
 
Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu 

 

         

REGULAMIN 

§ 1 

1. Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu 

przygotowuje studentów do pracy pedagogicznej w szkolnictwie kultury i oświaty, dając wymagane 

przygotowanie pedagogiczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 131), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 

2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, 

placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2014 poz. 784) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić 

nauczycieli niemających wyższego wykształcenia, lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli 

(Dz. U. 2009 nr 50,  poz. 400). 

 
2. Studium kieruje powołany przez Rektora Kierownik Studium. 

§ 2. 

Zajęcia prowadzone w ramach Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego są fakultatywne i 

przeznaczone są dla wszystkich specjalności na następujących wydziałach:  

 - Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki  

 - Instrumentalnym  

  - Wokalno-Aktorskim  

  - Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa  

 (Uchwała Senatu Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu z dnia 21.09.2005r. ) 

§ 3. 

1. Na wydziałach: 

- Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki 

 - Instrumentalnym 

- Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa 

zajęcia prowadzone są wyłącznie na pierwszym stopniu studiów. 

 

2. Na wydziale Wokalnym zajęcia prowadzone są wyłącznie na drugim stopniu studiów. 

 

§ 4. 

1. Zajęcia w ramach Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego obejmują następujące przedmioty 

kształcenia nauczycielskiego (podane minimalne obciążenia godzinowe): 

 - blok przedmiotów psychologicznych i pedagogicznych – 150 godzin 

 - dydaktyka przedmiotowa – 120 godzin 

 - przedmioty uzupełniające – 60 godzin 

 

2. Studenci zobowiązani są do odbycia obowiązkowej praktyki pedagogicznej w wymiarze nie mniejszym 

niż 150 godzin. 

3. Studenci studiów I stopnia realizują praktyki pedagogiczne na II i III roku studiów.  

4. Studenci studiów II stopnia realizują praktyki pedagogiczne na I i II roku studiów. 

5. Praktyki należy podjąć do 31 października danego roku akademickiego. 



 

§ 5. 

1. Studenci, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego 

zobowiązani są do wypełnienia pisemnej deklaracji (załącznik nr 3 do Regulaminu MSP) do dnia 

31.października. 

2. Opłatę roczną za praktyki wnosić należy na konto Fundacji Akademii Muzycznej w Poznaniu do dnia 31 

października (wysokość opłat reguluje odrębne Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej w 

Poznaniu).  

3. Opłatę za kolejne lata praktyk wnosić należy do 31 października właściwego roku akademickiego. 

§ 6. 

1. Ukończenie Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego  następuje po zaliczeniu wszystkich 

obowiązujących przedmiotów, zdaniu wymaganych egzaminów oraz pozytywnym zaliczeniu praktyk 

pedagogicznych.  

2. Zaliczenia całości Studium dokonuje Kierownik Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego 

3. Po ukończeniu Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego student otrzymuje wpis do suplementu 

zaświadczający o uzyskaniu przygotowania pedagogicznego.  

 

§ 7. 

1. Absolwenci Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu nie posiadający przygotowania 

pedagogicznego mogą ubiegać się o zaliczenie zajęć prowadzonych w ramach Międzywydziałowego 

Studium Pedagogicznego w trybie eksternistycznym po złożeniu następujących dokumentów: 

 - podanie do kierownika Studium 

 - odpis dyplomu ukończenia studiów 

- dowód wpłaty kwoty ustalonej przez Senat Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego  w Poznaniu 

(opłata zgodnie z Uchwałą Senatu Akademii Muzycznej w Poznaniu) 

 

2. Ukończenie Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego w trybie eksternistycznym 

dokumentowane jest Zaświadczeniem o uzyskaniu przygotowania pedagogicznego. 

 

§ 8. 

1. Organizacja praktyk w danym roku akademickim stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2. Wykaz przedmiotów i godzin zajęć realizowanych w ramach MSP stanowi załącznik nr 2 do 

Regulaminu.  


