
 

SENAT 
UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA 

 

 
UCHWAŁA NR 94/ 193/2015 

  z  d nia  29  czerwca  2015 roku  
w spra wi e ustalenia  wyt yczn ych   

d la  podsta wowych jednost ek or ganizac yjn ych UMFC   
odnośni e uch walania  prog ramó w studió w,   

w tym p lanów stud iów  
 
Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami), w związku 

z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 

2014 roku, w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku 

i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014 r. poz.1370), oraz § 16 uchwały Senatu nr 

65/164/2014 w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne 

oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów lub doktorantów 

Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Senat UMFC uchwala następujące 

wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych UMFC:  

 

§1. 

1. Program studiów powinien uwzględniać wymogi określone w § 4  

pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 

października 2014 roku, w sprawie warunków prowadzenia studiów na 

określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014 r. poz.1370). 

 

2. Ze względu na obecną sytuację finansową UMFC, wynikającą  

z ograniczonych środków budżetowych, liczba godzin zajęć 

przewidzianych na studiach pierwszego stopnia w trzyletnim cyklu 

kształcenia nie powinna przekraczać 1800 godzin, w czteroletnim cyklu 



kształcenia (specjalność śpiew solowy i aktorstwo) – 2400 godzin, w cyklu 

kształcenia trwającym siedem semestrów (pedagogika baletowa) – 2100 

godzin. Liczba godzin zajęć przewidzianych na studiach drugiego stopnia  

w dwuletnim cyklu kształcenia nie powinna przekraczać 800 godzin. 

 

3. Liczba punktów ECTS, przewidzianych w planie studiów, nie powinna 

przekraczać 180 punktów ECTS dla studiów pierwszego stopnia w cyklu 

studiów trzyletnich, 240 punktów ECTS w cyklu studiów czteroletnich 

(specjalność śpiew solowy i aktorstwo), 210 punktów ECTS w cyklu studiów 

trwających siedem semestrów (pedagogika baletowa) i 120 punktów ECTS 

dla studiów drugiego stopnia w cyklu studiów dwuletnich.  

 

4. Ze względu na oszczędności nie przewiduje się fakultatywnego korzystania 

przez studentów z przedmiotów prowadzonych indywidualnie. 

 

5. Wymiar godzin zajęć i punktów ECTS, zawarty w punkcie 2 i 3, może być 

nieodpłatnie zwiększony o 20 % w przypadku realizacji przez studentów 

UMFC dodatkowych przedmiotów, prowadzonych w formie zajęć 

zbiorowych. 

 

6. Przedmioty w ramach Studium Pedagogicznego mogą być realizowane 

przez studentów UMFC poza planem studiów, według cennika 

obowiązującego słuchaczy zewnętrznych. Przewiduje się poszerzenie 

oferty dydaktycznej Studium Pedagogicznego poprzez uruchomienie 

dydaktyki drugiego przedmiotu o nazwie Metodyka prowadzenia modułu 

słuchowego w szkołach muzycznych II stopnia, co stworzy możliwości 

uzyskania uprawnień pedagogicznych dla przyszłych nauczycieli szkół 

muzycznych II stopnia do prowadzenia przedmiotu kształcenie słuchu 

i zastąpi dotychczasową formę zajęć w zakresie specjalizacji kształcenia 

słuchu, podnoszącej jedynie kwalifikacje w ramach wymienionego 

przedmiotu. 

 



7. Przedmioty w zakresie dydaktyki Zakładu Muzyki Dawnej powinny być 

prowadzone w formie zajęć zbiorowych i realizowane nadal w formie 

przedmiotów fakultatywnych.  

  

8. Należy utrzymać możliwość wyboru przedmiotów w zakresie dydaktyki 

Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej, sporządzając odpowiednie 

alternatywne plany studiów z tzw. „rozszerzeniem o przedmioty 

multimedialne” dla poszczególnych kierunków i specjalności lub w ramach 

przedmiotów fakultatywnych, ujętych w planach studiów, dla studentów 

studiów drugiego stopnia. 

 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od nowego cyklu 

kształcenia rozpoczynającego się 1 października 2015 roku. 

 

                                                                                       R e k t o r 

 

prof. zw. dr hab. Ryszard Zimak  

 


