
Uchwała Nr 10/2020 
SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE 

z dnia 31 marca 2020 r. 
  

w sprawie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej 
 Akademii Muzycznej w Krakowie  

na rok akademicki 2020/2021 
 

Działając na podstawie art. 201 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) Senat Akademii Muzycznej w Krakowie 

postanawia, co następuje: 

§ 1 
1. Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Akademii Muzycznej w Krakowie obejmuje dwa 

elementy: 
1) zajęcia wspólne dla wszystkich doktorantów, 
2) zajęcia w ramach Indywidualnego Planu Badawczego (IPB) przygotowywanego 

indywidualnie przez doktoranta wraz z promotorem, w pierwszym semestrze studiów. 
2. W ramach zajęć wspólnych dla wszystkich doktorantów wprowadza się dwie grupy 

przedmiotów: 
1) grupa przedmiotów humanistycznych i ogólnomuzycznych 
a. wykład monograficzny   15 godzin  zaliczenie   rok I 
b. estetyka             15 godzin    egzamin    rok I 
c. filozofia              15 godzin    egzamin    rok I 
d. historia sztuki     15 godzin    egzamin    rok II 
e. antropologia kultury    8 godzin  zaliczenie  rok II 
f. konwersatorium muzyki polskiej XIX - XXI w. 15 godzin, zaliczenie, rok II 
2) grupa przedmiotów wspomagających przygotowanie pracy doktorskiej 
a. seminarium kierunkowe - praca z promotorem  15 godzin zaliczenie z oceną rok I  
b. seminarium pracy naukowej   15 godzin zaliczenie z oceną rok I   
c. analiza I                                  15 godzin zaliczenie   rok I    
d. analiza II                                 15 godzin zaliczenie   rok II   

3. Zajęcia w ramach Indywidualnego Planu Badawczego zostaną przydzielone każdemu  
z doktorantów w drugim semestrze I roku studiów. 

4. Tryb przydzielania i zakres zajęć określa Regulamin Szkoły Doktorskiej. 
 

§ 2 
1. Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Akademii Muzycznej w Krakowie na rok 

akademicki 2020/2021 został pozytywnie zaopiniowany przez samorząd doktorantów. 
2. Uchwała wraz z załącznikiem podana jest do wiadomości publicznej poprzez opublikowanie 

jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Muzycznej w Krakowie w zakładce 
Prawo uczelniane/Uchwały Senatu 2020 oraz na stronie internetowej uczelni w zakładce – 
Doktoranci/Rekrutacja.  

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 

           R e k t o r 
 
 

        prof. dr hab. Stanisław Krawczyński 


