
UCHWAŁA Nr 21/2018 

SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

 

w sprawie dostosowania uchwały nr 7/2018 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie  

z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rekrutacji  

na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia  

w Akademii Muzycznej w Krakowie na rok akademicki 2019/2020  

do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce  

 
Działając na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1669) 
Senat Akademii Muzycznej w Krakowie postanawia, co następuje: 

 
§ 1 

Zmianie ulegają Warunki, tryb oraz termin rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych 
studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej w Krakowie przyjęte przez Senat Uchwałą  
Nr 7/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.:  

 
§2 ust. 3 i 4 otrzymuje następujące brzmienie:  
 
3. Kandydat przedkładający świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów I 

stopnia wydany za granicą przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa 
wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państwa członkowskiego 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym, może ubiegać się o przyjęcie na ogólnych zasadach pod 
warunkiem przedłożenia ww. dokumentu w oryginale i tłumaczeniu na język polski przed 
egzaminami.  

 
4. Kandydat przedkładający świadectwo maturalne lub dyplom studiów I stopnia wydany  

za granicą przez inną szkołę lub uczelnię niż wymienione w punkcie 3, może ubiegać się 
o przyjęcie na ogólnych zasadach, zgodnie z właściwą umową międzynarodową 
określającą równoważność wykształcenia. Kandydat z kraju, który nie podpisał umowy 
międzynarodowej przedkłada dokument potwierdzający nostryfikację. Kandydat jest 
zobowiązany do przedłożenia ww. dokumentów w oryginale i tłumaczeniu na język polski 
przed egzaminami. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłożenie 
dokumentu potwierdzającego nostryfikację w terminie późniejszym, wyznaczonym przez 
WKR z uwzględnieniem innych terminów obowiązujących w rekrutacji. 

 
§2 ust. 5 zostaje uchylony.  
 
§5 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:  
 
4. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Kandydaci przyjęci na 

studia mają obowiązek dokonania wpisu na I rok studiów w wyznaczonym terminie. Brak 
wpisu oznacza rezygnację ze studiów. 

 
§7 ust. 7 pkt 10 otrzymuje następujące brzmienie:  
 
10) zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania rekrutacyjnego w formie 

wiadomości mailowej (uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skuteczne doręczenie), 



z zastrzeżeniem, iż decyzje administracyjne (wydawane tylko w przypadku nieprzyjęcia 
na studia) będą doręczone pocztą. 
 

§7 ust. 7 pkt 13 otrzymuje następujące brzmienie:  
 

13) przesyłanie odwołań od decyzji odmownych wraz z aktami sprawy do rektora. 
 
§7 ust. 11 zostaje uchylony. 
 
§12 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  
 
1. Organem nadzorującym postępowanie rekrutacyjne jest Uczelniana Komisja Rekrutacyjna 

(UKR) powołana przez rektora. 
 

§12 ust. 4 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:  
 

4) sporządzenie projektu decyzji administracyjnej w przypadku odwołania kandydata  
od decyzji WKR o nieprzyjęciu na studia.  

 
§12 ust. 5 do ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:  
 
5. W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia na studia kandydaci 

mają prawo złożyć odwołanie do rektora.  
6. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem komisji, która wydała decyzję. 
7. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne zobowiązane są w terminie 7 dni od dnia, w którym 

odwołanie zostało złożone, przekazać je wraz z aktami sprawy do rektora.  
8. Rektor rozpatruje odwołania kandydatów w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji 

WKR. 
9. Decyzje w sprawie odwołań podejmuje rektor. Decyzja rektora jest ostateczna. 
 
§12 ust. 10 zostaje uchylony.  
 
§13 ust. 4 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:  
 
4) dokument tożsamości – do wglądu.  

§ 2 
1. Pozostałe postanowienia Warunków, trybu oraz terminu rekrutacji  

na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej  
w Krakowie, jak również Załącznik nr 1 i nr 2 nie ulegają zmianie.  

2. Tekst Warunków, trybu oraz terminu rekrutacji na I rok stacjonarnych  
i niestacjonarnych studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej w Krakowie  
wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
          R e k t o r 
 
 
 

prof. dr hab. Stanisław Krawczyński 


