
Załącznik nr 6 
do protokołu z posiedzenia Senatu ASP 14.04.2021 

  
SD-511-1/21  

Uchwała nr 25/2021 
Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych 

im.  Jana Matejki w Krakowie 

 

Działając na podstawie art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) Senat ASP uchwala następujące zmiany do Regulaminu Szkoły 

Doktorskiej ASP uchwalonego uchwałą Senatu nr 34/2019 z dnia 24 maja 2019 r. (zmienionego uchwałą 

Senatu ASP nr 22/2020 z dnia 11 maja 2020 r.): 

 

§ 1 

1. W § 1 pkt. 5 nadaje się nowe brzmienie: 

„Rada ds. Stopni – Radę ds. Stopni w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki będącą 

organem ASP;” 

2. W § 1 pkt. 6 nadaje się nowe brzmienie: 

„doktorant – doktoranta, doktorantkę kształcących się w Szkole Doktorskiej;” 

3. W § 1 dodaje się nowy punkt, który otrzymuje brzmienie:  

„nauczyciel akademicki – nauczyciel akademicki lub inna osoba prowadząca zajęcia w Szkole 

Doktorskiej;” 

4. Aktualizuje się numerację punktów w § 1 w następujący sposób:  

„1) Uczelnia albo ASP – Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie;  

2) Szkoła Doktorska – Szkołę Doktorską Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; 

3) Dyrektor – Dyrektor Szkoły Doktorskiej;  

4) Rada – Radę Szkoły Doktorskiej;  

5) Rada ds. Stopni – Radę ds. Stopni w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki będącą 

organem ASP 

 6) doktorant – doktoranta, doktorantkę kształcących się w Szkole Doktorskiej; 



7) nauczyciel akademicki – nauczyciel akademicki lub inna osoba prowadząca zajęcia w Szkole 

Doktorskiej;” 

8) IPB – Indywidualny Plan Badawczy;  

9) ocena – obligatoryjną ocenę śródokresową przeprowadzaną w trakcie kształcenia w Szkole 

Doktorskiej; 

10) Statut – Statut ASP;  

11) Regulamin – niniejszy regulamin  

12) promotor – także promotorów, o ile dla danego doktoranta powołano więcej niż jednego 

promotora;  

13) ustawa – ustawę z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.” 

5. § 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra 

sztuki albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy.”  

6. W § 5 ust. 5 dodaje się zdanie: 

„Doktorant ma obowiązek stosownie zaktualizować harmonogram zawarty w IPB.” 

7. § 8 otrzymuje brzmienie:  

„Szkołą Doktorską kieruje Dyrektor. Dyrektor jest przełożonym wszystkich doktorantów oraz nauczycieli 

akademickich kształcących w Szkole Doktorskiej.” 

8. W § 9 ust. 1 pkt. 9 nadaje się nowe brzmienie: 

„ustalanie obsady zajęć dydaktycznych w ramach Szkoły Doktorskiej.” 

9. W § 9 ust. 1 usuwa się pkt. 10. 

10. W § 11 usuwa się pkt. 9. 

11. W § 13 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„W głosowaniu nad uchwałami, których przedmiotem jest powołanie lub zmiana promotora, 

promotorów lub promotora pomocniczego, uczestniczą członkowie Rady.” 

12. Dodaje się pkt. 8 w § 14: 

„współpracy z opiekunem wyznaczonym przez jednostkę partnerską, będącą  stroną w doktoracie 

wdrożeniowym.”  

13. W § 15 usuwa się pkt. 2. 



14. Nadaje się nowe brzmienie w §16 ust. 3: 

„Zajęcia kończą się egzaminem lub zaliczeniem na ocenę. Warunki i tryb odbywania zajęć oraz warunki 

i tryb uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów określane są w karcie przedmiotu.” 

15. § 16 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„Przebieg realizacji programu kształcenia, w tym uzyskiwane oceny i zaliczenia, wpisywane są 

do systemu Akademus.” 

16. W § 19 ust. 3 dodaje się sformułowanie: 

„doktoranci Szkoły Doktorskiej” i w związku z tym aktualizuje się odpowiednio numery punktów: 

1) doktoranci Szkoły Doktorskiej; 

2) członkowie Rady; 

3) Dyrektor; 

4) nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia w Szkole Doktorskiej;  

5) promotorzy; 

6) Rada ds. Stopni; 

7) samorząd doktorantów. 

17. § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Doktorant składa IPB do Rady, za pośrednictwem Dyrektora, nie później niż w terminie 3 miesięcy 

od  dnia powołania promotora.” 

18. § 22 otrzymuje brzmienie: 

„Doktorant jest zobowiązany wprowadzać na bieżąco do dedykowanego modułu systemu Akademus 

informacje o swoich osiągnięciach badawczych i twórczych, w porozumieniu z koordynatorem 

ds.  ewaluacji Szkoły Doktorskiej." 

19. § 23 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Ocena jest przeprowadzana w trakcie czwartego semestru kształcenia. W przypadku zawieszenia 

lub przedłużenia kształcenia termin oceny przesuwa się o ten okres.” 

20. § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Ocenę przeprowadza trzyosobowa Komisja oceny śródokresowej (zwana dalej Komisją) powoływana 

przez Dyrektora w składzie: 

1) jedna osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której 

przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza ASP;  



2) dwóch nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora 

w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska.” 

21. § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dyrektor może dokonać zmiany składu komisji w przypadku 

zaistnienia okoliczności określonych w ust. 4, 5 i 7”. 

22. § 25 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie, a punkty pozostają usunięte: 

„Komisja oceny śródokresowej przeprowadza ocenę realizacji IPB, w szczególności w oparciu 

o dokumentację przedstawioną przez doktoranta”. 

23. § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Komisja może przeprowadzić rozmowę z doktorantem dotyczącą realizacji IPB. Komisja może również 

zaprosić do uczestnictwa w rozmowie promotora lub promotora pomocniczego doktoranta.” 

24. § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Komisja może zobowiązać doktoranta do przedłożenia dodatkowej dokumentacji”. 

25. § 26 otrzymuje nowe brzmienie:  

„Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Komisja przyjmuje ocenę 

zwykłą większością głosów. Uzasadnienie oceny przez Komisję oraz część dokumentacji przedstawionej 

przez doktoranta podlegają publikacji.” 

 

§ 2 

Zmiany Regulaminu Szkoły Doktorskiej ASP wynikające z niniejszej uchwały Senatu wchodzą w życie 

z dniem 1 października 2021 roku i obowiązują po uzgodnieniu treści zmian z Samorządem 

Doktorantów. 

 


