
PROGRAM I PLAN SPECJALZIACJI NAUCZYCIELSKIEJ NA STUDIACH I-EGO STOPNIA 

OBOWIĄZUJE OD 1 X 2012 R. 

 

Program specjalizacji nauczycielskiej na studiach I stopnia obejmuje dwa moduły przedmiotowe: 

1. Moduł: przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym.  

2. Moduł: przygotowanie w zakresie dydaktycznym. 

 
Program modułu 2 – przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym 

[Syllabus of the module – the psychological and pedagogical preparation] 
 

Przedmiot Forma zajęć  
i liczba godzin 

Sposób zaliczenia Etap studiów 
Semestr/rok 

ECTS 

Psychologia ogólna dla nauczycieli 
(Educational psychology) 

Wykład - 30 h 
 

Zaliczenie na ocenę Zimowy I rok 1 

Pedagogika ogólna dla nauczycieli 
(Pedagogy) 

Wykład - 30 h Zaliczenie na ocenę Zimowy I rok 1 

Pedagogika ogólna dla nauczycieli 
(Pedagogy) 

Konwersatorium –  
30 h 

Zaliczenie na ocenę Letni I rok 2 

Psychologia ucznia II etap edukacyjny (SP klasy IV–VI) 
(Psychology of a pupil at the second educational stage) 

Konwersatorium –  
30 h 

Zaliczenie na ocenę Letni I rok 2 

Pedagogika na II etapie edukacyjnym (SP klasy IV–VI) 
(Pedagogy – the second educational stage) 

Konwersatorium –  
30 h 

Zaliczenie na ocenę Letni I rok 2 

Praktyka pedagogiczna  
(Pedagogical trainig) 

30 h Zaliczenie na ocenę  2 

    10 
 

 



Program modułu 3 – przygotowanie w zakresie dydaktycznym 
[Syllabus of the module – the preparation for teaching] 

 
Przedmiot Forma zajęć  

i liczba godzin 
Sposób zaliczenia Etap studiów 

Semestr/rok 
ECTS 

Podstawy dydaktyki 
(Elements of didactics) 

30 h wykład Zaliczenie na ocenę Zimowy II rok 2 

Edukacja historyczna we współczesnej szkole – cele, 
metody, efekty kształcenia 
(Historical education in the modern school – aims, methods, 
results) 

30 h ćwiczenia  Zaliczenie na ocenę Zimowy II rok 2 

Dydaktyka przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole 
podstawowej 
(Teaching of the subject History and Society in the 
elementary school) 

45 h ćwiczenia Zaliczenie na ocenę Letni II rok  2,5 

Emisja głosu  
(Voice production) 

30 h ćwiczenia Zaliczenie na ocenę Zimowy II rok 1 

Praktyka nauczycielska w szkole podstawowej 
(Teacher training at the elementary school) 

120 h Zaliczenie na ocenę Wrzesień – 
październik po II 
roku 

3 

Ewaluacja efektów kształcenia 
(Evaluation of the resulsts of education) 

10 h ćwiczenia Zaliczenie na ocenę Zimowy III rok 1 

Systemy edukacyjne na ziemiach polskich XVIII–XXI w. 
(Educationals systems in Poland in the 18th – 21st century) 

20 h wykład Zaliczenie na ocenę Zimowy III rok 1 

Bezpieczeństwo w pracy z młodzieżą 
(Safety at work) 

10 h Zaliczenie na ocenę Zimowy III rok 0,5 

Egzamin z dydaktyki (Final exam)  Ocena  2 

Razem    15 

Minimalna liczba studentów pozwalająca na otwarcie specjalizacji: 10 osób 
Rozliczenie specjalizacji do końca III roku. 


