
 

Załącznik do zarządzenia Nr 14 Rektora UMK z dnia 7 lutego 2020 r. 

Przedmioty kształcenia nauczycieli na studiach wyższych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu* 

 

Tabela 1. Zajęcia z przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu 

 

Grupy zajęć** Zajęcia Formy zajęć, liczba godzin ECTS Łącznie 

ECTS 

B. 

Przygotowanie 

psychologiczno-

pedagogiczne 

B.1. Psychologia  

 

B.1.1. Psychologia I – wykład – 30 godz.  

           Psychologia I – ćwiczenia – 30 godz. 

2  

 

 

 

10 

B.1.2. Psychologia II – wykład – 15 godz. 

           Psychologia II – ćwiczenia – 15 godz. 

2 

B.2. Pedagogika B.2.1. Pedagogika I – wykład – 30 godz.  

           Pedagogika I – ćwiczenia – 30 godz. 

2 

B.2.2. Pedagogika II – wykład – 15 godz.  

           Pedagogika II – ćwiczenia – 15 godz. 

2 

 B.3. Praktyki 

zawodowe 

B.3.    Praktyka pedagogiczna – 30 godz. 2 

C.  

Podstawy dydaktyki  

i emisja głosu 

C. Podstawy dydaktyki  C.1. Podstawy dydaktyki – wykład – 30 godz. 1  

3 
C. Emisja głosu C.2. Emisja głosu*** – 30 godz.  2 

* Wydziały prowadzące studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela mają dowolność w rozkładzie  

   przedmiotów w planach studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, z uwzględnieniem w miarę możliwości poniższych zaleceń: 

Zajęcia B.1.1. są realizowane nie później niż zajęcia B.2.1.  

Zajęcia B.1.2. są realizowane nie później niż zajęcia B.2.2.  

Zajęcia B.1.1. są realizowane nie później niż zajęcia B.2.1. 

Zajęcia B.1.2. są realizowane nie później niż zajęcia B.2.2. 

 Zajęcia B.3. są realizowane po zajęciach B.1.1. 

Zajęcia C.1. są realizowane po zajęciach B.2.1., ale przed zajęciami z grupy D. i E. 

Zajęcia C.2. są realizowane przed zajęciami z grupy D. i E. 

Praktyki metodyczne są realizowane po odbyciu części lub całości godzin z dydaktyki (metodyki) przedmiotowej. 

** Nazwy grup zajęć są zgodne z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450) 

*** Z zastrzeżeniem §6 ust. 3. i 4. niniejszego zarządzenia.  



 

Tabela 2. Zajęcia z przygotowania dydaktycznego do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć 

 

Grupa zajęć Uprawnienia do nauczania 

pierwszego przedmiotu 

Forma zajęć, liczba godzin Łącznie 

ECTS**** 

D. 

Przygotowanie dydaktyczne  

do nauczania pierwszego 

przedmiotu lub prowadzenia 

pierwszych zajęć  

Jeden przedmiot prowadzony  

w szkole podstawowej  

i szkole ponadpodstawowej 

D.1.A. 

Dydaktyka (metodyka) 

przedmiotowa –  

co najmniej 150 godz. 

D.2.A. 

Praktyka metodyczna –  

120 godz. 

 

 

15 

Jeden przedmiot prowadzony  

w szkole podstawowej  

albo szkole ponadpodstawowej 

D.1.B. 

 Dydaktyka (metodyka) 

przedmiotowa –  

co najmniej 90 godz. 

D.2.B. 

Praktyka metodyczna –  

60 godz. 

 

 

7 

 
 

 

Tabela 3. Zajęcia z przygotowania dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia kolejnych zajęć 

 

Grupa zajęć Uprawnienia do nauczania 

kolejnego przedmiotu 

Forma zajęć, liczba godzin Łącznie 

ECTS**** 

E. 

Przygotowanie dydaktyczne  

do nauczania kolejnego 

przedmiotu lub prowadzenia 

kolejnych zajęć  

Kolejny przedmiot 

prowadzony w szkole 

podstawowej i szkole 

ponadpodstawowej 

E.1.A. 

Dydaktyka (metodyka) 

przedmiotowa – 

co najmniej 90 godz. 

E.2.A. 

Praktyka metodyczna –  

90 godz. 

 

 

7  

Kolejny przedmiot 

prowadzony w szkole 

podstawowej albo szkole 

ponadpodstawowej 

E.1.B.  

Dydaktyka (metodyka) 

przedmiotowa –  

co najmniej 60 godz.  

E.2.B.  

Praktyka metodyczna –  

60 godz.  

 

 

6  

 
 

**** Wydziały prowadzące studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela mają dowolność w rozkładzie punktów ECTS na zajęcia z  

dydaktyki (metodyki) przedmiotowej i praktykę metodyczną, z zachowaniem wymaganej w rozporządzeniu łącznej minimalnej liczby punktów ECTS. 

 

 


