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Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 4/R/30-09/2021 z dnia 30 września 2021r. 

 

 

REGULAMIN XXI  EDYCJI STUDIUM PEDAGOGICZNEGO  

AKADEMII MUZYCZNEJ IMIENIA FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY 

 

I. Przepisy ogólne 

§ 1 

 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

 AMFN – 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. 

 Studium Pedagogiczne działa na podstawie: 

 Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – art. 68 ust. 3 pkt 4 (Dz. U. 2021 poz. 

478) 

 Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 03 września 

2021 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół 

artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli 

(Dz. U. 2021 poz. 1665) 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2020 poz. 1289) 

 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie 

standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 

2021 poz. 890). 
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II. Organizacja Studium Pedagogicznego 

§ 2 

 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 jest dostępne dla studentów studiów I i II stopnia AMFN następujących kierunków: 

 Kompozycja i teoria muzyki 

 Instrumentalistyka 

 Wokalistyka 

 Dyrygentura 

 Jazz i muzyka estradowa 

 Szczegółowe zasady i wysokość opłat za realizację Studium określa właściwe zarządzenie 

Rektora. 

 Decyzję o przyjęciu do Studium podejmuje Kierownik Studium. 

 Po podpisaniu umowy słuchacz Studium otrzymuje karty praktyk (Załącznik nr 3),                 

w których wpisywane są hospitacje i lekcje próbne. 

 

III. Kształcenie w ramach Studium Pedagogicznego 

§ 3 

 Program XXI edycji Studium (Załącznik nr 1) trwa 3 semestry. Planowany termin zakończenia 

edycji jest zgodny z organizacją roku akademickiego 2021/2022. 

 Pełny program Studium jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu z dn. 03 września 2021  w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
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wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i 

placówek doskonalenia nauczycieli 

 Szczegółowy plan organizacji praktyk pedagogicznych określa Załącznik nr 2 regulaminu. 

 Słuchacz Studium zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych określonych 

programem Studium oraz  do terminowego uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów. 

 Przebieg zajęć Studium dokumentowany jest w: 

 systemie USOS 

 kartach praktyk 

 protokołach zaliczeniowych i egzaminacyjnych. 

 Ukończenie Studium następuje po zaliczeniu wszystkich obowiązujących przedmiotów, zdaniu 

wymaganych egzaminów oraz zaliczeniu praktyk pedagogicznych. 

 Zaliczenia całego kursu pedagogicznego dokonuje Kierownik Studium. 

 Po ukończeniu Studium słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia Studium Pedagogicznego 

(Załącznik nr 4) oraz wpis o uzyskaniu przygotowania pedagogicznego w suplemencie do 

dyplomu ukończenia studiów zgodnie z § 2 ust 1. 

 Na wniosek Słuchacza możliwe jest wydanie zaświadczenia o statusie Słuchacza Studium 

Pedagogicznego. 

  W przypadku niezaliczenia przedmiotu lub praktyk pedagogicznych we właściwym terminie, 

stosuje się odpowiednie procedury określone w Regulaminie studiów I i II stopnia obowiązującym 

w AMFN. 

 Słuchacz Studium, który przerwał naukę może ją wznowić w trybie wyznaczonym przez 

Kierownika Studium za zgodą Rektora na podstawie pisemnej prośby Słuchacza. 

 

IV. Przepisy końcowe 

§ 4 

 Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem są rozstrzygane przez Kierownika 

Studium. 



Regulamin Studium Pedagogicznego AMFN 

4 

 Od decyzji Kierownika przysługuje odwołanie do Rektora AMFN w terminie  14 dni od 

daty doręczenia decyzji. 

 Załącznikami do Regulaminu są: 

 Załącznik nr 1 – Program Studium Pedagogicznego 

 Załącznik nr 2 – Szczegółowy plan organizacji praktyk pedagogicznych 

 Załącznik nr 3 – Wzór karty praktyk pedagogicznych 

 Załącznik nr 4 – Wzór świadectwa ukończenia Studium Pedagogicznego 

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2021 roku. 

 


