
Zarządzenie 99/2012/2013 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 6 sierpnia 2013 r.  

w sprawie określenia wytycznych dla podstawowych jednostek organizacyjnych w 

zakresie dostosowania programu kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu nauczyciela do wymagań ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 

z 2003 r., Nr 65 poz. 595 z późń. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 r., poz. 131). 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 oraz art. 9c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)  

zarządzam 

 

co następuje: 

§ 1 

 
1. Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach, które nie realizują  

kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela w ramach planu studiów, 

umożliwia się uzyskanie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela 

zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 

2012 r., poz. 572 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz.U. z 2003 r., Nr 65 poz. 595 z późń. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 r., poz. 131), 

zwanego dalej rozporządzeniem, w formach i na zasadach podanych w niniejszych 

wytycznych, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

2. Pozostałe kierunki realizujące kształcenie przygotowujące do zawodu nauczyciela 

realizują to kształcenie zgodnie z programem studiów obowiązującym na danym 

kierunku.  

§ 2 

Student  studiów stacjonarnych może realizować kształcenie, o którym mowa w § 1 w 

ramach dodatkowych 30 punktów ECTS, zgodnie z art.170 a, ust. 2 ustawy, 

uprawniającym go do korzystania z zajęć na określonym poziomie studiów bez wnoszenia 

opłat, o ile  nie wykorzystał tych punktów w inny sposób. 

§ 3 

1. Studentom studiów pierwszego stopnia umożliwia się kształcenie wyłącznie w ramach 

przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej (II etap 

edukacyjny). 

2. Studentom studiów pierwszego stopnia umożliwia się odpłatnie kształcenie w zakresie 

nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) w ramach przygotowania do 

wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej (II etap edukacyjny). 

Wysokość opłat ustala Rektor.  



 

§ 4 

1. Studentom studiów drugiego stopnia umożliwia się kształcenie w ramach  

przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej (II etap 

edukacyjny) lub w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej (III i IV etap 

edukacyjny). 

2. Studentom studiów drugiego stopnia umożliwia się kształcenie w zakresie nauczania 

kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) w ramach przygotowania do wykonywania 

zawodu nauczyciela w szkole podstawowej (II etap edukacyjny) lub w gimnazjum i w 

szkole ponadgimnazjalnej (III i IV etap edukacyjny). 

3. Kształcenie odbywa się odpłatnie, bądź nieodpłatnie, w zależności od wykorzystanej 

liczby punktów określonych w § 2. Wysokość opłat ustala Rektor.  

§ 5 

Student studiów niestacjonarnych realizuje kształcenie, o którym mowa w § 2-5 odpłatnie. 

Wysokość opłat ustala Rektor. 

§ 6 

1. Za organizację procesu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela na kierunkach, które nie realizują tego kształcenia w ramach planu 

studiów odpowiedzialne jest Studium Pedagogiczne, przy czym za realizację zajęć:  

1) z przygotowania w zakresie pedagogiczno - dydaktycznym oraz zajęć z emisji 

głosu – Studium Pedagogiczne  

2) z praktyki z modułu II - Studium Pedagogiczne w porozumieniu ze Studium 

Praktyk Zawodowych  

3) z psychologii – Instytut Psychologii  

4) z technologii informacyjnej w edukacji - Zakład Edukacji Technicznej i 

Informatycznej z Instytutu Techniki 

5) z dydaktyki przedmiotu oraz praktyk z modułu III i IV - Jednostki prowadzące 

kierunki studiów wyższych, które umożliwiają studentom kształcenie 

przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela. 

2. Za przygotowanie i modyfikowanie opisów przedmiotów odpowiedzialne są: 

1) z przygotowania w zakresie pedagogiczno – dydaktycznym, zajęć z emisji głosu i 

praktyk z modułu II– Studium Pedagogiczne  

2) z psychologii – Instytut Psychologii  

3) z technologii informacyjnej w edukacji - Zakład Edukacji Technicznej i 

Informatycznej z Instytutu Techniki 

4) z dydaktyki przedmiotu oraz praktyk z modułu III i IV – koordynatorzy tego 

przedmiotu na poszczególnych wydziałach z jednostek prowadzących kierunki 

studiów wyższych, które umożliwiają studentom kształcenie przygotowujące do 

wykonywania zawodu nauczyciela. 

3. Opisy przedmiotów realizowanych w czasie kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela należy złożyć do Studium Pedagogicznego i do 

jednostki prowadzącej kierunki studiów wyższych, które umożliwiają studentom to 

kształcenie. 

  

 



§ 7 

Za rekrutację studentów do kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela odpowiedzialne są jednostki prowadzące kierunki studiów wyższych, które 

umożliwiają studentom to kształcenie. 

§ 8 

Godziny dydaktyczne realizowane podczas kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela zaliczane są do pensum dydaktycznego nauczyciela 

akademickiego realizującego to kształcenie na zasadach obowiązujących w Uczelni. 

§ 9 

1. Zajęcia umożliwiające kształcenie w ramach przygotowania do wykonywania zawodu 

nauczyciela rozpoczynają się w zależności od wyników rekrutacji od semestru 

zimowego lub letniego według załączonych planów studiów stanowiących załączniki 

nr 2-7 do niniejszego zarządzenia.   

2. Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela rozpoczyna się: 

-dla studentów studiów pierwszego stopnia nie później niż od trzeciego semestru, 

-dla studentów studiów drugiego stopnia nie później niż od drugiego semestru. 

§ 10 

1. Rozliczenie zajęć realizowanych podczas kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela odbywa się zgodnie z organizacją roku 

akademickiego określonego w Zarządzeniu Rektora na dany rok akademicki.  

2. Zaliczenie przedmiotów z kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela jest niezależne od zajęć realizowanych zgodnie z tokiem studiów na 

kierunku macierzystym i wpisywane jest tylko na dodatkową kartę egzaminacyjną 

drukowaną dla tych przedmiotów.   

 

§ 11 
 

1. Grupy zajęciowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach 

pierwszego i drugiego stopnia tworzy się pod warunkiem spełnienia wymagań 

dotyczących liczby studentów określonych w zarządzeniu Rektora.  

2. Minimalna liczba studentów rekrutowanych przez jednostkę prowadzącą kierunek 

studiów wyższych, która umożliwia studentom kształcenie przygotowujące do 

wykonywania zawodu nauczyciela umożliwiająca uruchomienie kształcenia 

nauczycielskiego na kierunku nie powinna być mniejsza niż 10 studentów.  

3. W przypadku, gdy liczba studentów jest mniejsza niż 10 zgodę na uruchomienie 

kształcenia wyraża Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia.  

                            

 

Rektor 

 

 

                           

prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski   
 



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 99/2012/2013 

Rektora UKW 

z dnia 6 sierpnia 2013 r. 

 

Ramy organizacyjne realizowania modułu nauczycielskiego od roku 2013/2014 

 

Moduł nauczycielski realizowany jest w oparciu o Zarządzenie Nr 99/2012/2013 Rektora 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.  

W ramach zajęć, zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 

stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela (Dz. U. poz. 131), Student realizuje zajęcia z:  

− ogólnego przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym ( moduł 2) 

− praktyki  psychologiczno-pedagogicznej ( moduł 2) 

− przygotowania psychologiczno-pedagogicznego do nauczania na  II etapie edukacyjnym 

(moduł 2) 

− podstaw dydaktyki ( modułu 3 ) 

− dydaktyki przedmiotu – zgodnej ze studiowanym kierunkiem studiów na II etapie 

edukacyjnym (modułu 3 ) 

− praktyk dydaktyczno- przedmiotowych na II etapie edukacyjnym ( modułu 3 ) 

− emisji głosu 

− technologii informacyjnej w edukacji  

 

Za organizację procesu kształcenia na studiach wyższych przygotowujących do wykonywania zawodu 

nauczyciela odpowiedzialne jest Studium Pedagogiczne, przy czym za realizację zajęć:  

6) z przygotowania w zakresie pedagogiczno - dydaktycznym oraz zajęć z emisji głosu – 

Studium Pedagogiczne  

7) z praktyki psychologiczno-pedagogicznej z modułu 2 - Studium Pedagogiczne w 

porozumieniu ze Studium Praktyk Zawodowych  

8) z psychologii – Instytut Psychologii  

9) z technologii informacyjnej w edukacji - Zakład Edukacji Technicznej i Informatycznej  z 

Instytutu Techniki 

10) z dydaktyki przedmiotu oraz praktyk dydaktyczno-metodycznych z modułu 3 i 4 - 

Jednostki prowadzące kierunki studiów wyższych, które umożliwiają studentom 

kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Za przygotowanie i modyfikowanie opisów przedmiotów odpowiedzialne są: 

5) z przygotowania w zakresie pedagogiczno – dydaktycznym, zajęć z emisji głosu i praktyk 

psychologiczno-pedagogicznych z modułu 2– Studium Pedagogiczne  

6) z psychologii – Instytut Psychologii  

7) z technologii informacyjnej w edukacji - Zakład Edukacji Technicznej i Informatycznej  z 

Instytutu Techniki 

8) z dydaktyki przedmiotu oraz praktyk dydaktyczno-metodycznych z modułu 3 i 4 – zespół 

dydaktyków Jednostki prowadzącej kierunki studiów wyższych, które umożliwiają 

studentom kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Kopie opisu przedmiotów realizowanych w czasie kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu nauczyciela należy złożyć do Studium Pedagogicznego i Jednostki prowadzącej kierunki 

studiów wyższych, które umożliwiają studentom to kształcenie. 

 

Rozliczenie zajęć realizowanych podczas kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela odbywa się zgodnie z organizacją roku akademickiego określoną w Zarządzeniu Rektora 

na dany rok akademicki.  

 

Studiowanie i zaliczenie przedmiotów z kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela jest niezależne od zajęć realizowanych zgodnie z tokiem studiów na kierunku 



macierzystym i wpisywane jest tylko na dodatkową kartę egzaminacyjną drukowaną dla tych 

przedmiotów.   

Rozliczenia studentów z realizowanego kształcenia dokonują macierzyste Dziekanaty. 

 

 

Minimalna liczba studentów rekrutowanych przez Jednostkę prowadzącą kierunek studiów wyższych, 

która umożliwia studentom kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 

umożliwiająca uruchomienie kształcenia nauczycielskiego na kierunku nie powinna być mniejsza niż 

10 studentów. W przypadku mniejszej liczby studentów rekrutowanych na danym kierunku 

wymagana jest zgoda Rektora na jego uruchomienie. 

 

Za rekrutację studentów do kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 

odpowiedzialne są Jednostki prowadzące kierunki studiów wyższych, które umożliwiają studentom to 

kształcenie. 

Zajęcia umożliwiające kształcenie w ramach przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela 

rozpoczynają się w zależności od wyników rekrutacji od semestru zimowego lub letniego według 

załączonych planów studiów.   

Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela rozpoczyna się: 

− dla studentów studiów pierwszego stopnia nie później niż od trzeciego semestru, 

− dla studentów studiów drugiego stopnia nie później niż od drugiego semestru. 

 

Studenci wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia nie posiadający uprawnień do 

wykonywania zawodu nauczyciela realizują zajęcia w grupach łączonych z przedmiotów: 

− ogólnego przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym ( moduł 2) 

− praktyki  psychologiczno-pedagogicznej ( moduł 2) 

− przygotowania psychologiczno-pedagogicznego do nauczania na  danym etapie edukacyjnym 

(moduł 2) 

− podstaw dydaktyki ( modułu 3 ) 

− emisji głosu 

− technologii informacyjnej w edukacji  

Studenci wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia posiadający uprawnienia do wykonywania 

zawodu nauczyciela realizują w grupach łączonych  z przedmiotów: 

− przygotowania psychologiczno- pedagogicznego dla III i IV etapu kształcenia ( moduł 2) 

Na zajęcia w grupach łączonych studenci zapisują się poprzez system USOS po opublikowaniu planu 

zajęć.  

 

Na macierzystym kierunku dla wszystkich studentów pierwszego i drugiego stopnia odbywa się 

kształcenie z: 

− dydaktyki przedmiotu – zgodnej ze studiowanym kierunkiem studiów na danym etapie 

edukacyjnym (modułu 3 ) 

− praktyk dydaktyczno- przedmiotowych na danym etapie edukacyjnym ( modułu 3 ) 

Zajęcia z tych przedmiotów odbywają się zgodnie z planem dla macierzystego kierunku.  

 

Absolwent modułu nauczycielskiego będzie przygotowany do nauczania na danym etapie 

edukacyjnym  przedmiotu zgodnego ze studiowanym kierunkiem studiów, co zostaje potwierdzone 

zapisem w suplemencie oraz wydaniem stosowanego zaświadczenia przez Kierownika podstawowej 

jednostki organizacyjnej.  

 

Studentom studiów pierwszego stopnia umożliwia się kształcenie wyłącznie w ramach przygotowania 

do wykonywania zawodu nauczyciela na II etapie edukacyjnym (w szkole podstawowej). 

 

Studentom studiów drugiego stopnia umożliwia się kształcenie wyłącznie w ramach przygotowania 

do wykonywania zawodu nauczyciela na II etapie edukacyjnym (w szkole podstawowej) lub na III i IV 

etapie edukacyjnym (w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej). 

 



Studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia umożliwia się kształcenie w zakresie 

nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) w ramach przygotowania do 

wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej (II etap edukacyjny) lub w 

gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej (III i IV etap edukacyjny).  

Kształcenie w zakresie nauczania kolejnego przedmiotu odbywa się wg zasad dla kształcenia 

z pierwszego przedmiotu. Za rekrutację oraz kształcenie w ramach kolejnego przedmiotu 

odpowiedzialne są Jednostki prowadzące dany kierunek studiów.  

 

Na studiach pierwszego stopnia moduł nauczycielski może być realizowany na kierunkach: 

− Geografia,  

− Historia,  

− Biologia,  

− Edukacja techniczno-informatyczna 

− Inżynieria materiałowa 

− Inżynieria bezpieczeństwa 

− Filologia o spec. filologia angielska,  

− Filologia o spec. filologia rosyjska (bez znajomości języka rosyjskiego),  

− Filologia o spec. filologia rosyjska (ze znajomością języka rosyjskiego),  

− Filologia o spec. germanistyka,  

− Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim (bez znajomości języka 

niemieckiego),  

− Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim (ze znajomością języka 

niemieckiego),  

− Filologia o spec. lingwistyka stosowana j.angielski z j.arabskim,  

− Filologia o spec. lingwistyka stosowana j.angielski z j.rosyjskim,  

− Filologia o spec. lingwistyka stosowana j.niemiecki z j.rosyjskim,  

− Filologia polska,  

− Filozofia,  

− Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, 

− Informatyka, 

− Matematyka. 

Na studiach drugiego stopnia  moduł nauczycielski może być realizowany na kierunkach: 

− Biologia 

− Edukacja techniczno-informatyczna  

− Filologia o spec. filologia angielska 

− Filologia o spec. filologia rosyjska 

− Filologia o spec. filologia stosowana z językiem niemieckim 

− Filologia o spec. germanistyka 

− Filologia o spec. lingwistyka stosowana j.angielski z j.niemieckim 

− Filologia o spec. lingwistyka stosowana j.angielski z j.rosyjskim 

− Filologia o spec. lingwistyka stosowana j.niemiecki z j.rosyjskim 

− Filologia polska 

− Filozofia 

− Fizyka 

− Geografia 

− Historia 

− Matematyka 

− Mechatronika 

 

 

 

 



 

   

kategorie treści terminy 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 21 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).  

 

Zarządzenie Rektora dot. Modułu nauczycielskiego  

Zarządzenie  Rektora dot. Organizacji roku akademickiego 

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela (Dz. U. poz. 131), 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń 

związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251 poz. 1852 z późn. zm.) 

 

Regulamin praktyk zawodowych 

Podmioty 

odpowiedzialne 
Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia  

Uczelniany Zespół ds. Realizacji Standardów Kształcenia Nauczycieli  

Studium Pedagogiczne  

Studium Praktyk Zawodowych 

Instytut Psychologii/ Zakład Edukacji Technicznej i Informatycznej z Instytutu Techniki 

Jednostki prowadzące kierunki studiów wyższych, które umożliwiają studentom kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 

Pracownicy administracji podstawowej jednostki organizacyjnej UKW prowadzące kierunki studiów wyższych, które umożliwiają studentom kształcenie 

przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 

Pracownicy administracji Studium Pedagogicznego odpowiedzialni za wprowadzanie danych do sytemu USOS Pracownicy administracji odpowiedzialni za działanie 

sytemu USOS 

Studenci 

Termin 

obowiązywania 

 

obowiązuje od 1.10.2013r. 

 

 

 

 

 

 

Procedura realizacji modułu nauczycielskiego na UKW



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia 

sprawuje nadzór nad właściwą realizacją i modyfikacją procedury realizacji modułu nauczycielskiego na bieżąco 

 

Uczelniany Zespół ds. Realizacji Standardów Kształcenia Nauczycieli 

sporządza i modyfikuje procedurę realizacji modułu nauczycielskiego 

weryfikuje realizację modułu nauczycielskiego 

w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku 

akademickim 

Studium Pedagogiczne organizuje proces kształcenia na studiach wyższych przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela na bieżąco 

przygotowuje i modyfikuje sylabusy przedmiotów z przygotowania w zakresie pedagogiczno - dydaktycznym, zajęć z 

emisji głosu i praktyk z modułu II 

na początku cyklu, nie później niż na 14 dni 

przed rozpoczęciem cyklu 

realizuje zajęcia z przygotowania w zakresie pedagogiczno - dydaktycznym, zajęcia z emisji głosu oraz praktyki z modułu 

II 

zgodnie z planem studiów 

weryfikuje efekty kształcenia z opisów przedmiotów na zasadach ogólnych przyjętych w Uczelni 

przechowuje sylabusy przedmiotów prowadzonych zajęć w trakcie kształcenia przygotowującego do zawodu 

nauczyciela 

na zasadach ogólnych przyjętych w Uczelni 

Studium Praktyk Zawodowych 

realizuje zajęcia z praktyki z modułu II zlecone przez Studium Pedagogiczne zgodnie z planem studiów 

zapewnia obsługę administracyjną realizacji praktyk na zasadach ogólnych obowiązujących w Uczelni na bieżąco 

Instytut Psychologii/Zakład Edukacji Technicznej i Informatycznej z Instytutu Techniki 

przygotowują i modyfikują sylabusy przedmiotów z psychologii oraz przekazuje je do Studium Pedagogicznego na początku cyklu, nie później niż na 14 dni 

przed rozpoczęciem cyklu 

realizują zajęcia z psychologii/ technologii informacyjnych w edukacji zgodnie z planem studiów 

weryfikują efekty kształcenia z opisów przedmiotów na zasadach ogólnych przyjętych w Uczelni 



 

Pracownicy administracji podstawowej jednostki organizacyjnej UKW prowadzące kierunki studiów wyższych, które umożliwiają studentom kształcenie 
przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 

Pracownicy administracji Studium Pedagogicznego odpowiedzialni za wprowadzanie danych do sytemu elektronicznego USOS 

 

Jednostki prowadzące kierunki studiów wyższych, które umożliwiają studentom kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 

przygotowują i modyfikują sylabusy przedmiotów z dydaktyki przedmiotowej, praktyki z modułu III oraz przekazują je 

do Studium Pedagogicznego 

na początku cyklu, nie później niż na 14 dni 

przed rozpoczęciem cyklu 

realizują zajęcia z dydaktyki przedmiotowej oraz praktyki z modułu III zgodnie z planem zgodnie z planem studiów 

weryfikują efekty kształcenia z opisów przedmiotów na zasadach ogólnych przyjętych w Uczelni 

przeprowadzają rekrutację studentów do kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela nie później niż na miesiąc przed 

rozpoczęciem cyklu 

dokonują rozliczenia studentów na podstawie wystawianych kart egzaminacyjnych i protokołów zgodnie z organizacją roku akademickiego 

wydają i przekazują decyzje administracyjne związane z realizacją kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu nauczyciela 

na bieżąco 

wprowadzają i modyfikują dane w systemie elektronicznym na bieżąco 

wydają zaświadczenie/ świadectwo o ukończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela po zakończeniu cyklu 

wprowadzają i modyfikują dane studentów oraz pracowników realizujących kształcenie przygotowujące do 

wykonywania zawodu nauczyciela w systemie elektronicznym USOS - tworzą zbiorczą bazę danych uczestników 

kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela w oparciu o dane z jednostek prowadzących macierzysty 

kierunek studiów 

zgodnie z Zarządzeniem Rektora 

wprowadzają do systemu USOS plany studiów (harmonogramy) oraz dokonują zmian w planach studiów 

zatwierdzanych przez Prorektora ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia 

zgodnie z Zarządzeniem Rektora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania  



 

 
 

 

 

 

 

 

Przypisują nauczycielom akademickim realizowanych zajęć w oparciu o dane z jednostek prowadzących macierzysty 

kierunek studiów 

zgodnie z Zarządzeniem Rektora 

 

Pracownicy administracji odpowiedzialni za działanie systemu elektronicznego USOS 

Umożliwiają  studentom zapisy na zajęcia  

zgodnie z harmonogramem planowania zajęć 

dydaktycznych ustalonych na dany rok 

akademicki 

Zapisują na zajęcia zgodnie z harmonogramem planowania zajęć 

dydaktycznych ustalonych na dany rok 

akademicki 

 


