UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Instytut Filozofii

Studia licencjackie I stopnia
Studia magisterskie II stopnia
Kierunek: Filozofia i specjalności: Etyka, Życie Publiczne, Komunikacja Społeczna

Zasady studiowania na Specjalnościach Nauczycielskich

I. Struktura studiów na Specjalnościach Nauczycielskich
Kwalifikacje nauczycielskie są nabywane na kierunku Filozofia, na studiach licencjackich I
stopnia oraz na studiach magisterskich II stopnia odpowiednio do realizowanej specjalności:
Etyka – przygotowanie
ponadpodstawowa)

do

nauczania

przedmiotu

etyka

(szkoła

podstawowa

i

Filozofia, Komunikacja Społeczna - przygotowanie do nauczania przedmiotu filozofia (szkoła
ponadgimnazjalna) oraz filozofia i komunikacja (przedmiot innowacyjny w klasach IV – VI
szkoły podstawowej i w gimnazjum)
Życie Publiczne - przygotowanie do nauczania przedmiotu: wiedza o społeczeństwie w
ramach przedmiotu historia i społeczeństwo (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa)
1.
Student realizuje program kształcenia nauczycielskiego do nauczania jednego przedmiotu
dodatkowo, fakultatywnie i nieodpłatnie, z jednoczesną realizacją całości programu
kształcenia na kierunku Filozofia i danej specjalności. Na przykład student specjalności Etyka
na kierunku Filozofia realizuje:
- program kształcenia w ramach przewidzianej puli godzin oraz 180 punktów ECTS
oraz
- program specjalności nauczycielskiej w ramach 450 godzin i 25 punktów ECTS.
Kwalifikacje nauczycielskie możliwe są do uzyskania w ramach koncepcji Dyplom ++:
specjalność nauczycielska zgodnie z:
- aktualnymi wymogami statutowymi UAM z roku 2012 (& 150 Ustawa 1 Senatu, & 25
Nowelizacja Statutu)
- ustawowym minimum godzin dydaktycznych na studiach I i II stopnia oraz ustalonym
limitem punktów ECTS: student studiów I stopnia ma prawo, oprócz 180 nieodpłatnych
punktów ECTS na studiach I stopnia do 30 nieodpłatnych punktów ECTS na dowolne zajęcia
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fakultatywne, w ramach których realizuje program specjalności nauczycielskiej obejmującej
25 ECTS, podobnie jest w przypadku studiów II stopnia (120 nieodpłatnych punktów ECTS i
dodatkowych 20 nieodpłatnych punktów ECTS)
- aktualnym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli
niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.
U. z 2012 r. poz. 426).
2.
Student może odpłatnie realizować program kształcenia na Specjalności Nauczycielskiej
przygotowujący do nauczania kolejnego, drugiego przedmiotu w ramach 4 modułu
kształcenia nauczycielskiego (przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne).
3.
Student studiów magisterskich II stopnia, absolwent studiów licencjackich na kierunku
Filozofia może realizować program kształcenia nauczycielskiego przewidziany dla studiów I i
II stopnia lub tylko dla studiów I stopnia lub tylko dla studiów II stopnia. Celem jest zdobycie
kwalifikacji nauczycielskich do nauczania na:
- II etapie edukacyjnym (szkoła podstawowa, kl. IV – VI) – (nieodpłatnie w ramach
przysługujących 20 punktów ECTS)
lub
- III i IV etapie edukacyjnym (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) – (nieodpłatnie w
ramach przysługujących 20 punktów ECTS)
lub
- II etapie edukacyjnym (szkoła podstawowa, kl. IV – VI) oraz III i IV etapie edukacyjnym
(gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) – (odpłatność za zajęcia w ramach programu
kształcenia nauczycielskiego przewidziany dla studiów I stopnia, czyli na II etapie
edukacyjnym)
4.
Profil i uprawnienia zawodowe absolwenta są szczegółowo opisane w Opisie Absolwenta
Specjalności Nauczycielskiej na kierunku Filozofia.
Zrealizowanie efektów kształcenia na studiach I i II stopnia stanowi przygotowanie
zawodowe dla nauczycieli Etyki, Filozofii, WOS z elementami Historii oraz innowacyjnych
przedmiotów pokrewnych, zgodnie z Programem Kształcenia dla Kierunku Filozofia (efekty
kształcenia z zakresu Nauk Humanistycznych oraz wybrane efekty kształcenia z obszaru
kształcenia innych nauk, uzasadnione specyfiką przedmiotową, poznawczą i metodologiczną
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Filozofii) oraz Programem Specjalności Nauczycielskiej (efekty kształcenia z zakresu Nauk
Humanistycznych i Nauk Społecznych).
II. Realizacja programu specjalności nauczycielskiej
Kształcenie nauczycielskie trwa 5 semestrów: I, II i III rok (studia I stopnia - licencajckie)
oraz 4 semestry: I i II rok (studia II stopnia - magisterskie)
1.
Aby uzyskać kwalifikacje nauczycielskie student ma obowiązek:

uczęszczać na wszystkie zajęcia według podanego programu studiów
specjalności nauczycielskiej i pozytywnie zaliczyć w terminie wszystkie przedmioty

odbyć praktyki nauczycielskie według uniwersyteckiego regulaminu praktyk w
wybranej szkole podstawowej (dla studiów licencjackich) oraz gimnazjalnej i
ponadgimnazjalnej (dla uzupełniających studiów magisterskich).
Wszelkie propozycje zmian – indywidualny tryb realizowania programu kształcenia powinny być konsultowane z Opiekunem Specjalności i składane na piśmie.
2.
Rekrutacja na specjalność nauczycielską
Studia I stopnia licencjackie
Wyodrębnienie specjalności nauczycielskiej następuje na pierwszym roku z początkiem
drugiego semestru. Podania o przyjęcie na specjalność nauczycielską przyjmowane będą w
styczniu w ramach ustalonego przez IF limitu miejsc. W przypadku większej ilości zgłoszeń o
przyjęciu decydować będzie średnia ocen z pierwszego semestru.
Studia II stopnia magisterskie
Wyodrębnienie specjalności nauczycielskiej następuje na pierwszym roku z początkiem
pierwszego semestru. Podania o przyjęcie na specjalność nauczycielską przyjmowane będą w
ciągu czterech dni po rozpoczęciu roku akademickiego w ramach ustalonego przez IF limitu
miejsc. W przypadku większej ilości zgłoszeń o przyjęciu decydować będzie średnia ocen na
dyplomie studiów licencjackich I stopnia.
3.
Rezygnacja ze specjalności jest możliwa po zaliczeniu zajęć z ostatniego semestru i przed
rozpoczęciem kolejnego semestru. Zaliczone przedmioty zostaną wpisane do suplementu.
Student zapisany na specjalność nauczycielską i zarejestrowany w systemie USOS na
przedmioty kształcenia nauczycielskiego ma obowiązek zaliczyć te przedmioty. Rezygnacja
ze specjalności nauczycielskiej w trakcie lub na koniec semestru nie będzie rozpatrywana.
Obowiązują ogólnouniwersyteckie zasady zaliczania.
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