Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/10/2014
Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
z dnia 1 października 2014r.
w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego

Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższy (Dz.U.2012
poz. 572 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1
Wprowadza się Regulamin Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego stanowiący
załącznik do zarządzenia.
§2
Wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel-opiekun praktyki pedagogicznej, otrzymuje
wynagrodzenie w wysokości 150zł za 150 h praktyk. W przypadku realizacji mniejszej ilości
godzin, wynagrodzenie będzie naliczane proporcjonalnie.
§3
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Rektora
ds. Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 października 2014r.
§5
Traci moc Zarządzenie Rektora nr 32 A/2012 z dnia 1 października 2012 r. wraz z
Regulaminem stanowiącym zał. do tego zarządzenia.

Regulamin
Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
§1
Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne (MSP) przeznaczone jest dla studentów Akademii
Muzycznej w Katowicach oraz absolwentów uczelni muzycznych.
§2
1. Studenci studiów stacjonarnych kierunków Edukacja artystyczna w zakresie sztuki
muzycznej (I i II st.), kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki (I i II st.),
instrumentalistyka (I i II st.), muzyka kościelna ( I st.), jazz i muzyka estradowa ( I i II st.)
realizują cały program MSP nieodpłatnie, poprzez wybór przedmiotów z planu studiów
(przedmioty wybieralne MSP).
2. Studenci studiów niestacjonarnych kierunku instrumentalistyka (I i II st.) realizują cały
program MSP w ramach opłat z tytułu czesnego, poprzez wybór przedmiotów z planu
studiów (przedmioty wybieralne MSP).
3. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku wokalistyka realizują program
w następujący sposób:
a) studia stacjonarne
zajęcia z psychologii i pedagogiki na studiach I stopnia nieodpłatnie, poprzez wybór
przedmiotów z planu studiów ( przedmioty wybieralne MSP).
zajęcia z metodyki ogólnej, metodyki specjalistycznej oraz praktyki pedagogiczne na
studiach II stopnia nieodpłatnie, poprzez wybór przedmiotów z planu studiów
(przedmioty wybieralne MSP).
b) studia niestacjonarne
zajęcia z psychologii i pedagogiki na studiach I stopnia w ramach opłat z tytułu
czesnego, poprzez wybór przedmiotów z planu studiów ( przedmioty wybieralne MSP).
zajęcia z metodyki ogólnej, metodyki specjalistycznej oraz praktyki pedagogiczne na
studiach II stopnia w ramach opłat z tytułu czesnego, poprzez wybór przedmiotów
z planu studiów (przedmioty wybieralne MSP).
4. Studenci studiów niestacjonarnych kierunku jazz i muzyka estradowa ( I i II st.) realizują
cały program MSP odpłatnie.
5. Studenci studiów II stopnia, którzy nie realizowali programu MSP na studiach I stopnia
w celu uzyskania przygotowania pedagogicznego mogą uzupełnić program MSP
w następujący sposób:
studia stacjonarne - zajęcia z psychologii, pedagogiki, metodyki ogólnej, metodyki
specjalistycznej w ramach zajęć fakultatywnych oraz praktyki pedagogiczne
nieodpłatnie.
studia niestacjonarne- zajęcia z psychologii, pedagogiki, metodyki ogólnej, metodyki
specjalistycznej oraz praktyki pedagogiczne odpłatnie.
6. Studenci wymienieni w pkt 4-5 zamierzający realizować program MSP w danym roku
akademickim mają obowiązek złożyć stosowną deklarację w MSP do dnia 15 października
właściwego roku akademickiego.

§3
1. Absolwenci uczelni muzycznych mogą realizować program MSP odpłatnie.
2. Absolwent uczelni muzycznej składa w nieprzekraczalnym terminie do 15 września każdego
roku w MSP następujące dokumenty:
podanie do Pełnomocnika Rektora ds. MSP, zawierające m.in. informacje
o dotychczasowym przygotowaniu pedagogicznym lub jego braku,
odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich,
3. Pełnomocnik Rektora ds. MSP do 30 września danego roku podejmuje decyzję o przyjęciu
kandydata do MSP w ramach limitu miejsc określonego przez Rektora. O przyjęciu decyduje
kolejność zgłoszeń. Kandydaci informowani są o podjętej decyzji w formie pisemnej.

§4
Szczegółowe zasady wnoszenia opłat za realizację programu MSP określa zarządzenie Rektora.

§5
1. Zajęcia w ramach MSP studiów I stopnia trwają cztery semestry i obejmują:
a) 270 godzin dydaktycznych:
psychologia – w wymiarze 90 godz. - zakończona egzaminem
pedagogika – w wymiarze 90 godz. - zakończona egzaminem
metodyka – w wymiarze 90 godz. - zakończona egzaminem
oraz
b) 150 godzin praktyk pedagogicznych - zakończonych zaliczeniem.
2. W przypadku zrealizowania przez studenta programu MSP na I stopniu studiów, student
w celu uzyskania kwalifikacji pedagogicznych dla których konieczne jest posiadanie tytułu
magistra, jest zobowiązany do uzupełnienia programu MSP na studiach II stopnia
w następującym zakresie:
metodyka przedmiotowa- w wymiarze 15 godz.- zakończona oceną
oraz
15 godzin praktyk pedagogicznych- zakończonych zaliczeniem.
3. Zakres praktyk oraz sposób ich realizacji i zaliczania reguluje Załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia - Regulamin Praktyk Pedagogicznych.

§6
Studenci, którzy rozpoczęli MSP przed rokiem akademickim 2014/2015, realizują program na
dotychczasowych zasadach.
§7
1. W indywidualnych sprawach decyzje podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. MSP.
2. Od decyzji określonej w ust.1 przysługuje odwołanie do Rektora w ciągu 14 dni od daty jej
doręczenia studentowi za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora ds. MSP.

§8
1. Ukończenie MSP następuje po zaliczeniu wszystkich obowiązujących przedmiotów, zdaniu
wymaganych egzaminów oraz pozytywnym zaliczeniu praktyk pedagogicznych.
2. Dokumentem potwierdzającym realizację programu MSP oraz posiadanie przygotowania
pedagogicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 20 maja 2014 roku 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 dnia 12
marca 2009 roku 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)
jest zapis w suplemencie lub zaświadczenie wydane przez Pełnomocnika Rektora ds. MSP
wyłącznie na podstawie:
indeksu Akademii oraz karty praktyk pedagogicznych MSP ( dot. studentów
wymienionych w §2 pkt 1-3)
karty zaliczeniowej MSP oraz karty praktyk pedagogicznych MSP (dot. studentów §2 pkt
4- 5 oraz słuchaczy §3).
3. Wzór Karty zaliczeniowej MSP oraz Karty praktyk pedagogicznych MSP określa Załącznik
nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają
postanowienia Regulaminu Studiów.

§ 10
Regulamin MSP wchodzi w życie z dniem 1 października 2014r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu MSP

REGULAMIN ORGANIZACJI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH
§1
realizowane
wyłącznie
w
ramach
1. Praktyki
pedagogiczne
są
Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego.
2. Za odbycie praktyki pedagogicznej uznaje się także pracę w szkole lub
placówce oświatowej, pod warunkiem uzyskania jej pozytywnej oceny.
3. Praktyki pedagogiczne służą nabyciu i rozwijaniu umiejętności zawodowych
poprzez praktyczne zajęcia z uczniami oraz umożliwiają poznanie organizacji
i funkcjonowania szkół.
§2
1. Praktyki pedagogiczne obejmują łącznie 150 godzin, z zastrzeżeniem § 3, ust.3 i 4 w
tym :
obserwowanie zajęć, asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia,
prowadzenie zajęć wspólnie z nauczycielem, samodzielne prowadzenie zajęć,
przygotowanie do zajęć, planowanie i dokumentowanie zajęć, omawianie zajęć
hospitowanych, wnioski i zalecenia do dalszej pracy pedagogicznej,
zapoznanie się z organizacją szkoły, prawami i obowiązki nauczyciela, awansem
zawodowym, statutem szkoły.
2. Realizację praktyk można rozpocząć wyłącznie po zaliczeniu psychologii, metodyki
ogólnej (studia I stopnia) lub metodyki przedmiotowej (studia II stopnia).
3. Praktyki mogą być realizowane w okresie od 1 września do 31 maja (studia I stopnia)
lub w okresie od 1 marca do 31 maja ( studia II stopnia).
4. Praktyki mogą być realizowane w różnych typach szkół i placówek.
§3
1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunków: edukacja
artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki,
jazz i muzyka estradowa, instrumentalistyka, muzyka kościelna, realizują praktykę
zgodnie z planem studiów w następujący sposób:
semestr zimowy 75 godzin- zakończona zaliczeniem. Praktykę pedagogiczną
należy zrealizować w wybranej samodzielnie szkole, zgodnie z kierunkiem i
specjalnością studiów, wniosek wraz ze zgodą dyrektora szkoły należy złożyć do
dnia 31 maja roku akademickiego poprzedzającego rozpoczęcie praktyk
semestr letni 75 godzin- zakończona zaliczeniem. Praktyka pedagogiczna może
być realizowana na terenie Uczelni, wniosek wraz ze zgodą opiekuna roku należy
złożyć do dnia 31 maja roku akademickiego poprzedzającego rozpoczęcie praktyk.
2. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia kierunku wokalistyka
realizują praktykę zgodnie z planem studiów w następujący sposób:
semestr zimowy 75 godzin- zakończona zaliczeniem. Praktykę pedagogiczną
należy zrealizować w wybranej samodzielnie szkole, zgodnie z kierunkiem
i specjalnością studiów, wniosek wraz ze zgodą dyrektora szkoły należy złożyć do
dnia 31 maja roku akademickiego poprzedzającego rozpoczęcie praktyk.

semestr letni 75 godzin -zakończona zaliczeniem. Praktyka pedagogiczna może
być realizowana na terenie Uczelni, wniosek wraz ze zgodą opiekuna roku należy
złożyć do dnia 31 maja roku akademickiego poprzedzającego rozpoczęcie praktyk.
3. Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, realizują praktykę zgodnie z planem
studiów. Termin składania wniosków 31 stycznia właściwego roku akademickiego.
Praktykę pedagogiczną należy zrealizować w wybranej samodzielnie szkole, zgodnie
z kierunkiem i specjalnością studiów.
4. Studenci studiów niestacjonarnych II stopnia, realizują praktykę zgodnie planem
studiów. Termin składania wniosków 31 maja roku akademickiego poprzedzającego
rozpoczęcie
praktyk.
Praktykę
pedagogiczną
należy
zrealizować
w wybranej samodzielnie szkole, zgodnie z kierunkiem i specjalnością studiów.
5. Studenci, którzy rozpoczęli realizacje praktyki pedagogicznej przed zmianami
określonymi w niniejszym załączniku do regulaminu MSP, kontynuują na zasadach
dotychczasowych.
§4
1. Podstawą zaliczenia praktyk pedagogicznych jest:
odbycie pozytywnie ocenionych praktyk potwierdzonych wpisem do Karty
praktyk, dokonanym przez nauczyciela-opiekuna, pełniącego opiekę i nadzór nad
realizacją praktyki
lub
zaświadczenie o zatrudnieniu w szkole lub placówce oraz dokument zawierający
pozytywną ocenę pracy w tej szkole lub placówce podpisany przez uprawniona
osobę.
§5
1. Studenci realizujący praktyki w więcej niż jednej szkole, otrzymują odpowiednią ilość
kart praktyk z przyporządkowanym wspólnym numerem, różniące się oznaczeniem
literowym. Ostateczna liczba pozytywnie zaliczonych praktyk jest sumowana
i zaliczana przez Pełnomocnika Rektora ds. MSP.
2. Właściwie wypełnioną Kartę praktyk pedagogicznych należy złożyć w MSP do 15
czerwca roku akademickiego, w którym zostały zakończone praktyki.
3. Wszelkie zmiany w trakcie trwania praktyki wymagają zgody Pełnomocnika Rektora
ds. MPS.
§6
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.

