie studiów podyplomowych 

zapewniają opłaty wnoszone przez słuchaczy, których wysokość ustala Rektor 

na podstawie kosztorysu kosztów i dochodów. 

2. Godziny realizowane przez nauczycieli akademickich na studiach podyplomowych 

nie są wliczane do pensum dydaktycznego.  

 

§ 3 

1. Zwierzchnikiem słuchaczy studiów podyplomowych jest Rektor. 

2. W sprawach związanych z kształceniem i sprawami bytowymi słuchaczy studiów 

podyplomowych w imieniu Rektora działają Prorektorzy. 

3. Rektor Akademii jest instancją odwoławczą we wszystkich sprawach objętych 

Regulaminem. 

4. Sprawy związane z tokiem studiów podyplomowych oraz w innych sprawach objętych 

niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dziekan Wydziału, który prowadzi studia 

podyplomowe. 
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5. Od decyzji Dziekana Wydziału, który prowadzi studia słuchaczowi studiów 

przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od jej otrzymania na piśmie.  

6. Odwołania należy składać na piśmie w Dziale Nauczania. Do odwołania należy 

dołączyć dokumenty lub opinie uzasadniające odwołanie. Dziekan Wydziału, 

który prowadzi studia podyplomowe powinien wyrazić na piśmie swoją opinię 

w sprawie przedmiotu odwołania. Odwołanie może być złożone za pośrednictwem 

poczty przesyłką poleconą. Datą wniesienia odwołania jest data stempla pocztowego. 

7. Decyzje Dziekana Wydziału, który prowadzi studia podyplomowe i decyzje Rektora 

doręcza się za pokwitowaniem odbioru przez słuchacza. Jeżeli doręczenie bezpośrednio 

słuchaczowi nie jest możliwe, decyzje są wysyłane na adres słuchacza znajdujący się 

w aktach słuchacza prowadzonych przez Dział Nauczania. W razie braku możliwości 

doręczenia w powyższy sposób, pisma i decyzje pozostawia się w aktach słuchacza 

ze skutkiem doręczenia. 

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

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

potwierdza uzyskanie tej informacji. 

 

II Tworzenie studiów podyplomowych 

§ 4 

1.  Studia podyplomowe tworzy się na wniosek Rektora lub Rady Wydziału w drodze 

Uchwały Senatu. 

2.  Uchwała Senatu określa efekty kształcenia dla studiów podyplomowych, do których 

dostosowane są programy studiów, w tym plany studiów. 

 

§ 5 

1. Plany i program studiów podyplomowych ustala Rada Wydziału, który prowadzi studia 

podyplomowe.  

2. Plany i programy studiów podyplomowych zatwierdza Senat.  

 

§ 6 

1. Studia podyplomowe są studiami niestacjonarnymi. 
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2. Studia podyplomowe są prowadzone w języku polskim i angielskim. 

 

§ 7 

1.  Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry. 

2.  Program kształcenia na studiach podyplomowych umożliwia uzyskanie co najmniej 30 

punktów ECTS. 

 

§ 8 

Listę uczestników studiów ustala Dziekan Wydziału, który prowadzi studia podyplomowe 

po zatwierdzeniu przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. 

 

§ 9 

Dokumentację dotyczącą przebiegu studiów podyplomowych obejmującą programy 

studiów, programy nauczania poszczególnych przedmiotów wraz z wyciągiem z protokołu 

zawierającego uchwałę Senatu zatwierdzającego programy studiów prowadzi Dziekan 

Wydziału, który prowadzi studia podyplomowe. 

 

III Zawieszenie i likwidacja studiów podyplomowych 

§ 10 

W przypadku braku w danej edycji studiów minimalnej liczby chętnych określonej 

w kosztorysie lub z innych ważnych powodów, studia podyplomowe mogą zostać 

zawieszone na wniosek Dziekana Wydziału, który prowadzi studia podyplomowe uchwałą 

Senatu. 

§ 11 

Jeśli nie zostaną uruchomione trzy kolejne edycje studiów podyplomowych, Dziekan 

Wydziału, który prowadzi studia podyplomowe ma obowiązek złożyć wniosek o ich 

likwidację do Rektora. Decyzje o likwidacji studiów podyplomowych podejmuje uchwałą 

Senat.  

§ 12 

Studia podyplomowe mogą być zawieszone lub zlikwidowane także z innych przyczyn na 

wniosek Rektora uchwałą Senatu. 
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IV Finansowanie studiów 

§ 13 

1. Studia podyplomowe są odpłatną formą kształcenia mającą na celu podniesienie 

kwalifikacji zawodowych. 

2. Podstawę odpłatności za studia podyplomowe stanowi planowany koszt prowadzenia 

zajęć dydaktycznych, określony na podstawie kosztorysu. 

3. Kosztorys powinien zawierać kalkulację kosztów związanych z prowadzeniem 

i obsługą administracyjną studiów oraz określać wysokość wpisowego. 

 

§ 14 

W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na wysokość kosztów 

funkcjonowania studiów, pociągających za sobą zwiększenie odpłatności wnoszonej przez 

słuchaczy, należy przedstawić skorygowany kosztorys studiów. 

 

§ 15 

Kosztorys bądź skorygowany kosztorys sporządzony przez Kwestora powinien zostać 

zaakceptowany przez Prorektora właściwego do spraw dydaktycznych. 

 

§ 16 

Zwiększenie odpłatności za studia nie może nastąpić w trakcie trwania roku 

akademickiego. 

§ 17 

Opłaty za uczestnictwo w studiach podyplomowych wraz z wpisowym powinny być 

wnoszone zgodnie z umową zawartą pomiędzy uczelnią a słuchaczem. 

 

§ 18 

Zasady pobierania opłat, w tym tryb i warunki zwalniania w całości lub części z tych 

opłat, słuchaczy studiów podyplomowych określa Senat.  
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V Rekrutacja na studia podyplomowe 

§ 19 

1.  Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia 

studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich.  

2.  W wypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych 

w Polsce, albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą spełniający wymogi 

określone w art. 191a Ustawy z dn. 27 lipca 2005r Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. 

Dz. U. z 2016r. poz. 1842 z późn. zm.) lub nostryfikowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za 

granicą. 

3.  Osoby nie będące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia 

podyplomowe na zasadach określonych w art. 43 Ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 roku nr 164 poz. 1365 z późn. zmianami) 

oraz Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 12.10.2006 r. 

w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich 

uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 

1501). 

§ 20 

Szczegółowe warunki przyjęć na studia podyplomowe określa Rada Wydziału, która 

prowadzi studia. 

§ 21 

1.  Zasady rekrutacji na studia podyplomowe, limit miejsc, termin, wykaz dokumentów 

i miejsce ich składania określa Informator przyjęć na studia uchwalany przez Senat. 

2.  Informator jest ogłaszany na stronie internetowej Akademii. 

 

§ 22 

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje wynik postępowania 

kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną powołaną 

przez Dziekana Wydziału, który prowadzi studia podyplomowe.  
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§ 23 

1. Pisemną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia podyplomowe doręcza się 

niezwłocznie kandydatowi na wskazany przez niego adres do korespondencji. 

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 przysługuje odwołanie do Rektora Akademii 

Muzycznej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  

 

VI Program studiów podyplomowych 

§ 24 

Szczegółowy plan zajęć studiów podyplomowych ustala Dziekan Wydziału, który 

prowadzi studia podyplomowe. 

 

§ 25 

Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się system ocen i sposób ich przyznawania 

obowiązujący w Akademii:  

celujący    (25-24 punktów)   6 

bardzo dobry  (23-21 punktów)   5 

dobry +    (20-19 punktów)   4,5 

dobry    (18-16 punktów)   4 

dostateczny +   (15-14 punktów)   3,5 

dostateczny   (13-11 punktów)   3 

niedostateczny  (10-0 punktów)   2 

 

VII Prawa i obowiązki słuchacza studiów podyplomowych 

§ 26 

Warunkiem rozpoczęcia studiów podyplomowych przez słuchacza jest spełnienie łącznie 

następujących wymagań: 

a) zawarcie umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe pomiędzy uczelnią 

a słuchaczem; umowa zawierana jest na rok akademicki lub na okres trwania studiów 

dla studiów trwających krócej niż rok, o ile Rektor nie postanowi inaczej. 

b) złożenie potwierdzenia wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów wraz 

z wpisowym w terminie ustalonym przez Rektora. 
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§ 27 

Słuchacz studiów podyplomowych jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu 

i przepisów porządkowych obowiązujących w Akademii. 

 

§ 28 

Słuchacz studiów podyplomowych otrzymuje kartę zaliczeniową słuchacza studiów 

podyplomowych według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu. 

 

§ 29 

Słuchacz studiów podyplomowych ma prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych 

Akademii na zasadach ustalonych w regulaminie biblioteki uczelnianej. 

 

§ 30 

Słuchacz studiów podyplomowych zobowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach 

dydaktycznych i innych określonych programem studiów oraz uzyskania wymaganych 

tym programem zaliczeń i zdania egzaminów. 

 

§ 31 

1. Na studiach podyplomowych istnieje możliwość studiowania według indywidualnego 

planu i programu studiów. W uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału, który 

prowadzi studia podyplomowe może zwolnić uczestnika studiów podyplomowych 

z obowiązku udziału w części zajęć przewidzianych planem. 

2. Decyzję o indywidualnym toku studiów podejmuje na wniosek słuchacza Dziekan 

Wydziału, który prowadzi studia podyplomowe. 

3. Jednocześnie można studiować na dwu lub więcej studiach podyplomowych. 

4. Na studiach podyplomowych nie ma możliwości uzyskania urlopu dziekańskiego. 

 

§ 32 

1. Bezpośrednio po złożeniu egzaminów przewidzianych planem studiów 

podyplomowych oraz po zaliczeniu wszystkich przedmiotów, słuchacz studiów 
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podyplomowych składa kartę egzaminacyjną do Dziekana Wydziału, który prowadzi 

studia podyplomowe w celu uzyskania zaliczenia semestru lub roku. 

2. Egzamin przeprowadza nauczyciel akademicki wykładający przedmiot lub komisja 

egzaminacyjna powołana przez Dziekana Wydziału, który prowadzi studia 

podyplomowe. 

3. Termin egzaminu powinien być podany do wiadomości słuchaczy nie później niż na 

 dwa tygodnie przed datą egzaminu. 

 

§ 33 

1. Niezgłoszenie się na egzamin w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia powoduje 

wpisanie przez Dziekana Wydziału, który prowadzi studia podyplomowe oceny 

niedostatecznej do karty słuchacza i do protokołu egzaminacyjnego. 

2. Usprawiedliwienie nieobecności powinno być złożone przez słuchacza Dziekanowi 

Wydziału, który prowadzi studia podyplomowe najpóźniej w dniu egzaminu,                

a w wyjątkowych wypadkach w ciągu trzech dni roboczych po terminie. 

3. W przypadku usprawiedliwienia nieobecności przez słuchacza, Dziekan Wydziału, 

który prowadzi studia podyplomowe wyznacza nowy termin egzaminu. 

 

§ 34 

W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej słuchaczowi przysługuje 

prawo składania jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu. 

 

§ 35 

1. Uczestnik studiów podyplomowych może otrzymać zaświadczenie o odbywaniu 

studiów. 

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 wydaje Dziekan Wydziału, który prowadzi 

studia podyplomowe. 

 

§ 36 

Słuchacz studiów podyplomowych zostaje skreślony z listy słuchaczy w przypadku: 

a) rezygnacji ze studiów, 
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b) niezaliczenia zajęć przewidzianych programem studiów, 

c) braku uiszczenia opłaty za studia w ustalonym terminie. 

 

§ 37 

1. Decyzję o skreśleniu podejmuje Dziekan Wydziału, który prowadzi studia 

podyplomowe, zawiadamiając Dział Nauczania. 

2. Dział Nauczania zawiadamia słuchacza o skreśleniu z listy i jego przyczynach listem 

poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

3. Słuchaczowi studiów podyplomowych przysługuje odwołanie od decyzji o skreśleniu 

z listy słuchaczy do Rektora Akademii w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dziekana Wydziału, który prowadzi studia 

podyplomowe. 

 

§ 38 

1. W przypadku rezygnacji ze studiów podyplomowych w terminie do 14 dni 

od rozpoczęcia zajęć, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 80% wniesionej opłaty 

za studia. 

2. W przypadku rezygnacji ze studiów podyplomowych w terminie późniejszym niż 

określony w ust. 1, zwrot wniesionej opłaty za studia nie przysługuje. 

3. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach słuchacz może ubiegać się o zwrot części 

wniesionej opłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu studiowania w tym 

semestrze tj. od momentu złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów. 

4. Rezygnację wraz z prośbą o zwrot części opłaty za studia należy złożyć na piśmie 

do Rektora, który podejmuje w tej sprawie decyzję. 

 

§ 39 

1. Osoba, która przerwała studia podyplomowe, może je wznowić po przerwie 

nie dłuższej niż dwa lata, o ile studia są nadal prowadzone. 

2. Warunki wznowienia studiów przez słuchacza studiów podyplomowych określa 

Dziekan Wydziału, który prowadzi studia podyplomowe. 
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§ 40 

1.  Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest spełnienie wymagań określonych 

w programie kształcenia na studiach, uzyskanie co najmniej 30 punktów ECTS oraz 

przedłożenie pracy dyplomowej lub zdanie egzaminu końcowego w formie recitalu, 

o ile taki obowiązek jest przewidziany w programie studiów. 

2.  Datą ukończenia studiów podyplomowych jest data złożenia z wynikiem pozytywnym 

egzaminu końcowego. 

3.  Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych 

potwierdzających osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia na studiach 

podyplomowych. 

 

§ 41 

1. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent uzyskuje świadectwo uzyskania 

kwalifikacji podyplomowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 

do Regulaminu.  

2. W świadectwie stwierdza się ukończenie studiów z wynikiem pozytywnym. 

Świadectwo może zawierać ocenę ogólną ukończenia studiów podyplomowych. 

3. W razie utraty oryginału świadectwa o ukończeniu studiów podyplomowych Akademia  

może wydać absolwentowi duplikat, stosując odpowiednio przepisy dotyczące 

dyplomów ukończenia studiów wyższych. 

4. Akademia pobiera opłaty za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 

oraz duplikatów w wysokości i trybie ustalonym przez Rektora Akademii. 

 

§ 42 

Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest przedstawienie 

przez słuchacza wypełnionej karty obiegowej. 

 

VIII Nadzór nad działalnością studiów podyplomowych 

 

§ 43 

1. Nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi sprawują Dziekan i Rada 
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Wydziału prowadzącego studia. 

2. Ogólny nadzór nad działalnością studiów w Akademii sprawuje Prorektor do spraw 

dydaktyki. 

§ 44 

Do uprawnień i obowiązków Dziekana Wydziału, który prowadzi studia podyplomowe 

należy: 

a) organizacja studiów i nadzór nad ich przebiegiem, 

b) nadzór nad obsługą administracyjną studiów, 

c) wystawianie zaświadczeń o uczestnictwie w studiach podyplomowych, 

d) podejmowanie decyzji w sprawie skreślenia z listy uczestników bądź wznowienia 

studiów, 

e) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji toku studiów podyplomowych (ewidencje 

uczestników, teczki osobowe, karty słuchaczy, świadectwa ukończenia studiów, 

odpisy świadectw). 

f) wykonywanie innych obowiązków i uprawnień określonych w niniejszym 

regulaminie. 

 

IX Dokumentacja przebiegu studiów 

§ 45 

1. Dział Nauczania zakłada teczkę osobową słuchacza studiów podyplomowych, w której 

powinny znajdować się następujące dokumenty: 

a) podanie kandydata o przyjęcie na studia wraz z decyzją o przyjęciu, 

b) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (kopia poświadczona przez 

pracownika Działu Nauczania), 

c) dowód wpłaty za egzamin wstępny i wpisowe, 

d) kartę zaliczeń i ocen słuchacza, 

e) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – egzemplarz do akt, 

f) potwierdzenie odbioru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych przez 

osobę odbierającą świadectwo, 

g) kartę obiegową, 
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2. Teczkę osobową słuchacza przechowuje się w archiwum uczelni analogicznie jak akta 

osobowe studentów. 

 

§ 46 

1. Prowadzi się rejestr słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych przez 

Akademię. 

2. Do rejestru wpisuje się następujące dane: 

a) liczbę porządkową, 

b) datę rozpoczęcia studiów, 

c) kierunek i rodzaj studiów, 

d) imię i nazwisko słuchacza, 

e) datę i miejsce urodzenia słuchacza, 

f) informacje o posiadanym dyplomie ukończenia studiów wyższych (nazwa uczelni – 

kierunek studiów, data wydania i numer dyplomu), 

g) datę ukończenia studiów lub skreślenia z listy słuchaczy. 

 

§ 47 

Przebieg studiów dokumentowany jest w: 

a) protokołach egzaminacyjnych, zawierających nazwę przedmiotu, imiona i nazwiska 

słuchaczy, oceny, datę i podpis egzaminatora, 

b) karcie egzaminacyjnej. 

 

§ 48 

Zakończenie studiów odnotowuje się w: 

a) rejestrze słuchaczy, 

b) rejestrze wydanych świadectw ukończenia studiów podyplomowych. 

 

§ 49 

Dokumentację przebiegu studiów przewidzianą w § 45 Regulaminu prowadzi Dział 

Nauczania Akademii, który przeprowadza także wszystkie sprawy formalne związane ze 

studiami podyplomowymi. 
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X Przepisy końcowe 

§ 50 

1. W indywidualnych sprawach nie uregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje 

Dziekan Wydziału, który prowadzi studia podyplomowe. Decyzja powinna być 

sporządzona na piśmie i doręczona słuchaczowi. 

2. Od decyzji określonej w ust. 1 przysługuje odwołanie do Rektora w ciągu 14 dni 

od daty jej doręczenia słuchaczowi za pośrednictwem Dziekana Wydziału, który 

prowadzi studia podyplomowe. 

 

§ 51 

Załącznikami do Regulaminu są: wzór karty zaliczeń i ocen (załącznik nr 1) oraz wzór 

świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (załącznik nr 2). 

 

§ 52 

Regulamin studiów podyplomowych został przyjęty przez Senat uchwałą nr 13/2017 

z dnia 12 kwietnia 2017 roku i obowiązuje począwszy od roku akademickiego 2017/2018. 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu Studiów Podyplomowych 

 

 
 

 

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE 

 

 

KARTA ZALICZEŃ I OCEN 

 
 

 

 

………………………………….  
Nazwisko i Imię 

 

 

…………………….  
Nr albumu 

 

 

…………………….  
Rok rozpoczęcia 

 

 

…………………………………  

Kierunek, specjalność 

 

 

 

 

 

        …………………... 

 Dziekan 

 

 

strona 1 
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Nazwa przedmiotu Nazwisko wykładowcy 

Liczba godzin 
tygodniowo 

w. ćw. 
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Zaliczenie Egzamin 
Uzyskane 

punkty 
ECTS 

ocena 
data podpis 

ocena 
data podpis 

cyfrowo słownie cyfrowo słownie 
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DECYZJA DZIEKANA 
Treść Podpis Data 

Zaliczam …………………. Semestr studiów   

Zaliczam …………………. Semestr studiów   

Zaliczam …………………. Semestr studiów   

Zaliczam …………………. Semestr studiów   

Zaliczam …………………. Semestr studiów   

Zaliczam …………………. Semestr studiów   

Skreślam z listy studentów   

Rok ukończenia   

 

 

 

 

 

 

 

   ………………………… 

 

                Podpis Dziekana 
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Załącznik nr 2  

do Regulaminu Studiów Podyplomowych 
 

strona 1 
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strona 2 

 

 

Lp. Nazwa przedmiotu 

Liczba godzin 

zajęć 

teoretycznych 

Liczba godzin 

zajęć 

praktycznych 

Liczba 

punktów 

ECTS 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Razem:    

 


