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Cel i zakres procedury 

Procedura opisuje tryb postępowania w przypadku podjęcia przez studenta 

modułowego przygotowania do zawodu nauczyciela. 

 

1. Pojęcia 

Modułowe przygotowanie do zawodu nauczyciela (MPN) zwane również modułowym 

kształceniem nauczycieli lub modułowym kształceniem pedagogiczno-

dydaktycznym jest postępowaniem prowadzącym do uzyskania uprawnień 

nauczycielskich przez studentów kierunków/specjalności nie będących 

kierunkami/specjalnościami nauczycielskimi. 

 

2. Odpowiedzialność 

Prodziekan ds. studenckich – informowanie studentów o MPN, sporządzanie list 

studentów przystępujących/rezygnujących z MPN, monitorowanie kształcenia 

w zakresie MPN, podejmowanie decyzji w zakresie postępowań MPN. 

Dziekanat – gromadzenie informacji w zakresie MPN.  

Sekcja dydaktyczna - wprowadzanie danych do USOS w zakresie MPN. 

 

3. Opis postępowania 

3.1. Termin 

Student występuje z wnioskiem o przystąpienie do MPN z końcem II semestru 

studiów I stopnia.  

Rezygnacja z MPN może mieć miejsce w dowolnym momencie kształcenia pod 

warunkiem, że wniosek o rezygnację zostanie złożony w Dziekanacie przed 

rozpoczęciem kolejnego semestru. 

MPN realizowane jest od 2. roku studiów I stopnia i kontynuowane na studiach 

II stopnia. Student zamierzający kontynuować realizację MNP na II stopniu studiów 

składa stosowny wniosek w pierwszym tygodniu października. 

3.2. Tryb postępowania 

Do wystąpienia z wnioskiem o przystąpienie do MNP mają prawo studenci I stopnia 

kierunku Biologia. 

Zakres kształcenia i uprawnienia wynikające z ukończenia kompletnego programu 

MPN określa Rozporządzenie MNiSW obowiązujące w trakcie nabywania uprawnień. 

Kształcenie w ramach MPN jest traktowane jako ponadprogramowe (student kończy 

studia z odpowiednio większą liczbą punktów). 

Wszystkie przedmioty realizowane w ramach MPN są traktowane jako włączone do 

programu studiów. 

Uzyskane w ramach MNP oceny są wliczane do średniej studiów, a przedmioty 

wpisywane w suplemencie do dyplomu. 

Przystąpienie do MPN powoduje, że wszystkie zawarte w nim przedmioty stają się 

dla studenta obowiązkowe. 

Niezliczenie któregokolwiek przedmiotu w ramach MPN, skutkujące jego 

powtarzaniem, powoduje konieczność uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej 

właściwym Zarządzeniem Rektora UWr.  

Powtarzanie przedmiotu odbywa się na zasadach wynikających z regulaminu 

studiów.  

3.3. Tryb i zakres składania dokumentów 

Wszystkie wnioski studentów związane z realizacją MNP są składane w dziekanacie 

i przechowywane w teczkach osobowych studentów. 

 



 

 

4. Dokumenty związane z procedurą 

Rozporządzenie Ministra w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela obowiązujące w trakcie nabywania uprawnień. 

Rozporządzenie Ministra w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 

nauczycieli. 

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie organizacji i 

prowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela obowiązujące na dany rok akademicki. 

 

6. Załączniki 

4.1.7.-F01  Formularz wniosku o przystąpienie/kontynuację MPN 

4.1.7.-F02 Formularz wniosku rezygnację z MPN 

 

 
  



 

 

4.1.7.-F01 Formularz wniosku przystąpienia/kontynuacji 

kształcenia w ramach modułowego przygotowania do zawodu nauczyciela (MPN) 
 
 

....................................................................................................                                       Wrocław, dnia ………………….. 

                   (imię i nazwisko) 
 

………………………………………………………………… 
             (kierunek, rok studiów) 
 
………………………………………………………………… 
     (telefon kontaktowy, adres email)    

   

   

         Prodziekan ds. studenckich 

       Wydziału Nauk Biologicznych 

 

 

 

 

W N I O S E K  
 
 

Proszę o umożliwienie realizacji/kontynuowania* kształcenia w ramach 

modułowego przygotowania do zawodu nauczyciela (MPN).  

Oświadczam, że procedura postępowania w sprawie MPN jest mi znana. Wyrażam zgodę 

na postępowanie objęte ww. procedurą. 

 
 
 
 
        ………….…………………………………. 
              (podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 

 



 

 

4.1.7.-F02 Formularz rezygnacji  

z kształcenia w ramach modułowego przygotowania do zawodu nauczyciela (MPN) 
 
 

....................................................................................................                                       Wrocław, dnia ………………….. 

                   (imię i nazwisko) 
 

………………………………………………………………… 
             (kierunek i rok studiów) 
 
………………………………………………………………… 
     (telefon kontaktowy, adres email)    

   

   

          Prodziekan ds. studenckich 

       Wydziału Nauk Biologicznych 

 

 

 

 

W N I O S E K  
 
 

Proszę o umożliwienie rezygnacji z kształcenia w ramach modułowego 

przygotowania do zawodu nauczyciela. Oświadczam, że jestem świadomy, iż rezygnacja 

skutkuje brakiem uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela. Mam 

świadomość, że rezygnacja jest ostateczna i skutkuje brakiem możliwości późniejszego 

podjęcia MNP w ramach studiów. 

 
 
 
 
        ………….…………………………………. 
              (podpis wnioskodawcy) 
 
 

 

 

 
 


