
 
WYKAZ PRZEDMIOTOWY CKNJOiEE 

DLA  I  ROKU STUDIÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA w roku akad. 2019/2020 
 

 

S I 
 

PRZEDMIOTY 

SEMESTR  1 SEMESTR 2 
wykład kon./ ćwicz. Forma  

zaliczenia 

 

EC
TS

 

wykład kon./ ćwicz. Forma  
zaliczenia EC

TS
 

Łączna ilość godzin 
w  ciągu semestru 

Łączna ilość godzin 
w  ciągu semestru 

MODUŁ 0. PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU LUB PROWADZENIA ZAJĘĆ 
A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH             
NJA* – czytanie  30/ćw ocena  

6 
 30/ćw ocena 

eg
za

m
in

  
7 NJA –  pisanie  30/ćw ocena  30/ćw ocena 

NJA –  komunikacja ustna  30/ćw ocena  30/ćw ocena 

Fonetyka korektywna języka angielskiego (14+16)  30/ćw ocena 2  - - - 
Fonetyka języka angielskiego dla nauczycieli (14+16)  - - -  30/ćw ocena 2 
B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH             
I. Kształcenie w zakresie wiedzy o języku i komunikacji             
Gramatyka angielska  dla nauczycieli 
 (14+16) (14+16) 

 30 ocena 2,5  30 ocena 2,5 

MODUŁ I. PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 
Psychologia ogólna 30  zal/egzamin 3  - - - 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 30 -  zal/egzamin 3    - 
Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki 
specjalnej 

    30  zal/egzamin 3 

Praktyki pedagogiczno-psychologiczne 
(I i II etap edukacyjny) 

 - - -  30 ocena 2 

MODUŁ II. PODSTAWY DYDAKTYKI I EMISJA GŁOSU 
Dydaktyka ogólna (14+16)  - - - 30 - zal/egzamin 3 
MODUŁ IV A. PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU LUB PROWADZENIA KOLEJNEGO RODZAJU 
ZAJĘĆ: JĘZYKA FRANCUSKIEGO LUB JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
Nauka języka francuskiego/niemieckiego 
Self access 
 

 90/ćw 
30 

ocena 6  30/ćw 
30 

ocena  2 

Fonetyka korektywna języka 
francuskiego/niemieckiego 

 30/ćw ocena 2,5  - - - 

Gramatyka francuska/niemiecka  dla nauczycieli  30/ ćw ocena 2,5  30/ćw ocena 2,5 
Kultura i historia krajów francusko/niemiecko-
języcznych dla nauczycieli języka 

 - - -  30 ocena 2 

MODUŁ IV A. (FAKULTATYWNY)  RAZEM 17,5  ECTS 
MODUŁ IV B. PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU LUB PROWADZENIA KOLEJNEGO RODZAJU 
ZAJĘĆ: WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 
Język angielski specjalistyczny dla WOS  30 ocena 2  30 ocena 2 
Socjologia 30 - ocena 2 30 - ocena 2 
Nauka o państwie i prawie  30 ocena 2  30 ocena 2,5 
Media i komunikowanie społeczne  30 ocena 3  - - - 
Samorząd terytorialny 30  ocena 2  - - - 

 MODUŁ IV B. (FAKULTATYWNY) RAZEM 17,5 ECTS 
MODUŁ V. MODUŁ EUROPEJSKI 
Edukacja różnojęzyczna i wielokulturowa  15/ćw ocena 1  15/ćw ocena 1,5 
MODUŁ VI. PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE 
Technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK)  15/ćw ocena 1  15/ćw ocena 1,5 
Zasady bezpieczeństwa, udzielania pierwszej 
pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna 

 - - - 4 - zal 0,5 

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

4  
kurs 

internetowy 

- zal 0,5  - - - 

Podstawy ochrony własności intelektualnej  - - - 4  
kurs 

internetowy 
- zal 0,5 

 
Wykłady ogólnouniwersyteckie   (w ciągu trzech lat studiów min.  9 ECTS) 

 
*Nauka języka angielskiego   RAZEM 30 

ECTS 
  RAZEM 30 

ECTS 
 



 
Student podczas rekrutacji wybiera jeden z powyższych modułów w  zakresie Przygotowania 
dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu:  
moduł IV A  - języka francuskiego lub niemieckiego - 660 godzin (w tym 60 godzin praktyk 
pedagogicznych) lub  
moduł IV B - Przygotowanie do nauczanie kolejnego przedmiotu Wiedza o społeczeństwie - 600 godzin (w 
tym 60 godzin praktyk pedagogicznych).  
 
W ciągu trzech lat studiów student z rekrutacji 2019/2020 jest zobligowany do zaliczenia:  
 
- praktyk pedagogicznych w ciągu trzech lat studiów w szkołach wg. wykazu praktyk,  
 
- trzech semestrów WF wg. wykazów przedmiotowych, 
 
- wykładów ogólnouniwersyteckich na łączną sumę 9 ECTS w semestrze zimowym 3 roku - 6 ECTS oraz w 
semestrze letnim trzeciego roku  – 3 ECTS (Student otrzymuje 300 żetonów na cały okres trwania studiów - 
łącznie I i II stopień); 
 
- czterech semestrów lektoratu po 60 godzin, semestr zimowy oraz letni drugiego roku, semestr zimowy oraz 
letni trzeciego roku, a następnie do zdania egzaminu z języka obcego (drugiego) na poziomie C1 w 
przypadku studentów, którzy wybrali moduł w zakresie: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania 
kolejnego przedmiotu: JĘZYKA FRANCUSKIEGO LUB NIEMIECKIEGO lub B1 w przypadku 
studentów, którzy wybrali moduł w zakresie Przygotowanie dydaktyczne do nauczania kolejnego 
przedmiotu: WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Przy immatrykulacji student otrzymuje 240 żetonów 
lektoratowych oraz 2 żetony egzaminacyjne. 
Studenci, którzy zapiszą się na lektorat na semestr zimowy, na semestr letni zostają przepisani 
automatycznie, nawet pomimo braku żetonów (w takim przypadku zostaje naliczona płatność). Osoby, które 
nie zamierzają kontynuować nauki w semestrze letnim, powinny samodzielnie wyrejestrować się z lektoratu 
podczas trwania tury rejestracji. Egzamin z języka obcego student zdaje po III roku. 
Aktualna informacja znajduje się na stronie www.certyfikacja.uw.edu.pl 
 
Studia kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.                 
 
Rejestracja na przedmioty żetonowe (przedmioty ogólnouniwersyteckie, lektoraty, zajęcia z wychowania 
fizycznego) odbywa się za pośrednictwem systemu UL (stanowiącego część systemu USOS) pod adresem: 
https://rejestracja.usos.uw.edu.pl        
 
Wysokość opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akad. 2019/2020 
została określona w : 
- Zarządzeniu nr 51 Rektora UW z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne 
dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za 
powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów (Monitor UW z 2019 r. poz. 125); 
- Zarządzeniu nr 52 Rektora UW z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne 
dla studentów – cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim. W roku 
akademickim 2019/2020 opłaty zostały ustalone dla całego rozpoczynającego się cyklu kształcenia.                                  


