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regulamin studium pedagogicznego
w akademii muzycznej imienia feliksa nowowiejskiego w bydgoszczy

 
I. Przepisy ogólne
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1.	Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
	- Akademii – oznacza to Akademię Muzyczną imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
	- Rektorze – oznacza to Rektora Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
	- Studium lub Studium Pedagogiczne – oznacza to Studium Pedagogiczne Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
2.	Studium Pedagogiczne działa na podstawie:
	ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudni nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009 nr 50, poz. 400 z późn. zmianami /Dz. U. 2012 nr 426/)
Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 września 2011 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2011 nr 224 poz. 1345)

II. Organizacja Studium 
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	Studium Pedagogiczne przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z przepisami wymienionymi w § 1 ust. 2
	Studium jest jednostką międzywydziałową
	Zwierzchnikiem słuchaczy Studium jest Rektor
	Studium kieruje powołany przez Rektora Kierownik Studium Pedagogicznego
	Studium przygotowuje studentów studiów I i II stopnia do pracy w szkolnictwie artystycznym i dostępne jest wyłącznie dla studentów Akademii następujących kierunków:

	Dyrygentura
	Instrumentalistyka /specjalności instrumenty historyczne do uzgodnienia z Kierownikiem Studium/
	Jazz i muzyka estradowa
	Kompozycja i teoria muzyki
	Wokalistyka

	Kandydat na słuchacza Studium składa w Dziale Nauczania następujące dokumenty:

	wniosek o przyjęcie w poczet słuchaczy Studium w ramach studiów I lub II stopnia odpowiednio do 30 października (studia I stopnia) lub 15 września (I rok studiów 

II stopnia).
	Decyzję o przyjęciu do Studium Pedagogicznego podejmuje Kierownik Studium.
	Po podpisaniu umowy słuchacz Studium otrzymuje indeks Studium i karty praktyk (Załącznik nr 1), w którym wpisywane są zaliczenia oraz oceny z egzaminów z poszczególnych przedmiotów, a także potwierdzenia hospitacji i lekcji próbnych.

Student, który pragnie uzyskać przygotowanie pedagogiczne, a nie realizował programu Studium na studiach I stopnia, zobowiązany jest uzupełnić go w ramach studiów II stopnia.

III. Kształcenie w ramach Studium Pedagogicznego
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1.	Program Studium realizowany jest przez cały cykl kształcenia na studiach I lub II stopnia 
i obejmuje (Załącznik nr 2):
	- psychologia z psychologią muzyki                                            - 90 godz.
	- pedagogika z pedagogiką muzyki                                              - 90 godz.
         - metodyka kształcenia słuchu, harmonii,
	  zasad muzyki oraz form muzycznych
	  (kompozycja i teoria muzyki)                                                     - 120 godz.
	- metodyka prowadzenia zespołów
	  Instrumentalnych, chóralnych, dętych
	  (dyrygentura)                                                                               - 90 godz.
	- metodyka przedmiotu głównego oraz                                          - 60 godz.
	  metodyka prowadzenia zespołów
           instrumentalnych lub chóralnych                                                 - 30 godz.                     
       	  (instrumentalistyka, wokalistyka)
	zespoły instrumentalne lub wokalne

      z metodyką (jazz i muzyka estradowa)                                   - 30 godz.
	- praktyki pedagogiczne                                                        -  30 godz.  (ogólnopedagogiczne)
								                             - 120 godz. (metodyczne)
2.	Słuchacz Studium zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych określonych programem Studium oraz terminowego uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów.
3.	Przebieg zajęć Studium dokumentowany jest w:
	indeksie Studium

kartach praktyk
protokołach zaliczeniowych i egzaminacyjnych
4.	Ukończenie Studium następuje po zaliczeniu wszystkich obowiązujących programem przedmiotów, zdaniem wymaganych egzaminów oraz zaliczeniem praktyk pedagogicznych.
5.	Zaliczenie całego kursu pedagogicznego dokonuje Kierownik Studium.
6.	Po ukończeniu Studium słuchacz otrzymuje wraz z dyplomem świadectwo ukończenia Studium Pedagogicznego oraz zapis o uzyskaniu przygotowania pedagogicznych w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów zgodnie z  2 ust 1.
7.	W przypadku niezaliczenia przedmiotu lub praktyk pedagogicznych w terminie, stosuje się odpowiednie procedury określone w Regulaminie studiów I i II stopnia obowiązujący w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
8.	Słuchacz Studium, który przerwał naukę może ją wznowić w trybie wyznaczonym przez kierownika Studium za zgodą Rektora na podstawie pisemnej prośby studenta.

IV. Organizacja praktyk pedagogicznych
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1. Praktyki pedagogiczne służą nabyciu i rozwijaniu praktycznych umiejętności zawodowych poprzez hospitowanie, planowanie i dokumentowanie lekcji, asystowanie nauczycielowi oraz samodzielne prowadzenie zajęć pod opieką nauczyciela, ponadto zapoznaniu się z organizacją szkoły, jej funkcjonowaniem oraz prawami i obowiązkami nauczyciela i ucznia wynikającymi z prawa oświatowego i statutu szkoły. 
2. Praktyki odbywają się w wyznaczonych szkołach muzycznych oraz placówkach kulturalnych, a także w Akademii i obejmują łącznie  150 godzin.  
3.	 Praktyki są zgodne z kierunkiem studiów słuchacza i realizowane są między 1 września a 15 czerwca.
4.	Listę słuchaczy oraz przydziału do pedagogów „szkoły ćwiczeń”, a także termin realizacji praktyk kolejnej edycji ogłasza kierownik Studium oddzielnym komunikatem.
5.	Struktura praktyk:
Studia I stopnia         lub II stopnia
Kompozycja i teoria muzyki
Instrumentalistyka
Wokalistyka
Dyrygentura
Jazz i muzyka estradowa
1.Praktyka ogólnopedagogiczna
30 godz.
30 godz.
30 godz.
30 godz.

2.Praktyka metodyczna



/K – kształcenie słuchu
H – harmonia
ZM – zasady muzyki
FM – formy muzyczne/

AM
wyznaczona szkoła muzyczna
AM
wyznaczona szkoła muzyczna
AM
wyznaczona szkoła muzyczna lub placówki kulturalne
AM
wyznaczona szkoła muzyczna lub placówki kulturalne

K
H
ZM
FM
10
10
10
10
20
20
20
20

60

60

105

15

120

-

6.	Podstawą zaliczenia praktyk pedagogicznych jest złożenie przed egzaminem końcowym: 
	wypełnionych kart praktyk oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (lekcji egzaminacyjnej)

lub w wyjątkowych przypadkach za zgodą Kierownika Studium
	zaświadczenia o zatrudnieniu w szkole lub innej placówce oświatowej na stanowisku zgodnym z kierunkiem studiów oraz pozytywną ocenę  pracy poświadczoną przez uprawnioną osobę.

7.	Odbyte praktyki pedagogiczne w poszczególnych semestrach potwierdzają odpowiednio pedagodzy Akademii oraz  „szkoły ćwiczeń”, a zalicza kierownik Studium, natomiast ostatni semestr ocenia akademicki metodyk danej specjalności.
8.	Praktykę ogólnopedagogiczną zalicza wykładowca w indeksie Studium w rubryce przedmiot.

V. Przepisy końcowe
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1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane przez Kierownika Studium.
2. Od decyzji Kierownika przysługuje odwołanie do Rektora Akademii w ciągu 14 dni.
3. Załącznikami do regulaminu są:
	Załącznik nr 1 – wzór karty praktyk

Załącznik nr 2 – plany godzin kształcenia Studium obowiązujące na danym kierunku
Załącznik nr 3 – wzór świadectw ukończenia Studium na studiach I i II stopnia.
4. Słuchacze edycji XIII, którzy nie uzyskali zaliczeń z „Multimedialnych środków nauczania” zobowiązani są do realizacji przedmiotu „Metodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych” (Instrumentalistyka) lub „Metodyka prowadzenia zespołów wokalnych” (Wokalistyka) w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2013 roku.

Rektor
										 prof. zw. Jerzy Kaszuba

