, Dziennik Ustaw hu
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Rt-iZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

z dnia 16 kwietnia 1955 r.
'w sprawie utworzenIa Przygotown'wczege Studium Muzycznego dla Kapelm1striów Wojskowych przy Państwowej
Wyższej Stko)e Muzycznej w WarsLaw!e.
§ 7. Słuchacze, którzy ukończyli czwarty rok StuNa , pods~awie art. 11 ust, 1 i 3 dekretu z dnia 16
. wrzEŚnia 1953 r. o szkolnictwie ' artystycznym (Dz. U. dium, składają przed komisją egzaminacyjną powołani}
Nr 43, poz. 212) oraz art: 28 ust. 2 ustawy z dnia 15 grud- przez Ministra Kultury i Sztuki egzaminy:
, nia J951 r. o szkolnictwie wyŻ'SZylll i o pracownikach nau1) przy Państwowej Sredniej Szkole Muzy2~nej - jeżeli
ki (Oz, U. z 1952 r. Nr 6. poz. 38, Nr 49, poz. 324 i Nr 53. '
posiadają świadectwo dojrzałości lub dyplom ukoń 
, poz, 348) zarząd za się, co następuje:
czenia szkoły stopnia licealnego albo' jE!żt!li 'w czasje
nauki
na Stiidiumnie uzupełnIli wyksztdłceniaogól
§ 1. Przy Państ~vowef Wyższej S~ole Muzyc~Dej
nego na poziomie licealnym,
w Warszawie two rzy , się Paygotowawcze St~di1JIll Muzyc~,1e dla Kapelmis'trzów Wojskowych,zwa."1e dalej ,.,
2) przyPań.stwowym Liceum Muzycznym
jeżeli w
skróceniil "Studium" ;
ciasie nauki na ' Studiumuzupełniliwyksztakenie
ogólne na poziomie licealnym:
§ 2. Zadaniem Studium jest ksz t ałcenie ~łuchaczy
' na kapelmistrzów wojskowych, spośród osób muzycznie
§ 8.1. Absolwenci Studium, którzy na egzaminie
uzdolnionych oraz przygotowywanie do wyższych/itu uzyskali. oceny co najmniej dostateczne, otrzymują d ydiów muzycznych.
, plom Państwowej Srerlniej Szkoły Muzycznej lub f ań
stwowego Liceum Muzycznego i uzyskują uprawnienia,
§ 3. , Nauka na Studium trwa cztery lata.
do wykonywania zawodu muzyka w ,zakresie średn i ej
§ 4. 1; Pierw~ze trzy miesiące nauki na pierwszym ,szkory- muzycznej lub liceum muzycznego.
roku Studium są okresem próbnym dla stwierdzenia, czy
2. ' Absolwenci Studium uzyskują ponadto uprawniesłuchacż odpowiada wymaganiom stawianym kiindydan~a kapelmistrza wojskowego.
tom na kapelmistrzów woj5kowych.
§ , 9. Najzdolniejsi Bpośród absolwentów Studium
' 2. ' Słuchacz, który po przeby'Ciu okresu próbnego I
, m09ą być 6kiefowa:n~ na wyższe studia muzyczne.
poddaniu repetycjom nie wykaże się odpowiednimi kwalifikacjami, zostaje skreślony z listy słuchaczy.
- § 10. Szczegółową organiża c]ę Studium, oraz obowiązki i prawa słuchaczy okrę.śla sta~ut StudiulJl nadany
, § 5. Program 'studiów ' w Zakręsie przedmiotów muprzez Ministrów Kultury i. Sztuki ' oraz, ObrollyNarodo../
zycznych
ustala ' Minister
Kiiltury 'i Sztuki.
.
.
'
:
wej.
§ 6. Na Studium organizuje się nauczanl~ przedmio~
§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dnietll ogło
ł6wogólnokształcących w "'Zakresie 'liceum m'.lzycznego
szenia.
- dla tych słuchaczy, którzy ni~ posiadają świadectwa dojliceal, rz~Ości ,lub dyplo~u uko.ńczenia ,szkołystopn;a
.
.
nego.
Minister Kultury i Sztuki: W. SokOlski
,

,~

'

'
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTR.-\ KULTURY I SZTUKI

,

'

z dnia 16 kwie tnia 195-5_r.

w sprawie
Na
śnia

Studium Przygotowawczego dla Spiewaków w Państwowej WyfszeJSzkole Muzyczn,e j w Krakowie.

podstawi~

art. 11 ust . 1.1 3 dekretu z dnia 16 wrze-

1953 r. (, szkolnictwie artystycznym (Dz. U. Nr 4:l,

poz. 212) oraz art. 28 u; t. 2 ustawy z dnia 15 grudnia
1951 r. '-o lizkolnictwie wyi..szym io pracownikach nauki
(Dz. U. z 1952 r: Nt 6, poz: 38) zarZądza się, co następuje:
§ 1. Zadaniem StudiumPrzygotÓwa~czego dlaSpie. '
waków w ramach Wydziah( Wokalhego Panstwawej Wyż, szej Szkoły Muzycznej w Krakowie,,' dalej zwanego "Studium", jestprzygotDwywanie 'osób, które nie ukończyły '
śr.edniej szkoły ' muzy<;znej bądż liceum muzycznego" do
studiów ', mi wydziąlachwokalnychpaństwowych wyż
, .zych$z.Itół muzycznych~

§ 2. Nauka na Studium trWa trzy lata. -Pierwszy rok
nauki jestokreserri probnym. Słuchacz, który' naegzaminie wioSennym pierwszego roku Studium nie ' wykaże
6ięodpowiednim'i postępami, powinien być skreślimy 't
listYliłuchaczów. Powtarzanie pierwszego roku "nauki w
zasadzie nie jest dopuszczalne, ' jedynie w ' wyjątkowo
uzasadriionych przypadkach "Rada Wydziału WokalIlego ' _
•.
" ,
rrioze iezwolićna powtórieille roku. " •
§3. Program: 'riau'C"Lani'a 'na' Studhffihi5tal'a ~ihtster
Kultury i Sztuki.
§ 4~, Warunki,em. przyjęcia na Studium jes't: '
" l) , posiadanie wybitnych ,warunków głosowych · oraz wy.
bitnej muzykalnościt
'
,

'.
.,

