
Zarządzenie nr 55 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych 

im. Jana Matejki w Krakowie 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1, art. 51b ust. 1 pkt 1 oraz art. 205 z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) zarządzam 

wprowadzenie następujących zmian do Regulaminu Szkoły Doktorskiej ASP, uchwalonego 

przez Senat ASP uchwałą nr 34/2019 z dnia 24 maja 2019 r.: 

 

§ 1 

1. W § 1, pkt 3 nadaje się nowe brzmienie: 

„ Dyrektor – Dyrektor Szkoły Doktorskiej” 

§ 2 

1. §7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Złożenie rozprawy doktorskiej kończące kształcenie w szkole doktorskiej następuje poprzez 

złożenie w Biurze sekcji ds. stopni w zakresie sztuki rozprawy doktorskiej wraz z pozytywną 

pisemną opinią promotora.” 

§ 3 

W § 10 dodaje się ust. 6, który brzmi: 
 

„Rada Szkoły Doktorskiej może przeprowadzać obrady zdalnie, a także głosować nad 

podjęciem uchwał poprzez aplikację umożliwiającą oddawanie głosów.” 

 

§ 4 

1. W §19 ust. 4 usuwa się zdanie: 

„W przeglądzie programu kształcenia uwzględnia się w szczególności recenzje dotyczące 

rozpraw doktorskich doktorantów Szkoły Doktorskiej.” 

§ 5 

1. Dodaje się rozdział pt. „Ewaluacja”, który otrzymuje brzmienie: 

„Doktorant jest zobowiązany w terminie do 2 grudnia każdego roku, wprowadzić do panelu 

Akademus wykaz najistotniejszych osiągnięć artystycznych, projektowych lub konserwatorskich 

z mijającego roku  kalendarzowego.” 

 



§ 6 

1.Zmienia się numerację rozdziałów w następujący sposób: 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

Rozdział 2. Struktura Szkoły Doktorskiej 

Rozdział 3. Promotor i promotor pomocniczy 

Rozdział 4. Kształcenie w Szkole Doktorskiej 

Rozdział 5. Program kształcenia 

Rozdział 6. Indywidualny Plan Badawczy 

Rozdział 7. Ewaluacja 

Rozdział 8. Ocena śródokresowa 

Rozdział 9. Prawa i obowiązki doktorantów 

Rozdział 10. Zakończenie kształcenia w Szkole Doktorskiej 

Rozdział 11. Dokumentacja Szkoły Doktorskiej 

Rozdział 12. Przepisy przejściowe i końcowe 

 

§ 7 

Zmiany Regulaminu Szkoły Doktorskiej ASP wynikające z niniejszego zarządzenia Rektora 

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie wchodzą w życie z dniem 

1 października 2020 roku i obowiązują po uzgodnieniu treści zmian z Samorządem 

Doktorantów.  

 


