
Regulamin kursów dokształcających w Akademii Muzycznej                                                     
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 

 
 

§ 1 
 
1.  Kursy dokształcające są odpłatną formą kształcenia mającą na celu nabycie określonej wiedzy        
i umiejętności. 
2. Do prowadzenia kursów dokształcających upoważnione są podstawowe jednostki organizacyjne 
Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w ramach swoich 
kompetencji. 
3. Podstawowe jednostki organizacyjne prowadzące kursy dokształcające zobowiązane są do 
zapewnienia: 

a) kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych 
zajęć, 
b) sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu  
kursów,  
c)  materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla uczestników kursów, 
d) obsługi administracyjno-technicznej kursów. 

 
§ 2 

 
1. Kursy dokształcające powołuje Rektor Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego                          
w Bydgoszczy w drodze zarządzenia na wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej 
zaopiniowany pozytywnie przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, według zasad 
określonych w ustawie i Statucie. 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zostać złożony najpóźniej na 1 miesiąc przed 
planowanym terminem uruchomienia kursu. 
3. Wraz z wnioskiem o utworzenie kursu dokształcającego, kierownik podstawowej jednostki 
organizacyjnej składa do Rektora Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w 
Bydgoszczy: 

a)  opinię rady podstawowej jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, 
b) zasady rekrutacji oraz wymagania stawiane kandydatom,  
c) cel kursu i jego efekty kształcenia, 
d) program kursu,  
e) warunki zaliczenia oraz uzyskania świadectwa ukończenia kursu,  
f) imienny wykaz pracowników przewidzianych do realizacji programu, 
g) kosztorys kursu, zatwierdzony przez kwestora Akademii Muzycznej imienia Feliksa 
Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 
j) wysokość opłaty wnoszonej przez uczestnika kursu. 

4. Wniosek o powołanie kursu musi uzyskać pozytywną opinię prorektora ds. organizacji, nauki 
oraz współpracy z zagranicą. 
 

§ 3 
 

1. Wymagania wobec kandydatów na uczestników kursów dokształcających dotyczące 
wykształcenia, umiejętności lub predyspozycji określają kierownicy właściwych katedr. 
2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kursy dokształcające składają we właściwej jednostce 
następujące dokumenty: 
- wniosek o przyjęcie na kurs dokształcający, 
- dowód dokonania opłaty za kurs (po zakwalifikowaniu kandydata na kurs), 
- inne dokumenty wskazane w zasadach rekrutacji. 



3. Przyjęcie na kurs dokształcający następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów 
oraz spełnieniu ewentualnych dodatkowych wymagań określonych w zarządzeniu powołującym 
kurs dokształcający.  
4. Decyzję o przyjęciu kandydata na kurs dokształcający podejmuje kierownik podstawowej 
jednostki organizacyjnej w porozumieniu z kierownikiem właściwej katedry. 
 

§ 4 
 

1. Uczestnik  kursu dokształcającego może na swoją prośbę otrzymać zaświadczenie o 
odbywaniu kursu, wydane przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. 

2. Uczestnik  kursu dokształcającego, jeśli kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej 
uzna to za celowe, otrzymuje kartę uczestnika  kursu opracowaną przez kierownika 
podstawowej jednostki organizacyjnej. 

 
§ 5 

 
1. Ukończenie kursu dokształcającego potwierdza świadectwo ukończenia kursu zawierające 

oceny końcowe z zastosowaniem skali ocen, zgodnie z Regulaminem studiów:  
        bardzo dobry ++ 25 pkt. 

        bardzo dobry + 24 pkt 

        bardzo dobry 21 – 23 pkt 

        dobry ++ 20 pkt. 

        dobry + 19 pkt. 

        dobry 16 – 18 pkt. 

        dostateczny ++ 15 pkt. 

        dostateczny + 14 pkt. 

        dostateczny 11 – 13 pkt. 

        niedostateczny 1 – 10 pkt. 

 
2. Przy zaliczeniach i egzaminach objętych kursem dokształcającym stosuje się skalę ocen 

zgodnie z Regulaminem studiów:   
        bardzo dobry ++ 25 pkt. 

        bardzo dobry + 24 pkt 

        bardzo dobry 21 – 23 pkt 

        dobry ++ 20 pkt. 

        dobry + 19 pkt. 

        dobry 16 – 18 pkt. 

        dostateczny ++ 15 pkt. 

        dostateczny + 14 pkt. 

        dostateczny 11 – 13 pkt. 

        niedostateczny 1 – 10 pkt. 

 



§ 6 
 
Do podstawowych obowiązków uczestnika  kursu należy: 

a. uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych,   
b. terminowe wniesienie opłaty, 
c. uzyskanie wymaganych zaliczeń, 
d. złożenie egzaminów wymaganych w programie kształcenia. 

 
 

§ 7 
 

Uczestnik  kursu dokształcającego ma prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych systemu 
biblioteczno-informacyjnego Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy               
oraz fonoteki. 
 

§ 8 
 
1. Uczestnik kursu dokształcającego zostaje skreślony z listy uczestników  w przypadku: 

a) rezygnacji z kursu, 
b) niezaliczenia zajęć przewidzianych programem kursu, 
c) niewniesienia opłaty za kurs w ustalonym terminie.  

2. Skreślenia dokonuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej w formie decyzji. 
3. Decyzja o której mowa w ust. 2 doręczana  jest uczestnikowi kursu za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru. 
4. Uczestnikowi kursu dokształcającego przysługuje odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy 
uczestników do Rektora Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w 
terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
5. Pracownik działu organizacji i nauki prowadzi dokumentację dotyczącą powoływania kursów 
dokształcających. 
       

§ 9 
 
1. Ogólny nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem kursów dokształcających sprawuje prorektor 
ds. organizacji, nauki i współpracy z zagranicą. 
2. Nadzór merytoryczny nad kursami dokształcającymi sprawuje rada podstawowej jednostki 
organizacyjnej prowadzącej kursy. 
3. Formę oceny jakości kształcenia ustala kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej                   
w porozumieniu z prorektorem ds. organizacji, nauki i współpracy z zagranicą. 

 
§ 10 

 
Jeżeli przed kolejną edycją kursu nastąpiły zmiany w jego kosztorysie to muszą one zostać 
zatwierdzone przez kwestora Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. 

 
§ 11 

 
Traci moc Uchwała Senatu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy z 
dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu kształcenia na kursach dokształcających w 
Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. 
 

 
 



§ 12 
 

1. Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się również do innych jednostek 
organizacyjnych uczelni prowadzących kursy dokształcające. 

2. Niniejszy Regulamin kursów dokształcających w Akademii Muzycznej                   
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 


