SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA – FILOLOGIA ROMAŃSKA, WŁOSKA I HISZPAŃSKA
STUDIA I i II STOPNIA
Program specjalizacji nauczycielskiej w Instytucie Filologii Romańskiej UAM
pozwalającej uzyskać uprawnienia do nauczania języków: francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego
w szkołach podstawowych (studia I stopnia) i ponadpodstawowych (studia II stopnia)
od roku akademickiego 2020/2021
UWAGA: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie Standardu kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. RP z dnia 2 sierpnia 2019, poz. 1450), od roku 2019/2020 nie jest możliwe
przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela jedynie w toku studiów pierwszego stopnia, nawet do nauczania danego przedmiotu
(czy prowadzenia zajęć) jedynie w szkole podstawowej. Student uzyska kwalifikacje do nauczania danego języka w szkole podstawowej i
w szkole ponadpodstawowej po zakończeniu realizacji programu specjalizacji nauczycielskiej również na studiach magisterskich.
Studenci studiów magisterskich, którzy ukończyli studia licencjackie na kierunku filologia romańska, włoska lub hiszpańska i nie posiadają
kwalifikacji do nauczania języka francuskiego, włoskiego lub hiszpańskiego w szkole podstawowej, zobowiązani są do zaliczenia
wszystkich przedmiotów z programu specjalizacji nauczycielskiej na studiach I stopnia oraz przedmiotu z programu studiów I
stopnia filologii romańskiej, włoskiej lub hiszpańskiej Technologie informacyjne.

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)
Przedmiot
Podstawy dydaktyki języków obcych I
(szkoła podstawowa)
Emisja głosu
Podstawy pedagogiki dla nauczycieli I
(szkoła podstawowa)
Podstawy psychologii dla nauczycieli I
(szkoła podstawowa)
Dydaktyka języka francuskiego/włoskiego I.1
(w szkole podstawowej)
Dydaktyka języka francuskiego/włoskiego I.2
(w szkole podstawowej)
Dydaktyka języka hiszpańskiego I.1
(w szkole podstawowej)
Podstawy pedagogiki dla nauczycieli I
(szkoła podstawowa)
Podstawy psychologii dla nauczycieli I
(szkoła podstawowa)
Dydaktyka języka francuskiego/włoskiego I.3
(w szkole podstawowej)
Dydaktyka języka hiszpańskiego I.2
(w szkole podstawowej)
Dydaktyka języka hiszpańskiego I.3
(w szkole podstawowej)
Laboratorium pedagogiczne – przygotowanie
do praktyki psychologiczno-pedagogicznej I
(w szkole podstawowej)
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Laboratorium psychologiczne – przygotowanie
do praktyki psychologiczno-pedagogicznej I
(w szkole podstawowej)
Prawne aspekty pracy szkoły
Pierwsza pomoc przedmedyczna
BHP w zawodzie nauczyciela
– bezpieczeństwo uczniów w szkole
Praktyka dydaktyczna I
(w szkole podstawowej)
Uwaga!
Praktykę realizuje się w semestrze 3 i 4,
ale dokumentacja rozliczana jest w semestrze 5.
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna I
(w szkole podstawowej)
Uwaga!
Praktykę realizuje się w semestrze 3 i 4,
ale dokumentacja rozliczana jest w semestrze 5.
Laboratorium pedagogiczne – ewaluacja
praktyki psychologiczno-pedagogicznej I
(w szkole podstawowej)
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STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)
Przedmiot
Podstawy pedagogiki dla nauczycieli II
(szkoła ponadpodstawowa)
Podstawy psychologii dla nauczycieli II
(szkoła ponadpodstawowa)
Podstawy dydaktyki języków obcych II
z elementami emisji głosu
(szkoła ponadpodstawowa)
Laboratorium pedagogiczne – przygotowanie
do praktyki psychologiczno-pedagogicznej II
(w szkole ponadpodstawowej)
Laboratorium psychologiczne – przygotowanie
do praktyki psychologiczno-pedagogicznej II
(w szkole ponadpodstawowej)
Dydaktyka języka francuskiego/włoskiego/hiszpańskiego
II.1
(w szkole ponadpodstawowej)
Dydaktyka języka francuskiego/włoskiego/hiszpańskiego
II.2
(w szkole ponadpodstawowej)
Praktyka dydaktyczna II
(w szkole ponadpodstawowej)
Uwaga!
Praktykę realizuje się w semestrze 3 i 4,
ale dokumentacja rozliczana jest w semestrze 4.
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna II
(w szkole ponadpodstawowej)
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Uwaga!
Praktykę realizuje się w semestrze 3 i 4,
ale dokumentacja rozliczana jest w semestrze 4.
Laboratorium psychologiczne – ewaluacja
praktyki psychologiczno-pedagogicznej II
(w szkole ponadpodstawowej)

lab.

10

zal. na oc.

1

09-N-LPsE2-4M-11

