Rozkład zajęć na Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym
w roku 2018/19
Rok I – moduł I
Rok I- Pedagogika dr hab Joanna Łukasik 60 h
grupa I: piątek g. 13:00-14:30 sala Senatu- od 12 X 2018 r.
Rok I- Psychologia dr Krzysztof Piotrowski 60 h
grupa I: środa godz.8.30 -10.00 Sala Senatu-od 17 X 2018 r.
Praktyka pedagogiczno- psychologiczna 30 h- ZSM Nowa Huta
słuchacze będą zapisywać się na listy w konkretnych podanych terminach
(pierwsze zajęcia po 30 X 2018 r.), zajęcia odbędą się na terenie ZSM
w Krakowie Nowej Hucie Centrum bl. 2
Emisja i higiena głosu 15 h (2 grupy)
prowadzący: dr Marcin Wolak wtorek godz. 19-20.30 sala 205, od 9 X 2018 r.
Technologie komputerowe w nauczaniu 15 h (2 grupy)
prowadzący dr Karol Nepelski, wtorek 20.30-22 sala 205-od 9 X 2018 r.

Rok II- moduł II
Podstawy dydaktyki - 30 h wykład prof. Danuta Mroczek-Szlezer czwartki
godz.12.00-13.30 s. 205 (co drugi tydzień) Rozpoczęcie od 11 X 2018 roku.
Dydaktyka (Metodyka) wybranego przedmiotu 90 h - lista pedagogów realizujących
metodyki będzie podana (również w gablocie )
Słuchacze odbędą dydaktykę (metodykę) ze swojego instrumentu (30 h) oraz z
2-ch wybranych przez siebie metodyk (po 30 h każdy). Proszę zgłosić na piśmie
wybrane 2 metodyki (podanie wysłać mailem lub złożyć do skrzynki obok pok.
307)
Lista Metodyk zostanie ogłoszona po 15 X 2018 roku.
Praktyki pedagogiczne 120 h
praktyki odbywają się w Średnich Szkołach Muzycznych w Krakowie,
indywidualne przydziały zostaną wywieszone po 15 X 2018 roku na tablicy
ogłoszeń Studium Pedagogicznego.
Należy zgłaszać się do Szkół i poszczególnych Pedagogów.

Uwaga!
Koszt Studium Pedagogicznego w roku 2018/19 wynosi 350, 00 zł
za każdy semestr
Jeżeli ktoś realizuje dwa lata w jednym roku akademickim wnosi
opłatę za dwa lata tj.:
w I semestrze 700,- zł.
w II semestrze 700,- zł
Wszelkie opłaty za studia i kursy prosimy przekazywać
na konto Akademii Muzycznej w Krakowie:
Bank Pekao SA, III Oddział Kraków
nr 41 1240 2294 1111 0000 3708 8240
z odpowiednim dopiskiem: np. “Studium Pedagogiczne, rok…,
sem….”

