27.09.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.09.2017
Podyplomowe Studia Polonistyczne – kwalifikacyjne
Instytucja: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Miasto: Bydgoszcz
Tryb: zaoczne
Rodzaj oferty: Studia podyplomowe
Data ogłoszenia: 21.08.2017

Studia o charakterze kwalifikacyjnym, skierowane do absolwentów wyższych
uczelni, którzy legitymują się dyplomem wyższych studiów magisterskich
filologicznych lub innych kierunków humanistycznych oraz uprawnieniami do
wykonywania zawodu nauczyciela na II, III i IV stopniu edukacji.

Ukończenie studiów gwarantuje uzyskanie uprawnień do nauczania języka
polskiego na II, III i IV etapie edukacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczną wiedzę i umiejętności
niezbędne do podjęcia nauczania języka polskiego. Kształcenie obejmuje:
• Blok przedmiotów dających podbudowę teoretyczną do kształcenia
literackiego, poprzez wskazanie i przybliżenie głównych problemów, motywów
i kontekstów dzieł literackich omawianych na różnych etapach edukacji.
• Blok przedmiotów przygotowujących do analizowania i interpretowania
tekstów literackich oraz innych tekstów kultury (w tym filmu).
• Blok przedmiotów dających podbudowę teoretyczną do kształcenia
językowego na poszczególnych etapach edukacji, poprzez wprowadzenie
niezbędnej w szkole, funkcjonalnej wiedzy o systemie językowym, historii
języka i poprawności językowej.
• Blok przedmiotów dydaktycznych służących budowaniu warsztatu nauczyciela
polonisty w zakresie dydaktyki szczegółowej (m.in. przygotowywanie
scenariuszy lekcji języka polskiego, sprawdzanie i recenzowanie prac
uczniowskich, metodykę ortografii, metodykę kształcenia form wypowiedzi),
emisji głosu, retoryki oraz pracy z uczniem dysfunkcyjnym.
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Studia zakończy obrona pracy dyplomowej w formie projektu dydaktycznego,
bazującego na wiedzy i umiejętnościach zdobytych w ramach przedmiotów
teoretycznych i praktycznych.
Wszystkie informacje o terminach, dokumentach na
www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl/kierunek/polonistyka/.
Kierownik: dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. UKW
Kontakt:
Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa
ul. Jagiellońska 11, pok. 23 (II pietro)
tel.(52) 321-31-81
e-mail sekret1@ukw.edu.pl

Wysokość czesnego: 1800 zł za semestr
Długość trwania kursu: 3 semestry
Słowa kluczowe: kwalifikacje nauczycielskie, dydaktyka
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