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Poznań, dnia 25. lutego 2020 roku 

 

 

Opinia Rady ds. Kształcenia Szkoły Dziedzinowej Nauk Społecznych UAM w Poznaniu   

dotycząca zmiany programu 5-letnich, jednolitych studiów magisterskich 

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna 

realizowanych na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM  

 

Członkowie Rady ds. Kształcenia Szkoły Dziedzinowej Nauk Społecznych UAM 

pozytywnie opiniują zmiany programu 5-letnich, jednolitych studiów magisterskich - kierunek 

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (profil ogólnoakademicki, dziedzina: nauki 

społeczne, dyscyplina: pedagogika), w dwóch cyklach kształcenia 2019/2020 oraz 2020/2021 

(15 głosów na TAK, innych głosów nie było). 

 

UZASADNIENIE: 

Celem zmian programowych na 5-letnich, jednolitych studiach magisterskich 

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, realizowanych na Wydziale Studiów 

Edukacyjnych UAM od roku akademickiego 2019./2020, jest aktualizacja oferty kształcenia, 

związana z koniecznością dostosowania jej do standardów kształcenia nauczycieli wychowania 

przedszkolnego i nauczania początkowego opracowanych przez MNISW.  

Program kształcenia został utworzony na podstawie Uchwały Senatu 220/2018/2019 z 

dnia 29 kwietnia 2019 roku ws. ustalenia programu studiów na kierunku pedagogika 

przedszkolna i wczesnoszkolna oraz zarządzenia nr 299/2018/2019 Rektora UAM z dnia 

23.04.2019 ws. utworzenia studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

oraz przyporządkowania go do dyscyplin naukowych. 

Należy podkreślić, że studia, które rozpoczęły cykl kształcenia nauczycieli na kierunku 

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna w roku 2019/2020, spełniały wtedy wszystkie 

wymogi formalne i merytoryczne wynikające z Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 
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szkolnictwie wyższym i nauce Dz. U. 2018 poz. 1668; Ustawy z dnia 22.12, 2015 o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Dz.U.2016.64 z dnia 14. 01. 2016. Status: Akt 

obowiązujący  Wersja od: 15 stycznia 2016 r.; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli; 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 w sprawie 

studiów (na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.); Rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia 

efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziome 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji; 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach. 

W realizację koncepcji kształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania 

początkowego na studiach 5-letnich,  które miały być  realizowane od 4 roku studiów w ramach 

dwóch modułów: terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży oraz edukacja dziecka do lat, 

wpisywały się wszystkie efekty uczenia się na kierunku Pedagogika Przedszkolna i 

Wczesnoszkolna. Ilość godzin, która miała być realizowana to : 3048 + 300 praktyk - studia 

stacjonarne; 1720+300 praktyk studia niestacjonarne.  

Aktualnie realizowany na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. 

program nie spełniał niestety wszystkich  wymogów, związanych są z wprowadzeniem w życie 

Rozporządzenia Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego, w sprawie standardu kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji 

wczesnoszkolnej (klasy I–III szkoły podstawowej), stanowiący załącznik nr 2 do 

rozporządzenia  z dnia 25 lipca 2019 roku, Dz. U. poz.1450 – ogłoszony 2.08.2019 

Należało tym samym dokonać zmian programowych, w dwóch cyklach kształcenia: 

cyklu 2019/2020 (zmiany musiały uwzględnić tu zajęcia na pierwszym, już realizowanym roku 

studiów) oraz cyklu 2020/2021. Dotyczą one likwidacji modułów wprowadzonych w 

poprzednim programie ( ze względu na ilość godzin, które znacząco obciążałyby studentów) 

korekty przedmiotów oraz ilości godzin wybranych przedmiotów, zgodnie z nowym 

standardem.  

Studia w cyklu kształcenia 2019/2020 liczą 2709 godz. + 240 godzin praktyk i mają 315 

pkt. ECTS, w cyklu 2020/2021 - 2650 godzin zajęć  + 240 godzin praktyk. Liczba punktów 

ECTS wynosi 312.  

5-letnie, jednolite studia magisterskie, na kierunku Pedagogika Przedszkolna i 

Wczesnoszkolna, w pełni spełniają  w tej chwili standard kształcenia przygotowujący do 

wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, który określa  w 
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sposób jednoznaczny : sposób organizacji kształcenia, zajęcia i grupy zajęć, minimalną liczbę 

godzin zajęć zorganizowanych i punktów ECTS, praktyki zawodowe, infrastruktury 

pozwalającej na osiągnięcie efektów uczenia się, osoby prowadzące kształcenie oraz efekty 

uczenia się w tym szczegółowe efekty uczenia się , sposób weryfikacji tych efektów. 

W zmianach programowych uwzględniających wymogi rozporządzenia MNiSW z 2019 

roku dokonano opisu określonych, spójnych efektów uczenia się dla kierunku studiów z 

uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk dla poziomu 6-7 określonych w ustawie z dnia 

22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010), 

charakterystyk II stopnia na poziomie 7 PRK, opisany został też procesu prowadzący do 

osiągnięcia tych efektów wraz z przypisanymi punktami ECTS, co znalazło odzwierciedlenie 

w sylabusach przedmiotów.  

Opracowane, zmienione programy studiów dla dwóch cykli kształcenia,  zgodne sa  tym 

samym z aktualnymi rozporządzeniami MNiSW.  

 

 

                                                                           Przewodnicząca Rady  ds. Kształcenia                                    

                                                                           Szkoły Dziedzinowej Nauk Społecznych UAM 

                                                                           Prof. UAM dr hab. Hanna Krauze- Sikorska   

 

 

 


