
Kod przedmiotu Przedmiot Realizacja
Forma 

ukończenia
ECTS

WP-S1-WE-EG5 Emisja głosu semestr  zimowy 30 ćw zal. oc. 2

WP-S1-WE-PPW3
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z 

elementami pedagogiki specjalnej
semestr  zimowy 30 w.+ 15 ćw. w

zal + 

egz./zal.oc.
5

WP-S1-P-BPRW2 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania semestr  letni 30 cw zal. oc. 2

WP-S1-WE-TIP6
Technologie informacyjne w pracy ucznia i 

nauczyciela
semestr  letni 30 ćw zal. oc. 2

WP-S1-WEPR-PRO4 Psychologia rozwojowa i osobowości semestr  letni 30 ćw zal. oc. 4

indywidualne skierowanie 150 8

WP-S1-WEPO-P3 Praktyka pedagogiczna opiekuńczo-wychowawcza 30 pr zal. 3

180 11

Kod przedmiotu Przedmiot Realizacja
Forma 

ukończenia
ECTS

WP-S1-WEPR-PDO1 Podstawy dydaktyki ogólnej semestr  zimowy 30 w zal. 2

WP-S1-WE-MAPZ3
Metody aktywizujące i pedagogika zabawy w pracy 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej
semestr  zimowy 30 ćw zal. 1

WP-S1-WEPR-PDO2 Podstawy dydaktyki ogólnej semestr  letni 30 ćw zal. + egz. 4

WP-S1-WE-MAPZ4
Metody aktywizujące i pedagogika zabawy w pracy 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej
semestr  letni 30 ćw zal. oc. 3

indywidualne skierowanie 120 10

WP-S1-WEPO-P4 Praktyka 120 godz. 120 pr zal. 3

360 13

270
w/ć

w
18

150 pr 6

420 24

Rok akademicki 2017/2018

Moduł 1 w przypadku ubiegania się o studiowanie na kierunku pedagogika bez ukończenia wcześniejszych studiów na kierunkach 

WYMIAR ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

WYMIAR PRAKTYK

Liczba godzin 

Moduł 1 i 2 w przypadku ubiegania się o podjęcie studiów II stopnia na kierunku pedagogika w specjalności nauczycielskiej

Liczba godzin 

Wymiar godzinowy Modułów 1 i 2 wskazanych Standardem, wynosi nie mniej niż 270 godzin dydaktycznych w powiązaniu z kierunkiem 

(specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną - w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin (min. 15 ECTS).

Modułu przygotowania pedagogicznego jest zgodny z art. 2 pkt. 2 i pozwala na uzyskanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela 

pedagoga, określonego w 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczyciel (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).


