
 

 

 

 

 

Uchwała nr BRS-0024-4-1/2020 

Prezydium Rady ds. Stopni Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 2 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie zasad weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8. Polskiej ramy 

kwalifikacji w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

 

Działając  na podstawie §6-7 Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania 

stopnia doktora w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie stanowiącego 

załącznik nr 1 do uchwały Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr 

64/2019 r. z dnia 29 października 2019 r., zmienionej uchwałą nr 7/2020 Senatu ASP z dnia 

14 stycznia 2020 r.  oraz art. 186 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 

20 lipca 2018 r. 

§ 1 

Przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8. Polskiej 

ramy kwalifikacji jest pierwszym etapem uzyskania stopnia doktora dla kandydatów 

przygotowujących rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym, w tym pracowników 

Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 

§ 2 

Kandydat składa do Rady ds. Stopni wraz z następującymi załącznikami: 

1. Wniosek o przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się (stanowiący  

załącznik 1 do Regulaminu), 

2. Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie 

tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, 

3. Portfolio prac artystycznych, 

4. Kwestionariusz osobowy, 

5. Pisemny opis planowanych badań. 

 

      § 3 

Kandydat podczas egzaminu zobowiązany jest:  

a) przedstawić wizję swoich przyszłych badań doktorskich, lub projekt programu 

artystyczno-badawczego oraz wykazać się wiedzą z obszaru  kultury i sztuki 

(weryfikacja wiedzy) 

b) przedstawić portfolio dotychczasowych dokonań artystycznych (weryfikacja 

umiejętności) 

c) wykazać się organizacją wystaw, prezentacją własnej twórczości lub realizacją 

przedsięwzięć projektowych/konserwatorskich (weryfikacja kompetencji społecznych)  



 

 

 

§ 4 

 

Ustala się termin egzaminów na: 

18 listopada 2020 (z terminem składania dokumentów do 9 października 2020 r.) 

 

§ 5 

 

O zakresie, formie i terminie egzaminu kandydat zostanie poinformowany co najmniej 30 dni 

przed terminem egzaminu. 

 

§ 6 

 

W przypadku pozytywnej weryfikacji, kandydatowi wydaje się zaświadczenie o uzyskaniu 

przez kandydata efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8. Polskiej Ramy 

Kwalifikacji, ważne wyłącznie w ASP w Krakowie nie dłużej niż 4 lata. 

 

§ 7 

 

Wzór protokołu z przeprowadzenia procedury potwierdzenia efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomie 8 PRK stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 8 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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     Prof. Krzysztof Tomalski 

     Przewodniczący Prezydium Rady ds. Stopni w Zakresie Sztuki 

     Akademii Sztuk Pięknych im. Jana  Matejki w Krakowie 


