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ZARZĄDZENIE  Nr 110/ 2009 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 6 października 2009 r. 
 

w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych „Nauczyciel 
Przedszkola i Edukacji Wczesnoszkolnej”  w Centrum Edukacji Nauczycielskiej 

Uniwersytetu Wrocławskiego 
         

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy  z  dnia  27   lipca  2005 r.  Prawo  o  szkolnictwie  
wyŜszym  (Dz.   U.  Nr   164,   poz. 1365, z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:  

 
 § 1.1. Z dniem 1 października 2009 r. tworzy się Podyplomowe Studia 
Kwalifikacyjne „Nauczyciel Przedszkola i Edukacji Wczesnoszkolnej” w Centrum 
Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.  
       2. Studia trwają cztery semestry i prowadzone są w formie studiów 
niestacjonarnych (zaocznych).  
       3. Celem studiów jest zapoznanie uczestników studiów z prawnymi i etycznymi 
aspektami opieki nad dzieckiem, nabycie umiejętności diagnozowania poziomu rozwoju 
dziecka oraz nawiązywania indywidualnego kontaktu z dzieckiem.  
 
 § 2. Studia przeznaczone są dla absolwentów: studiów pierwszego stopnia, studiów 
drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, posiadających przygotowanie merytoryczne 
i pedagogiczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) dające podstawę do 
przekwalifikowania się do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej (edukacja 
wczesnoszkolna). 
  
 § 3. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów 
Kwalifikacyjnych  „Nauczyciel Przedszkola i Edukacji Wczesnoszkolnej”. 
 
 § 4. Na studiach stosuje się Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie 
Wrocławskim.  
 

§ 5.  Przyjęcie na studia odbywa się po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyj- 
nego zgodnie z zasadami rekrutacyjnymi określanymi na daną edycję studiów 
podyplomowych przez jednostkę organizującą studia. 
 
 § 6. Kierownika studiów podyplomowych powołuje i odwołuje Rektor na wniosek 
Dyrektora Centrum Edukacji Nauczycielskie uzgodniony z Radą Centrum. 
 
 § 7. Koszt studiów podyplomowych pokrywają instytucje delegujące kandydatów lub 
poszczególni uczestnicy. 
 
 § 8. Zobowiązuje się Dyrektora Centrum Edukacji Nauczycielskiej do złoŜenia 
informacji z wykonania niniejszego zarządzenia do Działu Organizacyjnego w terminie do 
dnia 15 listopada 2009 r.  
 
 § 9. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Nauczania. 
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§  10. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania, z mocą od dnia 
1 października 2009 r. 

 
 
 
 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 R E K T O R 

 
       


