
Uchwała nr 13/2014 

Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 4 marca  2014 r. 

 

uzupełnienie Uchwały nr 15/2013, Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 26 lutego 2013. 

 

w sprawie wprowadzenia kształcenia przygotowującego  do wykonywania zawodu nauczyciela 

na stacjonarnych studiach na kierunku chemia. 

Od roku akademickiego 2014/2015 wprowadza się uzupełnienie modułu 3, kształcenia do 

zawodu nauczyciela o wariant C, dla studentów 3-semestralnych studiów II stopnia 

(załącznik 5 do uchwały). 

 

Plan zajęć kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela na III i IV etapie edukacyjnym (moduł 2* i 3, wariant C) 
Dla studentów rozpoczynających kształcenie na trzy-semestralnych studiach drugiego 

stopnia. 

 

 

Rok i semestr studiów 

Przygotowanie 

dydaktyczne 

(moduł 3) 

Wydział Chemii 

Przygotowanie 

psychologiczno-

pedagogiczne 

(moduł 2) 

CEN 

Studia II 

stopnia 

(magisterskie) 

 

Rok I 

semestr 2 

1. Podstawy dydaktyki 

(W - 15 godz., 

1 pkt. ECTS) 

2. Podstawy dydaktyki 

(K - 15 godz., 1 pkt. ECTS) 

3.Dydaktyka  chemii-

gimnazjum 

(L-30 godz., 2 pkt. ECTS) 

 

1) Psychologia dla 

nauczycieli 

(W- 15 godz. K -  30 godz. 

3 pkt. ECTS 

2) Pedagogika dla 

nauczycieli 

(W- 15 godz., K -  15 godz. 

2 pkt. ECTS) 

3) Pedagogika – uczeń ze 

specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w szkole 

(K – 15 godz., 1 pkt. ECTS) 

 



Rok I 

semestr 2 
 

 

4) Psychologiczne podstawy 

edukacji w gimnazjum 

i szkołach 

ponadgimnazjalnych 

(K – 15 godz. 1 pkt. ECTS) 

5) Pedagogiczne podstawy 

edukacji w gimnazjum 

i szkołach 

ponadgimnazjalnych 

(K – 15 godz. 1 pkt. ECTS) 

 

 

Wrzesień 

4) Praktyka pedagogiczna 

ciągła -  chemia 

w gimnazjum -  60 godz, 

3 pkt. ECTS 

 

 

6) Praktyka opiekuńczo-

wychowawcza 

30 godz. w gimnazjum 

1 pkt. ECTS 

 

Rok II 

semestr 3 

5) Technika szkolnego 

eksperymentu 

 (L-30 godz., 3 pkt. ECTS) 

 

 

7) Psychologiczno-

pedagogiczne podstawy 

edukacji w gimnazjum 

i szkołach 

ponadgimnazjalnych 

(K- 30 godz., 2 pkt. ECTS) 

 

Rok II 

semestr 4 

 

6) Dydaktyka chemii-

liceum 

(L-30 godz. 2 pkt. ECTS) 

7) Praktyka pedagogiczna 

śródroczna – chemia 

w liceum 

(60 godz. 3 pkt. ECTS) 

8) Pedagogika – uczeń ze 

specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w szkole 

(K – 15 godz., 1 pkt. ECTS) 

 9) Bezpieczeństwo 

w szkole – pierwsza pomoc 

(warsztaty 15 godz. 1 pkt. 

ECTS) 

 
* Zgodnie z wariantem B modułu 2, określonym  w załączniku nr 1. Do Zarz. Nr 1/2013 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 stycznia. 

Liczba godzin kształcenia w ramach modułów 2 i 3 oraz punktów ECTS jest zgodna z minimum 

określonym w Rozp. MNiSW, z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 r. poz. 131). 

 
 


