KARTA ZGŁOSZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII
KATEDRA PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ
NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: Nauczanie języków obcych w edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej

STUDIA PODYPLOMOWE: (zaznacz X)
dodatkowa specjalność

doskonalące

PODGRUPA KIERUNKU STUDIÓW (wg załącznika) NAUCZYCIELSKA
CZAS TRWANIA: 2 semestry
OPŁATA ZA SEMESTR: 1700 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł
REKRUTACJA O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie
wymaganych dokumentów. Rekrutacja prowadzona jest do grup z wybranym językiem
obcym, bowiem słuchacze mają możliwość doskonalenia swoich kompetencji językowych
oraz realizują cześć zajęć z użyciem wybranego języka obcego. Przewidziane są grupy z
językiem angielskim i niemieckim. Uruchomione zostaną grupy, w których zbierze się min.
20 chętnych.
WYMAGANE DOKUMENTY:
 podanie o przyjęcie na studia (druk podania do pobrania na stronie:
www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php);
 1 zdjęcie;
 odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub podyplomowych
potwierdzających posiadane kwalifikacje do pracy w przedszkolu i/lub w edukacji
wczesnoszkolnej;
 dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej (oryginał);
 zobowiązanie do ponoszenia kosztów opłatności za studia;
 zaświadczenie/ certyfikat potwierdzające znajomość języka obcego minimum na
poziomie B2.
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 30 września 2018 r.
DOKUMENTY PRZYJMUJE: mgr Agata Szuba, Dziekanat Wydziału Pedagogiki, Psychologii i
Socjologii
al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra (pokój 133)
tel. +48 (68) 328 31 76

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Studia podyplomowe - Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i
wczesnoszkolnej realizowane są w odpowiedzi na Rozporządzenie MEN z dn. 12.03.2009 z
późniejszymi zmianami 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 (w tym
szczególnie w odniesieniu do kwalifikacji nauczycieli do nauczania języka obcego w edukacji
dzieci w przedszkolu i klasach początkowych). Słuchacze zdobywają podstawy teoretyczne
oraz poszerzają swój warsztat metodyczny dotyczący nauczania języka obcego w przedszkolu

i edukacji wczesnoszkolnej, realizują także praktykę pedagogiczną, która umożliwia
zweryfikowanie zdobytej wiedzy.
Uwaga: Studia nie przygotowują słuchaczy do zdania egzaminu państwowego i uzyskania
jednego z certyfikatów wskazanych w załączniku do przywołanego wyżej Rozporządzenia.
- do kogo adresowane: Studia skierowane są do nauczycieli przedszkoli i klas początkowych.
- kwalifikacje po ukończeniu studiów: Po ukończeniu studiów podyplomowych - Nauczanie
języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej słuchacz uzyskuje
kwalifikacje nauczyciela języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (do
pełnych kwalifikacji, po okresie przejściowym - od 2020 roku nauczyciel musi legitymować
się także jednym z certyfikatów wskazanych w załączniku do Rozporządzenia MEN z dn.
12.03.2009 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).

INFORMACJE DODATKOWE:
Uwaga! Studia nie przygotowują słuchaczy do zdania egzaminu państwowego i uzyskania
jednego z certyfikatów wskazanych w załączniku do przywołanego wyżej Rozporządzenia.
Dla uzyskania pełnych kwalifikacji nauczyciele są zobowiązani do ukończenie studiów
podyplomowych w zakresie wczesnego nauczania języka obcego (co zapewniają niniejsze
studia podyplomowe) oraz dodatkowo, niezależnie od tych studiów do zdania egzaminu
państwowego z wybranego języka obcego.
Zajęcia realizowane są w formie ćwiczeń, warsztatów, wykładów, co dwa tygodnie w cyklach
sobotnio-niedzielnych i odbywają się w budynku Uniwersytetu Zielonogórskiego A-16, al.
Wojska Polskiego 69.

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Agnieszka Olczak

Druk do pobrania na stronie internetowej www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php

