
 

SENAT 

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA 
 

 

Uchwała z dnia 21 listopada 2011 r. 

w sprawie dokonania korekty  

Regulaminu Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego 

 

 

Na podstawie §37 ust. 2 p. 3a) Statutu UMFC z dn. 26.06.2006 r. z późn. zm. uchwala się, co 

następuje: 

 

§1 

Na wniosek kierownika Studium Pedagogicznego UMFC dokonuje się korekty Regulaminu 

Studium Pedagogicznego poprzez: 

 zmianę aktu prawnego wymienionego w punkcie 1c §1 Regulaminu, 

 wykreślenie słów „oraz studentów Wydziału Instrumentalnego” w p. 2 §2 Regulaminu, 

 dodanie w p. 4 §2 Regulaminu po słowie „odpłatnie” części zdania w nawiasie: „/opłata 

za egzaminy końcowe przedmiotów oraz obowiązkowe praktyki pedagogiczne wg 

cennika UMFC/”; 

 dodanie w p. 5 §2 Regulaminu po słowie „odpłatnie” części zdania w nawiasie /opłata za 

egzaminy końcowe przedmiotów oraz obowiązkowe praktyki pedagogiczne – wg cennika 

UMFC/”;   

 zmianę treści p. 7 §2 Regulaminu z „Wysokość opłat określa uchwalony przez Senat 

Uczelni cennik.” na: „Wysokość opłaty za egzamin kończący przedmiot oraz świadectwo 

Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego określa uchwalony przez Senat Uczelni 

cennik.”; 

 wykreślenie w p. 4 §3 słów: „oraz studentom Wydziału Instrumentalnego”; 

 wykreślenie w p. 11 §3 słów: „oraz studenci Wydziału Instrumentalnego”. 

 

§2 

Regulamin Studium Pedagogicznego wraz z komentarzem stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

 

 

 

      prof. Stanisław Moryto 

               R e k t o r 
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UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA 
Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne 

 
REGULAMIN 

 
§ 1 Przepisy ogólne 

 
1 Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina   

działa na podstawie: 
a.  Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. nr 164, poz. 1365, 
b.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 07 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. 
nr 207, poz. 2110) 

c.  Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 28 września 2011 r. 
w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek 
kształcenia artystycznego (Dz. U. nr 224, poz. 1345) 

d.  Statutu UMFC z dnia 26 czerwca 2006 r. z późn. zm. 
2 Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina jest jednostką 

międzywydziałową. 
3  Zwierzchnikiem studentów Studium Pedagogicznego jest Rektor. 
4 Studium kieruje i podejmuje decyzje Kierownik Studium powołany przez Rektora. 
5  Rektor jest instancją odwoławczą we wszystkich sprawach objętych   Regulaminem. 

Odwołanie wnosi się w trybie i terminach określonych w Regulaminie  
Studiów stacjonarnych. 

 
§ 2 Organizacja Studium Pedagogicznego 

 
1 Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina umożliwia 

studentom uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych. 
2 Zajęcia prowadzone w ramach Studium są obowiązkowe dla studentów Wydziału 

Fortepianu, Klawesynu i Organów. Dla studentów pozostałych Wydziałów zajęcia mają 
charakter fakultatywny. 

3 Zajęcia w Studium Pedagogicznym dla studentów studiów stacjonarnych są bezpłatne. 
4 Absolwenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, którzy nie ukończyli Studium 

Pedagogicznego w ramach studiów, mogą uzyskać przygotowanie pedagogiczne, 
odpłatnie / opłata  za egzaminy końcowe przedmiotów oraz obowiązkowe praktyki 
pedagogiczne wg cennika UMFC / 
w ramach zajęć prowadzonych dla studentów po otrzymaniu zgody Rektora. 

5 Absolwenci uczelni muzycznych, którzy nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych, mogą 
uzyskać przygotowanie pedagogiczne odpłatnie,  
/ opłata  za egzaminy końcowe przedmiotów oraz obowiązkowe praktyki pedagogiczne – 
wg cennika UMFC /, 
w ramach zajęć prowadzonych dla studentów po otrzymaniu zgody Rektora. 

6 Pracownicy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina którzy nie posiadają 
kwalifikacji pedagogicznych, mogą uzyskać przygotowanie pedagogiczne  
w trybie wyznaczonym przez Kierownika Studium Pedagogicznego za zgodą Rektora. 

7 Wysokość opłaty za egzamin kończący przedmiot oraz świadectwo Międzywydziałowego 
Studium Pedagogicznego określa uchwalony  
przez Senat Uczelni cennik. 

 
 



 
 
 

§ 3 Proces dydaktyczny Studium 
 

1 Program Studium Pedagogicznego oraz szczegółowy regulamin Studium uchwala Senat 
na wniosek Kierownika Studium Pedagogicznego. 

2 Tryb zaliczania przedmiotów wynikających z planu i programu Studium jest zgodny z 
zasadami obowiązującymi studentów określonymi w Regulaminie studiów. 

3 Zajęcia w ramach Studium Pedagogicznego obejmują: 
a. blok przedmiotów psychologicznych i pedagogicznych 
b. dydaktykę przedmiotową 
c. przedmioty uzupełniające 
d. praktyki pedagogiczne 

4 Przedmioty obowiązujące w ramach Studium Pedagogicznego wpisywane są: 
a. studentom Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów do indeksu. 
b. studentom pozostałych Wydziałów do „Karty zaliczeń”. 

5 Potwierdzenie odbytych praktyk wpisywane jest do karty „Praktyk i hospitacji”. 
6 Słuchacz Studium Pedagogicznego ma prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych 

Uniwersytetu. 
7 Słuchacz Studium Pedagogicznego zobowiązany jest do uczestniczenia. 

w zajęciach dydaktycznych i innych określonych programem studium oraz terminowego 
uzyskania wymaganych tym programem zaliczeń i zdania egzaminów. 

8 Warunkiem ukończenia Studium Pedagogicznego jest spełnienie wymagań 
określonych w programie Studium. 

9 W przypadku niezaliczenia przedmiotu, semestru lub roku wszystkich słuchaczy Studium 
obowiązuje procedura zgodna z regulaminem studiów stacjonarnych UMFC (Rozdział V 
– Zasady i tryb zaliczeń). 

10 Słuchacz Studium Pedagogicznego, który przerwał naukę w Studium Pedagogicznym 
może ją wznowić, w trybie wyznaczonym przez Kierownika Studium za zgodą Rektora. 

11 Po ukończeniu Studium Pedagogicznego absolwent otrzymuje: 
a. studenci Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów  

zapis o uzyskanych kwalifikacjach pedagogicznych w suplemencie do dyplomu 
ukończenia studiów 

b. studenci pozostałych Wydziałów ,słuchacze uczęszczający  
do Studium Pedagogicznego Uniwersytetu za zgodą Rektora - świadectwo 
ukończenia według wzoru określonego w załączniku  
do Regulaminu. 

12 W razie utraty oryginału świadectwa o ukończeniu Studium Pedagogicznego Uniwersytet 
może wydać absolwentowi duplikat. 

13 Uniwersytet pobiera opłaty za wydanie duplikatów w wysokości i trybie ustalonym przez 
Senat uczelni. 

14  Przebieg studiów Studium Pedagogicznego dokumentowany jest w: 
a. protokołach egzaminacyjnych 
b. karcie zaliczeń 
c. karcie „ Praktyk i hospitacji” 

 
§ 4 Przypisy końcowe 

 
1 W indywidualnych sprawach nie uregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje 

Kierownik Studium Pedagogicznego. 
2 Od decyzji Kierownika Studium Pedagogicznego przysługuje odwołanie do Rektora w 

ciągu 14 dni od daty jej doręczenia studentowi. 
3 Załącznikami do Regulaminu są: 

a. karta zaliczeń 
b. karta „ Praktyk i hospitacji” 
c. świadectwo ukończenia Studium Pedagogicznego 
d. siatki godzin Studium Pedagogicznego. 
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