


Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 10/2020 z dnia 12.02.2020 

Regulamin Studium Pedagogicznego 

Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 

 

§1 

Studium Pedagogiczne (dalej zwane SP) przeznaczone jest dla studentów Akademii Muzycznej 

im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (zwanej dalej aMuz) oraz – odpłatnie – dla absolwentów 

studiów licencjackich i magisterskich. 

§2 

1. Pełny program SP obejmuje: 
a) przedmioty ogólne: 

- w zakresie psychologii – w wymiarze 90 godzin – zakończone egzaminem, 
- w zakresie pedagogiki – w wymiarze 90 godzin – zakończone egzaminem, 
- w zakresie wprowadzenia do dydaktyki przedmiotowej /podstaw dydaktyki – w 
wymiarze 30 godzin. 

              b) przedmioty specjalistyczne: 
- emisja głosu – w wymiarze 30 godzin, 

                    - metodyka w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia / dydaktyka     
przedmiotowa w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia – w 
wymiarze co najmniej 90 godzin. 

              c) 150 godzin praktyk pedagogicznych. 

§3 

1. Absolwenci mogą realizować program SP wyłącznie odpłatnie, uczęszczając 

stacjonarnie na zajęcia zgodnie z planem studiów. 

2. Studenci aMuz oraz absolwenci zamierzający realizować program SP w danym roku 

akademickim mają obowiązek złożyć deklarację we właściwym Biurze Działu Nauczania 

do dnia 10 października bieżącego roku akademickiego. 

§4 

Szczegółowe zasady i wysokość opłat za realizację SP określa właściwe Zarządzenie Rektora.  

§5 

Wzór Dziennika Praktyk Pedagogicznych SP aMuz określa załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

§6 

1. W indywidualnych sprawach decyzje podejmuje Kierownik SP aMuz. 

2. Od decyzji określonej w ust. 1 przysługuje odwołanie do Rektora aMuz w ciągu 14 dni 

od daty jej doręczenia słuchaczowi SP przez Kierownika SP. 

 



Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 10/2020 z dnia 12.02.2020 

 

§7 

1. Ukończenie SP następuje po zaliczeniu wszystkich obowiązujących przedmiotów, 

zdaniu wymaganych egzaminów i uzyskaniu zaliczeń oraz pozytywnej realizacji praktyk 

pedagogicznych, uwierzytelnionych i udokumentowanych w Dzienniku Praktyk. 

2. Dokumentem potwierdzającym realizację pełnego programu SP oraz posiadanie 

przygotowania pedagogicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i 

Dziedzictwa narodowego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i 

placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2014 po. 784), Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450) jest 

zapis w suplemencie lub świadectwo ukończenia SP, wydane przez Rektora aMuz, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

§8 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają 

postanowienia Regulaminu Studiów I i II stopnia. 

§9 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 lutego 2020 r. 

 

 

Załączniki: 

1. Dziennik Praktyk Pedagogicznych. 

2. Świadectwo ukończenia Studium Pedagogicznego. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 
 

 


