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REGULAMIN 

STUDIUM PEDAGOGIZACJI 

UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE 

  

 

PRZEPISY OGÓLNE 

  

§ 1. 

Studium Pedagogizacji, zwane dalej „Studium", jest ogólnouczelnianą jednostką dydaktyczną 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwanego dalej „Uniwersytetem", 

powołaną w celu umożliwienia uzyskania przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, 

w szczególności: 

1) studentom, którzy kształcą się na kierunkach, które przygotowują w zakresie merytorycznym do 

zawodu nauczyciela na danym etapie edukacyjnym; 

2) doktorantom, którzy rozwijając umiejętności dydaktyczne i zawodowe, zdobywają kwalifikację  

w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami 

 

§ 2. 

Działalność Studium regulują: 

1) Statut UKSW; 

2) niniejszy Regulamin. 

 

§ 3. 

1. Zajęcia w ramach Studium są prowadzone tylko dla studentów i doktorantów Uniwersytetu. 

2. Dla osób, o których mowa w § 1 pkt 1 Studium organizuje zajęcia modułu  w zakresie 

przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu. 

3. W przypadku studentów, o których mowa w § 1 pkt 1 udział w zajęciach Studium jest 

obowiązkowy, a oceny uzyskane z tych zajęć i punkty ECTS są zaliczane do toku studiów na 

kierunku, na którym studiują. O posiadaniu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego 

świadczy dyplom oraz suplement do dyplomu ukończenia studiów wydany przez Uniwersytet. 

4. Dla studentów i doktorantów studiów niestacjonarnych zajęcia modułu, o którym mowa  

w § 3 ust. 2, są  płatne. 

 

§ 4. 

Zasady finansowania i rozliczania  Studium Pedagogizacji regulują przepisy zawarte w zarządzeniu 

w sprawie organizacji i zasad prowadzenia gospodarki finansowej uczelni. 

 

§ 5. 

Zajęcia dydaktyczne w ramach Studium obejmują liczbę godzin wymaganą w standardach kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, realizowaną w trakcie trwania studiów. 

 

§ 6. 

Rozpoczęcie zajęć w Studium następuje z początkiem roku akademickiego. 
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KIEROWNIK STUDIUM I RADA PROGRAMOWA 

 

§ 7. 

1. Działalnością Studium kieruje kierownik Studium, którym może być nauczyciel akademicki 

zatrudniony w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy. Kierownika powołuje i odwołuje 

Rektor. 

2. W Studium tworzy się Radę Programową. 

3. W skład Rady Programowej wchodzą: 

1) dwóch nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy 

prowadzą badania naukowe w dyscyplinie pedagogika oraz w dyscyplinie psychologia, 

wskazanych przez prorektora właściwego ds. kształcenia; 

2) kierownik Studium jako jej przewodniczący. 

4. Do zadań Rady Programowej należy: 

1) opracowanie szczegółowego programu kształcenia na zajęciach modułu, o którym mowa  

w § 3 ust. 2; 

2) określanie zasad i trybu przyjmowania studentów. 

5. Pracami Rady kieruje kierownik Studium. 

6. W pracach Rady mogą brać udział także inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady. 

 

WARUNKI KSZTAŁCENIA ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTÓW 

 

§ 8. 

Program zajęć modułu, o którym mowa w § 3 ust. 2 jest opracowywany przez Radę Programową 

Studium zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 

określonymi w odrębnych przepisach. 

 

§ 9. 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na zajęcia modułu, o którym mowa w § 3 ust. 2 składają  

w USOS podanie do kierownika Studium /według określonego wzoru/. Sekretariat Studium rejestruje 

zakwalifikowane na zajęcia modułu, o którym mowa w § 3 ust. 2, osoby w systemie USOS. 

 

§ 10. 

1. Zapisów na poszczególne przedmioty dokonują studenci poprzez rejestrację  

w systemie USOSweb. 

2. Organizacja praktyk zawodowych w Studium przebiega zgodnie z Regulaminem praktyk  

na Uniwersytecie. Osobą odpowiedzialną za realizacje praktyk jest właściwy dla danego kierunku 

studiów pełnomocnik dziekana ds. praktyk. 

 

§ 11. 

1. Przebieg procesu dydaktycznego w Studium jest dokumentowany w protokołach zaliczenia 

przedmiotów. 

2. Kształcenie jest prowadzone przez nauczycieli akademickich i inne osoby posiadające kompetencje 

zawodowe lub naukowe oraz doświadczenie w zakresie właściwym dla prowadzonych zajęć,  

w szczególności przez osoby prowadzące badania naukowe w dyscyplinie naukowej pedagogika 

lub psychologia. 
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§ 12. 

Uczestnik zajęć modułu, o którym mowa w § 3 ust. 2 jest obowiązany znać regulamin Studium 

i przestrzegać jego postanowień, a w szczególności: 

1) uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w planie zajęć modułu, o którym mowa w § 3 ust. 2; 

2) uzyskiwać w terminie zaliczenia i zdawać egzaminy przewidziane w planie zajęć modułu,  

o którym mowa w § 3 ust. 2. 

 

§ 13. 

1. Sesja egzaminacyjna w Studium odbywa się w terminie wyznaczonym przez Rektora. 

2. Celem uzyskania zaliczeń, student jest zobowiązany wypełnić wszystkie warunki określone przez 

prowadzącego zajęcia. 

3. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej, student może ją poprawić w sesji poprawkowej.  

W razie ponownego otrzymania oceny niedostatecznej, student może przystąpić do egzaminu 

komisyjnego przed komisją powołaną przez Kierownika Studium. W przypadku niezdania tego 

egzaminu, student powtarza przedmiot. 

4. Powtarzanie przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce jest odpłatne, zgodnie 

 z zasadami określonymi w zarządzeniu Rektora. 

 

§ 14. 

Warunkiem zaliczenia zajęć modułu, o którym mowa w § 3 ust. 2, jest: 

1) uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych w programie 

kształcenia Studium; 

2) zaliczenie praktyki zawodowej oraz złożenie zatwierdzonego dokumentu w Sekretariacie 

Studium; 

3) uiszczenie przez studenta wymaganych opłat związanych z zajęciami dydaktycznymi  

w Studium. 

 

§ 15. 

Studentom, na ich wniosek, kierownik Studium może wydać zaświadczenie z wykazem zaliczonych 

przedmiotów w ramach zajęć modułu, o którym mowa w § 3 ust. 2. 

 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 16. 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin Studiów. 

2. Ewentualne wątpliwości dotyczące treści niniejszego Regulaminu powstałe w trakcie jego 

realizacji rozstrzyga Rektor. 

3. Studenci i doktoranci, którzy rozpoczęli studia nie później niż w roku akademickim 2018/2019 

oraz są uczestnikami zajęć modułu, o którym mowa w § 3 ust. 2, realizują kształcenie w Studium 

na zasadach dotychczasowych. 

 

§ 17. 

Zmiany niniejszego Regulaminu następują w trybie przewidzianym do jego wprowadzenia. 


