
Plan zajęć kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 

w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (wariant A2) 

Dla studentów rozpoczynających przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne 

na studiach licencjackich i kontynuujących kształcenie na studiach 

magisterskich 

Rok i semestr studiów 

Przygotowanie 

dydaktyczne 

Wydział Chemii 

Przygotowanie psychologiczno-

pedagogiczne 

CEN 

Studia I 

stopnia 

(licencjackie) 

 

Rok II, 

semestr 4 

 

- 

1) Psychologia dla nauczycieli 

(W- 15 godz.) 

2) Psychologia rozwoju człowieka 

(K - 15 godz.) 

3) Wspomaganie rozwoju człowieka i 

dysharmonie rozwojowe 

(K - 15 godz.) 

1 + 1 + 1 pkt. ECTS 

Rok III, 

semestr 5 
- 

4) Pedagogika dla nauczycieli 

(W - 15 godz., K - 15 godz.) 

1 + 1 pkt. ECTS 

5) Pedagogika – uczeń ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

(K – 30 godz.) 

2 pkt. ECTS 

Studia II 

stopnia 

(magisterskie) 

 

 

Rok I 

semestr 2 

1) Podstawy 

dydaktyki 

(W - 15 godz.) 

1 pkt. ECTS 

2) Podstawy 

dydaktyki 

(K - 30 godz.) 

1 pkt. ECTS 

3) Dydaktyka  

chemii -szkoła 

podstawowa 

(L - 30 godz.) 

2 pkt. ECTS 

 

 

 

6) Psychologiczne podstawy pracy 

nauczyciela 

(Warsztat – 30 godz.) 

2 pkt. ECTS 

7) Pedagogiczne podstawy pracy 

nauczyciela 

(Warsztat – 15 godz.) 

1 pkt. ECTS 

8) Elementy prawa oświatowego i 

bezpieczeństwo w szkole 

(Warsztat - 15 godz.) 

1 pkt. ECTS 

9) Emisja głosu 

(Warsztat - 15 godz.) 

1 pkt. ECTS 

Wrzesień 

4) Praktyka 

pedagogiczna 

ciągła -  chemia 

w szkole 

podstawowej 

(60 godz.) 

3 pkt. ECTS 

10) Praktyka psychologiczno- 

pedagogiczna w szkole      (30 godz., 

praktyka śródroczna) 

1 pkt. ECTS 

 



Rok II 

semestr 3 

5) Dydaktyka 

chemii - liceum 

(L - 30 godz.) 

2 pkt. ECTS 

6) Technika 

szkolnego 

eksperymentu 

(L - 30 godz.) 

3 pkt. ECTS 

 

Rok II 

semestr 4 

7) Praktyka 

pedagogiczna 

śródroczna – 

chemia w liceum 

(60 godz.) 

3 pkt. ECTS 

 

11) Kompetencje psychologiczno-

pedagogiczne nauczyciela 

(Warsztat - 30 godz.) 

2 pkt. ECTS 

 

Liczba godzin kształcenia oraz punktów ECTS jest zgodna z minimum określonym 

w Rozp. MEN z 1.08.2017 r., które stanowi załącznik do Obwieszczenia MEN z dnia 1 lipca 

2020  (Dz.U. z dnia 24 lipca 2020 r., poz.1289) w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli. 

Kształcenie jest zgodne z Rozp. MNiSW z dnia 25 lipca 2019 (Dz.U. z dnia 2 sierpnia 

2019 r., poz.1450 i ZARZĄDZENIEM Nr 145/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 

dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia w Uniwersytecie Wrocławskim trybu 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

 


