
Kierunek: PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE 

1. DO KOGO SKIEROWANE SĄ STUDIA: 

Studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne” (kwalifikacje nauczycielskie) mają 

charakter kwalifikacyjny i pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne i 

psychologiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych.  Zawierają treści programowe 

dotyczące praktycznego przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz 

dydaktycznym. Są one niezbędne dla absolwentów studiów posiadających przygotowanie 

merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nieposiadających 

przygotowania psychologiczno – pedagogicznego i dydaktycznego. Słuchaczami studiów 

podyplomowych kwalifikacyjnych - Przygotowanie pedagogiczne mogą być absolwenci 

studiów wyższych I i II stopnia lub jednolitych magisterskich. 

W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia przygotowanie psychologiczno-

pedagogiczne obejmuje wyłącznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach 

podstawowych, w przypadku absolwentów studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich 

obejmuje przygotowanie do pracy nauczycielskiej na wszystkich szczeblach edukacyjnych. 

Zajęciom merytorycznym towarzyszy praktyka w wymiarze 150 godzin. Celem praktyki jest 

konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością 

pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyka odbywa się, w zależności od etapu 

edukacyjnego, którego dotyczy kształcenie osoby przygotowującej się do wykonywania 

zawodu nauczyciela, w szkole lub innej placówce oświatowej realizującej kształcenie na danym 

etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych.  

 

2. CZAS TRWANIA STUDIÓW, KOSZT STUDIÓW: 

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia prowadzone są online, z wyłączeniem praktyk (praktyki 

odbywają się w formie tradycyjnej). 

Liczba godzin: 

- wykłady, ćwiczenia/zajęcia praktyczne - 420 

- praktyki zawodowe – 150 

Planowany koszt studiów: 3300 zł, (1100 zł za semestr) 

Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów 

przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. 

 

 



3. KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW: 

Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia pedagogiczne niezbędne do wykonywania zawodu 

nauczyciela w szkołach i instytucjach oświatowych, zgodnie z kierunkiem ukończonych 

studiów dających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu. 

 

4. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW: 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest: 

-  uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów; 

- zrealizowanie praktyki w wymiarze 150 godzin; 

- złożenie egzaminu końcowego. 

 

Program studiów jest zgodny z: 

 ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - 

STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450)) 

 ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO 

KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 

nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z późn. zm.)). 


