
Uchwała nr 15/2013 

Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 26 lutego 2013 r. 

 

w sprawie wprowadzenia kształcenia przygotowującego  do wykonywania zawodu nauczyciela 

na stacjonarnych studiach na kierunku chemia 

 

 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 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 2013/2014 na Wydziale Chemii wprowadza się kształcenie 

przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w ramach kształcenia modułowego, 

które realizowane jest przez studentów niebędących na specjalizacji nauczycielskiej, w ramach 

dodatkowych 30 punktów ECTS, realizowanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia 

 

§2 

 w ramach kształcenia modułowego studenci uzyskują: 

 przygotowanie merytoryczne do nauczania chemii (moduł 1), 

 przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, realizowane przez Centrum Edukacji 

Nauczycielskiej (moduł 2) – 165 godz. oraz 30 godz. praktyki psychologiczno-

pedagogicznej, razem 12 pkt. ECTS. 

 przygotowanie dydaktyczne w zakresie nauczania chemii III i IV etap edukacyjny - 

(moduł 3) – 120 godz. oraz 120 godz. praktyki pedagogicznej, razem 15 pkt. ECTS.  

 

§3 

Wprowadza się efekty kształcenia do wykonywania zawodu nauczyciela - przygotowanie 

dydaktyczne w zakresie nauczania chemii (moduł 3),  

zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały  

Opis modułu 3 zawiera załącznik nr 2 niniejszej uchwały 



 

§4 

Wprowadza się plan zajęć kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 

w dwóch wariantach: 

 Wariant A - dla studentów, rozpoczynających komponent 1 modułu 2 na studiach 

licencjackich i kontynuujących moduł 2 i 3 na studiach magisterskich (załącznik nr 3 do 

niniejszej uchwały) 

 Wariant B - dla studentów rozpoczynających kształcenie na studiach drugiego stopnia 

(załącznik nr 4 do niniejszej uchwały) 

 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 października 2013 r. 

 


