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Zarządzenie Nr 289/2022/2023 

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
z dnia 16 stycznia 2023 roku 

w sprawie utworzenia  

Studiów Podyplomowych doskonalących wiedzę i umiejętności w zakresie nauczania 

języka polskiego jako obcego, drugiego lub odziedziczonego wśród dzieci 

 i młodzieży polonijnej 

 
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) zarządzam, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tworzy się Studia Podyplomowe doskonalące 

wiedzę i umiejętności w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, drugiego lub 

odziedziczonego wśród dzieci i młodzieży polonijnej, zwane dalej Studiami. 

 

§ 2 
1. Studia przygotowują do pracy lektorów i nauczycieli języka polskiego jako obcego oraz 

wykładowców kultury polskiej. Studia przygotowują do pracy stacjonarnej i zdalnej za granicą. 
2. Studia umożliwiają słuchaczom poznanie zagadnień dydaktyki języka polskiego/drugiego/języka 

pochodzenia, w tym glottodydaktycznych aspektów edukacji szkolnej oraz zapoznanie się 
z modelami kształcenia językowego dzieci z doświadczeniem migracji. Słuchacze poznają 
najnowsze koncepcje współczesnej glottodydaktyki polonistycznej oraz techniki nauczania 
i formy realizacji zajęć warsztatowych z uwzględnieniem perspektywy psychologicznej 
i pedagogicznej, uwrażliwiające na różnorodność kulturową i specyfikę kultury polskiej 
w kontekście europejskim i uniwersalnym.  

3. W programie Studiów przewidziano szkolenie z zakresu metodyki nauczania prowadzonego 
online w oparciu o autorski program i materiały, z wykorzystaniem najnowszych metod nauczania 
zdalnego i nowoczesnych technologii, takich jak: wideokonferencje, platformy, aplikacje, media 
społecznościowe, animacje, gry i quizy językowe.  

 
§ 3 

Na Studia mogą być przyjęci kandydaci posiadający: 
1) tytuł zawodowy magistra, 
2) znajomość języka polskiego na poziomie B2, 
3) przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym. 

 
§ 4 

Rekrutacja na Studia będzie odbywała się zgodnie z zasadami określonymi przez kierownika 
Studiów.  

 
§ 5 

Zajęcia prowadzone będą w systemie 2-semestralnym, zgodnie z programem Studiów ustalonym 
przez Senat UAM. 
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§ 6 
Pracą Studiów kieruje nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora 
powołany przez Rektora. 

 
§ 7 

Sposób dokumentowania realizacji Studiów określa Regulamin studiów podyplomowych UAM. 

 
§ 8 

Absolwenci Studiów otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych doskonalących 
wiedzę i umiejętności w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, drugiego lub 
odziedziczonego wśród dzieci i młodzieży polonijnej. 

 
§ 9 

Studia, o których mowa w § 1, prowadzone będą, począwszy od roku akademickiego 2022/2023. 

 
§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

REKTOR 
 

 
Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 

 


