
 

 

 

Sylwetka absolwenta  

Studia podyplomowe pod nazwą Nauczania języka polskiego jako obcego (dalej: jpjo) 

nadają kwalifikacje do nauczania języka polskiego cudzoziemców oraz Polaków powracających do 

kraju po okresie nieobecności i braku kontaktu z polszczyzną czy też urodzonych za granicą dzieci 

polskich reemigrantów.  

Absolwent ma kwalifikacje do uczenia jpjo w zakresie wszystkich sprawności: rozumienie 

ze słuchu, rozumienie tekstów czytanych, poprawność gramatyczna, mówienie, pisanie. Potrafi 

stosować współczesne metody glottodydaktyczne w zakresie nauczania gramatyki języka 

polskiego, ortografii, słownictwa, tworzenia tekstów użytkowych, korzystania z tekstów kultury, 

a także kształcenia kompetencji stylistycznych i komunikacyjnych. Umie przygotować lekcję jpjo  

i zajęcia uzupełniające. Zna zakres kompetencji językowych określony przez europejskie 

standardy nauczania (A1-C2). Potrafi diagnozować i testować znajomość jpjo. Zna dostępne na 

rynku podręczniki do jpjo i sposoby korzystania z nich, umie też posiłkować się technikami 

multimedialnymi w nauczaniu (nagrania, prezentacje, filmy, platforma e-lerningowa).  

Ma podstawową wiedzę logopedyczną, która umożliwia podjęcie działań terapeutycznych wobec 

osób z trudnościami w rozumieniu i artykułowaniu mowy wynikłymi z odmienności systemów 

języków natywnego i nabywanego.  

Absolwent posiada też kompetencje do nauczania o polskiej obyczajowości, stylu życia, 

mentalności itp. Jest przygotowany do pracy z osobami z różnych krajów i kultur. Rozumie 

uwarunkowania płynące z faktu przynależności nauczanych do różnych wspólnot językowych, 

narodowych, religijnych itp. Rozumie problemy adaptacyjne ludzi przeniesionych do obcego 

otoczenia językowo-kulturowego i potrafi zaradzić im. Jest osobą otwartą, tolerancyjną, 

prezentującą przyjazną postawę wobec ludzi i umiejącą tę postawę kształtować u innych. 

Studia podyplomowe adresowane są do czynnych zawodowo nauczycieli, posiadających 

pełne kwalifikacje zawodowe (wykształcenie magisterskie). Studia nadają kwalifikacje na 

poziomie 7. 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 we wszystkich typach 

szkół i rodzajach placówek.  

 


