Załącznik do uchwały Senatu
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach
z dnia 23 kwietnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH
AKADEMII MUZYCZNEJ
IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH
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PRZEPISY OGÓLNE
§1
Regulamin studiów doktoranckich opracowany został w oparciu o przepisy:
Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 poz.572 t.j. z późn.
zm.) - dalej zwanej Ustawą, Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2014 poz. 1852 t.j. z późn. zm.),
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r.
w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2014 poz. 1480),
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie
kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U. z 2015
poz. 172 – t.j.), Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
ORGANIZACJA STUDIÓW DOKTORANCKICH
§2
1. Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia, prowadzonymi przez uprawnioną
jednostkę organizacyjną uczelni kończącymi się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia.
Studia doktoranckie mają na celu umożliwienie uzyskania zaawansowanej wiedzy
i umiejętności potrzebnych w działalności naukowej, artystycznej i dydaktycznej,
przygotowanie do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz do wszczęcia
i przeprowadzenia przewodu doktorskiego i uzyskania stopnia doktora sztuki.
2. Podstawowe jednostki organizacyjne Akademii, które spełniają wymagania określone
w ustawie, mogą prowadzić studia doktoranckie w zakresie dyscyplin odpowiadających ich
uprawnieniom.
3. Uczestnikami studiów doktoranckich mogą być obywatele polscy oraz osoby
nieposiadające obywatelstwa polskiego na zasadach określonych w Ustawie, spełniający
warunki wskazane w przepisach prawa i niniejszym regulaminie.
4. Zasady podejmowania i odbywania studiów doktoranckich przez cudzoziemców regulują
odrębne przepisy.
5. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada
kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant” na
zasadach określonych w Ustawie.
6. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu. Warunki i tryb rekrutacji
na studia doktoranckie określa Senat w drodze uchwały.
§3
1.
2.

Studia doktoranckie mogą być prowadzone jako studia stacjonarne i niestacjonarne.
Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.
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3.
4.
5.
6.

Niestacjonarne studia doktoranckie są odpłatne. Wysokość opłat nieprzekraczającą
kosztów kształcenia ustala rektor.
Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa umowa zawarta, w formie pisemnej,
między Akademią a doktorantem.
Przyjęcie w poczet doktorantów Akademii następuje z chwilą złożenia ślubowania, którego
treść określa Statut.
Doktorant otrzymuje indeks oraz legitymację.
§4

1.
2.

Studia doktoranckie trwają trzy lata.
Rok akademicki na studiach doktoranckich rozpoczyna się 1 października i kończy 30
września następnego roku kalendarzowego.
3. Szczegółową organizację roku akademickiego określa zarządzeniem rektor nie później niż
na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego i podaje do wiadomości na
stronie internetowej Akademii.
4. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii opiekuna
naukowego albo promotora może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich,
zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach w przypadku
konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w ramach tych
studiów, łącznie nie dłużej niż o 2 lata.
5. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może ponadto przedłużyć okres
odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku
uczestniczenia w zajęciach, w przypadku:
a) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą
b) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny
c) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem
posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności
d) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
- łącznie nie dłużej niż o rok.
6.

7.
a)
b)

Kierownik studiów doktoranckich na wniosek doktoranta może dodatkowo przedłużyć
okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu
ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r.
– Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), zwalniając jednocześnie
doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach.
Wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich zawiera:
dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku studiów doktoranckich
uzasadnienie
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8. Do wniosku dołącza się:
a) opinię opiekuna naukowego albo promotora
b) dokument uzasadniający przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich,
w przypadkach o których mowa w ust. 5 albo 6 niniejszego paragrafu.

§5
1.

2.

3.
4.
5.

Studia doktoranckie w Akademii są prowadzone według planu i programu studiów
doktoranckich uchwalonego przez radę danego wydziału, po zasięgnięciu opinii właściwego
organu samorządu doktorantów, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat uczelni
publicznej.
Rada wydziału określa także sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów
doktoranckich, w tym prowadzenia badań naukowych przez doktorantów oraz zatwierdza
sposób organizacji zajęć na studiach doktoranckich.
Program studiów doktoranckich obejmuje wykaz przedmiotów wraz z ilością godzin, formą
zaliczenia oraz ilością punktów ECTS.
Program studiów doktoranckich jest podawany do wiadomości doktorantów na stronie
internetowej Akademii przed dniem rozpoczęcia studiów.
Doktorant ma obowiązek wybrania w terminie do 15 października danego roku
akademickiego zajęć fakultatywnych.
§6

1. W Akademii stosowana jest następująca skala ocen
A celujący 25-24 pkt.
B bardzo dobry 23-21 pkt.
C+ dobry plus 20-19 pkt.
C dobry 18-16 pkt.
D zadowalający 15-13 pkt.
E dostateczny 12-10 pkt.
F niedostateczny 9-0 pkt.
2. Zaliczenie bez oceny wpisywane jest przy użyciu skrótu- zal.
3. Oceny z egzaminów oraz zaliczeń podawane są do wiadomości doktoranta poprzez wpis
do indeksu lub karty zaliczeniowej.
4. Egzaminy doktorskie są oceniane według skali ocen określonej w niniejszym regulaminie
studiów doktoranckich.
§7
1.

Egzamin doktorski z języka obcego nowożytnego przeprowadzany jest w terminie
ustalonym przez przewodniczącego rady wydziału w porozumieniu z komisją powołaną do
przeprowadzenia tego egzaminu.
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2.

3.
4.
5.

Komisję, o której mowa w ust. 1, składającą się minimum z trzech osób, z których co
najmniej jedna naucza w szkole wyższej wybranego języka obcego nowożytnego, powołuje
rada wydziału po wszczęciu przewodu doktorskiego.
Egzamin ze znajomości języka obcego nowożytnego jest potwierdzeniem kompetencji
językowych w zakresie dyscypliny naukowej studiów.
Egzamin przeprowadzany jest w formie egzaminu ustnego dotyczącego tematu i treści
rozprawy doktorskiej.
Doktorant, który przedstawił certyfikat, znajdujący się w wykazie będącym załącznikiem nr
1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie
doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu
profesora potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego jest zwolniony z
egzaminu.
ZALICZENIE ROKU AKADEMICKIEGO
§8

Okresem zaliczeniowym na studiach doktoranckich jest rok akademicki.
Do dnia 30 czerwca każdego roku doktorant zobowiązany jest złożyć kierownikowi studiów
doktoranckich następujące dokumenty:
a) sprawozdanie z wykonania obowiązków w danym roku akademickim
b) opinię opiekuna naukowo-artystycznego lub promotora o rozwoju artystyczno –naukowym
doktoranta oraz postępach w przygotowaniu rozprawy doktorskiej
c) indeks z wpisami wymaganymi programem studiów
d) inne dokumenty wymagane przez plan i pogram studiów.
3. Zaliczenia roku akademickiego dokonuje kierownik studiów doktoranckich poprzez wpis do
indeksu.
4. Z uzasadnionych względów losowych lub naukowych kierownik studiów doktoranckich, na
pisemny wniosek doktoranta, może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2 do
15 września danego roku akademickiego.
5. W oparciu o zebraną dokumentację kierownik studiów doktoranckich podejmuje
w terminie do 30 września każdego roku decyzję o zaliczeniu roku akademickiego.
6. Doktorant nie ma prawa powtarzania roku akademickiego.
7. Na studiach doktoranckich nie dopuszcza się wznowienia.
1.
2.

§9
1.
2.
3.

Szczegółowe warunki uzyskania zaliczenia oraz zakres i formę egzaminu ustala pedagog.
Zaliczenia przedmiotu dokonuje pedagog prowadzący poprzez odpowiedni wpis
w indeksie oraz w karcie zaliczeniowej.
W razie nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie i nieusprawiedliwienia swojej
nieobecności w terminie 7 dni od daty egzaminu doktorant otrzymuje ocenę
niedostateczną. W przypadku usprawiedliwienia swojej nieobecności przez doktoranta
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4.
5.

6.

7.
8.

w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, kierownik studiów doktoranckich wyznacza
drugi, ostateczny termin egzaminu. Nieprzystąpienie przez doktoranta do drugiego
egzaminu skutkuje oceną niedostateczną.
W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej, doktorantowi przysługuje
prawo do zdawania egzaminu komisyjnego.
Kierownik studiów doktoranckich zarządza egzamin komisyjny, jeśli doktorant złożył
wniosek o jego przeprowadzenie w ciągu 7 dni od daty egzaminu, na którym otrzymał
ocenę niedostateczną.
Kierownik studiów doktoranckich wyznacza datę egzaminu komisyjnego oraz powołuje co
najmniej trzyosobową komisję egzaminacyjną, w skład której winien wchodzić pedagog
prowadzący przedmiot, opiekun naukowo-artystyczny lub promotor. Przewodniczącym
komisji winien być dziekan lub prodziekan.
Egzamin komisyjny winien odbyć się nie później niż w terminie 15 dni od złożenia przez
doktoranta wniosku.
Doktorant ma prawo wskazać osobę, która weźmie udział w egzaminie komisyjnym
w charakterze obserwatora.

PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTA
§ 10
1. Doktorant ma prawo do:
a) opieki
merytorycznej
nad
swoją
pracą
artystyczną,
naukową-badawczą
i dydaktyczną ze strony opiekuna naukowo-artystycznego lub promotora
b) zmiany opiekuna naukowo-artystycznego na zasadach przewidzianych w niniejszym
regulaminie
c) ubiegania się o pomoc materialną: stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium dla
najlepszych doktorantów Akademii, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
zgodnie z regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla doktorantów (studia III stopnia) Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach.
d) ubiegania się o: stypendium doktoranckie, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
e) zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych
przepisach
f) zrzeszania się w samorządzie doktorantów
g) przedłużenia studiów doktoranckich na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie
h) korzystania ze zbiorów bibliotecznych, instrumentarium, sprzętu i aparatury badawczej
w zakresie niezbędnym do realizacji programów studiów, prowadzenia pracy artystycznej
badań naukowych i przygotowywania przewodu doktorskiego
i) ubiegania się o zakwaterowanie w domu studenckim, zgodnie z odrębnymi przepisami
j) ubiegania się o zakwaterowanie małżonka i dziecka w domu studenckim, zgodnie
z odrębnymi przepisami
k) przerwy wypoczynkowej w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku,
które winny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.
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§ 11
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)

k)

Obowiązkiem doktoranta jest:
postępowanie zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów doktoranckich
przestrzeganie przepisów oraz dbanie o dobre imię Akademii
realizowanie planu i programu studiów doktoranckich
uczestnictwo w zajęciach
terminowe zaliczanie przedmiotów
składanie, potwierdzonych przez opiekuna naukowo-artystycznego okresowych
sprawozdań z wykonywanych obowiązków oraz innych osiągnięć w wyznaczonych
terminach
odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich
prowadzeniu w wymiarze nie mniejszym niż 10 oraz nie większym niż 90 godzin rocznie.
Wymiar praktyk określa program studiów doktoranckich. Doktorant zatrudniony
w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne, jest zwolniony
z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych
wnoszenie opłat na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach oraz w zawartej
umowie
bezzwłocznego powiadomienia o zmianie danych osobowych wymaganych przez Akademię
złożenie prawidłowo sporządzonego wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego zgodnie
z obowiązującymi przepisami w terminie do 31 października roku kalendarzowego,
w którym pozytywnie zaliczył drugi rok studiów doktoranckich. Dziekan na uzasadniony
wniosek doktoranta może przedłużyć ten termin nie później niż do 31 grudnia roku
kalendarzowego, w którym zakończył drugi rok studiów.
udział w pracach organizacyjnych Akademii

§ 12
1. Doktorant może zostać skreślony z listy doktorantów w przypadku:
a) rezygnacji lub niepodjęcia studiów doktoranckich
b) niewypełnienia obowiązków wynikających z treści ślubowania i regulaminu studiów
doktoranckich
c) niezrealizowania obowiązków wynikających z planu i programu studiów doktoranckich,
niezłożenia sprawozdania z przebiegu prowadzonych badań naukowych i artystycznych
d) niewypełnienia obowiązku wnoszenia opłat
e) braku złożenia prawidłowo sporządzonego wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego
w wyznaczonym terminie
2. Decyzje o skreśleniu z listy doktorantów podejmuje kierownik studiów doktoranckich.
3. Od decyzji o której mowa w pkt 2, służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od jej
otrzymania.
4. Decyzja rektora jest ostateczna.
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§ 13
Władze i organy Akademii zobowiązane są do podejmowania działań zmierzających do
zapewnienia równych szans realizacji programu studiów doktoranckich przez doktorantów
niepełnosprawnych. Sposób dostosowania organizacji i właściwej realizacji procesu
dydaktycznego do szczególnych potrzeb doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi,
określa w indywidualnych przypadkach dziekan, biorąc pod uwagę rodzaj niepełnosprawności
doktoranta.
KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH
§ 14
1.

Kierownikiem studiów doktoranckich może być osoba posiadająca co najmniej stopień
naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki
w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych które nabyły uprawnienia równoważne
z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), wykonujących pracę
w jednostce organizacyjnej uczelni albo będących pracownikami jednostki naukowej,
zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Kierownika studiów doktoranckich powołuje rektor, po zasięgnięciu opinii rady
podstawowej jednostki organizacyjnej i właściwego organu samorządu doktorantów.
3. Kierownik studiów doktoranckich wykonuje swoje kompetencje zgodnie z przepisami
prawa i z niniejszym regulaminem.
4. W szczególności kierownik studiów doktoranckich:
a) podejmuje decyzje w sprawie zaliczenia lat studiów
b) organizuje realizację programu studiów doktoranckich
c) podejmuje decyzje w sprawie skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich
d) przedłuża okres odbywania studiów doktoranckich w przypadkach przewidzianych
w przepisach odrębnych.
5. Kompetencje kierownika studiów doktoranckich nie naruszają kompetencji kierownika
podstawowej jednostki organizacyjnej wynikających z przepisów Ustawy, przepisów
wykonawczych oraz Statutu.
OPIEKA MERYTORYCZNA
§ 15
1.

Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy jednostki
naukowej, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie
danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej albo stopień doktora habilitowanego sztuki w
zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny artystycznej oraz dorobek naukowy opublikowany
w okresie ostatnich 5 lat albo osiągnięcia artystyczne z okresu ostatnich
5 lat.
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2.

3.
4.
5.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach doktorant może złożyć wniosek o zmianę
opiekuna naukowo-artystycznego do kierownika studiów doktoranckich. Kierownik
podejmuje decyzję w tej sprawie po zasięgnięciu opinii dotychczasowego opiekuna. Od
decyzji kierownika służy doktorantowi odwołanie do rektora za pośrednictwem kierownika
studiów doktoranckich w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Do czasu wszczęcia przewodu doktorskiego doktorant pozostaje pod opieką merytoryczną
opiekuna naukowo-artystycznego.
Po wszczęciu przewodu doktorskiego doktorant pozostaje pod opieką merytoryczną
wyznaczonego przez radę wydziału promotora.
Zadania promotora regulują odrębne przepisy.

§ 16
1. Do obowiązków opiekuna naukowo-artystycznego należy:
a) udzielanie doktorantowi niezbędnej pomocy merytorycznej i metodycznej w pracy
artystycznej i naukowo-badawczej
b) odbywanie konsultacji, ocena rozwoju artystycznego i naukowego doktoranta i stanu
zaawansowania rozprawy doktorskiej
c) pomoc w organizacji warsztatu artystycznego i badawczego
d) udzielanie wskazówek metodycznych i pomoc w zdobywaniu doświadczeń dydaktycznych
e) sporządzanie do 30 czerwca każdego roku akademickiego opinii o rozwoju artystycznonaukowym doktoranta oraz postępach w przygotowaniu rozprawy doktorskiej
f) opiniowanie wniosków o przedłużenie studiów doktoranckich.

UKOŃCZENIE STUDIÓW DOKTORANCKICH
§ 17
Studia doktoranckie kończą się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia, tj. uzyskaniem
stopnia doktora określonej dziedziny sztuki w zakresie dyscypliny artystycznej w drodze
przewodu doktorskiego przeprowadzonego na podstawie odrębnych przepisów.
§ 18
Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich Akademia wydaje
zaświadczenie o przebiegu studiów.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19
W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem i obwiązującymi przepisami decyzje
podejmuje rektor.
§ 20
Regulamin studiów doktoranckich wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku.
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