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I. Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Akademia Muzyczna w Łodzi prowadzi Studium Pedagogiczne. 

2. Studium Pedagogiczne Akademii prowadzone jest jako jednostka międzywydziałowa. 

3. Studium kieruje powołany przez Rektora Kierownik Studium. 

4. Studium Pedagogiczne Akademii Muzycznej w Łodzi działa na podstawie: 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

poz.1668 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie 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. poz. 784) 

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

sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela (Dz. U. poz. 1450).  

 
§ 2 

Regulamin określa ogólne zasady organizacji i tok studiów oraz związane  z nim prawa     

i obowiązki  studenta   Studium   Pedagogicznego   Akademii   Muzycznej   im.   Grażyny 

i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, zwanej dalej Akademią. 

 
§ 3 

Godziny realizowane przez nauczycieli akademickich w ramach Studium Pedagogicznego 

są wliczane do pensum dydaktycznego. 

 
§ 4 

1. Zwierzchnikiem studentów Studium Pedagogicznego jest Rektor. 

2. W sprawach związanych z kształceniem i sprawami bytowymi studentów Studium 

Pedagogicznego w imieniu Rektora działają Prorektorzy. 

3. Rektor Akademii jest instancją odwoławczą we wszystkich sprawach objętych 

Regulaminem. 

4. W sprawach związanych z organizacją i tokiem nauczania na Studium oraz w innych 
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sprawach objętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Studium. 

5. Od  decyzji  Kierownika  Studium  studentowi  przysługuje  odwołanie  do  Rektora   

w terminie 14 dni od jej otrzymania na piśmie. 

6. Odwołanie należy składać na piśmie w Dziale Nauczania. Do odwołania należy 

dołączyć dokumenty lub opinie uzasadniające odwołanie. Kierownik Studium 

powinien wyrazić na piśmie swoją opinię w sprawie przedmiotu odwołania. 

Odwołanie może być złożone za pośrednictwem poczty przesyłką poleconą. Datą 

złożenia odwołania jest data stempla pocztowego. 

7. Decyzje Kierownika Studium i decyzje Rektora doręcza się za pokwitowaniem 

odbioru przez studenta. Jeżeli doręczenie bezpośrednio studentowi nie jest możliwe, 

decyzje są wysyłane na adres studenta znajdujący się w aktach studenta prowadzonych 

przez Dział Nauczania. W razie braku możliwości doręczenia w powyższy sposób, 

pisma i decyzje pozostawia się w aktach studenta ze skutkiem doręczenia. 

8. W wypadkach nagłych i zgodnych z interesem studenta, może on być informowany 

o decyzjach podjętych w jego sprawie ustnie. W takim wypadku student pisemnie 

potwierdza uzyskanie tej informacji. 

9. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich studentów i pracowników Studium 

Pedagogicznego Akademii. 

 

II. Organizacja Studium 

§ 5 

1. Akademia prowadzi kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 

określone jako Studium Pedagogiczne. 

2. Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela Akademia 

prowadzi 

 na studiach pierwszego stopnia, 

 na studiach drugiego stopnia. 

3. Kształcenie prowadzone jest w ramach modułów: 

 moduł 1 – Przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania pierwszego 

przedmiotu (prowadzenia zajęć) 

 moduł 2 – Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym 
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 moduł 3 – Przygotowanie w zakresie dydaktycznym. 

4. Uchwała  Senatu  określa  efekty  uczenia  się,  do  których  dostosowane  są  plany      

i programy kształcenia na Studium Pedagogicznym, odpowiednio do poziomu 

kształcenia. 

 

§ 6 

1. Kształcenie  na  studiach  pierwszego  stopnia  obejmuje  wyłącznie  przygotowanie  

do wykonywania zawodu nauczyciela na poziomie przedszkolnym oraz I i II etapie 

edukacyjnym. 

2. Kształcenie  na  studiach  drugiego  stopnia   obejmuje   przygotowanie   do   pracy   

we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek. 

3. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje obowiązkowe 

przygotowanie w zakresie: 

 merytorycznym – moduł 1 

 psychologiczno-pedagogicznym – moduł 2 

 dydaktycznym – moduł 3. 

4. Realizacja modułu 2 i 3 powinna trwać łącznie nie mniej niż trzy semestry. 

5. Moduł 3 realizowany jest po module 2. 

6. Absolwent studiów pierwszego  stopnia  posiadający  przygotowanie  merytoryczne  

do prowadzenia zajęć, a nieposiadający przygotowania psychologiczno- 

pedagogicznego i dydaktycznego, w toku studiów drugiego stopnia przygotowujących 

do wykonywania zawodu nauczyciela realizuje moduł 1, 2 i 3 w zakresie 

zapewniającym przygotowanie do nauczania na odpowiednich etapach edukacyjnych. 

7. Zajęcia prowadzone w ramach studium mają charakter fakultatywny. 

 
 

§ 7 

1. Zajęcia w Studium Pedagogicznym trwają: 

 studia pierwszego stopnia – 5 semestrów na wszystkich wydziałach, 

 studia drugiego stopnia – 3 semestry na wszystkich wydziałach. 

2. W uzasadnionych przypadkach mogą zostać skrócone lub przedłużone o jeden 

semestr. 
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§ 8 

1. Rok akademicki w Studium Pedagogicznym jest zgodny z organizacją roku 

akademickiego w Akademii. 

2. Organizację roku akademickiego ustala Rektor i podaje do  wiadomości  słuchaczy  

nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego. 

3. Przerwa  wakacyjna  w   zajęciach   w  Studium  Pedagogicznym  trwa   co  najmniej  

8 tygodni w każdym roku akademickim. 

 
§ 9 

1. Studia   w   ramach   Studium   Pedagogicznego   są   prowadzone   według   planów    

i programów kształcenia dla studentów Akademii studiujących w systemie 

stacjonarnym oraz systemie niestacjonarnym. 

2. Zajęcia w Studium Pedagogicznym dla studentów studiów stacjonarnych są bezpłatne, 

a koszty ich  prowadzenia  są  pokrywane  ze  środków  finansowych  pozostających  

w dyspozycji Akademii. 

3. Zajęcia w Studium Pedagogicznym dla studentów  studiów  innych  niż  stacjonarne  

są płatne. Odpłatność za te zajęcia objęta jest odpłatnością za studia. 

4. Studenci   studiów   stacjonarnych,   którzy   rozpoczęli   studia   drugiego   stopnia  

bez ukończenia modułów kształcenia przewidzianych dla studiów pierwszego stopnia, 

mogą na studiach drugiego stopnia uzupełnić brakujące moduły kształcenia odpłatnie 

(zgodnie z wysokością odpłatności dla trybu eksternistycznego). 

5. Absolwenci uczelni muzycznych mają możliwość ukończenia studium 

pedagogicznego oraz uzupełnienia przedmiotów wchodzących do programu studiów  

w trybie eksternistycznym, odpłatnie. 

Wymagane jest złożenie w Dziale Nauczania następujących dokumentów: 

 podanie, 

 odpis dyplomu ukończenia studiów, 

 karty ocen Studium Pedagogicznego, 

 dowodu wpłaty opłaty w kwocie ustalonej przez Rektora Akademii. 
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III. Program Studium 

§ 10 

Program Studium Pedagogicznego oraz szczegółowy regulamin Studium uchwala  Senat 

na  wniosek  Kierownika  Studium  Pedagogicznego  zaakceptowany  przez  Prorektora  

ds. dydaktyki. 

 
§ 11 

1. Program kształcenia w ramach Studium Pedagogicznego określa w szczególności 

opisy przedmiotów będących przedmiotem kształcenia w danym module, formę 

realizacji poszczególnych przedmiotów, liczbę punktów ECTS jaką otrzymuje student 

za realizację przedmiotów objętych tym programem zakończonych zdaniem egzaminu 

lub uzyskaniem zaliczenia, warunki ukończenia Studium i uzyskania świadectwa 

ukończenia Studium Pedagogicznego. 

2. Program Studium Pedagogicznego powinien zawierać wykaz i liczbę godzin zajęć 

obowiązkowych dla każdego modułu kształcenia oraz liczbę obowiązkowych 

egzaminów i zaliczeń. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość skrócenia oraz 

wydłużenia okresu studiowania określonych przedmiotów. W takim wypadku 

przyznaje się punkty ECTS przewidziane dla tych zajęć. 

 
§ 12 

Tryb zaliczania przedmiotów  wynikających  z  planu  i  programu  Studium  jest  zgodny 

z zasadami obowiązującymi studentów określonymi w Regulaminie studiów w Akademii. 

 
§ 13 

Realizacja każdego z modułów kształcenia w ramach Studium Pedagogicznego zarówno 

na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych, studiach odbywanych przez 

absolwentów na zasadach określonych w § 9 ust. 5, prowadzi do uzyskania takich samych 

efektów uczenia się. 
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§ 14 

1. Przedmioty  obowiązujące  w  ramach   Studium   Pedagogicznego   wpisywane   są  

do „Karty zaliczeń i ocen”, a potwierdzenie odbytych hospitacji i przeprowadzonych 

lekcji próbnych do karty „Praktyki pedagogiczne”. 

2. Przedmioty realizowane w ramach Studium mogą być wpisywane do indeksu/karty 

egzaminacyjnej jako przedmioty fakultatywne, dotyczy studentów nierealizujących 

Studium.  Decyzję   o   wpisie   podejmuje   Kierownik   Studium   w   porozumieniu   

z Dziekanem. 

3. Przedmioty realizowane w ramach Studium – objęte są systemem punktów 

zaliczeniowych ECTS. Liczbę punktów ECTS dla poszczególnych przedmiotów 

określa program Studium. 

 
§ 15 

Student studiujący na więcej niż jednym kierunku lub specjalności może uzyskać 

uprawnienia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela na każdym kierunku 

lub specjalności zgodnie z planem Studium Pedagogicznego właściwym dla danego 

kierunku lub specjalności. 

Przedmioty stanowiące komponenty modułu kształcenia jednakowe w zakresie programu, 

efektów uczenia się liczby godzin i przypisanych im punktów ECTS – dla obu tych 

kierunków lub specjalności mogą zostać zaliczone na obu kierunkach. 

 
IV. Prawa i obowiązki studentów Studium 

§ 16 

Warunkiem przyjęcia studenta do Studium Pedagogicznego jest pisemne zadeklarowanie 

udziału w Studium Pedagogicznym poprzez wpisanie na listę dostępną w Dziale 

Nauczania w terminie do 15 października. Wpis na listę traktowany jest jako deklaracja 

rzetelnego wywiązywania się z przyjętych obowiązków – zgodnie z Regulaminem 

Studium. 
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§ 17 

Student Studium  Pedagogicznego jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu 

i przepisów porządkowych obowiązujących w Akademii Muzycznej. 

 
§ 18 

Student Studium Pedagogicznego otrzymuje „Kartę zaliczeń i ocen” oraz kartę „Praktyki 

pedagogiczne” według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu. 

 
§ 19 

Student Studium Pedagogicznego ma prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych 

Akademii Muzycznej na zasadach ustalonych w regulaminie biblioteki uczelnianej. 

 
§ 20 

1. Student Studium Pedagogicznego zobowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach 

dydaktycznych i innych określonych programem studium oraz terminowego uzyskania 

wymaganych tym programem zaliczeń i zdania egzaminów. 

2. Student zobowiązany jest do złożenia „Karty zaliczeń i ocen” Studium do Działu 

Nauczania po ukończeniu Studium (wraz z dokumentami dyplomowymi). 

Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować skreślenie z listy studentów 

Studium. 

3. Kierownik Studium wyznacza terminy złożenia uzupełnionych dokumentów, tj. Kartę 

zaliczeń i ocen” i kartę „Praktyki pedagogiczne” oraz terminy odbioru Świadectwa 

Ukończenia Studium Pedagogicznego. 

4. Odbiór Świadectwa Ukończenia Studium Pedagogicznego może nastąpić tylko po 

ukończeniu studiów. 

 
§ 21 

1. Student,   który   przerwał   naukę   w Studium  Pedagogicznym, może ją wznowić 

po przerwie nie dłuższej niż dwa lata. 

2. Warunki wznowienia Studium przez studenta określa Kierownik Studium 

Pedagogicznego. Warunki wznowienia Studium powinny uwzględniać obowiązujące 
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wymogi w zakresie efektów uczenia się, wymaganego zakresu zajęć w ramach 

obowiązkowych modułów kształcenia i zapewniać uzyskanie wymaganych punktów 

ECTS. 

§ 22 

Warunkiem ukończenia Studium Pedagogicznego jest spełnienie wymagań określonych w 

programie Studium. 

 
§ 23 

1. Po ukończeniu Studium Pedagogicznego absolwent otrzymuje oryginał świadectwa 

ukończenia według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Regulaminu. Świadectwo 

ukończenia studium obowiązuje łącznie z dyplomem ukończenia studiów 

potwierdzającym kwalifikacje merytoryczne absolwenta. 

2. W razie utraty oryginału świadectwa ukończenia Studium Pedagogicznego Akademia 

Muzyczna może wydać absolwentowi duplikat, stosując odpowiednio przepisy 

dotyczące dyplomów ukończenia studiów wyższych. 

 
V. Uprawnienia i obowiązki Kierownika Studium 

§ 24 

Do uprawnień i obowiązków Kierownika Studium Pedagogicznego należy: 

a) dbanie o właściwy poziom zajęć dydaktycznych; 

b) występowanie do Prorektora ds. dydaktyki lub Rektora z wnioskami we wszystkich 

sprawach dotyczących Studium Pedagogicznego; 

c) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami 

Statutu oraz uchwałami Senatu i zarządzeniami Rektora; 

d) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Studium, 

nie zastrzeżonych do kompetencji organów Akademii. 

 
VI. Dokumentacja przebiegu studiów w Studium 

 
 

§ 25 

Akademia prowadzi dokumentację przebiegu studiów studenta Studium Pedagogicznego 
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według zasad określonych w obowiązujących przepisach. Wszelkie czynności w zakresie 

dokumentacji przebiegu studiów w Studium Pedagogicznym oraz czynności w zakresie 

przyjmowania pism i odwołań wykonuje Dział Nauczania. 

 
§ 26 

1. Ogłoszenia dotyczące przebiegu i organizacji Studium Pedagogicznego, komunikaty    

i zawiadomienia  umieszczane  są   na   monitorach   informacyjnych   usytuowanych 

w budynku ROKEiDM przy al. 1 Maja 4 oraz na stronie internetowej Akademii. 

2. Studenci obowiązani są zapoznawać się z treścią zamieszczanych ogłoszeń. 

 
 

§ 27 

Dział Nauczania prowadzi dokumentację studenta Studium Pedagogicznego, jako część 

dokumentacji przebiegu studiów studenta. W dokumentacji powinny znajdować się 

następujące dokumenty: 

1. „Karta zaliczeń i ocen”; 

2. karta „Praktyki pedagogiczne”; 

3. potwierdzenie odbioru świadectwa ukończenia Studium Pedagogicznego przez osobę 

odbierającą świadectwo; 

4. wszystkie pisma i dokumenty związane z przebiegiem nauki w Studium. 

 
 

§ 28 

1. Dział Nauczania prowadzi rejestr absolwentów Studium Pedagogicznego. 

2. Do rejestru wpisuje się następujące dane: 

a) liczbę porządkową, 

b) imię i nazwisko studenta, 

c) datę i miejsce urodzenia studenta, 

d) datę rozpoczęcia Studium, 

e) kierunek i rodzaj studiów oraz nr albumu studenta, 

f) datę ukończenia Studium lub skreślenia z listy Studium. 



11  

§ 29 

Przebieg studiów Studium Pedagogicznego dokumentowany jest w: 

a) protokołach egzaminacyjnych zawierających nazwę przedmiotu, imię (imiona) 

i nazwisko studenta, numer albumu, uzyskaną ocenę, datę i podpis egzaminatora, 

b) karcie zaliczeń i ocen zawierającej liczbę uzyskanych punktów ECTS, 

c) karcie „Praktyki Pedagogiczne”. 

 
 

VII. Zasady realizowania praktyk pedagogicznych w ramach Studium 

 
 

§ 30 

1. Praktyki pedagogiczne są obowiązkowe dla wszystkich studentów realizujących 

program Studium Pedagogicznego zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

2. Celem praktyk jest przygotowanie studenta do podjęcia pracy pedagogicznej. 

 
 

§ 31 

1. Student odbywa praktyki pedagogiczne w terminach i szkołach wskazanych przez 

Akademię (praktyki odpłatne dla osoby prowadzącej praktyki) lub za zgodą 

Kierownika Studium Pedagogicznego w innych szkołach i placówkach edukacyjnych 

(praktyki nieodpłatne dla osoby prowadzącej praktyki). 

2. Student, który  planuje  odbycie  praktyki  pedagogicznej  w  innej  niż  wskazana 

przez Akademię szkoła powinien złożyć do kierownika Studium następujące pisma: 

a) podanie; 

b) pisemną zgodę dyrekcji wskazanej szkoły na odbycie bezpłatnej praktyki; 

c) akceptację opiekuna praktyk/metodykiem. 

3. Wszelkie zmiany związane z praktyką – przesunięcie terminu, rozłożenie w czasie, 

przerwania – muszą być uzgodnione wcześniej z opiekunem praktyk/metodykiem. Bez 

spełnienia tego obowiązku w/w pracownik Akademii może zawiesić odbywanie 

praktyki, bądź jej nie zaliczyć. 

4. Student realizuje praktyki pedagogiczne w szkołach muzycznych I i II stopnia, a także 

w innych placówkach oświatowych w zależności od specjalności i kierunku studiów. 
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§ 32 

1. Opiekunem praktyk w Akademii jest: 

a) Kierownik Studium Pedagogicznego; 

b) pedagog realizujący zajęcia z metodyki gry na danym instrumencie (wydział II, III) 

lub metodyki śpiewu solowego (wydział IV) oraz wyznaczony pedagog (wydział I) 

lub wytypowani przez Dziekanów poszczególnych wydziałów nauczyciele 

akademiccy. 

2. Do obowiązków opiekuna praktyk należy: 

a) wskazanie  szkół   w  których  studenci  będą  odbywali  praktyki   oraz  ustalenie    

z dyrektorem placówki nazwiska nauczyciela, który będzie sprawował opiekę 

merytoryczną nad studentem – załącznik nr 4 do Regulaminu; 

b) przekazanie nauczycielom sprawującym opiekę merytoryczną nad studentem karty 

rozliczenia praktyk – załącznik nr 5 do Regulaminu; 

c) dbanie o właściwe realizowanie hospitacji i lekcji próbnych; 

d) sporządzenie  i  dostarczenie  do  Działu  Nauczania  szczegółowych  sprawozdań   

z odbytych przez studentów praktyk. Sprawozdanie stanowi podstawę do wypłaty 

wynagrodzenia nauczycielom sprawującym opiekę nad praktykami w szkołach - 

załącznik nr 6 do Regulaminu; 

e) sporządzenie i przekazanie do Działu Nauczania imiennych list studentów, którzy 

zrealizowali i zaliczyli praktykę. 

3. Do zadań opiekuna praktyk należy: 

a) przygotowanie studentów do odbywania praktyki pedagogicznej poprzez 

zapoznanie z celami, programem i realizacją praktyk; 

b) hospitowanie realizowanych przez studentów praktyk; 

c) zaliczenie studentom praktyki w „Karcie zaliczeń i ocen” na podstawie 

przedstawionej dokumentacji – dzienniczka praktyk oraz wypełnionej karty 

„Praktyki pedagogiczne”. 

 
 

§ 33 

1. Do obowiązków studenta odbywającego praktyki pedagogiczne należy: 



13  

a) zapoznanie się i przestrzeganie zasad realizowania praktyk pedagogicznych 

w ramach Studium Pedagogicznego; 

b) dbanie o prawidłowe dokumentowanie praktyk; 

c) przestrzeganie norm obowiązujących w miejscu odbywania praktyk. 

2. Student realizuje praktykę pedagogiczną w danej placówce pod przewodnictwem, 

wyznaczonego przez dyrekcję, nauczyciela z którym wspólnie opracowują 

szczegółowy plan praktyki i realizują go. 

3. Odbywając praktykę pedagogiczną w danej placówce student: 

a) zapoznaje się z dokumentacją prowadzoną przez placówkę; 

b) hospituje zajęcia; 

c) samodzielnie prowadzi zajęcia; 

d) uczestniczy w zajęciach i imprezach organizowanych w placówce – koncertach, 

warsztatach, wycieczkach. 

4. Student zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia dzienniczka praktyk, który 

powinien zawierać: 

a) plan oraz scenariusze hospitowanych zajęć; 

b) konspekty z prowadzonych lekcji próbnych; 

c) notatki z imprez organizowanych w placówce; 

d) wykaz dokumentacji obowiązującej w placówce. 

5. Student wpisuje do karty „Praktyki pedagogiczne” tematy i liczbę godzin lekcji 

hospitowanych i lekcji próbnych, a także różne formy doskonalenia w których 

uczestniczył – podając datę, nazwę oraz liczbę godzin. 

6. Brak zgłoszenia się na praktykę, brak spełnienia przewidzianych obowiązków 

stanowić będzie podstawę do zawieszenia realizacji praktyki studenta przez 

hospitującego go opiekuna praktyk z Akademii. 

 
§ 34 

1. Wszystkie odbywane przez studenta praktyki pedagogiczne poprzedzone są 

i zakończone ich omówieniem. 

2. Zaliczenie praktyki pedagogicznej następuje  po  przedłożeniu  opiekunowi  praktyk  

w Akademii: 
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a) starannie i szczegółowo uzupełnionego dzienniczka praktyk; 

b) wypełnionej karty „Praktyki pedagogiczne”. 
 

 

VIII. Przypisy końcowe 

§ 35 

Informacje dotyczące Regulaminu, organizacji roku akademickiego, terminów 

przewidzianych regulaminem udziela Dział Nauczania. Informacje te umieszczane są 

także w formie pisemnych ogłoszeń na tablicach znajdujących się w siedzibie Akademii 

oraz na stronie internetowej Akademii. 

§ 36 

Regulamin niniejszy zostaje wyłożony do wglądu w Dziale Nauczania oraz ogłoszony 

poprzez umieszczenie na stronie internetowej Akademii. 

 
§ 37 

Dla studiów rozpoczętych przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu stosuje się 

postanowienia tego regulaminu. 

 
§ 38 

1. W indywidualnych sprawach nie uregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje 

Kierownik  Studium Pedagogicznego. Decyzja  powinna być  sporządzona na  piśmie  

i doręczona studentowi. 

2. Od  decyzji  określonej w  ust.1 przysługuje  odwołanie do Rektora  w ciągu 14 dni   

od daty jej doręczenia studentowi za pośrednictwem Kierownika Studium 

Pedagogicznego. 

 

§ 39 

Załącznikami do Regulaminu są: 

1. „Karta zaliczeń i ocen”; 

2. karta „Praktyki pedagogiczne”; 

3. Świadectwo Ukończenia Studium Pedagogicznego; 

4. studenckie praktyki metodyczne; 



15  

5. rozliczenie z realizacji praktyk pedagogicznych; 

6. rozliczenie z odbytych przez studentów praktyk pedagogicznych. 

 
 

§ 40 

Regulamin studium pedagogicznego  został  przyjęty  przez  Senat  uchwałą  nr 19/2020 z 

dnia 22 kwietnia 2020 roku i obowiązuje w roku akademickim 2020/2021. Jednocześnie 

traci moc Regulamin wprowadzony uchwałą nr 21/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w 

sprawie uchwalenia Regulaminu studium pedagogicznego Akademii Muzycznej im. G. i 

K. Bacewiczów w Łodzi. 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu Studium Pedagogicznego 

 
 

 

 

 

STUDIUM PEDAGOGICZNE 

KARTA ZALICZEŃ I OCEN 

 
WYDZIAŁ 

 

 

 

 
……………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko studenta 

 

 
……………………………………………………… 

Nr albumu 

 

 
…………………………………………………………………………………………….. 

Kierunek, specjalność 

 
 

…………………………………………………………………………………………….. 

Rodzaj studiów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
……………………………………………………………… …………………………………………………… 

Kierownik Studium Dziekan 
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Nazwa przedmiotu 

 

Nazwisko wykładającego 
Liczba godzin 
tygodniowo 

w. ćw. 
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Zaliczenie Egzamin Uzyskane 

punkty 

ECTS 

Ocena 
Data Podpis 

Ocena 
Data Podpis 

cyfrowo słownie cyfrowo słownie 
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PRAKTYKA PEDAGOGICZNA 
 

 

Rodzaj praktyki 

Ilość godzin Zaliczenie Uzyskane 

punkty 

ECTS 

Hospi- 
tacje 

Lekcje 
próbne 

Omó- 
wienie 

Ogółem Potwier- 
dzenie 

data podpis 

 

Ogólnopedagogiczna 
        

 

Metodyczna 
        

 

Kursy metodyczne, 

mistrzowskie, 

konsultacje 

        

 

 
Potwierdzenie ukończenia Studium Pedagogicznego. 

 

Uzyskane kwalifikacje: 

 

 
Stwierdzam zaliczenie przedmiotów zgodnie z obowiązującą siatką godzin Studium 

Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi dla 

studiów ........................... stopnia przez ……………………………………… i uzyskanie 

przygotowania pedagogicznego w zakresie nauczania …………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 
Łódź, dnia ………………………………… 
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu Studium Pedagogicznego 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIUM PEDAGOGICZNE 

 

 

 

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE 

 
Potwierdzenie odbytych hospitacji 

i przeprowadzonych lekcji próbnych 

 

 

 

 
……………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko studenta 

 

 
……………………………………………………… 

Nr albumu 

 

 
…………………………………………………………………………………………….. 

Wydział, kierunek, specjalność 

 
…………………………………………………………………………………………….. 

Rodzaj studiów 

 

 

 

 

 
……………………………………………………………… 

Kierownik Studium Pedagogicznego 
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PRAKTYKA PEDAGOGICZNA 

udział w realizacji zadań szkoły 

POTWIERDZENIE 
ilość 

godzin 

 

data 
podpis 

nauczyciela/ 

opiekuna 

    

    

    

 

KURSY METODYCZNE, MISTRZOWSKIE, KONSULTACJE: 
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PRAKTYKA PEDAGOGICZNA 
udział w procesie dydaktycznym 

POTWIERDZENIE 

ilość 

godzin 

 

data 
podpis 

nauczyciela/ 

opiekuna 

 

Hospitacje – temat, klasa 
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PRAKTYKA PEDAGOGICZNA 
udział w procesie dydaktycznym – cd. 

POTWIERDZENIE 
ilość 

godzin 

data podpis 

nauczyciela/ 

opiekuna 

 

Lekcje próbne – temat, klasa 
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Załącznik nr 3 

do Regulaminu Studium Pedagogicznego 
 

 

 

ŚWIADECTWO 

UKOŃCZENIA STUDIUM PEDAGOGICZNEGO 

WAŻNE Z DYPLOMEM UKOŃCZENIA STUDIÓW ...................... STOPNIA NR ...................... 

 
Urodzony (a) dnia ……………………. w ………………. 

Wydział ………………………………………………………………….. 

Specjalność ……………………………. 

 
Ukończył (a) dnia ........................... Studium Pedagogiczne w AM w Łodzi i posiada przygotowanie pedagogiczne 

przewidziane 

art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), 

 

§ 2 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 20 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 784), 

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U nr 25, poz.. 131) 

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz. U. poz. 1450)                

P r z e d m i o t y Ilość godzin 

 

 

 

 

 

 

KIEROWNIK STUDIUM REKTOR 

……………………………………………….. …………………………………………. 

 

 

 

 

(pieczęć urzędowa) 
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Nr świadectwa ………….. Łódź, dnia ………………………….. 
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Załącznik nr 4 

do Regulaminu Studium Pedagogicznego 

 
 

STUDIUM PEDAGOGICZNE rok akademicki 20…../20….. 

 
STUDENCKIE PRAKTYKI PEDAGOGICZNE 

 
 

lp. 
 

nazwisko 

i imię 

studenta 

 
miejsce 

odbycia 

praktyk 

 
przedmiot 

nauczyciel 

prowadzący 

praktykę 

liczba godzin  
uwagi hospitacje lekcje 

próbne 
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Załącznik nr 5 

do Regulaminu Studium Pedagogicznego 

 

 

 

ROZLICZENIE 

Z REALIZACJI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH 

w roku akademickim 20…../20….. 
 

nauczyciel – ………………………………. przedmiot - ………………........................ 

 

 
hospitacje – …….. godzin w grupie ........... osobowej 

 

grupa nazwisko i imię 
studentów 

data hospitacji/ liczba godzin razem 
liczba godzin 

             

             

             

 

Razem liczba godzin 

 

 

 

 
lekcje próbne .............. godzin każdy student 

 

lp. nazwisko i imię studenta data lekcji próbnej/ liczba godzin razem 
liczba godzin 

             

             

             

 

Razem liczba godzin 

 

 

 

 
…………………………………………………… 

pieczątka szkoły podpis nauczyciel 
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Załącznik nr 6 

do Regulaminu Studium Pedagogicznego 

 

 

 
 

Rozliczenie z odbytych przez studentów praktyk pedagogicznych 
w roku akademickim 20…../20….. 

 
miejsce 

odbycia 

praktyk 

przedmiot prowadzący hospitacje 
(liczba godzin 

x ilość grup) 

lekcje próbne 
(liczba godzin 

x liczba 
studentów) 

razem 
(liczba 

godzin) 

uwagi 

       

       

       

       

       

 
 

 
…………………………………………………… 

podpis opiekuna praktyk 


