
 

SENAT 

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA 
 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 19/118/2014 
z dnia 10 marca 2014 roku 

w sprawie zmian w Załącznikach nr 6 i nr 8 
do Regulaminu studiów podyplomowych i staży artystycznych 

 
 
 

Na podstawie Art. 8a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572) oraz § 38 pkt 4 lit. b Statutu UMFC (j. t. z dnia 
25.06.2013 r.)., Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina uchwała, co 
następuje:  
 
§1. Dokonuje się zmiany w Załączniku nr 6 do Regulaminu studiów 
podyplomowych i staży artystycznych stanowiący wzór indeksu słuchacza studiów 
podyplomowych, polegającej na:  

a) dodaniu rubryki „Punkty ECTS” na stronach: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 26. 

b) zmianie w rubryce „cyfr.” na „lit./pkt.” na stronach: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
19, 21, 23, 25, 27.  

 
§2. Dokonuje się zmiany w Załączniku nr 8 do Regulaminu studiów 
podyplomowych i staży artystycznych stanowiący wzór karty egzaminacyjnej 

studiów podyplomowych, polegającej na dodaniu rubryki „Punkty ECTS” i zmianie 
w rubryce „Lit.” na „Lit./pkt.”. 
 
§3. Zmiany w Załącznikach nr 6 i nr 8 do Regulaminu studiów podyplomowych  
i staży artystycznych stanowią załączniki do niniejszej uchwały.  
 
 
 
 
 



§4. Wprowadzone zmiany do indeksu i karty egzaminacyjnej obowiązują słuchaczy 
przyjętych na studia podyplomowe począwszy od roku akademickiego 2014/2015.  

 
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.  

 

 

 

 

 
        prof. zw. Ryszard Zimak 
          R e k t o r 







 

 
 

rok akademicki .......................... 
 

KARTA EGZAMINACYJNA 
 
...........................................  Słuchacz /ka .................................................................... Nr indeksu słuchacza ............. Semestr 
............................ 

pieczęć               imię i nazwisko 

   
 
jest uprawniony do składania egzaminów z niżej wymienionych przedmiotów, z zastrzeżeniem uprzedniego uzyskania zaliczeń 
wymaganych planem nauczania. 
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Egzaminy poprawkowe 
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........................................................................ 
Podpis kierownika studiów podyplomowych 

lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej UMFC 

Załącznik nr 8 

do Regulaminu studiów podyplomowych 
i staży artystycznych 

 


