Załącznik do Uchwały nr 10 Senatu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
z dnia 19 kwietnia 2016 roku

Regulamin studiów
STUDIA DOKTORANCKIE
w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
dyscyplina: instrumentalistyka

Podstawa prawna: art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

§1
1. Przyjęcie w poczet doktorantów Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
zwanej dalej Akademią następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania o treści ustalonej
w statucie. Doktorant otrzymuje legitymację oraz indeks, który jest jego własnością i
dokumentem przedstawiającym przebieg oraz wyniki studiów.
2.

Reprezentantem ogółu doktorantów Akademii jest Samorząd Doktorantów.

3.

Zwierzchnikiem ogółu doktorantów Akademii jest Rektor.

§2
1.

Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku
kalendarzowego, dzieląc się na dwa semestry: zimowy i letni.

2.

Ramową organizację roku akademickiego zaopiniowaną przez Senat zatwierdza Rektor do dnia
27 września.
§3

1. Studia odbywają się według planów i programów nauczania ustalonych przez Akademię
w trybie określonym w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym”.
2. Zasady podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców określają:
1) Ustawa o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie
podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach
naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 190, poz. 1406)
3. Szczegółowy plan i rozkład zajęć, zaopiniowany przez Samorząd Doktorantów, podawany jest do
wiadomości na początku roku akademickiego /lub semestru/.
4. Obecność doktorantów na wszystkich zajęciach przewidzianych planem studiów jest
obowiązkowa.
5. Nauczyciel akademicki ma obowiązek poinformować kierownika Studiów Doktoranckich o
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niezgłoszeniu się doktoranta bez usprawiedliwienia na pierwsze wyznaczone zajęcia.

§4
Doktorant ma prawo do:
1.
2.
3.

zrzeszania się w kołach artystycznych i naukowych oraz uczestniczenia w pracach
artystycznych i naukowych realizowanych w Akademii,
uzyskiwania nagród i wyróżnień,
zrzeszania się w organizacjach społecznych na zasadach określonych w ustawie z dnia
27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

4.

otrzymywania pomocy materialnej na zasadach określonych odrębnymi aktami,

5.

ochrony zdrowia i opieki lekarskiej,

6.

odpłatnego korzystania z niektórych urządzeń i środków Akademii.

§5
Do obowiązków doktoranta należy pełne wykorzystanie możliwości kształcenia się jakie stwarza mu
Akademia oraz postępowanie zgodne z treścią ślubowania i regulaminu.

§6
Za naruszenie przepisów prawa lub obowiązków określonych w niniejszym regulaminie doktorant
ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§7
1. Studia doktoranckie trwają 8 semestrów i składają się z okresu pobierania nauki i okresu
realizacji przewodu doktorskiego.
2. Okres pobierania nauki trwa 4 semestry i jest realizowany w trybie stacjonarnym lub
niestacjonarnym. Nie istnieje możliwość zmiany formy i trybu studiów doktoranckich.
3. Okres pobierania nauki powinien zakończyć się zaliczeniem 4 semestru i zrealizowaniem wszystkich
przedmiotów objętych planem studiów. Wszczęcie przewodu doktorskiego powinno nastąpić nie
później niż do 30.11. piątego semestru studiów.
4.

Brak wszczęcia przewodu doktorskiego w terminie powoduje skreślenie z listy doktorantów.

5.

Możliwe jest wcześniejsze wszczęcie przewodu doktorskiego /w trakcie okresu pobierania
nauki/.
§8

1. Kierownik studiów doktoranckich przedłuża, na wniosek doktoranta, okres odbywania studiów
doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu
macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach
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urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego, określonych w odrębnych przepisach.
2. Kierownik studiów doktoranckich, w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć okres odbywania
studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w
szczególności w przypadku:
1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,
2) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
3) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej
niepełnosprawności - łącznie nie dłużej niż o rok.
3. Kierownik studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub promotora, może
przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku
uczestniczenia w zajęciach, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych
badań naukowych, na czas ich trwania, nie dłużej jednak niż o 2 lata.

§9
1.
2.

W okresie studiów doktorant odbywa praktyki w uczelni w wymiarze do 90 godzin rocznie oraz
może otrzymywać, na mocy decyzji Rektora, stypendium doktoranckie.
O wymiarze praktyk decyduje Rektor, na wniosek kierownika studiów.

§ 10

W czasie całego okresu studiów doktoranckich doktorant zachowuje prawo do legitymacji.

§ 11
1. Zakończenie studiów następuje z chwilą uzyskania stopnia doktora nie później niż do końca
czerwca ósmego semestru studiów.
2. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów doktoranckich.
3. Brak uzyskania stopnia doktora w terminie powoduje skreślenie z listy doktorantów, co nie
zatrzymuje biegu procedur wszczętego przewodu doktorskiego.
4. Przewody doktorskie, a w szczególności prezentacje dzieła i obrony mają charakter otwarty.

§ 12
1. Dopuszcza się możliwość indywidualnej organizacji studiów w odniesieniu do doktorantów, którzy
ukończyli inne studia III st. /II st./. Indywidualna organizacja studiów może dotyczyć tylko okresu
pobierania nauki, ale nie może go wydłużyć. Zgoda na indywidualny tryb i zasady jego realizacji są w
kompetencji kierownika studiów.
2. Studia prowadzone są w języku polskim. Poszczególne zajęcia mogą być prowadzone w języku obcym
po złożeniu u kierownika Studiów Doktoranckich oświadczeń przez pedagoga prowadzącego i
doktoranta. Egzaminy muszą odbywać się w języku polskim lub obcym.
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3. Organizacja studiów uwzględnia realizację procesu dydaktycznego dostosowaną do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Odbywa się to na wniosek doktoranta złożony do kierownika studiów. Dzieje się to
w trybie indywidualnym.
§ 13
Doktorant uzyskuje zaliczenie semestru, jeżeli zda w terminie sesji egzaminacyjnej wszystkie egzaminy
objęte planem nauczania. W uzasadnionych przypadkach doktorant może uzyskać przełożenie terminu
zdawania egzaminu. Decyzję podejmuje kierownik studiów na wniosek doktoranta. Zaliczenie semestru V
następuje poprzez zaliczenie wszczęcia przewodu doktorskiego. Zaliczenie semestru VI następuje przez
zaliczenie sprawozdania z realizacji przewodu doktorskiego. Zaliczenie semestru VII następuje przez
zdanie egzaminów doktorskich. Zaliczenie semestru VIII następuje przez uzyskanie stopnia doktora.
Zaliczenia dokonuje kierownik studiów.

§ 14
W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej doktorantowi przysługuje prawo do powtórnej oceny i
ostatecznej oceny tego przedmiotu przez komisję powołaną przez Dziekana. Termin egzaminu określa
kierownik studiów, po otrzymaniu wniosku doktoranta złożonym w terminie 7 dni od daty nie zdania
egzaminu.

§ 15
1. Okresem zaliczeniowym w Akademii jest semestr.
2. Warunkiem dopuszczenia do sesji jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych planem
studiów.
3. Nie zaliczenie semestru powoduje skreślenie z listy doktorantów.
4. Nie przewiduje się warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w następnym roku lub
semestrze.
5. Doktorant jest obowiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów
doktoranckich.
6. Do podstawowych obowiązków doktorantów, poza obowiązkami określonymi zgodnie z ust. 4,
należy realizowanie programu studiów doktoranckich oraz prowadzenie badań naukowych i
składanie sprawozdań z ich przebiegu.
7. Doktoranci, którzy nie wywiązują się z obowiązków, o których mowa w ust. 5 i 6, mogą zostać
skreśleni z listy uczestników studiów doktoranckich. Decyzję o skreśleniu podejmuje kierownik
studiów.
8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, służy odwołanie do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna.
9. Warunkiem wznowienia studiów jest zaliczony semestr i zdane pozytywnie przesłuchanie
kwalifikacyjne.
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§ 16
1.

W Akademii stosuje się następującą skalę ocen:
bardzo dobry ++

25 pkt

bardzo dobry +

24 pkt

bardzo dobry

23 pkt
22 pkt
21 pkt

dobry ++

20 pkt

dobry +

19 pkt

dobry

18 pkt
17 pkt
16 pkt

dostateczny ++

15 pkt

dostateczny +

14 pkt

dostateczny

13 pkt
12 pkt
11 pkt

niedostateczny

0 - 10 pkt

2. Oceny ze wszystkich przedmiotów wpisywane są do indeksu obowiązkowo w skali
punktów, a w pozycji egzamin także z oceną słowną /jeżeli zaliczenie następuje w wyniku
egzaminu/.
3. Oceny wystawiane komisyjnie oblicza się według średniej arytmetycznej.
4. Punkty ECTS przyznawane są na podstawie planu studiów.
5. Doktoranci informowani są o swoich wynikach poprzez wpisanie ich do indeksu.

§ 17
Doktorant, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpi do egzaminu otrzymuje ocenę
niedostateczną z tego przedmiotu (O pkt).
§ 18
1. Doktorantowi wyróżniającemu się szczególnymi wynikami w nauce, wzorowym wypełnianiem
swoich obowiązków, zdyscyplinowaniem mogą być przyznane:
a/ nagrody i wyróżnienia Rektora Akademii,
b/ nagrody fundowane przez instytucje, towarzystwa naukowe, organizacje społeczne itp.
2.

Formy wyróżniania doktorantów Akademii są następujące:
a)

umożliwienie nieodpłatnego udziału w koncertach organizowanych przez Akademię,
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b)

spotkanie z Radą Rektorską,

c)

spotkanie z Radą Wydziału,

d)

podanie do ogólnej wiadomości nazwisk doktorantów wyróżnionych,

e) uhonorowanie najlepszego doktoranta wydziału nagrodą rzeczową

19
1.
2.

Podstawą obliczenia ostatecznej oceny wpisywanej do dyplomu jest średnia arytmetyczna
ocen.
Na dyplomie ukończenia studiów doktoranckich wpisuje się ocenę końcową słownie,
wyrównaną do pełnej oceny zgodnie z zasadą zawartą w § 17, ust. 2
11 - 15 punktów - dostateczny
16 - 20 punktów - dobry
21 - 23 punktów - bardzo dobry

3.

Wyrównanie do pełnej oceny dotyczy tylko wpisu do dyplomu, we wszystkich innych
dokumentach określa się rzeczywisty wynik studiów obliczony jak w § 17, ust. 1
§ 20
1. Dyplom z wynikiem końcowym bardzo dobry z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy:
a) ukończyli studia w terminie określonym planem studiów,
b) uzyskali średnią ocen nie niższą niż 20 pkt ze wszystkich egzaminów i kolokwiów,
c) uzyskali ocenę bardzo dobry + /24 pkt/ lub bardzo dobry ++ /25 pkt/ za część artystyczną.
2. Rada Wydziału, na wniosek komisji egzaminacyjnej, występuje do Rektora o wyrażenie zgody na
przyznanie dyplomu z wynikiem końcowym bardzo dobry z wyróżnieniem.

§ 21
Instancją odwoławczą we wszystkich sprawach objętych niniejszym regulaminem jest
Rektor Akademii.
§ 22
Regulamin niniejszy został zmieniony przez Senat Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w
Bydgoszczy w dniu 19.04.2016 r. i wchodzi w życie z dniem 01.10.2016 r.
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