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Dyrektora Instytutu Sztuki
Polskiej Akademii Nauk

z dnia .2X..tt ', l..W 2016 roku

Z dniem)1-.V*t1oZO16 roku wprowadz am zaruqdzenie w sprawie utworzenia

Studi6w Podyplomowych ,,Historia sztuki, Muzyka, Teatr i Film"

DYREKTOR INSIYTUTU SZTUKIAAN

C \,rJ.Ul*-ll*t*
prof.dr hab. Elibieta Witkowska-Zaremba



ZARZ^DZENIE
DYREKTORA INSTYTUTU SZTUKI POLSKIEJ AKADEMI NAUK

w sprawie utworzenia Studiow Podyplomowych ,,Historia sztuki, Muzyka, Teatr i Film"

Podstawg prawn4 utworzenia Studiow Podyplomowych ,,Historia sztuki, Muzyka, Teatr i
Film" w Instytucie Sztuki Akademii Polskiej Nauk stanowi:

- Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie Wyzszym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 572 z po2n. zm., w szczeg6lnoSci art. 2 pkt 11 i 1Bi)

- Ustawa zdnia 30 kwietnia2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 22010 r. nr
96 art. 50 ust. 4 pkt 3)

- Statut lnstytutu Sztuki PAN z dnia 9 grudnia 2014 r. par. 8 pkt2 oraz par. 9 pkt 4

s 1
1. W lnstytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk zwanym dalej ,, lnstytutem"

uruchamia sig Studia Podyplomowe o nazwie ,,Historia sztuki, Muzyka, Teatr i

Film", zwane w dalszej czgsci zarzqdzenia ,,Studiami".
Z. Studia sq prowadzone w trzech specjalizacjach: Historia sztuki i wspolczesna

kultura wizualna, Historia muzyki z elementami wspolczesnej kultury muzycznei,

Wiedza o teatrze i dramacie z elementami fi lmologii.
3. Zajqcia na Studiach truvajq dwa semestry.
4. Zajqcia na Studiach prowadzone sE w trybie niestacjonarnym.

s 2
Warunkiem przyjgcia na Studia sq kwalifikacje co najmniej piennrszego stopnia studiow

wy2szych, udokumentowane tytulem zawodowym licencjata, inZyniera lub

rownorzgdnym, potwierdzonym odpowiednim dyplomem.

s 3
1. Zgodnie z wnioskiem Rady Naukowej Instytutu z dnia 18.02.2016 r. na

kierownika Studiow powoluje sig dr hab. Joanna M. Sosnowska
2. Zalo2eniaprogramowe iorganizacyjne Studi6w zatwierdzone zostaly przez Radq

Naukowq Instytutu w dniu 17.12.2015 r.

s 4
1. Ksztalcenie na Studiach, o ktorych mowa w $1 ust. 1, jest odplatne.

2. Sluchacz zobowi4zany jest do wniesienia bezzwrotnej oplaty wpisowej w

wysoko6ci 250 zl (slownie: dwie6cie piqcdziesiqciu zlotych)'

3. Sluchacz zobowiqzany jest do wniesienia oplaty za studia.



4. Oplata wskazana w ust. 3 wYnosi:
a) 5000 zl (slownie: pigc tysigcy zlotych)jezeli jest platna jednorazowo na 14

dni kalendarzowych przed rozpoczQciem zajqc,

b) 2600 zl (slownie: dwa tysi4ce szeScset ztotych), jezelijest platna w dwoch

ratach - wowczas termin zaplaty uplywa na 14 dni kalendarzowych przed

tozpoczQciem zajqc w danym semestrze.
5. Oplaty okreSlone w ust. 2 i 4 wnoszone sE na rachunek bankowy Instytutu

BANK BGK 18 1130 1017 0020 1466 5620 0001 z dopiskiem: ,,oplata za Studia

Podyplomowe" lub ,,wpisowe za Studia Podyplomowe" oraz imieniem i

nazwiskiem sluchacza.
6. Za datq dokonania oplaty uwala sie datg uznania rachunku bankowego

Instytutu.
7. Nie pobiera sig oplaty za semestr, kiedy sluchacz korzysta z przerwy lub

uczestnictwo w Studiach zostalo zawieszone, za zgodq kierownika Studiow z

powodow losowych.
8, Nieuiszczenie przez sluchacza oplaty w sposob okre6lony w postanowieniach

ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu powoduje skre6lenie go z l isty sluchaczy.
g. W wypadku skre6lenia sluchacza z l isty sluchaczy Studiow, z powodu

wskazanego w ust. 8 sluchaczowi nie przysluguje zwrot wcze6niej wplaconych

kwot.
10. Odmienne od wskazanego w ust. 9 rozstrzygniqcia uzasadnione

nadzwyczajnymi wypadkami losowymi podejmuje kierownik Studiow na wniosek

sluchacza.

s 5
1. Rekrutacja kandydatow na Studia jest otwarta. Liczba miejsc jest ograniczona.

2. Warunkiem uruchomienia Studiow jest zgloszenie uczestnictwa co najmniej 35

osob na wszystkie specjalizacje lqcznie.
3. Warunkiem uruchomienia specjalizaqijest zgloszenie uczestnictwa co najmniej 8

osob na tej specjalizaciii odpowiednio wigcej na pozostalych.

s 6
Obslugg dydaktycznq i administracyjnq Studiow oraz prowadzenie spraw

organizacyjnych zapewnia kierownik Studiow, korzystajqc z pomocy pracownikow

administracji I nstytutu.

s 7
Absolwenci Studiow otrzymujq Swiadectwo ukoticzenia Studiow.



s 8
Cel, organizacjg i rekrutacjg na Studia okreSla Regulamin Studi6w Podyplomowych

lnstytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, uchwalony ptzez Radg Naukowq Instytutu w

dn iu

s e
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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