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ZAKRES I ZASADY 

PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

W MIĘDZYUCZELNIANYM INSTYTUCIE MUZYKI KOŚCIELNEJ 

W KRAKOWIE 

 

 

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1668, z późn. zm.), 

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. (Dz. U. 2018, poz.1861, z 

późn. zm.) w sprawie studiów, Statutem Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 9 lipca 2019 roku, Statutem 

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II z dnia 18 marca 2019 roku oraz Regulaminem studiów I i II stopnia w 

Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia  12 września 2019 roku i Regulaminem studiów Wyższych na 

Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie z dnia 23 września 2019 roku, a także Porozumieniem 

zawartym w dniu 1 października 2008 roku pomiędzy Akademią Muzyczną w Krakowie, a Papieską Akademią 

Teologiczną w Krakowie wraz ze wszystkimi Aneksami, Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki 

Kościelnej ustala następujący zakres i zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Międzyuczelnianym 

Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie: 

 

 

STUDIA I STOPNIA 

 

§ 1 Praca dyplomowa 

 

1. Licencjacka praca dyplomowa obejmuje następujące komponenty: 

a) przygotowanie pracy artystycznej tj. recitalu organowego; 

b) przygotowanie pracy pisemnej związanej z kierunkiem studiów. 

 

§ 2 Przygotowanie pracy artystycznej 

 

1. Przygotowaniem recitalu organowego kieruje nauczyciel akademicki prowadzący 

przedmiot główny, tj. organy, w oparciu o właściwy sylabus, obowiązujący na roku 

dyplomowym. 

2. Warunkiem dopuszczenia przygotowanej pracy artystycznej do egzaminu dyplomowego 

jest uzyskanie przez studenta zaliczenia przedmiotu głównego tj. organów potwierdzone 

wpisem do indeksu.  

 

§ 3 Przygotowanie pracy pisemnej 

 

1. Pracę pisemną student przygotowuje pod kierunkiem promotora – nauczyciela 

akademickiego posiadającego co najmniej stopień doktora habilitowanego. 

2. Wyboru promotora dokonuje się na początku roku akademickiego poprzedzającego rok 

dyplomowy poprzez wybór odpowiedniego proseminarium naukowego. 

3. Na wniosek studenta Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej może 

dokonać zmiany promotora. 
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4. Termin złożenia pracy pisemnej upływa w ostatnim dniu roku akademickiego                       

tj. 30 września.  

5. Warunkiem dopuszczenia pracy pisemnej do obrony jest przyjęcie jej przez promotora, 

potwierdzone podpisem promotora. 

6. Pisemna praca składana jest w wersji papierowej oraz elektronicznej.  

7. Przed egzaminem dyplomowym pisemna praca podlega sprawdzeniu przez promotora z 

wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. 

 

§ 4 Ocena pracy pisemnej 

 

1. Promotor oraz recenzent pracy pisemnej, w sposób niezależny, dokonują oceny pracy 

według skali określonej w § 3 Załącznika nr 1 do Aneksu nr 2 do Porozumienia z dnia 1 

października 2008r.: 

 

ocena słownie ocena cyfrowa skrót zapisu oceny 

bardzo dobry 5,0 bdb 

dobry plus 4,5 db+ 

dobry 4,0 db 

dostateczny plus 3,5 dst+ 

dostateczny 3,0 dst 

niedostateczny 2,0 ndst 

 

2. Recenzenta wyznacza Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej. 

3. W przypadku, gdy ocena recenzenta jest niedostateczna, Dyrektor Międzyuczelnianego 

Instytutu Muzyki Kościelnej wyznacza dodatkowego recenzenta. Praca uzyskuje ocenę 

pozytywną, jeżeli dodatkowy recenzent ocenił pracę co najmniej na ocenę dostateczną.  

4. Ocenę pracy pisemnej ustala się według skali określonej w § 3 Załącznika nr 1 do 

Aneksu nr 2 do Porozumienia z dnia 1 października 2008 r. w oparciu o średnią 

arytmetyczną ocen wystawionych przez promotora i recenzenta. 

5. Student ma prawo zapoznania się z opiniami promotora i recenzenta. 

 

§ 5 Egzamin dyplomowy 

 

1. Egzamin dyplomowy obejmuje następujące komponenty: 

a) wykonanie pracy artystycznej tj. recitalu organowego; 

b) obronę pracy pisemnej. 

2. Egzamin dyplomowy może odbywać się etapami. 

3. Poszczególne komponenty pracy dyplomowej oceniają osobne komisje dyplomowe 

powołane przez Dyrektora Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej. 

4. W skład komisji dyplomowych wchodzą co najmniej trzy osoby:  

a) przewodniczący komisji, którym jest Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki 

Kościelnej lub wyznaczony przez niego inny nauczyciel akademicki; 

b) nauczyciel akademicki, pod kierunkiem którego praca została przygotowana; 

c) recenzent. 
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5. W przypadku wykonania pracy artystycznej, recenzent sporządza na piśmie Recenzję 

artystycznej pracy dyplomowej na studiach I stopnia, po wysłuchaniu tego komponentu 

egzaminu dyplomowego. 

6. Szczegółowy zakres i warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego z wykonania 

pracy artystycznej ujęty jest we właściwym sylabusie, obowiązującym w ostatnim 

semestrze roku dyplomowego. 

7. Praca artystyczna wykonywana jest publicznie i utrwalona w formie elektronicznej na 

nośniku pamięci zewnętrznej (pendrive lub płyta CD lub płyta DVD), a następnie 

przedłożona Dyrektorowi Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w terminie 

do 10 dni od daty egzaminu. Student dokonuje nagrania, o którym mowa we własnym 

zakresie. 

8. Warunkiem dopuszczenia studenta do obrony pracy pisemnej jest złożenie wszystkich 

wymaganych dokumentów na 10 dni przed terminem egzaminu. 

9. Obrona pracy pisemnej może mieć charakter otwarty na wniosek dyplomanta lub 

promotora. Prawo zadawania pytań uzyskują wówczas również osoby spoza komisji 

dyplomowej. 

10. Z każdego komponentu egzaminu dyplomowego sporządza się odrębny protokół, który 

następnie dołącza się do akt personalnych studenta. 

11. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub 

nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu, Dyrektor Międzyuczelnianego 

Instytutu Muzyki Kościelnej wyznacza drugi, ostateczny termin egzaminu. 

 

§ 6 Ukończenie studiów I stopnia 

 

1. Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest: 

a) uzyskanie zaliczenia przedmiotów przewidzianych w programie studiów 

(absolutorium); 

b) pozytywna ocena pracy dyplomowej; 

c) złożenie egzaminu dyplomowego. 

2. Uzyskanie absolutorium stwierdza Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki 

Kościelnej. 

3. Student zobowiązany jest zdać egzamin dyplomowy oraz uzyskać zaliczenie 

przedmiotów przewidzianych w programie studiów nie później niż do 31 października 

roku kalendarzowego, w którym ukończył realizację przedmiotów przewidzianych 

programem studiów. 

4. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów wpisywanego do dyplomu są:  

a) średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen uzyskanych podczas studiów (x 0,40); 

b) ocena z artystycznej części egzaminu dyplomowego – recital organowy (x 0,20); 

c) ocena za pracę pisemną uzyskaną od promotora i recenzenta, liczona z uzyskanej 

średniej arytmetycznej (x 0,20); 

d) ocena za obronę pracy pisemnej liczona z uzyskanej średniej arytmetycznej (x 0,20). 

5. Ocenę końcową ukończenia studiów określa się na podstawie § 5 Załącznika nr 1 do 

Aneksu nr 2 do Porozumienia z dnia 1 października 2008r.: 

4,71 – 5,00 bardzo dobry; 
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4,21 – 4,70 dobry plus; 

3,71 – 4,20 dobry; 

3,21 – 3,70 dostateczny plus; 

do 3,20 dostateczny.  

6. Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej może podwyższyć 

studentowi ocenę końcową na dyplomie na bardzo dobry z wyróżnieniem po spełnieniu 

następujących warunków:  

a) student złożył pracę dyplomową w terminie określonym w stosownym regulaminie; 

b) student uzyskał średnią ocen z egzaminów i zaliczeń, nie niższą niż 4,80; 

c) student uzyskał z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego oceny bardzo 

dobre; 

d) student postępował w okresie studiów zgodnie ze ślubowaniem studenta. 

 

 

Studia II stopnia 

 

§ 7 Praca dyplomowa  

 

1. Magisterska praca dyplomowa obejmuje następujące komponenty: 

a) przygotowanie pracy artystycznej, tj.: 

- recitalu organowego, 

- muzycznej animacji liturgicznej; 

b) przygotowanie pracy pisemnej związanej z kierunkiem studiów. 

 

§ 8 Przygotowanie pracy artystycznej 

 

1. Przygotowaniem recitalu organowego kieruje nauczyciel akademicki prowadzący 

przedmiot główny, tj. organy, w oparciu o właściwy sylabus, obowiązujący na roku 

dyplomowym. 

2. Warunkiem dopuszczenia przygotowanej pracy artystycznej – recitalu organowego do 

egzaminu dyplomowego jest uprzednie zaliczenie przez studenta przedmiotu głównego tj. 

organów potwierdzone wpisem do indeksu.  

3. Powołany przez Dyrektora Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej nauczyciel 

akademicki koordynuje i nadzoruje wraz z innymi nauczycielami akademickimi 

przygotowaniami muzycznej animacji liturgicznej. 

4. Warunkiem dopuszczenia przygotowanej pracy artystycznej – muzycznej animacji 

liturgicznej do egzaminu dyplomowego jest złożenie Stwierdzenia przyjęcia pracy 

artystycznej (Załącznik nr 3) przez wyznaczonego, przez Dyrektora Międzyuczelnianego  

Instytutu Muzyki Kościelnej nauczyciela akademickiego.  

   

     § 9 Przygotowanie pracy pisemnej 

 

1. Pracę pisemną student przygotowuje pod kierunkiem promotora – nauczyciela 

akademickiego posiadającego co najmniej stopień doktora habilitowanego. 
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2. Wyboru promotora dokonuje się na początku roku akademickiego poprzedzającego rok 

dyplomowy poprzez wybór odpowiedniego seminarium naukowego. 

3. Na wniosek studenta Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej może 

dokonać zmiany promotora. 

4. Termin złożenia pracy pisemnej upływa w dniu 30 września.  

5. Warunkiem dopuszczenia pracy pisemnej do obrony jest przyjęcie jej przez promotora, 

potwierdzone podpisem promotora. 

6. Pisemna praca składana jest w wersji papierowej oraz elektronicznej.  

7. Przed egzaminem dyplomowym pisemna praca podlega sprawdzeniu przez promotora z 

wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. 

 

§ 10 Ocena pracy pisemnej 

 

1. Promotor oraz recenzent pracy pisemnej, w sposób niezależny, dokonują oceny pracy 

według skali określonej w § 3 Załącznika nr 1 do Aneksu nr 2 do Porozumienia z dnia 1 

października 2008r.: 

 

ocena słownie ocena cyfrowa skrót zapisu oceny 

bardzo dobry 5,0 bdb 

dobry plus 4,5 db+ 

dobry 4,0 db 

dostateczny plus 3,5 dst+ 

dostateczny 3,0 dst 

niedostateczny 2,0 ndst 

 

2. Recenzenta wyznacza Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej. 

3. W przypadku, gdy ocena recenzenta jest niedostateczna, Dyrektor Międzyuczelnianego 

Instytutu Muzyki Kościelnej wyznacza dodatkowego recenzenta. Praca uzyskuje ocenę 

pozytywną, jeżeli dodatkowy recenzent ocenił pracę co najmniej na ocenę dostateczną.  

4. Ocenę pracy pisemnej ustala się według skali określonej w § 3 Załącznika nr 1 do 

Aneksu nr 2 do Porozumienia z dnia 1 października 2008 r. w oparciu o średnią 

arytmetyczną ocen wystawionych przez promotora i recenzenta. 

5. Student ma prawo zapoznania się z opiniami promotora i recenzenta. 

 

 

§ 11 Egzamin dyplomowy 

 

1. Egzamin dyplomowy obejmuje następujące komponenty: 

a) wykonanie pracy artystycznej, tj.: 

- recitalu organowego, 

- muzycznej animacji liturgicznej; 

b) obronę pracy pisemnej. 

2. Egzamin dyplomowy może odbywać się etapami. 
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3. Poszczególne komponenty pracy dyplomowej oceniają osobne komisje dyplomowe 

powołane przez Dyrektora Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej. 

4. W skład komisji dyplomowych wchodzą co najmniej trzy osoby:  

a) przewodniczący komisji, którym jest Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki 

Kościelnej lub wyznaczony przez niego inny nauczyciel akademicki; 

b) nauczyciel akademicki, pod kierunkiem którego praca została przygotowana; 

c) recenzent. 

5. W przypadku wykonania pracy artystycznej – recitalu organowego, recenzent sporządza 

na piśmie Recenzję artystycznej pracy dyplomowej (recitalu organowego) na studiach II 

stopnia, po wysłuchaniu tego komponentu egzaminu dyplomowego. 

6. W przypadku wykonania pracy artystycznej – muzycznej animacji liturgicznej, recenzent 

sporządza na piśmie Recenzję artystycznej pracy dyplomowej (muzycznej animacji 

liturgicznej) na studiach II stopnia, po wysłuchaniu tego komponentu egzaminu 

dyplomowego. 

7. Szczegółowy zakres i warunki dopuszczenia egzaminu dyplomowego z wykonania pracy 

artystycznej – recitalu organowego, ujęty jest we właściwym sylabusie, obowiązującym 

w ostatnim semestrze roku dyplomowego. 

8. Szczegółowy zakres egzaminu dyplomowego z wykonania pracy artystycznej –

muzycznej animacji liturgicznej: 

a) dyrygowanie (dyplomant wykonuje z chórem – który sam wybiera/organizuje – 

wybrany repertuar dyplomowy i dyryguje nim w czasie egzaminu dyplomowego. W 

programie  egzaminu  powinien znajdować się co najmniej jeden utwór z literatury 

chorału gregoriańskiego); 

b) akompaniament liturgiczny (dyplomant akompaniuje w czasie Mszy św.);  

c) improwizacja organowa (dyplomant przygotowuje krótkie formy muzyczne 

odpowiadające liturgii – przygrywki, interludia, postludia do śpiewów liturgicznych). 

9. Dyplomant po zapoznaniu się z wyznaczonymi pół roku wcześniej terminami egzaminów 

dyplomowych przygotowuje program recitalu organowego (Załącznik nr 1) oraz 

muzycznej animacji liturgicznej (Załącznik nr 2) i przedkłada Dyrektorowi 

Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej, nie później niż w pierwszym tygodniu 

zajęć dydaktycznych semestru letniego roku dyplomowego.  

10. Program recitalu organowego oraz muzycznej animacji liturgicznej zatwierdzany jest 

przez Dyrektora Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej po konsultacji z Radą 

Instytutu. 

11. Praca artystyczna wykonywana jest publicznie i utrwalona w formie elektronicznej na 

nośniku pamięci zewnętrznej (pendrive lub płyta CD lub płyta DVD), a następnie 

przedłożona Dyrektorowi Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w terminie 

do 10 dni od daty egzaminu. Student dokonuje nagrania, o którym mowa we własnym 

zakresie. 

12. Warunkiem dopuszczenia studenta do obrony pracy pisemnej jest złożenie wszystkich 

wymaganych dokumentów na 10 dni przed terminem egzaminu. 

13. Obrona pracy pisemnej może mieć charakter otwarty na wniosek dyplomanta lub 

promotora. Prawo zadawania pytań uzyskują wówczas również osoby spoza komisji 

dyplomowej. 
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14. Z każdego komponentu egzaminu dyplomowego sporządza się odrębny protokół, który 

następnie dołącza się do akt personalnych studenta. 

15. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub 

nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu, Dyrektor Międzyuczelnianego 

Instytutu Muzyki Kościelnej wyznacza drugi, ostateczny termin egzaminu. 

16. Dyplomant w semestrze letnim podchodzi do wszystkich egzaminów i zaliczeń według 

planu studiów w wyznaczonym terminie.  

 

§ 12 Ukończenie studiów II stopnia 

 

1. Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest: 

a) uzyskanie zaliczenia przedmiotów przewidzianych w programie studiów 

(absolutorium); 

b) pozytywna ocena pracy dyplomowej; 

c) złożenie egzaminu dyplomowego. 

2. Uzyskanie absolutorium stwierdza Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki 

Kościelnej. 

3. Student zobowiązany jest zdać egzamin dyplomowy oraz uzyskać zaliczenie 

przedmiotów przewidzianych w programie studiów nie później niż do 31 października 

roku kalendarzowego, w którym ukończył realizację przedmiotów przewidzianych 

programem studiów. 

4. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów wpisywanego do dyplomu są:  

a) średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen uzyskanych podczas studiów (x 0,40); 

b) ocena z artystycznej części egzaminu dyplomowego – muzycznej animacji liturgicznej 

(x 0,15) 

c) ocena z artystycznej części egzaminu dyplomowego – recital organowy (x 0,15); 

d) ocena za pracę pisemną uzyskaną od promotora i recenzenta, liczona z uzyskanej 

średniej arytmetycznej (x 0,15); 

e) ocena za obronę pracy pisemnej liczona z uzyskanej średniej arytmetycznej (x 0,15). 

5. Ocenę końcową ukończenia studiów określa się na podstawie § 5 Załącznika nr 1 do 

Aneksu nr 2 do Porozumienia z dnia 1 października 2008r.: 

4,71 – 5,00 bardzo dobry; 

4,21 – 4,70 dobry plus; 

3,71 – 4,20 dobry; 

3,21 – 3,70 dostateczny plus; 

do 3,20 dostateczny.  

6. Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej może podwyższyć 

studentowi ocenę końcową na dyplomie na bardzo dobry z wyróżnieniem po spełnieniu 

następujących warunków:  

a) student złożył pracę dyplomową w terminie określonym w stosownym regulaminie; 

b) student uzyskał średnią ocen z egzaminów i zaliczeń, nie niższą niż 4,80; 

c) student uzyskał z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego oceny bardzo 

dobre; 

d) student postępował w okresie studiów zgodnie ze ślubowaniem studenta. 
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Załącznik nr 1 do:  

Zakres i zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego  

w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie 

 

 

 

Imię i nazwisko dyplomanta ……………………………………………………………………  

Termin egzaminu dyplomowego ...……………………………………………………………..  

Miejsce egzaminu dyplomowego ……………………………………………………………….  

 

 

PROGRAM 

recitalu organowego 

 

……………..………………………………………….………………..……………………….. 

……………..………………………………………….………………..……………………….. 

……………..………………………………………….………………..……………………….. 

……………..………………………………………….………………..……………………….. 

……………..………………………………………….………………..……………………….. 

……………..………………………………………….………………..……………………….. 

……………..………………………………………….………………..……………………….. 

……………..………………………………………….………………..……………………….. 

……………..………………………………………….………………..……………………….. 

 

 

 

 

……………………………………………            ………………………………………………. 

Data i podpis nauczyciela akademickiego,             Data i podpis Dyrektora Międzyuczelnianego 

pod kierunkiem którego praca artystyczna                                       Instytutu Muzyki Kościelnej 

została przygotowana 
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Załącznik nr 2 do:  

Zakres i zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego  

w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie 

 

 

 

Imię i nazwisko dyplomanta ……………………………………………………………………  

Termin egzaminu dyplomowego ...……………………………………………………………..  

Miejsce egzaminu dyplomowego ……………………………………………………………….  

Kalendarz liturgiczny (wspomnienia, święta) ………………………………….……………….  

Chór ...…………………………………………………………………………………………...  

Schola gregoriańska ……………………………………………………………………………. 

 

 

PROGRAM 

muzycznej animacji liturgicznej 

 

Wejście: …..………………………………………….………………..……………………….. 

Kyrie: ….…………………………………...……………….………………………………….. 

Gloria: …..…………………………………...……………….………………………………… 

Przygotowanie darów: ..………………………………..……………….……………………… 

Sanctus: ….…………………………………...……………….……….……………………….. 

Agnus Dei: .....…………………………………...……………….…………………………….. 

Komunia: …..…………………………………...……………….……….…………………….. 

Uwielbienie: ...……………………………………...……………….………..………………… 

Zakończenie: ..……………………………………...……………….…..……………………… 

Utwór organowy na zakończenie: ……………………………………………………………… 

 

 

 

 

……………………………………………            ………………………………………………. 

Data i podpis nauczyciela akademickiego,             Data i podpis Dyrektora Międzyuczelnianego 

pod kierunkiem którego praca artystyczna                                       Instytutu Muzyki Kościelnej 

została przygotowana 
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Załącznik nr 3 do:  

Zakres i zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego  

w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie 

 

 

 
…………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego  

 

Dyrektor  

Międzyuczelnianego Instytutu 

Muzyki Kościelnej w Krakowie 

 
………………………………………..……………… 

 

 

STWIERDZENIE PRZYJĘCIA  

PRACY ARTYSTYCZNEJ  

 

 

Ja niżej podpisany niniejszym pismem stwierdzam przyjęcie przeze mnie pracy artystycznej - 

muzycznej animacji liturgicznej dyplomanta ………………………….……………………….. 

i dopuszczam ją do wykonania podczas egzaminu dyplomowego w dniu …………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………            ………………………………………………. 

Data i podpis nauczyciela akademickiego,             Data i podpis Dyrektora Międzyuczelnianego 

pod kierunkiem którego praca artystyczna                                       Instytutu Muzyki Kościelnej 

została przygotowana 

 

 

 

 

 

 


