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Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii  
 
Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej 
 
NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO  
- 1 edycja 
STUDIA PODYPLOMOWE: (zaznacz X) 

dodatkowa specjalność    X                 doskonalące   

 
PODGRUPA KIERUNKU STUDIÓW (wg załącznika).  nauczycielska 
 
CZAS TRWANIA: 2  SEMESTRY 
OPŁATA ZA SEMESTR: 1900 ZŁ 
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 ZŁ 
 
REKRUTACJA: O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie wymaganych 
dokumentów. 
 
WYMAGANE DOKUMENTY:  
− podanie o przyjęcie na studia; 
− 2 zdjęcia; 
− odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich; 
− potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej (oryginał); 
− zobowiązanie ponoszenia kosztów opłatności za studia. 

 
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:  do 30 września 2016 r. 
 
DOKUMENTY PRZYJMUJE:  
Dziekanat Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii  
al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona 
tel. +48 (68) 328 32 36  
 
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA: 
Studia podyplomowe wczesnego nauczania języka obcego dla absolwentów języków obcych 
są odpowiedzią na Rozporządzenie MEN z dn. 06.08.2014 w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można 
zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu 
kształcenia nauczycieli. Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSzW z dn. 17.01.2012 r. w sprawie 
standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela, studia 
obejmują: 110 godzin przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, 45 godzin podstaw 
edukacji elementarnej, 175 godzin z zakresu nauczania języka obcego w przedszkolu i kl. I-III 
szkoły podstawowej i 60 godzin praktyki z wczesnego nauczania języka obcego (tj. 30 godzin 
w przedszkolu, 30 godzin w kl. I-III). Zajęcia realizowane są w formie ćwiczeń, warsztatów, 
wykładów, co dwa tygodnie w cyklach sobotnio-niedzielnych. Spełniają one warunek 
kwalifikacji pedagogicznych do nauczania pierwszego i kolejnego przedmiotu.  
 
ADRESAT: studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe licencjackie 
lub magisterskie języka obcego z/bez przygotowania pedagogicznego. 



KWALIFIKACJE: Po ukończeniu studiów podyplomowych Wczesnego nauczania języka obcego 
dla absolwentów języków obcych słuchacz uzyskuje kwalifikacje nauczyciela języka obcego 
w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 
 
INFORMACJE DODATKOWE: http://www.wpsnz.uz.zgora.pl/WNJO/ 
 
KIEROWNIK STUDIÓW: prof. UZ dr hab. Marzenna MAGDA-ADAMOWICZ 
 
 


