Rektor

Zarządzenie Nr 64/2020/2021
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 22 lutego 2021 r.
zmieniające Zarządzenie nr 32/2005/2006 Rektora UAM z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie utworzenia
Podyplomowych Studiów Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego, z późn. zm.

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 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), zar ządzam co
następuje:
§1
W Zarządzeniu nr 32/2005/2006 Rektora UAM z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia
Podyplomowych Studiów Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego, z późn. zm., wprowadza
się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tworzy się Studia Podyplomowe
Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego, zwane dalej Studiami.
2. Studia, o których mowa w ust. 1, realizowane są przez Wydział Anglistyki.”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Absolwenci Studiów uzyskują przygotowanie pedagogiczno-dydaktyczne do
wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych.
2. Po ukończeniu Studiów, słuchacz będzie wyposażony w niezbędną wiedzę oraz
praktyczne umiejętności, które pozwolą mu dostosować odpowiednio dobrane techniki,
procedury i materiały dydaktyczne do potrzeb nauczanej grupy i kontekstu
edukacyjnego. W oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności, będąc kreatywnym
i refleksyjnym nauczycielem, będzie potrafił projektować i prowadzić kursy językowe
w sposób efektywny, zróżnicowany i ciekawy.”;
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Studia przeznaczone są dla:
a) absolwentów studiów wyższych magisterskich kierunku filologia angielska (lub
pokrewnego), którzy podczas studiów nie realizowali specjalizacji nauczycielskiej,
b) absolwentach studiów wyższych magisterskich kierunków innych niż filologia
angielska, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje pedagogiczno-dydaktyczne do
nauczania języka angielskiego a znają język angielski na poziomie B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
c) czynnych nauczycieli języka angielskiego bez kwalifikacji pedagogicznodydaktycznych do nauczania języka angielskiego, którzy chcieliby uzupełnić
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brakujące kwalifikacje w zakresie psychologii i pedagogiki, dydaktyki
przedmiotowej, emisji głosu, i znają język angielski na minimalnym poziomie B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, oraz są absolwentami
studiów magisterskich.”;
4) po § 3 dodaje się § 3a o brzmieniu:
„Zajęcia prowadzone będą w systemie 3-semestralnym zgodnie z programem Studiów
uchwalonym przez Senat UAM.”;
5) § 7 otrzymuje brzmienie:
„Absolwenci Studiów otrzymają świadectwo
Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego.”;
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6) § 8 otrzymuje brzmienie:
„Pracą Studiów kieruje nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy
doktora, powołany przez Rektora na Wniosek Dziekana Wydziału Anglistyki.”;
7) § 9 otrzymuje brzmienie:
„1. Dokumentację Studiów prowadzi Wydział Anglistyki.
2. Sposób dokumentowania realizacji Studiów
podyplomowych UAM.”;
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8) § 10 otrzymuje brzmienie:
„Studia podlegają Dziekanowi Wydziału Anglistyki.”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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