Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe "Przygotowanie do zawodu nauczyciela”
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
Studia przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej,
gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U., z dnia 6
lutego 2012 r., poz. 131). Absolwent uzyskuje przygotowanie w zakresie:
•
•
•

psychologicznym
pedagogicznym
dydaktycznym.

WYKAZ WIODĄCYCH PRZEDMIOTÓW:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psychologia dla nauczycieli;
Psychologiczne podstawy edukacji w szkole podstawowej, gimnazjum i
szkole ponadgimnazjalnej;
Pedagogika dla nauczycieli;
Pedagogika - uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
Pedagogiczne podstawy edukacji w szkole podstawowej, gimnazjum i
szkole ponadgimnazjalnej;
Praktyka opiekuńczo - wychowawcza w szkole;
Bezpieczeństwo w szkole;
Podstawy dydaktyki;
Dydaktyka szczegółowa (nauczanego przedmiotu lub rodzaju zajęć);
Praktyka dydaktyczna (przedmiotowa);

Warunek ukończenia studiów: zdanie egzaminów oraz uzyskanie zaliczeń wszystkich
przedmiotów przewidzianych w programie.
Kontakty:
Uniwersytet Wrocławski. Centrum Edukacji Nauczycielskiej, ul. Cybulskiego 30, 50205 Wrocław,
Tel. (71) 375 92 68, fax: (71) 375 94 96, e-mail: cen@uwr.edu.pl
Informacja merytoryczna: mgr Marzena Tkocz
e-mail: marzena.tkocz@uwr.edu.pl
Czas trwania studiów: trzy semestry (spotkania przeciętnie dwa razy w miesiącu soboty i niedziele)
Termin składania dokumentów: ciągły
Termin rozpoczęcia studiów: po zrekrutowaniu grupy
Przewidywane opłaty: wg kalkulacji (w zależności od liczby kandydatów)
Zasady naboru: wolny zapis wg kolejności zgłoszeń - obowiązuje rejestracja w systemie

IRK (www.irka.uni.wroc.pl) i złożenie kompletu dokumentów:
• formularza wygenerowanego z systemu IRK,
• kserokopii dyplomu ukończenia studiów
wyższych,
• kserokopii dowodu osobistego.

Wymagania, wykształcenie kandydata: studia przeznaczone są dla absolwentów
wyższych studiów zawodowych (I stopnia) lub studiów magisterskich (II stopień),
posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu
Uzyskane kwalifikacje: absolwenci uzyskują przygotowanie do wykonywania zawodu
nauczyciela przedmiotu lub rodzaju zajęć w szkole (zgodnie z przygotowaniem
merytorycznym uzyskanym w trakcie studiów wyższych), uzyskane kwalifikacje są
zgodne z przepisami prawa określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U., z dnia 6 lutego 2012 r., poz. 131).

