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WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH

Uchwała nr 34/2020

Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie zmian w programie studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Muzykologia 

od roku akademickiego 2020/2021.

Zatwierdzenie regulacji do programów studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku

muzykologia (od roku akademickiego 2020/2021) w zakresie ustanowienia zasad uruchamiania, 

zapisów i realizacji bloku opcyjnego w zakresie przygotowania do zawodu nauczyciela. Zasady 

zapewnią stabilizację funkcjonowania bloku opcyjnego, który w świetle nowych standardów 

kształcenia nauczycieli, obejmuje zarówno studia licencjackie, jak i magisterskie.

W programie studiów licencjackich, dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 
2020/2021 wprowadza się następujące zapisy dotyczących realizacji bloku opcyjnego:

„Minimalna liczba studentów, wymagana do uruchomienia zajęć w ramach bloku opcyjnego wynosi 
12. Student deklaruje chęć uczestnictwa w bloku opcyjnym na piśmie na odrębnym formularzu do 
dnia 30 października każdego roku. Dla studentów, którzy zadeklarowali uczestnictwo w bloku 
opcyjnym wszystkie zajęcia stają się obowiązkowe do realizacji w toku studiów licencjackich”

W programie studiów magisterskich, dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 
2020/2021 wprowadza się następujące zapisów dotyczące realizacji bloku opcyjnego:

„M inim alna liczba studentów , w ym agana do uruchom ienia zajęć w  ram ach bloku opcyjnego wynosi 
8. Student deklaruje chęć uczestnictwa w bloku opcyjnym na piśmie na odrębnym formularzu do 
dnia zakończenia rekrutacji na studia magisterskie, składając formularz w sekretariacie Instytutu 
Muzykologii łącznie z kompletem dokumentów wymaganych przy rekrutacji. Dla studentów, którzy 
zadeklarowali uczestnictwo w bloku opcyjnym wszystkie zajęcia stają się obowiązkowe do realizacj 
w toku studiów magisterskich”.

Proponowane zmiany na studiach licencjackich:
1. Zmiana formy prowadzenia przedmiotu Wstęp do muzykologii 1 i 2 (łącznie 60 godzin, semestry
1. i 2. na formę wykładu na konwersatorium (30 + 30), razem 8 ECTS
2. Zmiana nazwy przedmiotu Zajęcia terenowe: organizacja wydarzeń muzycznych (semestr 5., 15 
godzin, 1 ECTS) na: Tworzenie programów edukacyjnych, bez zmiany punktów ECTS i wymiaru 
godzinowego
Proponowane zmiany na studiach magisterskich:



1. Przeniesienie przedmiotu: Zajęcia terenowe - Dziedzictwo muzyczne i pejzaż dźwiękowy Dolnego 
Śląska (3 ECTS) z semestru 3. na semestr 2.
2. Przeniesienie przedmiotu: Konwersatorium specjalizacyjne (3 ECTS) z semestru 2, na semestr 3.


