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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 

Jednostka odpowiedzialna za studia Akademia Muzyczna w Krakowie   

Studia podyplomowe dla studentów kierunku studiów Instrumentalistyka, Dyrygentura, Kompozycja i Teoria 
Muzyki, Wokalistyka 

Specjalności 

gra na: fortepianie, organach, fidelach kolanowych, flecie 
prostym, flecie traverso, klawesynie, lutni, oboju 
barokowym, skrzypcach barokowych, trąbce naturalnej, 
violi da gamba, wiolonczeli barokowej, harfie, gitarze 
klasycznej, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, 
akordeonie, fagocie, flecie, klarnecie, oboju, saksofonie,  
euphonium, puzonie, trąbce, tubie, waltorni, perkusji, oraz 
w zakresie muzyki jazzowej gra na: flecie poprzecznym, 
fortepianie, kontrabasie, perkusji i instrumentach 
perkusyjnych, puzonie, saksofonie, trąbce, gra na 
fortepianie historycznym; wokalistyka; kompozycja, teoria 
muzyki, dyrygentura 

Poziom studiów studia podyplomowe 

Profil ogólnoakademicki 

Forma studiów / czas trwania studiów studia podyplomowe, 4 semestry 

Sposób organizacji kształcenia 
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 
lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela; załącznik nr 1, Art. I, pkt 2.7, ust. 1). 

Kształcenie na studiach podyplomowych przygotowujące 
do wykonywania zawodu nauczyciela jest prowadzone w 
zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i 
dydaktycznego do nauczania przedmiotu lub prowadzenia 
zajęć dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i 
studiów drugiego stopnia na kierunkach, których program 
studiów określa efekty uczenia się obejmujące wiedzę i 
umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom 
podstawy programowej przedmiotu nauczania lub treściom 
prowadzonych zajęć, nieposiadających przygotowania 
psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego – 
grupy zajęć B, C i D 

Język studiów polski 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć  37 

 
 
1. Warunkiem	zrealizowania	pełnego	programu	studiów	jest	uzyskanie	37	punktów	ECTS	w	trakcie	2	lat	

=	4	semestrów	nauki.		
2. Zrealizowanie	pełnego	programu	studiów	uprawnia	do	uzyskania	tytułu	absolwenta	podyplomowych	

studiów	pedagogicznych.		
3. Chcąc	 uzyskać	 uprawnienia	 pedagogiczne	 do	 nauczania	 na	 kolejnych	 etapach	 edukacji	 student	

zobowiązany	 jest	do	wyboru	przedmiotów	metodycznych	 i	 towarzyszących	 im	praktyk	w	ogólnym	
wymiarze	300	godzin.		

4. PRAKTYKI	 Student	 realizuje	 praktyki	 odpowiadające	 odpowiednim	 przedmiotom	 metodycznym	
(wybranym	przez	studenta).		

5. Efekty	uczenia	się	i	treści	programowe	zapewniające	ich	uzyskanie	wpisane	są	w	sylabusach	każdego	
przedmiotu.		

6. Uzyskanie pełnych kwalifikacji nauczycielskich do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w szkołach 
muzycznych I i II stopnia wymaga ukończenia studiów I i II stopnia na danym kierunku. 

7. Istnieje możliwość zaliczenia przedmiotów objętych programem studiów podyplomowych na podstawie 
dokumentów potwierdzających zrealizowanie przedmiotu w toku studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, 
podyplomowych lub studium pedagogicznego, pod warunkiem zgodności liczby godzin przedmiotu oraz 
zgodności treści programowych i co za tym idzie uzyskanych efektów uczenia się i punktów ECTS. 

8. Dokumenty potwierdzające zrealizowanie przedmiotu w toku studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, 
podyplomowych lub studium pedagogicznego mogą być uznane jeśli kształcenie odbyło się zgodnie  
z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie 
standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.  

9. Zapisanie się na studia, jest jednoznaczne z zobowiązaniem się wniesienia opłaty za semestr. Opłatę należy 
wnieść na wskazane konto nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem semestru. Osoby, które nie wniosą opłaty 
w wyznaczonym terminie zostają skreślone z listy słuchaczy. 


