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Uczestnicy studiów podyplomowych 

 Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów 

wyższych I lub II stopnia, które nie posiadają przygotowania pedagogicznego do 

prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w szkołach i placówkach oświatowych oraz 

oświatowo- wychowawczych. 

 

Uprawnienia studiów podyplomowych 

 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 projektem 

rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. 

w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

 

Absolwent  będzie miał uprawnienia do: 

- zajmowania stanowiska nauczyciela i prowadzenia zajęć merytorycznych w polskim 

systemie edukacyjnym, względnie zajęć o charakterze opiekuńczo- wychowawczym 

/świetlica szkolna, internat…/ 

- realizacji treści programowych w różnych formach dydaktycznych, dostosowanych do 

potrzeb dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 

- podejmowania i organizowania działań edukacyjnych, wykraczających poza ramy zajęć 

szkolnych / współpraca ze środowiskiem rodzinnym, lokalnym, rówieśniczym, jako czynnik 

wspomagający proces edukacyjny/. 

- samodzielnego tworzenia i weryfikowania projektów własnych działań w obszarze 

rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży związanych z ich funkcjonowaniem 

w sytuacjach zadaniowych o charakterze edukacyjnym i interpersonalnym. 

 

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. 
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- Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. 

w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.  

 

Organizacja Studiów Podyplomowych 

1. Czas trwania -  3 semestry 

2. Opłata za jeden semestr – 1700 zł 

3. Liczba godzin 350 

4. Przewidywana liczba słuchaczy - 30 

5. Przewidywany termin uruchomienia - październik 2013 r. 

6. Kierownik Studiów dr R. Warchoł 

 

Warunki Studiowania 

Studia są płatne. Zajęcia odbywają się systemem sobotnio-niedzielnym, względnie piątkowo-

sobotnio-niedzielnym, ze względu na obserwację zajęć, prowadzonych 

w placówkach edukacyjnych. Praktyki pedagogiczne są organizowane 

i realizowane przez Słuchaczy we własnym zakresie. Można je realizować zarówno 

w placówkach publicznych jak i niepublicznych ogólnodostępnych. Uczelnia nie pokrywa 

kosztów związanych z odbywaniem praktyk. Szczegółowe informacje zawarte są 

w programie praktyk. 

 

Profil absolwenta – efekty kształcenia  
Po ukończeniu Studiów, absolwent powinien dysponować wiedzą i umiejętnościami 

w następujących dziedzinach: 

- komunikacji społecznej w zakresie  porozumiewania się ze środowiskiem rodzinnym, 

lokalnym oraz rówieśniczym swoich podopiecznych. 

-  dydaktycznej – to umiejętność racjonalizacji i optymalizacji procesu kształcenia we 

wszystkich etapach procesu edukacyjnego. 

- wychowawczo-społecznej – to umiejętność dostrzegania i analizowania potrzeb 

rozwojowych swoich podopiecznych. 

- prakseologicznej- to umiejętność skutecznego, efektywnego i celowego działania 

pedagogicznego, stymulującego wieloaspektowy rozwój dzieci i młodzieży. 

- innowacyjnej – to kreatywna realizacja procesu edukacyjnego, wyrażająca się 

w ustawicznym doskonaleniu, ciągłym samokształceniu i wzbogacaniu swego warsztatu 

pracy. 

 

Plan studiów obejmuje następujące przedmioty: 

 

1. Pedagogika ogólna. 

2. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i rozwojowej. 

3. Psychologia wychowawcza z elementami psychologii różnic indywidualnych. 

4. Wybrane zagadnienia z dydaktyki. 

5. Prawo i polityka oświatowa. 

6. Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela. 

7. Kultura języka i emisja głosu. 

8. Pierwsza pomoc przedmedyczna. 

9. Innowacyjne i alternatywne metody pracy nauczyciela. 

10. Metodyka nauczania przedmiotów humanistycznych. 

11. Metodyka nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. 

12. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej. 

13. Metodyka przedmiotów artystycznych (muzyka, plastyka, technika, ruch). 



14. Komunikacja interpersonalna. 

15. Konstruowanie planów i programów kształcenia. 

16. Seminarium dyplomowe. 

17. Praktyka asystencka (zajęcia warsztatowe w placówkach – 50 godzin). 

18. Praktyka pedagogiczna – 100 godzin. 

 

Rekrutacja: 

 Zasady naboru na studia podyplomowe 

 

Na studia przyjmowani są kandydaci z wykształceniem wyższym  

(lic., inż., mgr,)  

 

 Termin zgłoszeń na studia podyplomowe: 

  

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu 

w IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów https://podyplomowe.uksw.edu.pl ) 

 

Planowany termin rozpoczęcia rekrutacji/rejestracji – 20.06. 2013 r. 
Ostatni dzień rekrutacji – 16 września 2013 r. 

 

PROCEDURA REKRUTACJI: 

 

1. Zarejestrowanie w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) 

https://podyplomowe.uksw.edu.pl (od 20 czerwca 2013 r.) 

 

Podczas procedury rejestracji konieczne jest wybranie konkretnych studiów . 

 

 

2. Wydrukowanie wypełnionego w IRK (przy rejestracji) kwestionariusza 

zgłoszeniowego 

 

3. Złożenie dokumentów (do dnia 16 września  2013 r.) 

 

- kwestionariusz zgłoszeniowy drukowany z IRK  

- dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis) 

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych 

- kserokopia dowodu osobistego (dowód osobisty do wglądu) 

- jedno zdjęcie (format taki jak do dowodu osobistego) 

- w przypadku innego nazwiska na dyplomie oraz w dowodzie osobistym, 

kserokopia dokumentu poświadczającego zmianę nazwiska (oryginał do 

wglądu) 

 

Komplet dokumentów należy składać osobiście  

w pokoju 1510 a,  budynek nr 15, ul. Wóycickiego 1/3  Warszawa 

 

 w poniedziałek oraz wtorek  w godz. od 10.00 do 14.00  

 

 Studia zostaną uruchomione przy minimalnej liczbie 30 uczestników 

https://podyplomowe.uksw.edu.pl/

