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Adresatami studiów podyplomowych w zakresie Przygotowanie pedagogiczne są osoby posiadające wykształcenie wyższe 
(studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). Studia skierowane są do obecnych lub przyszłych nauczycieli 
nieposiadających przygotowania pedagogicznego, jak również do psychologów, socjologów, pracowników socjalnych lub innych 
osób, których zamiarem jest uzupełnienie swoich kwalifikacji o przygotowanie pedagogiczne. Absolwenci studiów I stopnia 
uzyskają przygotowanie do pracy w szkołach podstawowych. Absolwenci studiów II stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich uzyskają przygotowanie do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek. 
Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy w placówkach oświatowych i wychowawczych poprzez 
wyposażenie ich w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych zadań szkoły. Program kształcenia obejmuje swym zakresem zagadnienia z dziedziny psychologii, pedagogiki i 
dydaktyki, ułatwiające rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania i uczenia się. 
Absolwent studiów podyplomowych jest w sposób praktyczny przygotowany do realizacji zadań zawodowych (dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela lub wychowawcy. 
Będzie mógł: 
- objąć stanowisko nauczyciela, tym samym prowadzić zajęcia merytoryczne realizowane w polskim systemie edukacyjnym, 
- prowadzić zajęcia o charakterze opiekuńczo-wychowawczym (np. świetlica szkolna, internat, schronisko młodzieżowe, 

ośrodek wychowawczy), 
- organizować różne formy dydaktyczne zajęć związanych z realizacją treści programowych, dostosowanych do potrzeb 

dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (w tym tworzyć własne projekty), 
- organizować działania edukacyjne wykraczające poza ramy zajęć szkolnych (np. współpraca ze środowiskiem lokalnym, 

rodzinnym). 
Zgodność uzyskanych uprawnień z dokumentami: 
1) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 poz. 131.) 
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1575) 
(*) w rozumieniu powyższych [1,2] Rozporządzeń 

 

 

Lp. 

 

Nazwa przedmiotu 

Godziny zajęć 
 

punkty 
ECTS 

Razem 
w tym 

w. ćw. 
 PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 150 40 110 41 

1 Elementy pedagogiki specjalnej 10 10  2 

2 Psychologia rozwoju człowieka 15 5 10 5 

3 Psychologia ogólna 15 5 10 5 

4 Elementy pedeutologii 10 - 10 3 

5 Pedagogika ogólna i podstawy teorii wychowania 15 5 10 5 

6 Profilaktyka uzależnień 10 10 - 2 

7 Współpraca szkoły z rodziną i środowiskiem 10 - 10 2 

8 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 15 5 10 5 

9 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 15 - 15 4 

10 Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu i w szkole 10 - 10 2 

11 Poradnictwo edukacyjno-zawodowe 10 - 10 3 

12 Diagnoza i poznawanie dziecka w przedszkolu i w szkole 15 - 15 3 
 PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNE 165 35 130  

13 Dydaktyka ogólna 30 15 15 5 

14 Zastosowanie technologii informacyjnych w pracy nauczyciela 15 - 15 3 

 
15 

Metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej w przedszkolu 
i w szkole 

20 10 10 5 

16 Metody aktywizujące rozwój i uczenie się 15 - 15 4 

17 Metodyka wychowania przedszkolnego 10 - 10 4 

18 Metodyka edukacji wczesnoszkolnej 10 - 10 4 

19 Planowanie i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej 15 - 15 4 

20 Prawo oświatowe i organizacja oświaty 10 10 - 2 

21 Komunikacja interpersonalna 10 - 10 2 

22 Emisja głosu 10 - 10 2 

23 Seminarium 20 - 20 5 
 łącznie 315 75 240 81 

24 PRAKTYKA I (opiekuńczo-wychowawcza) 30 2 

25 PRAKTYKA II (dydaktyczna) 120 7 
 

 podanie o przyjęcie na studia 
 kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia - oryginał do wglądu 
 kserokopia dowodu osobistego - oryginał do wglądu 
 dwa aktualne, podpisane zdjęcia 

format zgodny z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych 
 potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 50 zł 

Bank Pekao S.A. numer rachunku: 41 1240 5598 1111 0000 5034 6507 

 

Dokumenty należy składać w WSIiE TWP Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie 
11-400 Kętrzyn, ul. Asnyka 10, pokój 16 lub 114  
tel. 89 752 37 53 wew.32 lub 40, kom. 519 062 016 oraz 533 456 255 

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE 3 semestry 
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