Regulamin
Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
§1
1. Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne (dalej zwane MSP) przeznaczone jest dla studentów
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
2. Program MSP realizowany jest przez studentów w zakresie i w sposób określony w planie studiów.
§2
1. Pełny program MSP obejmuje, z zastrzeżeniem ust. 2:
a) minimum 270 godzin zajęć dydaktycznych:
 psychologia – w wymiarze 90 godz. - zakończona egzaminem
 pedagogika – w wymiarze 90 godz. - zakończona egzaminem
 metodyka w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia – w wymiarze 90 godz.
- zakończona egzaminem
nauczanych w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia.
b) 150 godzin praktyk pedagogicznych zakończonych zaliczeniem.
2. Studenci, którzy zrealizowali program MSP na studiach I stopnia i kontynuują naukę na studiach II
stopnia na tym samym kierunku (specjalności), zobowiązani są do uzupełnienia programu MSP na
studiach II stopnia w następującym zakresie:
 metodyka przedmiotowa- w wymiarze 15 godz.- zakończona oceną
 15 godzin praktyk pedagogicznych- zakończonych zaliczeniem.
§3
1. Studenci studiów II stopnia, którzy nie realizowali programu MSP na studiach I stopnia lub
ukończyli inny kierunek (specjalność), mogą zrealizować program MSP w następujący sposób:
a) studia stacjonarne - zajęcia z psychologii, pedagogiki, metodyki w ramach modułu K oraz
praktyki pedagogiczne nieodpłatnie.
b) studia niestacjonarne- zajęcia z psychologii, pedagogiki, metodyki oraz praktyki pedagogiczne
odpłatnie.
2. Studenci wymienieni w ust. 1 lit. b oraz studenci, dla których realizacja programu MSP jest
odpłatna zamierzający realizować program MSP w danym roku akademickim mają obowiązek złożyć
deklarację w MSP do dnia 15 października właściwego roku akademickiego.
§4
Szczegółowe zasady wnoszenia opłat za realizację programu MSP i ich wysokość określa zarządzenie
Rektora.
§5
Wzór Karty praktyk pedagogicznych MSP określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
§6
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.

§7
1. Ukończenie MSP następuje po zaliczeniu wszystkich obowiązujących przedmiotów, zdaniu
wymaganych egzaminów oraz pozytywnym zaliczeniu praktyk pedagogicznych.
2. Dokumentem potwierdzającym realizację pełnego programu MSP oraz posiadanie przygotowania
pedagogicznego, zgodnie z Rozporządzeniem 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 dnia 1 sierpnia 2017 r. w
sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U 2017 poz. 1575) jest zapis w
suplemencie lub zaświadczenie wydane przez Pełnomocnika Rektora ds. MSP.
§8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają
postanowienia Regulaminu Studiów.
§9
Regulamin MSP wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

