Sylwetka absolwenta
Studia podyplomowe pod nazwą Nauczanie języka obcego na etapie wczesnoszkolnym
nadają kwalifikacje do nauczania języka obcego na I etapie edukacyjnym.
Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do realizowania zadań
zawodowych (dydaktycznych), wynikających z roli nauczyciela języka obcego na etapie
wczesnoszkolnym, w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających
kształceniu i rozwijaniu języka obcego u uczniów. Absolwent posiada wiedzę z zakresu
współczesnych teorii dotyczących uczenia się i nauczania wybranego języka obcego oraz
różnorodnych uwarunkowań tych procesów, wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki
nauczania wybranego języka obcego na etapie wczesnoszkolnym, a także umiejętności i
kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych na lekcji języka obcego
na etapie wczesnoszkolnym. Ponadto absolwent posługuje się w mowie i w piśmie wybranym
językiem obcym na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i
ma wiedzę z zakresu kultury krajów wybranego obszaru językowego. Zdobyte kwalifikacje
uprawniają absolwenta do nauczania wybranego języka obcego na I etapie edukacyjnym, przy
czym poziom językowy musi zostać potwierdzony odpowiednim świadectwem, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można
zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia
nauczycieli (Dz.U. 2009 nr 50 poz. 400).
Studia podyplomowe adresowane są do czynnych zawodowo nauczycieli, posiadających
co najmniej tytuł licencjata. Studia nadają kwalifikacje na poziomie 6. Polskiej Ramy Kwalifikacji i
są zgodne z Ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli wynikającymi z
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) nadają uprawnienia do pracy na I etapie edukacyjnym (obejmujący klasy I-III szkoły
podstawowej - edukacja wczesnoszkolna), przy czym poziom językowy musi zostać potwierdzony
odpowiednim świadectwem.

