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ZARZĄDZENIE Nr 152/2013 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego                                                                    

              z dnia  30  września  2013 r. 
 

w sprawie utworzenia Kwalifikacyjnych  Studiów Podyplomowych Kształcenia 
Nauczycieli Języków Trzecich  w Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale 

Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późniejszymi zmianami) zarządza 
się, co następuje: 
 

§ 1.1. Z dniem 1 października 2013 r. tworzy się Kwalifikacyjne Studia 
Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języków Trzecich w Instytucie Filologii 
Angielskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. 

2. Zgodnie z zarządzeniem Nr 113/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu kodowania w Uniwersytecie 
Wrocławskim studia otrzymują kod: 

 
 
Wydział Kod USOS Forma 

studiów 
Tryb 
studiów 

Program studiów 

 
WF 

 
22/KSPKNJT-P 

 
Niest. 

 
Podypl. 

 
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe  
Kształcenia Nauczycieli Języków Trzecich 
 

 
 
3. Studia trwają trzy semestry i prowadzone są w formie studiów 

niestacjonarnych (zaocznych) w Instytucie Filologii Angielskiej oraz w Instytucie Filologii 
Germańskiej. 

4. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy i umiejętności glottodydaktycznych 
słuchaczy, zapewniających profesjonalne nauczanie dwóch języków obcych, z tym że 
nauczany język może być trzecim lub kolejnym językiem uczniów.    
 

§ 2.1. Studia przeznaczone są dla absolwentów filologicznych studiów magisterskich 
(II stopnia), posiadających certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego lub 
niemieckiego na poziomie C1 i uprawnienia do nauczania jednego języka, którzy pragną 
uzyskać albo podwyższyć kwalifikacje w zakresie nauczania języka  angielskiego lub 
języka niemieckiego jako drugiego języka obcego we wszystkich typach szkół.   

 2. Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. 
 

§ 3. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia Kwalifikacyjnych 
Studiów Podyplomowych Kształcenia Nauczycieli Języków Trzecich. 
 

§ 4. Na studiach stosuje się Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie 
Wrocławskim. 
 

§ 5. Koszt studiów podyplomowych pokrywają instytucje delegujące kandydatów lub 
poszczególni uczestnicy. 
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§ 6. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Nauczania. 
 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

 
prof. dr hab. Marek Bojarski 

R E K T O R 
 

 
         

 
 
 
         

       
 


