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Zarządzenie nr 7/2020/2021 
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 7 września 2020 roku 
w sprawie zadań i struktury  

Ośrodka Koordynacyjno-Programowego Kształcenia Nauczycieli 
 

Na podstawie § 81 Statutu UAM zarządzam: 

 

§ 1 
Podstawowym zadaniem Ośrodka Koordynacyjno-Programowego Kształcenia 
Nauczycieli, zwanego dalej Ośrodkiem, jest inicjowanie i koordynowanie działań 
Uniwersytetu związanych z przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela 
studentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów 
magisterskich oraz słuchaczy studiów podyplomowych. 
 

§ 2 
Do zadań Ośrodka Koordynacyjno-Programowego Kształcenia Nauczycieli należy w 
szczególności: 
1) koordynowanie programowe i organizacyjne kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie zajęć psychologiczno-
pedagogicznych: 

 a) koordynowania zapotrzebowania Wydziałów na realizację zajęć w ramach 
modułu psychologiczno-pedagogicznego, 

 b) zapewnienie obsady zajęć psychologiczno-pedagogicznych, 
 c) przygotowania indywidualnych obciążeń nauczycieli akademickich 

prowadzących zajęcia w ramach kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela. 

2) koordynowania i monitorowanie zmian programowych w ramach kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela związanych z 
dostosowaniem programu studiów do aktualnych regulacji prawnych: 

 a) monitorowanie prawnych regulacji dotyczących kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, 

 b) inicjowanie i koordynowanie zmian programowych, 
 c) na wniosek rady programowej kierunku studiów opiniowanie programów 

studiów na kierunkach i specjalnościach przygotowujących do wykonywania 
zawodu nauczyciela, 

 d) opracowanie programu kształcenia w zakresie zajęć psychologiczno-
pedagogicznych. 
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3) Wsparcie informacyjno-konsultacyjne studentów oraz jednostek organizacyjnych 
Uniwersytetu prowadzących kształcenie przygotowujące do wykonywania 
zawodu nauczyciela: 

 a) prowadzenie strony www o charakterze informacyjnym (regulacje prawne 
dotyczące kształcenia nauczyciela, struktura, program i przebieg kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w ramach 
Uniwersytetu), 

 b) bieżący kontakt konsultacyjno-informacyjny z Wydziałami prowadzącymi 
kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela. 

4) Inicjowanie i prowadzenie działań ukierunkowanych na dbanie o jakość 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela: 

 a) wymiana i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, 

 b) kontakt informacyjno-konsultacyjny z kadrą nauczycieli akademickich 
prowadzących zajęcia psychologiczno-pedagogiczne, 

 c) organizacja wydarzeń ukierunkowanych na podnoszenie profesjonalnych 
kompetencji nauczycieli akademickich. 

 
§ 3 

1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor powoływany przez Rektora na okres kadencji.  
2. Organem doradczym Ośrodka jest Rada Programowa powoływana przez 

Rektora na okres kadencji. Przewodniczącym Rady Programowej jest Dyrektor 
Ośrodka. 

 
§ 4 

Siedzibą ośrodka jest Wydział Studiów Edukacyjnych. 
 

§ 5 
Ośrodek finansowany jest ze środków własnych Uniwersytetu oraz środków 
pozyskanych z krajowych środków budżetowych i pozabudżetowych a także źródeł 
zagranicznych (w tym ze środków Unii Europejskiej). 
 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

REKTOR 
 
 

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 


