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Zarządzenie Nr 72/2013
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 3 października 2013r.
w sprawie organizacji przygotowania psychologiczno-pedagogicznego studentów UKSW

Na podstawie § 38 ust. 4 Statutu UKSW oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r w sprawie standardów kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz.131), zarządza się,
co następuje:
§1
1. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwany dalej „Uniwersytetem",
umożliwia studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantom uzyskanie
przygotowania psychologiczno-pedagogicznego uprawniającego do pracy nauczyciela w szkole.
2. Przez przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne rozumie się nabycie wiedzy i umiejętności
z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej nauczanych w powiązaniu
z kierunkiem kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną.
3. Wymiar zajęć, o których mowa w ust. 2, określają standardy kształcenia nauczycieli ustalone
w rozporządzeniu ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.
§2
1. Studenci, którzy realizują specjalizację nauczycielską przygotowującą do zawodu nauczyciela
na danym etapie edukacyjnym, na studiowanym przez siebie kierunku studiów, przygotowanie
psychologiczno-pedagogiczne uzyskują według programu kształcenia uchwalonego przez
właściwą radę wydziału.
2. Studenci oraz doktoranci, którzy nie realizują specjalizacji nauczycielskiej, a kształcą się na
kierunkach lub ukończyli kształcenie na kierunkach, które przygotowują w zakresie
merytorycznym do nauczania przedmiotu w szkole (do prowadzenia zajęć), mogą uzyskać
przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, o którym mowa w §1 ust. l, kończąc kurs
w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, zwany dalej „kursem
pedagogicznym", prowadzony przez Studium Pedagogizacji. Wykaz tych kierunków określa
załącznik do zarządzenia.

3. Tryb przyjęć i warunki zaliczenia kursu pedagogicznego określa Regulamin Studium Pedagogizacji wprowadzony odrębnym zarządzeniem Rektora.
§3
1. Studenci studiów stacjonarnych, którzy zostali przyjęci na studia w roku akademickim
2011/2012 lub w kolejnych latach, mogą realizować bezpłatnie program kursu pedagogicznego
w ramach przyznanego im dodatkowego limitu punktów ECTS (art. 170 a ust. 2 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym - Dz. U. Nr 164. poz. 1365, z późn. zm.) lub za odpłatnością za każdy
wykorzystany ponad limit punkt ECTS zgodnie z zawartą umową o warunkach odpłatności za
usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych w uczelni publicznej.
2. Studenci oraz doktoranci studiów niestacjonarnych wnoszą opłatę za kurs pedagogiczny
w wysokości ustalonej w zarządzeniu w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne – po
zawarciu stosonego aneksu do umowy o odpłatności za studia.
3. Doktoranci stacjonarnych studiów doktoranckich, którzy ukończyli studia na kierunkach
przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, mogą realizować program kursu pedagogicznego bez odpłatności.
§4
1. Program kształcenia kursu pedagogicznego opracowuje Rada Programowa Studium
Pedagogizacji zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli, o których mowa w §1 ust. 3.
2. Treści programowe przedmiotów na studiach pierwszego stopnia powinny uwzględniać
specyficzne problemy dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkól podstawowych.
3. Treści programowe przedmiotów na studiach jednolitych magisterskich oraz studiów drugiego
stopnia powinny uwzględniać specyficzne problemy dzieci i młodzieży we wszystkich typach
szkół i rodzajach placówek.
§5
1. Studenci oraz doktoranci, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, obowiązkowy blok przedmiotów
pedagogiczno-psychologicznych realizują w Studium Pedagogizacji.
2. Wymiar godzin i punktów ECTS bloku określa się w poniższej tabeli.

Komponenty modułu

Nazwa przedmiotu

Studia
Istopnia
Godz.

Razem
ECTS Godz. ECTS

Studia II stopnia
Godz.

ECTS

Razem
Godz. ECTS

1

Moduł 2

Ogólne przygotowanie
psychologicznopedagogiczne

Psychologia ogólna
Pedagogika ogólna

30
30

2
2

Diagnoza i
terapia
pedagogiczna

30

1

2 Przygotowanie
psychologiczno-pedagogicz
ne do nauczania
na danym etapie
edukacyjnym lub etapach
edukacyjnych

Psychologia etapów
30
edukacyjnych (zgodnie
z§4 ust.2;3)
30
Pedagogika etapów
edukacyjnych (zgodnie z
§4ust. 2;3)

2

3 Praktyka

Praktyka
ogólnopedagogiczna

30

90

10

30
30

2
2

30

1

30

2

90

10

2

60

30

2

60

1

30

30

1

30

Moduł 3

1 Podstawy dydaktyki
2 Dydaktyka przedmiotu na
danym etapie edukacyjnym
lub etapach edukacyjnych
3
Praktyka

Podstawy dydaktyki
30
Metodyka przedmiotowa 90

2
7

30
90

Praktyka
metodyczno-przedmioto 120
wa

6

120
420

Język obcy

30
30
Zaliczenie
szkolenia
Studia III stopnia
Razem
Godz.
ECTS Godz ECTS
.

Moduł dla
doktorantów

BHP

1 Dydaktyka akademicka

Nowoczesne metody i
techniki prowadzenia
zajęć dydaktycznych

60

10

60

30
90

120 6

120

25

Zgodnie z KRK

Technologia
informacyjna
Emisja głosu

30 2
90 7

15

420
Zgodnie
z KRK
30

-

30
-

-

10

3. Program studiów II stopnia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela może nie
obejmować komponentu 1 z modułu 2 i 3, jak również może nie obejmować technologii
informacyjnej i emisji głosu w przypadku, gdy student zrealizował te przedmioty na studiach I
stopnia.
Absolwent studiów II stopnia, przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela,
realizowanych w takim zmniejszonym wymiarze godzin i punktów musi mieć zapis
w dokumentacji kształcenia (suplemencie do dyplomu) o zrealizowaniu pełnego wymiaru
godzin i minimum 25 punktów ECTS, w postaci uznania przez kierownika podstawowej
jednostki organizacyjnej zaliczenia przedmiotów należących do komponentu 1 modułu 2 i 3,
które absolwent zrealizował na studiach I stopnia.
4. Studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych oraz Wydziału Studiów nad Rodziną uczęszczają do
Studium Pedagogizacji tylko na przedmiot emisja głosu, pozostałe przedmioty realizują na
swoim wydziale.
5. Praktykę pedagogiczną studenci oraz doktoranci odbywają zgodnie z Regulaminem Praktyk
obowiązującym w Uniwersytecie.
§6
1. Dokumentem poświadczającym posiadanie kwalifikacji nauczycielskich przez absolwentów,
którzy zrealizowali specjalizację nauczycielską, jest dyplom ukończenia studiów i suplement do
dyplomu.
2. Dokumentem poświadczającym posiadanie kwalifikacji nauczycieli przez absolwentów oraz
doktorantów, którzy ukończyli kurs pedagogiczny jest świadectwo ukończenia kursu
pedagogicznego oraz dyplom ukończenia studiów.

15

25

§7
Traci moc zarządzenie Nr 20/2010 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie organizacji przygotowania pedagogicznego
studentów UKSW, zmienione zarządzeniem Nr 50/2010 Rektora Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego Warszawie z dnia 30 września 2010 r.

§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku akademickim 2013/2014.

R e k t o r
UKSW
Ks. dr hab. Stanisław Dziekoński, prof. UKSW

