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Moduł pedagogiczny zorganizowany został na podstawie:

• Par. 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu z dnia 3 września 2021 r. w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych
i placówek artystycznych (Dz. U. 2021 poz. 1665);

• Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2021 poz. 890)



Program
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Wszystkie przedmioty objęte programemmodułu pedagogicznego:

• Psychologia

• Pedagogika

• Emisja głosu

• Podstawy dydaktyki

będą dostępne do wyboru w ramach Ogólnouczelnianej Listy Fakul-
tetów. Rejestracja na fakultet zobowiązuje do jego realizacji przez cały
rok akademicki.

Najważniejszą zmianą w stosunku do lat ubiegłych jest związanie
kształcenia pedagogicznego z realizowanym programem studiów.
Oznacza to, że w przypadku niezaliczenia przedmiotu student będzie
skreślony z listy studentów lub będzie odpłatnie powtarzać przedmiot.

Kierownik Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego będzie nadzo-
rować realizację praktyk pedagogicznych, pozostałe przedmioty
zaliczane i rozliczane będą przez właściwych dziekanów.

Obierając taką formę zapewnione będzie ujęcie w suplementach
do dyplomów wszystkich przedmiotów wchodzących w skład modułu
uprawniającego do wykonywania zawodu nauczyciela (z obostrzeniami
zawartymi w Informacjach o uprawnieniach).

• Praktyki pedagogiczne 1

• Praktyki pedagogiczne 2

• Metodyki kierunkowe



Zaliczenie
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Zaliczenia z przedmiotów objętych programem modułu pedago-
gicznego wprowadzane będą przez nauczycieli prowadzących dany
przedmiot, a w przypadku przepisania oceny z przedmiotu zrealizowa-
nego w toku studiów na innej uczelni/kierunku przez dziekana na pod-
stawie złożonego w tej sprawie podania.

Kierownik Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego wpisywać
będzie zaliczenia z przedmiotów Praktyki pedagogiczne 1 oraz Praktyki
Pedagogiczne 2 na podstawie wpisów w Dzienniku Praktyk potwierdza-
jących zrealizowanie odpowiedniej ilości praktyk pedagogicznych.

Praktyki pedagogiczne obejmują treści wynikające z przytoczonych
aktów prawnych. Podzielone zostały na:

1. Praktyki pedagogiczne 1 – 45h/sem., 90h w roku akademickim

oraz

2. Praktyki pedagogiczne 2 – 30h/sem., 60hw roku akademickim.

Łączna liczba godzin praktyk pedagogicznych wymaganych
Rozporządzeniem wynosi 150 godzin.

150h

Praktyki



Zapisy
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Zapisy na przedmioty modułu pedagogicznego będą dokonywane
w taki sam sposób, jak zapisy na fakultety. Z listy dostępnych
przedmiotów student wybiera te, które chce realizować w danym roku
akademickim.

Przedmioty przewidziane w programie modułu pedagogicznego
(z wyjątkiem praktyk pedagogicznych) realizowane są w Uczelni.

Istnieje kilka możliwości realizacji praktyk pedagogicznych:

1. uczęszczanie na praktyki do szkoły, z którą Uczelnia posiada
stosowne porozumienie;

2. samodzielne zawarcieporozumienia zwybranąprzez siebie szkołą
i realizacja praktyk np. wmiejscu zamieszkania;

3. uznanie praktyk na podstawie zaświadczenia wydanego przez
dyrektora placówki, w której student prowadzi zajęcia;

4. możliwość „skondensowania” godzin i zrealizowanie ich
np. wewrześniu.

Po zapisie na moduł pedagogiczny student składa podanie z wyborem
jednej z czterech przedstawionychmożliwości. Deklaracja jest niezbędna
do prawidłowego rozdzielenia studentów do grup zajęciowych.

Realizacja praktyk
pedagogicznych



Tekst nagłówka
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Informacje o
uprawnieniach
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Przypominamy, iż moduł pedagogiczny uprawnia do prowadzenia zajęć
w szkołach artystycznych i placówkach artystycznych zgodnych
z kierunkiem kształcenia (tj. studiując grę na skrzypcach, po wypełnieniu
obowiązków związanych z modułem pedagogicznym, można uczyć
wyłącznie gry na skrzypcach).

W przypadku chęci prowadzenia większej liczby przedmiotów w szkole
lub placówce, konieczne jest uzupełnienie metodyk i praktyk związanych
z nauczanym przedmiotem (przykładowo: jeśli student kształcący się
w specjalności: gra na skrzypcach chciałby uzyskać uprawnienia do
nauczania muzyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, musi
podjąć studia w specjalności: Edukacjamuzyczna lub zrealizować studia
podyplomowe z nauczania przedmiotu Muzyka).
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Tekst nagłówka
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KierownikMiędzywydziałowego StudiumPedagogicznego

ad. dr Magdalena Filipska, e-mail: sp.kierownik@amfn.pl

Administrator Międzywydziałowego StudiumPedagogicznego

Referent ds. dydaktyki – Piotr Haik, e-mail: sp.administracja@amfn.pl
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