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Uchwała nr 31/2015 

Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 24 kwietnia 2015 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu studiów doktoranckich Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 
 

 

Na podstawie § 40 pkt d Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 

zwanej dalej ASP oraz na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) wprowadza się 

następujące zmiany do Regulaminu studiów doktoranckich ASP, uchwalonego przez Senat 

ASP 24 kwietnia 2012 r.,  23 kwietnia 2013 r. oraz 15 kwietnia 2014 r.: 

 

§ 1 

1. W § 14 dodaje się ust. 6-7 w brzmieniu: 

„5. Doktorant, który zgłasza zastrzeżenia dotyczące sposobu przeprowadzenia egzaminu lub 

zaliczenia przedmiotu może w terminie siedmiu dni od daty przeprowadzenia tego egzaminu 

lub zaliczenia złożyć pisemny, umotywowany wniosek do kierownika studiów 

o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego. Prawo wnioskowania o przeprowadzenie 

egzaminu komisyjnego przysługuje również osobie prowadzącej zajęcia. 

6. Kierownik studiów może zarządzić egzamin komisyjny w terminie do dwóch tygodni od daty 

wpłynięcia wniosku, powołując komisję egzaminacyjną w składzie: kierownik studiów lub 

osoba przez niego wyznaczona, jako przewodniczący komisji, osoba uprzednio oceniająca 

doktoranta, nauczyciel akademicki będący specjalistą z tego samego lub pokrewnego 

przedmiotu oraz ewentualnie wskazany przez doktoranta nauczyciel akademicki uczelni lub 

przedstawiciel samorządu doktorantów w charakterze obserwatora. 

7. Ocena egzaminu komisyjnego jest ostateczna. W przypadku oceny niedostatecznej jest ona 

podstawą do skreślenia z listy doktorantów.” 

2. § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Studia doktoranckie kończą się uzyskaniem stopnia doktora w wyniku pozytywnego 

zakończenia przewodu doktorskiego z upływem ostatniego roku akademickiego, określonego 

w § 4 niniejszego Regulaminu lub przedłużonego okresu odbywania studiów.” 

 

3. W § 19 pkt d) na końcu zdania dodaje się słowa: „oraz ubiegania się o egzamin 

komisyjny” 

§ 2 

Zmiany Regulaminu studiów doktoranckich ASP wynikające z niniejszej uchwały Senatu 

wchodzą w życie z dniem 1 października 2015 roku i obowiązują po uzgodnieniu treści zmian 

z Samorządem Doktorantów lub wejdą w życie zgodnie z art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższym. 


