Uchwała Senatu
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Nr 2/2011, rok akademicki 2010/2011
z dnia 11 maja 2011 r.
Dotyczy:
zmian w Regulaminie Studiów
Senat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu wprowadza następujące
zmiany w Regulaminie Studiów:
1. W pkt 2 § 1 określenia „dyplomu” zastępuje się określeniem „tytułu”
2. W § 3 skreśla się „po ukończeniu studiów”
3. W § 6 dopisuje się „z późn. zm.”
4. W § 8 określenie „nauczania” zastępuje się określeniem „kształcenia”
5. W § 9
- pkt 1 po określeniu „Szczegółowy rozkład zajęć” dodaje się: „wynikający z planów
studiów i programów kształcenia”
- pkt 2 dodaje się „określonych w programie kształcenia”
6. §11 otrzymuje brzmienie:
1. Student ma prawo do:
a) rozwijania własnych zainteresowań artystycznych i naukowych oraz korzystania w tym
celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Akademii oraz pomocy ze strony
nauczycieli akademickich i organów Akademii w okresie trwania zajęć dydaktycznych;
b) rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych, korzystania w tym celu
z urządzeń i środków Akademii oraz pomocy ze strony nauczycieli akademickich
i organów Akademii;
c) zrzeszania się w kołach naukowych i artystycznych działających w Akademii;
d) zgłaszania do władz Akademii postulatów i wniosków dotyczących funkcjonowania
Akademii, szczególnie w zakresie spraw związanych z kształceniem;
e) wpływania na życie Akademii poprzez organy samorządu studenckiego.
2. Student ma możliwość:
a) studiowania według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia na zasadach
szczegółowych określonych przez radę wydziału. Decyzję o wyrażeniu zgody na
indywidualny plan studiów i program kształcenia podejmuje rada wydziału na wniosek
kierownika katedry, nie wcześniej jednaj niż po zaliczeniu I roku studiów I stopnia. W
szczególnych przypadkach indywidualny plan studiów i program kształcenia może być
przyznany studentowi I roku. Zgodę taką wyraża rektor na wniosek kierownika katedry
poparty przez radę wydziału;
b) uczestniczenia w zajęciach otwartych innych kierunków studiów;
c) otrzymania pomocy materialnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
3. Student przodujący w nauce i wykazujący się aktywnym udziałem w życiu Akademii ma
możliwość:
a) uzyskiwania wyróżnień w formie pisemnej
b) nagród rzeczowych lub pieniężnych
7. W § 15 wprowadza się następujące zmiany:
- w pkt 3 po zdaniu kończącym się „poza kierunkiem podstawowym” wprowadza się zdanie:
„Realizacja w/w uprawnień może nastąpić w przypadku spełnienia warunków określonych w art.
170a ustawy.”
- ostatnie zdanie w pkt 3 zostaje zapisane w pkt 4

- następne punkty otrzymują kolejne numery
- w pkt 5 skreśla się określenie dodatkowy
- w pkt 5a, 5e oraz 8 określenia „dodatkowy” zamienia się na „drugi”
- w pkt 5 dodaje się podpunkt f w brzmieniu: „pod warunkiem zawarcia umowy przewidzianej w
art. 160 ust. 3 ustawy.
8. W § 17 pkt 3 skreśla się zdanie: „Egzamin z przedmiotu głównego zdaje się w każdym
semestrze.”
9. W § 25 pkt 5 określenie „pozytywnie zdanego egzaminu sprawdzającego” zastępuje się
określeniem: „pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego”.
10. § 27 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
”Studentom mogą być przyznane:
a) stypendia ministra za wybitne osiągnięcia,
b) stypendia rektora dla najlepszych studentów,
c) nagrody i stypendia ufundowane przez instytucje państwowe, samorządowe, towarzystwa
naukowe, organizacje społeczne i inne oraz osoby prywatne – zgodnie z regułami
obowiązującymi dla tych nagród i stypendiów,
d) nagrody i wyróżnienia rektora.

Zmiany powyższe mają zastosowanie od roku akademickiego 2011/2012.
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