
 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 25/2021 

Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

z dnia 9 kwietnia 2021 r. 

 

w sprawie organizacji kształcenia przygotowującego studentów w Uniwersytecie 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  do wykonywania zawodu 

nauczyciela przedmiotu lub prowadzonych zajęć lub nauczyciela psychologa 

 

Na podstawie § 25 ust. 2 pkt 1 lit b Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego  

do wykonania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450 ze zm.), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwany dalej 

„Uniwersytetem”, umożliwia studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

uzyskanie kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela  

i nauczyciela psychologa. 

2. Program zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela i nauczyciela 

psychologa jest zgodny ze standardami kształcenia nauczycieli określonymi przez 

ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i składa się z przygotowania 

merytorycznego realizowanego na danym kierunku studiów i przygotowania 

pedagogicznego. 

3. Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela jest prowadzone  

na studiach, które są prowadzone jako studia pierwszego stopnia i studia drugiego 

stopnia lub jako jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego program studiów 

określa efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające 

wszystkim wymaganiom odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania 

lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć.  

4. Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa jest 

prowadzone na kierunku psychologia. 

5. Uniwersytet zapewnia osobom z niepełnosprawnością  wszelkie konieczne  dla tych 

osób  udogodnienia, które  ułatwiałyby  dostęp do udziału w kształceniu, w tym,  

w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem. 

 

§ 2. 

1. Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje 

przygotowanie merytoryczne realizowane na danym kierunku studiów  

i przygotowanie pedagogiczne.  

2. Przygotowanie pedagogiczne, o którym mowa w ust. 1, obejmuje przygotowanie 

psychologiczno-pedagogiczne i przygotowanie dydaktyczne. Przygotowanie 

dydaktyczne obejmuje podstawy dydaktyki i emisję głosu oraz przygotowanie 

dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć. 



3. Kształcenie  przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela może obejmować 

również przygotowanie dydaktyczne do nauczania kolejnego przedmiotu  

lub prowadzenia kolejnych zajęć. 

4. Kształcenie na studiach przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 

psychologa obejmuje przygotowanie merytoryczne, dydaktyczne w zakresie podstaw 

dydaktyki i emisji głosu oraz przygotowanie pedagogiczne – grupa zajęć F. 

5. Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela odbywa  

się w ramach: 

1) modułu zajęć do wyboru przez studenta na studiowanym kierunku; 

2) dodatkowych zajęć nieobjętych planem studiów - w przypadku przygotowania 

merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu  

lub prowadzenia kolejnych zajęć. 

 

§ 3. 

1. Studenci, którzy realizują moduł zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu 

nauczyciela na studiowanym przez siebie kierunku studiów, przygotowanie 

pedagogiczne i merytoryczne uzyskują według programu studiów ustalonego przez 

Senat UKSW oraz szczegółowych efektów uczenia się opisanych w standardzie 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.  

2. W ramach przygotowania pedagogicznego zajęcia obejmujące przygotowanie 

psychologiczno-pedagogiczne – grupa zajęć B oraz przygotowanie dydaktyczne  

w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu – grupa zajęć C są organizowane przez 

Studium Pedagogizacji UKSW. 

3. Zajęcia obejmujące przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu  

lub prowadzenia zajęć – grupa zajęć D i E są organizowane przez wydział prowadzący 

studia na kierunku, którego treści kształcenia odpowiadają wymaganiom odpowiednio 

podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia 

w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć 

4. Tryb przyjęć na zajęcia przygotowania pedagogicznego, o których mowa w ust. 2  

i warunki ich zaliczenia określa Regulamin Studium Pedagogizacji.  

5. Wykaz modułów zajęć przygotowujących merytorycznie i dydaktycznie do nauczania 

kolejnego przedmiotu lub kolejnych zajęć określa załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 4. 

1. Studenci studiów stacjonarnych, zajęcia, o których mowa w § 3 ust 2 i 5 realizują  

bez odpłatności.  

2. Studenci studiów niestacjonarnych, zajęcia o których mowa w § 3 ust 2 realizują 

zgodnie z  umową w sprawie warunków odpłatności za studia. 

3. Studenci studiów niestacjonarnych na kierunku psychologia wnoszą opłatę  

za przygotowanie pedagogiczne w wysokości ustalonej w zarządzeniu w sprawie 

wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne – po zawarciu stosownego aneksu 

do umowy o odpłatności za studia. 

 

§ 5. 

Program przygotowania pedagogicznego opracowuje Rada Programowa Studium 

Pedagogizacji. 

 

 



§ 6. 
 

1. Wymiar godzin i punktów ECTS w bloku przedmiotów przygotowania 

pedagogicznego realizowanym w Studium Pedagogizacji określa się w załączniku nr 2 

do niniejszego zarządzenia. 

2. Pozostałe przedmioty składające się na przygotowanie dydaktyczne do nauczania 

przedmiotu lub prowadzenia zajęć, wraz z realizacją praktyk zawodowych – studenci 

realizują na wydziale macierzystym. 

3. Wymiar godzin i punktów ECTS w bloku przedmiotów przygotowania 

dydaktycznego, o którym mowa w ust. 2, realizowanym na wydziale macierzystym 

określa się w załączniku nr 3 do zarządzenia. 

4. Praktyki studenci odbywają zgodnie z programem praktyk nauczycielskich 

obowiązujących na danym kierunku i Regulaminem Praktyk obowiązującym  

w Uniwersytecie. 

 

§ 7. 

Absolwenci studiów I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich informację  

o odbyciu pełnego przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu 

(prowadzenia zajęć) lub nauczyciela psychologa mają umieszczoną w suplemencie  

do dyplomu. 

 

§ 8. 

Traci moc zarządzenie Nr 72/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 października 2013 r. w sprawie organizacji 

przygotowania psychologiczno-pedagogicznego studentów UKSW (z późn. zm.). 

 

§ 9. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
REKTOR 

ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski 

 

 

 


