
 
 
 

 
 
 

 

ZARZĄDZENIE 

 

Nr 91/2021 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

z dnia 1 października 2021 r. 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu  

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w sprawie utworzenia studiów podyplomowych 

pod nazwą „Muzykoterapia” oraz ustalenia nowych zasad ich funkcjonowania 

 
 Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz na 

podstawie § 3 ust. 1 Zarządzenia Nr 53/2019 Rektora UMCS z dnia 1 października 2019 r.  

w sprawie studiów podyplomowych i kursów dokształcających, zarządza się: 

 

§ 1 

Funkcjonującym na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie- 

Skłodowskiej w Lublinie podyplomowym studiom pod nazwą „Muzykoterapia”,  

zwanym dalej „studiami”, od roku akademickiego 2021/2022 ustala się zasady  

funkcjonowania określone w niniejszym zarządzeniu. 

 

§ 2  

Aplikację na studia mogą składać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. 

 

§ 3 

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest złożenie kompletu dokumentów  

określonych w § 4 ust. 3 Regulaminu studiów podyplomowych i kursów 

dokształcających w UMCS (Zarządzenie Nr 43/2019 oraz uiszczenie opłaty za 

postępowanie związane z przyjęciem na studia. 

2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza kierownik studiów. Podstawą przyjęcia jest 

złożenie kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 1 oraz rozmowa kwalifikacyjna 

dotycząca zainteresowań kierunkowych związanych z muzykoterapią, a także wykonanie 

dwóch utworów muzycznych na dowolnym instrumencie (w tym jeden utwór wokalno-

instrumentalny) oraz wykazanie się predyspozycjami do improwizacji muzycznej 

 

§ 4 

1. Nauka na studiach trwa trzy semestry i jest prowadzona w systemie niestacjonarnym. 

2. Program nauczania ustala Senat. 



3. Obsadę kadrową zajęć dydaktycznych zatwierdza rektor lub upoważniony przez niego  

prorektor właściwy ds. studiów podyplomowych i kursów dokształcających, na wniosek 

dziekana wydziału. 

 

§ 6 

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych  

ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów oraz opracowanie 

pracy końcowej i złożenie egzaminu. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                          

 

           R E K T O R  

 

 

 

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski 

 
 
 
 
 


