RAMOWY PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PRZYGOTOWANIA
PEDAGOGICZNEGO DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO I WIEDZY
O KULTURZE

1. Nazwa studiów: Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego
dla Nauczycieli Języka Polskiego i Wiedzy o Kulturze.
2. Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Filologii Polskiej
i Klasycznej UAM, Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego IFP.
3. Szczegółowe informacje dotyczące studiów podyplomowych:
a) Okres trwania studiów podyplomowych/liczba semestrów: 3.
b) Liczba godzin: 350.
4. Przewidywany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych: 1 października 2011 r.
5. Sposób rekrutacji: na podstawie zapisów (limit miejsc: 25 osób/grupa), Dziekanat
WFPiK, pok. 57, Izabela Rzysko irzysko@amu.edu.pl
6. Koszt: w edycji 2011/2012 czesne wyniesie 1400zł za semestr/4200 za trzy semestry.
7. Kierownik Studium: prof. UAM dr hab. Jerzy Kaniewski jerzykaniewski@o2.pl

Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów licencjackich, magisterskich
i podyplomowych filologii polskiej, nauczania języka polskiego jako obcego, filmoznawstwa,
wiedzy o teatrze oraz kulturoznawstwa i historii sztuki, którzy w trakcie studiów nie uzyskali
przygotowania pedagogicznego uprawniajacego do pracy w szkole. Ukończenie studium
zapewnia uzyskanie niezbędnych kwalifikacji pedagogicznych zgodnie z Rozporządzeniem
MEN z dnia 12 marca 2009 r. Program studiów uwzględnia obowiązujące standardy
kształcenia nauczycieli (Rozporządzenie MENiS z 7 września 2004 r. w sprawie standardów
kształcenia nauczycieli, Dz.U. nr 207 poz. 2110). Studia trwają trzy semestry, obejmują 350
godzin zajęć teoretycznych i 150 godzin praktyki pedagogiczno-metodycznej. Warunkiem

ukończenia studiów podyplomowych jest spełnienie wymagań wynikających z programu
i planu studiów.

Treści kształcenia
Szczegółowe treści studiów określone zostały w ramowym programie studiów
i szczegółowym planie kształcenia. W blokach I i II, obok przedmiotów wskazanych w
standardach kształcenia nauczycieli, znalazły się zajęcia warsztatowe, integrujące treści
psychologiczne i pedagogiczne (Praca wychowawcy szkolnego, Komunikacja w procesie
dydaktycznym) oraz dydaktykę polonistyczną z dydaktyką ogólną i z dydaktyką kultury
(Planowanie i ewaluacja, Kulturowe konteksty edukacji).
Ramowy program studiów
Blok przedmiotowy/nazwa przedmiotu
forma zjęć / liczba godzin
wykład konwersatorium
I Blok psychologiczno-pedagogiczny – 150 godzin
1. Psychologia
15
30
2. Pedagogika
15
30
3. Praca wychowawcy szkolnego
30
4

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

1.
2.
1.
2.
3.

Komunikacja w procesie
30
dydaktycznym
II Dydaktyka przedmiotowa – 160 godz.
Metodyka nauczania kultury,
30
70
literatury i języka polskiego
Sztuka pisania
10
Planowanie i ewaluacja
20 + praca
Kulturowe konteksty edukacji
30
III Podstawy prawne i warsztat nauczyciela – 40 godz.
Technologie informacyjne
15
Emisja głosu
20
Prawo oświatowe
5
IV Praktyki pedagogiczno-metodyczne – 150 godz.
Uprawnienia licencjackie
Praktyka w szkole podstawowej
75 godzin
Praktyka w gimnazjum
75 godzin
Uprawnienia magisterskie
Praktyka w szkole podstawowej
60 godzin
Praktyka w gimnazjum
60 godzin
Praktyka – szkoła ponadgimnazjalna
30 godzin

forma
zaliczenia
egzamin
egzamin
zaliczenie
z oceną
zaliczenie

egzamin
zaliczenie
zaliczenie
z oceną
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie

zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.

Szczegółowy plan kształcenia
Program zajęć w poszczególnych semestrach
Semestr I
nazwa przedmiotu
forma zjęć / liczba godzin
wykład
konwersatorium
Emisja głosu
20
Psychologia
15
30
Prawo oświatowe
5
Technologie informacyjne
15
Pedagogika
15
Komunikacja w procesie
30
dydaktycznym
Praca wychowawcy
30

Ogółem I semestr

35
Semestr II

forma
zaliczenia
zaliczenie
egzamin
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie
z oceną

125

1.
2.

Pedagogika
30
Metodyka nauczania kultury,
15
30
literatury i j. polskiego
3. Sztuka pisania
10
4. Kulturowe konteksty edukacji
30
5. Praktyka w szkole podstawowej 75 godz. lic/ 60 godz. mgr
Ogółem II semestr
15
100
Semestr III
1. Metodyka nauczania kultury,
15
40
literatury i j. polskiego
2. Planowanie i ewaluacja
20 + praca
3. Praktyka w gimnazjum 75 godz. lic / gimnazjum i liceum 90 godz.
Ogółem III semestr
15
60

egzamin
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie
75/60 prakt.
egzamin
zaliczenie
z oceną
zaliczenie
75/90
praktyki

Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje przygotowanie z zakresu pedagogiki,
psychologii oraz dydaktyki przedmiotowej niezbędne do organizacji i realizacji procesu
kształcenia w zakresie nauczania języka polskiego / języka polskiego jako obcego/ wiedzy
o kulturze oraz realizacji zadań wychowawczych w szkole. Zyskuje ponadto kompetencje
z zakresu diagnozowania potrzeb edukacyjnych, planowania i ewaluacji własnych działań
a także wykorzystania technologii informacyjnych w kształceniu przedmiotowym. Integralną
część studiów stanowi praktyka pedagogiczno-metodyczna realizowana we wszystkich typach

szkół, których dotyczą uzyskiwane w trakcie studiów uprawnienia pedagogiczne (łącznie 150
godzin praktyk).
Ramy organizacyjne
1. Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują 350 godzin zajęć teoretycznych
(wykłady i konwersatoria) oraz 150 godzin praktyki pedagogiczno-metodycznej.
2. Praktyka pedagogiczno-metodyczna wiąże się z nauczanym przedmiotem (język polski,
wiedza o kulturze) i odbywana jest w tych typach szkół, do nauczania w których student
uzyskuje uprawnienia (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna).
Haromonogram praktyk, ramy organizacyjne, program oraz warunki zaliczania określone
zostały w Instrukcji odbywania praktyk.
3. Ostateczny wynik ukończenia studiów ustalony zostaje na podstawie ocen uzyskanych
z przedmiotów kończących się egzaminem oraz ocen uzyskanych z przedmiotów
kończących się zaliczeniem z oceną.
4. Absolwenci, którzy spełnili wszystkie wymagania określone w programie i planie studiów
otrzymują świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych.
5. Nabór przeprowadzony zostaje na podstawie kolejności zapisów.
6. Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie na studia (druk do pobrania na stronie IFP/ Zakład Dydaktyki)
- odpis dyplomu ukończenia studiów (licencjackich, magisterskich lub podyplomowych)
w zakresie filologii polskiej, nauczania języka polskiego jako obcego, filmoznawstwa,
wiedzy o teatrze, kulturoznawstwa lub historii sztuki
- kwestionariusz osobowy (druk do pobrania)
- dwie fotografie

