
Kierunek: PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE 

 

1. DO KOGO SKIEROWANE SĄ STUDIA:  

Studia podyplomowe skierowane są do obecnych lub przyszłych nauczycieli posiadających 

przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, a nie posiadających przygotowania 

pedagogicznego. Oferta adresowana jest również do absolwentów szkół wyższych (w tym również 

absolwentów studiów pierwszego stopnia) np. psychologów, socjologów, pracowników 

socjalnych i innych osób chcących uzyskać wymagane kwalifikacje niezbędne do pracy 

w placówkach oświatowych i edukacyjnych. 

 

2. CZAS TRWANIA STUDIÓW:  

Zajęcia będą realizowane w trzech semestrach studiów. Zjazdy będą odbywały się w systemie 

piątek – sobota – niedziela. 

 

3. WYKAZ PRZEDMIOTÓW:  

 Pedagogika ogólna,  

 Psychologia ogólna,  

 Podstawy pedeutologii,  

 Psychologia rozwojowa z elementami psychologii różnic indywidualnych,  

 Trening wychowawczy,  

 Trening komunikacji interpersonalnej,  

 Kultura żywego słowa z emisją głosu,  

 Pedagogika społeczna,  

 Metody aktywizujące w nauczaniu,  

 Dydaktyka ogólna,  

 Dydaktyka przedmiotowa (edukacja przedszkolna i I etap edukacji),  

 Dydaktyka przedmiotowa ( II, III, IV etap edukacji),  

 Dydaktyka dorosłych,  

 Pierwsza pomoc,  

 Profilaktyka w szkole,  

 Praktyka pedagogiczna 

 

4. KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW:  

Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych tzn. nadają kwalifikacje do pracy w szkołach 

i w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych, podległych Ministerstwu Edukacji 

Narodowej, na stanowisku nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki 



i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (moduł 2 i 3). 

Uprawnienia są zgodne z: Rozporządzeniem MEN z dnia 12 III 2009 r. w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, których można 

zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 

nauczycieli. 

Absolwenci studiów drugiego stopnia nabywają kwalifikacje pedagogiczne potrzebne w pracy 

nauczyciela każdego typu szkoły, natomiast w przypadku absolwentów studiów pierwszego 

stopnia nabyte kwalifikacje pedagogiczne uprawniają do wykonywania zawodu nauczyciela 

w przedszkolu i szkołach podstawowych. 

 

5. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW: 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne jest aktywne 

uczestnictwo z zajęciach oraz uzyskanie wszystkich przewidzianych tokiem studiów zaliczeń 

i zdanie egzaminów, potwierdzone w karcie zaliczeń i egzaminów oraz w karcie słuchacza, 

zaliczenie praktyk, a także złożenie egzaminu dyplomowego. 

 


