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I. Wprowadzenie 

 

Mając na uwadze perspektywy i rozwój zawodowy absolwentów Wydziału Studiów 

Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznań (dalej WSE UAM) od ponad 

dekady prowadzone są zajęcia umożliwiające uzyskanie przygotowania pedagogicznego, 

rozumianego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 

r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575). 

Oferta skierowana jest do tych studentów WSE UAM, którzy nie ukończyli na Wydziale 

studiów I stopnia oraz nie posiadają kwalifikacji nauczycielskich, a zamierzają w przyszłości 

podjąć pracę w instytucjach systemu oświaty.  

 

II. Procedura przystąpienia do dodatkowych usług edukacyjnych w zakresie 

przygotowania pedagogicznego  

 

Udział w dodatkowych usługach edukacyjnych jest dobrowolny i odpłatny. Rekrutacja 

przebiega wedle poniższego schematu: 

1. Przygotowanie przez pracowników BOS list z danymi osób, które podjęły studia na 

II stopniu, ze wskazaniem absolwentów WSE UAM. 

2. Organizacja spotkania informacyjnego. 

3. Przesłanie do osób, które nie są absolwentami WSE UAM, informacji o możliwości 

uzyskania przygotowania pedagogicznego w ramach odpłatnych dodatkowych 

usług edukacyjnych wraz z prośbą o wstępną deklarację i przesłanie suplementu 

ze studiów I stopnia do analizy.  

4. Przygotowanie dla osób zainteresowanych oferty i przesłanie jej wraz z deklaracją 

5. Odbiór deklaracji, jako dokumentów potwierdzających wolę udziału w dodatkowych 

usługach edukacyjnych. 

6. Udział w zajęciach. 

 

III. Program zajęć realizowanych w ramach bloku przygotowania pedagogicznego 

 

 



Wydział Studiów Edukacyjnych 
 

3 
 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w 

sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017 poz. 1575), 

mówiąc o „przygotowaniu pedagogicznym – należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i 

umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w 

wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) 

kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 

150 godzin (…)”. Ponieważ wielu studentów II stopnia nie ukończyło wcześniej studiów 

pedagogicznych, koniecznym staje się uzupełnienie przez nich podstawowej wiedzy z takich 

obszarów jak pedagogika i dydaktyka ogólna, psychologia rozwojowa oraz diagnostyka 

psychopedagogiczna.  

Biorąc pod uwagę w/w wymogi oraz właściwości studiów realizowanych na WSE UAM 

blok zajęć z przygotowania pedagogicznego obejmuje następujące przedmioty: 

1. Pedagogikę ogólną (wykład 10 h/ konwersatorium 10 h) 

2. Psychologię rozwojową (wykład 10 h/ konwersatorium 10 h) 

3. Dydaktykę ogólną (wykład 10 h/ konwersatorium 10 h) 

4. Diagnostykę psychopedagogiczną (wykład 10 h/ konwersatorium 10 h). 

Wskazane przedmioty stanowi bazę profesjonalnego przygotowania pedagoga. Pozostałe, 

konieczne do uzyskania przygotowania godziny (190 h) studenci realizują w ramach zajęć na 

studiowanych przez siebie specjalnościach.  

W ramach dodatkowych usług edukacyjnych studenci realizują również blok praktyk 

pedagogicznych w wymiarze 150 h, poprzedzony przygotowaniem do praktyk. 

Realizacja zajęć przewidziana jest na semestr letni I roku studiów. Praktyki 

pedagogiczne studenci realizują do końca semestru zimowego II roku studiów.  

Plan zajęć znajduje się w zakładce „Dodatkowe usługi edukacyjne” na stronie WSE 

UAM. 

 

IV. Opłaty w udział w dodatkowych usługach edukacyjnych w zakresie 

przygotowania pedagogicznego  

 

Udział w dodatkowych usługach edukacyjnych w zakresie przygotowania 

pedagogicznego jest odpłatny. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 421/2019/2020 z dnia 24 

lutego 2020 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021 opłata za 
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przedmiot związany z przygotowaniem pedagogicznym wynosi 150 zł; zaś za przygotowanie 

do praktyki oraz praktyki związane z przygotowaniem pedagogicznym 300 zł. Łącznie opłata 

wynosi 900 zł i jest wnoszona przez studenta w dwóch ratach do końca września 2021. W 

uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłaty na trzy raty.  

 

V. Potwierdzenie udziału w dodatkowych usługach edukacyjnych w zakresie 

przygotowania pedagogicznego 

 

Udział w dodatkowych usługach edukacyjnych w zakresie przygotowania 

pedagogicznego znajduje potwierdzenie poprzez zapisy i oceny w systemie USOS. Uzyskanie 

przygotowania pedagogicznego potwierdzane jest odpowiednim zapisem w suplemencie. 

Należy nadmienić, że zapisy studentów, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne i go 

nie posiadają różnią się od siebie.  

   

VI. Dodatkowe usługi edukacyjnych w zakresie przygotowania pedagogicznego w 

okresie pandemii 

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznych w roku akademickim 2020/2021 zajęcia 

w ramach dodatkowych usług edukacyjnych w zakresie przygotowania pedagogicznego 

odbywają się w trybie zdalnym z użyciem platformy Microsoft Teams. 


