
UCHWAŁA Nr 9/2016 
SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE  

 z dnia 20 kwietnia 2016 r. 
 

 

w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących planów i programów studiów 
podyplomowych oraz kursów dokształcających w Akademii Muzycznej  
w Krakowie   
 

 

 

Na podstawie § 9 pkt 4 Statutu Akademii Muzycznej w Krakowie oraz art. 68 ust. 1  

pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (tekst jednolity Dz.U.  

z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) postanawia się, co następuje: 

 

§ 1 

Senat Akademii Muzycznej w Krakowie uchwala wytyczne dotyczące planów i programów 

studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających w Akademii Muzycznej w Krakowie, 

które stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
             R e k t o r 
 
 

            prof. dr hab. Zdzisław Łapiński 



Załącznik do Uchwały nr 9/2016  

Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie  

z dnia 20 kwietnia 2016 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
WYTYCZNE DOTYCZĄCE PLANÓW  

I PROGRAMÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

ORAZ KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH  

W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE 



Załącznik do Uchwały nr 9/2016 

Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie 

z dnia 20 kwietnia 2016 r.  

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

ORAZ KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE 

 

 

§1 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 

1. W Akademii Muzycznej w Krakowie (zwanej dalej Akademią) prowadzone są studia 

podyplomowe na warunkach określonych w Regulaminie studiów podyplomowych, 

uchwalonym przez Senat Akademii.  

2. Akademia może prowadzić studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, z którym 

związany jest co najmniej jeden kierunek studiów powadzony przez Akademię.  

3. Utworzenie studiów podyplomowych o programie wykraczającym poza zakres obszaru 

kształcenia, o którym mowa w ust. 2 wymaga zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego wydanej po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

4. Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się na podstawie planów studiów i programów 

studiów uchwalonych przez radę wydziału, radę naukową jednostki pozawydziałowej lub radę 

programową studiów, z uwzględnieniem wytycznych zawartych w niniejszej uchwale.  

5. Program studiów powinien zawierać w szczególności następujące informacje:  

1) nazwę studiów podyplomowych,  

2) wykaz przedmiotów obejmujący liczbę godzin z podziałem na formy zajęć oraz sposób ich 

zaliczenia, z podziałem na poszczególne semestry, punkty ECTS,  

3) zamierzone efekty kształcenia, sposób i kryteria oceny,  

4) określenie formy zaliczenia poszczególnych przedmiotów,  

5) określenie formy i terminu zakończenia studiów podyplomowych.  

6. Wprowadzenie zmian w planie i programie studiów podyplomowych na kolejne edycje wymaga 

uchwały rady wydziału, rady naukowej jednostki pozawydziałowej lub rady programowej 

studiów.  

7. Na studiach podyplomowych obowiązuje uzyskanie co najmniej 30 punktom ECTS. 

8. Jeżeli studia podyplomowe zakładają otrzymanie przez uczestnika uprawnień do wykonywania 

zawodu lub uzyskania licencji zawodowej, plany i programy studiów podyplomowych winny 

spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych.  

9. Studia podyplomowe mogą być prowadzone także w językach obcych w całości lub części 

programu studiów.  

 

§2 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PLANÓW I PROGRAMÓW KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH  

 

1. Kursy dokształcające w Akademii prowadzone są przez jednostki organizacyjne, które 

zapewniają warunki do prowadzenia tych kursów.  

2. Plany i programy kursów dokształcających uchwala rada wydziału lub rada naukowa jednostki 

pozawydziałowej.  

3. Program kursu dokształcającego powinien zawierać w szczególności następujące informacje:  

1) nazwę własną i cel kursu,  

2) zamierzone efekty kształcenia oraz sposób oceniania,  

3) treści programowe,  

4) łączny wymiar godzin,  

5) formę i termin zakończenia kursu.  



4. Przy uruchamianiu kolejnej edycji kursu program, który nie uległ zmianie, nie wymaga kolejnej 

uchwały rady wydziału lub rady naukowej jednostki pozawydziałowej.  

5. Jeżeli kurs dokształcający zakłada otrzymanie przez uczestnika uprawnień, plany i programy 

kursów dokształcających winny spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach.  

6. Kursy dokształcające mogą być prowadzone w całości lub w części w językach obcych. 

 

 

 

Rektor 

                                                                                         prof. dr hab. Zdzisław Łapiński 

 

 


