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Program zgodny z wytycznymi MNiSW i KRK  

 
Adresatami tych studiów podyplomowych są osoby z wykształceniem wyższym, które pracują  
lub zamierzają pracować w zawodzie nauczyciela i chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne. 
 
Cele studiów: 
 Zdobycie podstawowej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej pozwalającej na rozumienie procesów 

rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania-uczenia się. 
 Stworzenie warunków do nabywania przez słuchaczy nowoczesnej wiedzy z zakresu dydaktyki i 

szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej oraz konfrontowania tej wiedzy z rzeczywistością 
pedagogiczną w praktycznym działaniu. 

 Organizowanie warunków do kształtowania się u słuchaczy umiejętności i kompetencji niezbędnych do 
kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. 

 Kształtowanie umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z 
wykorzystaniem nowoczesnych metod pozyskiwania i przetwarzania informacji i materiałów. 

 Umożliwienie nabywania umiejętności komunikowania się przy użyciu różnych kanałów i technik, zarówno 
z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej jak i z innymi osobami współdziałającymi w 
procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces.  

 Kształtowanie wrażliwości etycznej, refleksyjności oraz postaw prospołecznych i poczucia 
odpowiedzialności. 

 Praktyczne przygotowanie słuchaczy do realizowania zadań zawodowych (wychowawczych, opiekuńczych i 
dydaktycznych) wynikających z roli nauczyciela. 

 
Obszary tematyczne: 
 Wprowadzenie do studiowania wspomaganego platformą e-learningową. 
 Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne. 
 Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do I., II. oraz III. etapu edukacji. 
 Dydaktyka ogólna. 
 Dydaktyka szczegółowa do I., II. oraz III. etapu edukacji. 
 Planowanie dydaktyczne. 
 Warsztaty pracy i rola nauczyciela z uwzględnieniem psychologicznych uwarunkowań zachowań uczniów. 
 Praktyka zawodowa. 
 
Czas trwania:  
 3 semestry 
 350 godzin zajęć, 
 150 godz. praktyka zawodowa w szkole 
 
Struktura: 
 15 zjazdów  

o 14 zjazdów online, 
o Ostatni, 15-ty zjazd (, ewaluacja studiów, rozmowa końcowa) - stacjonarnie 

 
Niezbędne dokumenty: 
 odpis lub kopia dyplomu ukończonych studiów wyższych, dowód osobisty, 1 zdjęcie, wypełniony arkusz 

zgłoszeniowy 
 
Cena: 3000 zł (po 200 zł za każdy z 15 zjazdów) 


