
Zajęcia przygotowania pedagogicznego w roku akademickim 
2012/2013 

I. Nauczycielskie wymagania kwalifikacyjne 

W polskich szkołach /placówkach oświatowych/ mogą nauczać /prowadzić zajęcia/ osoby spełniające 
określone przez Ministra Edukacji Narodowej wymagania kwalifikacyjne: 

• Posiadają wykształcenie wyższe zgodne z nauczanym przedmiotem /rodzajem prowadzonych 
zajęć/, czyli ukończyły studia „kierunkowe" 

• Posiadają przygotowanie pedagogiczne 
• W przypadku ukończenia studiów „niekierunkowych" konieczne jest ukończenie studiów 

podyplomowych zgodnych z nauczanym przedmiotem /rodzajem prowadzonych zajęć/ 
• W przypadku ukończenia studiów „niekierunkowych" można nauczać przedmiotu, jeżeli w trakcie 

studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych ujęte były treści obowiązującej podstawy 
programowej 

• Języków obcych mogą nauczać także absolwenci studiów wyższych, legitymujący się 
zaawansowaną znajomością języka. 

II. Przygotowanie pedagogiczne /rozporządzenie MNiSzW z 17.01.2012 r. w 
sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela/ 

Przygotowanie pedagogiczne uzyskuje osoba, która pomyślnie zrealizowała blok zajęć psychologiczno – 
pedagogicznych oraz dydaktycznych, jak również zaliczyła praktykę pedagogiczną. Zajęcia przygotowania 
pedagogicznego składają się z części zajęć o charakterze ogólnopedagogicznym /ogólnonauczycielskim/ 
oraz z części zajęć nauczycielskich o charakterze przedmiotowym /przygotowanie w zakresie dydaktyki/. 

Zajęcia przygotowania ogólnopedagogicznego: 

1. Ogólne przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne: 
⇒psychologia – 45 godz. 
⇒pedagogika – 45 godz. 

2. Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne do nauczania na danym szkolnym etapie 
edukacyjnym lub etapach edukacyjnych: 
⇒dla szkoły podstawowej /SzP/: 
    >>psychologia – 30 godz. 
    >>pedagogika – 30 godz. 
⇒dla szkolnictwa ponadpodstawowego: 
    >>psychologia – 30 godz. 
    >>pedagogika – 30 godz. 

3. Praktyka ogólnopedagogiczna – 30 godz. 
4. Podstawy dydaktyki – 30 godz. 

Zajęcia nauczycielskiego dydaktycznego przygotowania przedmiotowego: 

1. Dydaktyka przedmiotowa na danym szkolnym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych: 
⇒dla szkoły podstawowej - 90 godz. 
⇒dla szkolnictwa ponadpodstawowego – 90 godz. 

2. Praktyka dydaktyczna – 120 godz. /odpowiednio dla każdego etapu/ 
3. Ewentualnie dydaktyka II przedmiotu /dla odpowiedniego etapu edukacyjnego – 60 godz./ i 

praktyka dydaktyczna /60 godz./ 
Absolwent studiów I stopnia uzyskuje przygotowanie do nauczania w szkolnictwie podstawowym, 
natomiast absolwent studiów II stopnia do nauczania w szkolnictwie ponadpodstawowym. Obok poziomu 
ukończonych studiów niezbędne do nauczania na danym poziomie szkolnictwa jest również zrealizowanie 
w trakcie przygotowania pedagogicznego zajęć przygotowujących do pracy na danym etapie szkolnej 
edukacji. 

III. Przebieg i organizacja zajęć przygotowania pedagogicznego 

Studenci zainteresowani uzyskaniem uprawnień pedagogicznych realizują zajęcia zaczynając zarówno w 
przypadku bloku psychologiczno – pedagogicznego, jak też dydaktycznego od części ogólnej 
/podstawowej/. Tę część mogą realizować studenci studiów zarówno I, jak i II stopnia. Dopiero po jej 
zaliczeniu mogą przystąpić do realizacji zajęć przygotowujących do nauczania na określonym etapie 
szkolnej edukacji. 

Generalnie studenci studiów I stopnia realizują zajęcia adresowane do szkolnictwa podstawowego, a 
studenci studiów II stopnia do szkolnictwa ponadpodstawowego. Istnieje możliwość zrealizowania całości 
zajęć przygotowania psychologiczno – pedagogicznego w trakcie studiów I bądź II stopnia. Trzeba jednak 
pamiętać, że absolwent studiów licencjackich będzie uzyskiwał uprawnienia tylko do nauczania w 
szkolnictwie podstawowym, a zrealizowane zajęcia przygotowania do pracy w szkolnictwie 
ponadpodstawowym będą zajęciami zrealizowanymi awansem na poczet studiów II stopnia. 



Równocześnie należy zaznaczyć, iż w przypadku studentów studiów II stopnia realizacja zajęć pełnego 
zakresu przygotowania pedagogicznego /przygotowanie ogólne + przygotowanie do obydwu szkolnych 
etapów nauczania/ będzie karkołomnym przedsięwzięciem z powodu kumulacji związanych z tym zajęć w 
krótkim okresie czasowym. Dodatkowo studenci stacjonarni realizujący zajęcia przygotowania 
pedagogicznego poza kanonem swoich studiów kierunkowych muszą pamiętać, iż mają na wszystkie 
takie zajęcia do dyspozycji na każdym poziomie studiów maksimum 30 punktów ECTS na zajęcia 
bezpłatne. Stąd też rozpoczynając studia I stopnia każdy student powinien rzetelnie zaplanować sobie ich 
pozakanoniczną część, również uwzględniając ewentualne studia II stopnia. Oczywiście w przypadku 
wliczania punktów ECTS związanych z zajęciami przygotowania pedagogicznego do puli punktów 
niezbędnych do zaliczenia semestru /roku, poziomu studiów/ ten problem nie występuje. 

Zajęcia o charakterze ogólnopedagogicznym /ogólnonauczycielskim/, oprócz podstaw dydaktyki, 
realizowane są w Studium Pedagogicznym. Natomiast zajęcia nauczycielskiego przygotowania 
przedmiotowego oraz podstawy dydaktyki w jednostkach Uniwersytetu prowadzących kształcenie w 
obszarach związanych z tymi przedmiotami. 

Każdy przedmiot ogólnonauczycielskiego przygotowania pedagogicznego realizowany jest w ciągu 
jednego semestru. W przypadku studentów realizujących zajęcia pozwalające uzyskać uprawnienia 
nauczycielskie sukcesywnie na obydwu poziomach studiów ich przebieg ilustruje tabela 1. 

Tabela 1 

Studia I 
stopnia 

Pedagogika ogólna 45 
godz. I semestr 3 punkty 

ECTS 

Psychologia ogólna 45 
godz. I semestr 3 punkty 

ECTS 

Pedagogika dla SzP 30 
godz. II semestr 2 punkty 

ECTS 

Psychologia dla SzP 30 
godz. II semestr 2 punkty 

ECTS 

Podstawy dydaktyki 30 
godz. 

I lub II 
semestr 

2 punkty 
ECTS 

Studia II 
stopnia 

Pedagogika dla szk. 
ponadpodstawowego 

30 
godz. II semestr 2 punkty 

ECTS 
Psychologia dla szk. 
ponadpodstawowego 

30 
godz. II semestr 2 punkty 

ECTS 
 
Dla studentów podejmujących trud realizacji całości zajęć przygotowania pedagogicznego na studiach II 
stopnia przebieg zajęć o charakterze ogólnonauczycielskim ilustruje tabela 2. Oczywiście studenci na tym 
etapie studiów mogą nie realizować zajęć przygotowujących do pracy na poziomie szkolnictwa 
podstawowego. 

Tabela 2 

Studia II 
stopnia 

Pedagogika ogólna 45 
godz. I semestr 3 punkty 

ECTS 

Psychologia ogólna 45 
godz. I semestr 3 punkty 

ECTS 

Pedagogika dla SzP 30 
godz. II semestr 2 punkty 

ECTS 

Psychologia dla SzP 30 
godz. II semestr 2 punkty 

ECTS 

Podstawy dydaktyki 30 
godz. 

I lub II 
semestr 

2 punkty 
ECTS 

Pedagogika dla szk. 
ponadpodstawowego 

30 
godz. III semestr 2 punkty 

ECTS 

Psychologia dla szk. 
ponadpodstawowego 

30 
godz. III semestr 

2 punkty 
ECTS 
  

 



 

Całość przygotowania w zakresie dydaktycznym do określonego etapu szkolnego /w tym naturalnie 
podstawy dydaktyki/ ma wartość 15 punktów ECTS /dydaktyka przedmiotowa do określonego etapu 
edukacyjnego – 13 punktów oraz podstawy dydaktyki – 2 punkty/. Blok dydaktyczny w przypadku 
przygotowywania do obydwu etapów szkolnej edukacji ma wartość – 28 punktów ECTS. 

Blok przygotowania psychologiczno – pedagogicznego do jednego etapu szkolnej edukacji ma wartość 10 
punktów, a do obydwu 14. 

Praktyka pedagogiczna jest częścią zajęć przygotowania psychologiczno – pedagogicznego i 
dydaktycznego. Stąd też zaliczenie obydwu jej części jest warunkiem sfinalizowania każdego z tych 
bloków. 

Zalecamy studentom korzystanie z sukcesywnej ścieżki realizacji zajęć przygotowania pedagogicznego, w 
tym osobom które zamierzają uzyskać uprawnienia tylko do szkolnego etapu kształcenia 
ponadpodstawowego zaliczenie zajęć o charakterze ogólnym już na studiach I stopnia. 

IV. Rekrutacja 

Rekrutacja na zajęcia do Studium Pedagogicznego UJ odbywa się poprzez USOSweb.  

Uwaga! 
   Zajęcia w formule wynikającej z rozporządzenia MNiSzW z 17.01.2012 r. realizują studenci, którzy 
rozpoczną je w roku akademickim 2012/2013. Osoby, które zaczęły je wcześniej kończą je w 
dotychczasowej formule. Studenci zamierzający kontynuować zajęcia przygotowania pedagogicznego w 
roku akademickim 2012/2013 dokonują rejestracji na zajęcia prowadzone w SPUJ zgodnie z powyżej 
zamieszczonym terminarzem rekrutacji, przy czym w pierwszej fazie zapisują się na przedmioty, których 
dotychczas nie zrealizowali, natomiast w drugiej rejestrują się do utworzonych dla nich grup zajęciowych. 
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