
 

UCHWAŁA NR 148/2020 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 21 października 2020 r. 
 

w sprawie programu Studiów Podyplomowych Nauczania Języka Polskiego Jako 
Obcego i Drugiego  

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program Studiów Podyplomowych 
Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego i Drugiego od roku akademickiego 2020/2021  
w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.   

  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia  

1 października 2020 r. 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski 
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Załącznik do uchwały Nr 148/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 21 października 2020 r. 

 
Program Studiów Podyplomowych Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego  

i Drugiego 
 

Program Studiów trwa 2 semestry nauki i zakłada 300 godzin zajęć.  
Łączna liczba punktów ECTS: 34 
 
Semestr I 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. Nauczanie języka polskiego jako drugiego 
i odziedziczonego 8 wykłady zaliczenie  

na ocenę 1 

2. Nauczanie dzieci i młodzieży 22 ćwiczenia zaliczenie  
na ocenę 2 

3. Wprowadzenie do metodyki nauczania 
języka polskiego jako obcego 14 wykłady zaliczenie  

na ocenę 1 

4. Metodyka nauczania podsystemów językowy 24 ćwiczenia zaliczenie  
na ocenę 3 

5. Nauczanie wymowy polskiej 24 ćwiczenia zaliczenie  
na ocenę 3 

6. Tradycje i metody nauczania języka polskieg
jako obcego 10 wykłady zaliczenie  

na ocenę 1 

7. Gramatyka funkcjonalna języka polskiego 24 ćwiczenia zaliczenie 
na ocenę 3 

8. Wstęp do dydaktyki kultury 5 ćwiczenia zaliczenie  
na ocenę 1 

9. Nauczanie JPJO na tle polskiego systemu 
szkolnictwa 5 wykłady zaliczenie  

na ocenę 1 

Razem  16 
 

Semestr II 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. Metodyka nauczania sprawności językowych 24 ćwiczenia zaliczenie 
na ocenę 3 

2. Testowanie i ocenianie uczących się języka 
polskiego jako obcego 21 ćwiczenia zaliczenie 

na ocenę 2 

3. Trudne miejsca polszczyzny w ujęciu 
porównawczym 20 ćwiczenia zaliczenie 

na ocenę 2 

4. Gramatyka komunikacyjna języka  
polskiego 24 ćwiczenia zaliczenie 

na ocenę 3 

5. Nowe technologie w nauczaniu 
cudzoziemców 6 ćwiczenia zaliczenie 

na ocenę 1 

6. Nauczanie wiedzy o Polsce 9 ćwiczenia zaliczenie 
na ocenę 1 

7. Psychologiczne aspekty akwizycji języka 10 ćwiczenia zaliczenie 
na ocenę 1 

8. Komunikacja międzykulturowa w nauczaniu 
języka polskiego jako obcego 10 ćwiczenia zaliczenie 

na ocenę 1 

9. Glottodydaktyka a logopedia 10 ćwiczenia zaliczenie 
na ocenę 1 

10. Praktyka lektorska 30 praktyka zaliczenie 
na ocenę 3 

Razem  18 
 
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wymaganych programem studiów zaliczeń oraz odbycie i zaliczenie 
praktyki lektorskiej organizowanej przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr. 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 

Wydział Filologiczny 
Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego 
Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7 

Kod efektu 
uczenia się dla 

studiów 
podyplomowych 

Efekty uczenia się  

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

WIEDZA 

SP_W01 

Zna i rozumie specyfikę procesu nauczania/uczenia się języków 
obcych (w tym języka polskiego jako obcego i drugiego), jego 
interdyscyplinarny charakter i powiązania z innymi dziedzinami, 
jak np. z językoznawstwem, kulturoznawstwem, 
psycholingwistyką, logopedią, nowymi technologiami 

P7S_WG 

SP_W02 

Zna i rozumie specjalistyczna terminologię z zakresu 
glottodydaktyki polonistycznej z uwzględnieniem najnowszych 
trendów rozwojowych dyscypliny, europejskich standardów 
nauczania, uczenia się i oceniania języków obcych oraz wiedzy 
na temat systemu certyfikacji JPJO 

P7S_WG 

SP_W03 

Zna i rozumie procesy językowe zachodzące w polszczyźnie z 
perspektywy diachronicznej i synchronicznej przy 
uwzględnieniu podejścia opisowego, normatywnego, 
funkcjonalnego, logopedycznego 

P7S_WG 

SP_W04 

Zna i rozumie sposoby ewaluacji stopnia opanowania 
określonych sprawności, podsystemów języka i wiedzy o 
kulturze, wykazując się przy tym uporządkowaną wiedzą o 
narzędziach pomiaru i sposobach kontroli wyników   

P7S_WG  

SP_W05 
Zna i rozumie prawne, kulturowe oraz historyczne 
uwarunkowania związane z nauczaniem języka polskiego jako 
obcego i drugiego w Polsce i za granicą   

P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

SP_U01 
Potrafi samodzielnie korzystać ze zdobytej wiedzy teoretycznej 
w planowaniu procesu dydaktycznego przy użyciu różnych 
metod nauczania i nowoczesnych technologii 

P7S_UW 

SP_U02 

Potrafi przygotować programy nauczania języka polskiego jako 
obcego i drugiego, opracowywać materiały dydaktyczne 
odpowiednie do wieku, poziomu znajomości języka uczących 
się i indywidualnych predyspozycji oraz właściwie kontrolować 
ich postępy 

P7S_UW 

SP_U03 
Potrafi właściwie selekcjonować źródła oraz informacje z nich 
pochodzące dzięki krytycznej ich ocenie i pogłębionej refleksji 
(językowej, dydaktycznej, kulturowej, międzykulturowej) 

P7S_UW 

SP_U04 Potrafi prowadzić dyskusje na tematy specjalistyczne dotyczące 
glottodydaktyki polonistycznej ze zróżnicowanymi odbiorcami  P7S_UK 

SP_U05 
Potrafi organizować pracę indywidualną i zespołową uczących 
się, wspierając ich autonomiczny proces uczenia się języka 
polskiego 

P7S_UO  

SP_U06 
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu 
glottodydaktyki, rozwijając własne umiejętności lektorskie 
zgodnie z zasadami uczenia się przez całe życie 

P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SP_K01 
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz jej 
zastosowania przy rozwiązywaniu konkretnych problemów 
praktycznych w swojej pracy zawodowej 

P7S_KK 

SP_K02 
Jest gotów do myślenia i działania w sposób innowacyjny, 
podejmując działania edukacyjne w zakresie nauczania języka 
polskiego jako obcego i drugiego oraz kultury polskiej 

P7S_KO 
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SP_K03 
Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli nauczyciela 
języka polskiego jako obcego i drugiego oraz przestrzegania 
zasad etyki zawodowej 

P7S_KR 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


