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Zarządzenie Nr 20/2010
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 9 kwietnia 2010 r.
w sprawie organizacji przygotowania pedagogicznego studentów UKSW

Na podstawie § 37 ust. 2 i 4 oraz § 38 ust. 1 pkt 17 Statutu UKSW zarządza się, co następuje:
§1
1. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwany dalej
„Uniwersytetem”, umożliwia studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
uzyskanie przygotowania pedagogicznego uprawniającego do pracy nauczyciela w
szkole.
2. Przez przygotowanie pedagogiczne rozumie się nabycie wiedzy i umiejętności z
zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej nauczanych w powiązaniu
z kierunkiem kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną.
3. Wymiar zajęć, o których mowa w ust. 2, określają standardy kształcenia nauczycieli
ustalone w rozporządzeniu ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.
§2
1. Studenci, którzy realizują specjalizację nauczycielską na studiowanym przez siebie
kierunku studiów, przygotowanie pedagogiczne uzyskują według programu nauczania
uchwalonego przez właściwą radę wydziału.
2. Studenci, którzy nie realizują specjalizacji nauczycielskiej, mogą uzyskać
przygotowanie pedagogiczne, o którym mowa w § 1 ust.1, kończąc kurs w zakresie
przygotowania pedagogicznego, zwany dalej „kursem pedagogicznym”, prowadzony
przez Studium Pedagogizacji.
3. Tryb przyjęć i warunki zaliczenia kursu pedagogicznego określa Regulamin Studium
Pedagogizacji.
4. Studenci studiów stacjonarnych na kierunkach, których standardy kształcenia
przewidują specjalizację nauczycielską, mogą uzyskać przygotowanie pedagogiczne
bezpłatnie. Wykaz tych kierunków określa załącznik do zarządzenia.

5. Studenci kierunków niewymienionych w ust. 4 oraz studenci studiów
niestacjonarnych wnoszą opłatę za kurs pedagogiczny w wysokości ustalonej w
zarządzeniu Rektora w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne.

§3
1. Program nauczania kursu pedagogicznego opracowuje Rada Programowa Studium
Pedagogizacji zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli, o których mowa w § 1
ust.3.
2. Treści programowe przedmiotów na studiach pierwszego stopnia powinny
uwzględniać specyficzne problemy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
3. Treści programowe przedmiotów na studiach jednolitych magisterskich oraz studiów
drugiego stopnia powinny uwzględniać specyficzne problemy uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
§4
1. Studenci, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, obowiązkowy blok przedmiotów
pedagogiczno-psychologicznych realizują w Studium Pedagogizacji, z zastrzeżeniem
ust.4.
2. Blok przedmiotów pedagogiczno-psychologicznych składa się z:
1. pedagogiki ogólnej w wymiarze 60 godzin ( 4 ECTS);
2. psychologii ogólnej w wymiarze 30 godzin (3 ECTS);
3. psychologii rozwojowej w wymiarze 30 godzin (2 ECTS);
4. emisji głosu w wymiarze 30 godzin (1 ECTS).
3. Wymiar określony w ust.2 dotyczy studentów studiów jednolitych magisterskich,
studiów pierwszego stopnia oraz studentów studiów drugiego stopnia, którzy nie
realizowali przygotowania pedagogicznego na studiach pierwszego stopnia.
4. Studenci Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, Wydziału Nauk Pedagogicznych oraz
Instytutu Studiów nad Rodziną uczęszczają do Studium Pedagogizacji tylko na
przedmiot emisja głosu, pozostałe przedmioty realizują na swoim wydziale.
5. Praktykę pedagogiczną studenci odbywają zgodnie z Regulaminem Praktyk
obowiązującym w Uniwersytecie.

§5
1. Pozostałe przedmioty obejmujące przygotowanie pedagogiczne tj.:
1) dodatkowy przedmiot z zakresu prawa oświatowego, zasad bezpieczeństwa i
odpowiedzialności prawnej opiekuna, etyki, kultury języka, historii i kultury
regionu, sztuki i wiedzy o sztuce w wymiarze 30 godzin, studenci, zgodnie z
decyzją właściwej rady wydziału, realizują na własnych wydziałach lub w
Studium Pedagogizacji wybierając go z oferty przedmiotów fakultatywnych;
2) dydaktykę przedmiotową w wymiarze 120 godzin studenci realizują na swoim
wydziale.

2. Studenci studiów jednolitych magisterskich oraz studiów drugiego stopnia
obowiązkowo uzupełniają przedmioty z zakresu psychologii i pedagogiki, których
treści kształcenia uwzględniają edukację uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
conajmniej po 15 godzin każdego przedmiotu.
3. Studenci studiów drugiego stopnia kontynuujący przygotowanie pedagogiczne po
studiach pierwszego stopnia dydaktykę przedmiotową, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
dotyczącą prowadzenia zajęć w szkole ponadgimnazjalnej, realizują w wymiarze 30
godzin.
§6
1. Dokumentem poświadczającym posiadanie kwalifikacji nauczycielskich przez
absolwentów, którzy zrealizowali specjalizację nauczycielską, jest dyplom ukończenia
studiów.
2. Dokumentem poświadczającym posiadanie kwalifikacji nauczycielskich przez
absolwentów, którzy ukończyli kurs pedagogiczny jest świadectwo ukończenia kursu
pedagogicznego oraz dyplom ukończenia studiów.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2010r.
Ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek
Rektor UKSW

