
ZARZĄDZENIE Nr 15/2021 
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ  

im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie  
z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

 
 

w sprawie potwierdzania certyfikatem efektów uczenia się  

dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji  

w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego  

na potrzeby postępowania w sprawie nadania stopnia doktora  

w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie  

 

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 186 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 5 ust. 1 pkt 2 Regulaminu 

przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Muzycznej              

im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, zatwierdzonym Uchwałą Nr 1/2020 Senatu Akademii 

Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z dnia 20 stycznia 2020 r. zarządzam,          

co następuje: 

 

§ 1 

Wykaz uznawanych przez uczelnię certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka 

obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 jest zatwierdzany przez Prezydium Rady do 

Spraw Dyscypliny – Sztuki Muzyczne i opublikowany na stronie internetowej Akademii Muzycznej 

im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie pod adresem: 

https://www.amuz.krakow.pl/postepowania-awansowe/doktoraty/informacje-i-wnioski/ 

§ 2 

1. Na pisemny wniosek kandydata może zostać wydany certyfikat potwierdzający uzyskanie 

efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji w zakresie 

znajomości języka obcego nowożytnego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 na 

potrzeby postępowania w sprawie nadania stopnia doktora realizowanego w Akademii Muzycznej 

im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, po przeprowadzeniu egzaminu przed komisją 

egzaminacyjną. 

2. Komisja egzaminacyjna powoływana jest na podstawie wniosku kandydata, o którym mowa      

w ust. 1 przez Prezydium Rady do Spraw Dyscypliny – Sztuki Muzyczne i składa się z co 

najmniej dwóch osób, w tym przewodniczącego, nauczających języka obcego w szkole wyższej. 

3. Zakres, formę i termin egzaminu określa Prezydium Rady do Spraw Dyscypliny – Sztuki 

Muzyczne w porozumieniu z komisją egzaminacyjną i podaje wnioskodawcy co najmniej na 30 

dni przed terminem egzaminu. 

§ 3 

1. Na podstawie postanowienia Prezydium Rady Dyscypliny o wyznaczeniu zakresu, formy           

i terminu egzaminu dotyczącego potwierdzania certyfikatem efektów uczenia się dla kwalifikacji 

na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego, 

wnioskodawca wnosi opłatę.  

2. Wysokość opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 wynosi: 1.000,00 złotych.  

3. Kandydat występujący z wnioskiem o potwierdzenie certyfikatem efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji w zakresie znajomości nowożytnego języka 

obcego, wnosi opłatę najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, przelewem, 

na rachunek bankowy nr: 41 1240 2294 1111 0000 3708 8240. 

 

https://www.amuz.krakow.pl/postepowania-awansowe/doktoraty/informacje-i-wnioski/


§ 4 

Po przeprowadzeniu egzaminu komisja egzaminacyjna w głosowaniu jawnym bezwzględną 

większością głosów podejmuje uchwałę o pozytywnym lub negatywnym wyniku egzaminu.  

 

§ 5 

Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu jest podstawą wydania certyfikatu potwierdzającego 

uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji w zakresie 

znajomości języka obcego nowożytnego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 na 

potrzeby postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa 

Pendereckiego w Krakowie. Certyfikat podpisuje Przewodniczący Rady Dyscypliny. 

 
§ 6 

 
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

2. Treść zarządzenia publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Muzycznej  

im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w zakładce Prawo uczelniane/Zarządzenia/2021.  

 

 
 

 
 
 

R e k t o r  

 

prof. dr hab. Wojciech Widłak 

 
 


