
 

UCHWAŁA Nr 13/2022 
SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ  

IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO W KRAKOWIE 
z dnia 26 maja 2022 r. 

 

w sprawie zmian w Regulaminie przeprowadzania postepowań w sprawie nadania 

stopnia doktora habilitowanego w Akademii Muzycznej w Krakowie 

 

Działając na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
      § 1 
W Regulaminie przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora 
habilitowanego w Akademii Muzycznej w Krakowie wprowadzonym Uchwałą Senatu AMK  
Nr 31/2019 z dnia 26 września 2019 r., z późn. zm., zwanym dalej Regulaminem wprowadza 
się następujące zmiany: 
 

§ 10 ust. 5 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 

Umowa z recenzentem określa w szczególności termin sporządzenia recenzji wskazany 
w § 11 ust.1 oraz wysokość wynagrodzenia.  
 
 
§ 13 ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 
 
1. Po sporządzeniu recenzji i ewentualnym przeprowadzeniu kolokwium habilitacyjnego oraz 
po dyskusji, komisja habilitacyjna podejmuje uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania 
stopnia doktora habilitowanego. Uchwałę podejmuje się głosowaniu jawnym, bezwzględną 
większością głosów, w obecności co najmniej sześciu członków, w tym przewodniczącego 
i sekretarza, z zastrzeżeniem ust. 2.  
 

§2 

Pozostałe postanowienia Regulaminu przeprowadzania postepowań w sprawie nadania 

stopnia doktora habilitowanego w Akademii Muzycznej w Krakowie przyjętego Uchwałą 

Senatu AMK Nr 31/2019 z dnia 26 września 2019 r., z późn. zm. nie ulegają zmianie. 

 
§3 

1. Tekst jednolity Regulaminu przeprowadzania postepowań w sprawie nadania stopnia 
doktora habilitowanego w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, 
uwzględniający zmiany wprowadzone w §1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
2. Treść uchwały wraz z załącznikiem publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej 
Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w zakładce Prawo uczelniane 
– Uchwały Senatu. 

§4 
Nazwa uczelni we wszystkich miejscach Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie 

nadania stopnia doktora w Akademii Muzycznej w Krakowie zostaje zmieniona na: Akademię 

Muzyczną im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. 

 
§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                    R e k t o r 

                       

                                                                                     prof. dr hab. Wojciech Widłak  


