
 

Uchwała nr 11/2014 

Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 4 marca 2014 r. 

 

w sprawie wprowadzenia na studiach stacjonarnych II stopnia, na kierunku chemia, 

przygotowania fakultatywnego do nauczania chemii jako kolejnego przedmiotu – moduł 4  

kształcenia przygotowującego  do wykonywania zawodu nauczyciela,  

 

Na podstawie art. 68  ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o Szkolnictwie Wyższym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),  w związku 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)  i w 

związku z Zarządzeniem Nr 1/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 stycznia 

2013 r. w sprawie organizacji i prowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Rada Wydziału Chemii postanawia 

co następuje: 

§1 

Od roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Chemii wprowadza się przygotowanie 

fakultatywne do nauczania chemii jako kolejnego przedmiotu – moduł 4  kształcenia 

przygotowującego  do wykonywania zawodu nauczyciela. Kształcenie proponowane jest dla 

studentów II stopnia, innych  kierunków niż chemia, posiadających uprawnienia do nauczania 

chemii w gimnazjum, realizujących równolegle moduł 3 kształcenia do wykonywania zawodu 

nauczyciela innego przedmiotu. Przygotowanie może być realizowane  w ramach dodatkowych 

30 punktów ECTS. 

§2 

W ramach kształcenia modułu 4 (załączniki do uchwały: wariant A i wariant B) studenci 

uzyskują: 

uzupełnione przygotowanie merytoryczne do nauczania chemii jako kolejnego przedmiotu 

na  IV etapie edukacyjnym – komponent 1 ( 60 godz., 3 pkt. ECTS) 

przygotowanie dydaktyczne w zakresie nauczania chemii IV etap edukacyjny –komponent 

2 (60 godz.,  4 pkt. ECTS).  

kompetencje dydaktyczne - praktyka pedagogiczna śródroczna- komponent 3 (60 godz., 3 

pkt. ECTS) 

§3 

Komponenty 1, 2 i 3 modułu 4 są realizowane równolegle z  realizacją modułu 3. 

§4 

Efekty kształcenia w tym zakresie, po uwzględnieniu przygotowania uzyskanego w wyniku 

wcześniej ukończonych studiów, są takie same jak dla modułu 1, kształcenia przygotowującego  

do wykonywania zawodu nauczyciela na stacjonarnych studiach na kierunku chemia. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 października 2014 r. 
 


