
Uchwała nr 62/2019 

Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 września 2019 r. 

 

w sprawie zmian w kształceniu przygotowującym  do wykonywania zawodu nauczyciela 

na stacjonarnych studiach na kierunkach: chemia, chemia medyczna, chemia i 

toksykologia sądowa 

 

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 

2019 r.  (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 2019 r. poz. 1450)  w sprawie standardu kształcenia  

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz zgodnie z ZARZĄDZENIEM 

Nr 108/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. Rada Wydziału 

Chemii postanawia co następuje: 

 

§1 

Od roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Chemii kształcenie przygotowujące do 

wykonywania zawodu nauczyciela chemii odbywać się będzie równolegle do studiowania na 

prowadzonych kierunkach, w ramach dodatkowych godzin, którym przypisano odpowiednie 

punkty ECTS, zgodnie ze standardem kształcenia.  

 

§2 

Kształcenie odbywa się na kierunkach (chemia, chemia medyczna, chemia i toksykologia 

sądowa), których programy studiów określają efekty uczenia się obejmujące wiedzę 

i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy programowej Chemia 

w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. 

§3 

 

Wprowadza się plan zajęć kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 

w trzech wariantach: 

 Wariant A1 (modułowe kształcenie) realizują studenci III roku, którzy rozpoczęli 

kształcenie na II roku studiach I stopnia, zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 108/2019 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. Program kształcenia 

i Efekty kształcenia  odpowiadają Standardom kształcenia zgodnym 

z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. 



w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131). W związku z wygaszeniem kształcenia 

w gimnazjach zmianie ulegają nazwy przedmiotów: dydaktyka chemii - gimnazjum na 

dydaktyka chemii – szkoła podstawowa, psychologiczne podstawy edukacji 

w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych na psychologiczne podstawy 

edukacji w szkole podstawowej, pedagogiczne podstawy edukacji w gimnazjum i w 

szkołach ponadgimnazjalnych na pedagogiczne podstawy edukacji w szkole 

podstawowej, kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela w gimnazjum 

i szkołach ponadgimnazjalnych na kompetencje psychologiczno-pedagogiczne 

nauczyciela, praktyka opiekuńczo-wychowawcza na praktyka opiekuńczo-

wychowawcza w szkole, praktyka pedagogiczna ciągła – chemia w gimnazjum na 

praktyka pedagogiczna ciągła – chemia w szkole podstawowej. (załącznik nr 1) 

 Wariant A2 - dla studentów rozpoczynających kształcenie na II roku studiów I stopnia, 

od roku akademickiego 2019/2020, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz. U.  z dnia 2 sierpnia 2019 r., 

poz.1450), wprowadzającym Standard kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela. (załącznik nr 2) 

 Wariant B dla studentów rozpoczynających kształcenie do zawodu nauczyciela na 

studiach II stopnia od roku akademickiego 2019/2020, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz. U.  z dnia 2 

sierpnia 2019 r., poz.1450), wprowadzającym Standard kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 3) 

 


