Zarządzenie Nr 224/2021/2022
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie utworzenia
Studiów Podyplomowych Kształcenia Nauczycieli Języków Wschodniosłowiańskich
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 Kształcenia
Nauczycieli Języków Wschodniosłowiańskich, zwane dalej Studiami.
§2
1. Absolwent Studiów uzyskuje przygotowanie pedagogiczne, obejmujące przygotowanie
psychologiczno-pedagogiczne i przygotowanie dydaktyczne do wykonywania zawodu
nauczyciela j. rosyjskiego lub j. ukraińskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
2. Absolwent Studiów:
− jest wyposażony w niezbędny zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu
psychologii, pedagogiki i dydaktyki wybranego języka wschodniosłowiańskiego
(rosyjskiego lub ukraińskiego),
− posiada szeroką wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, w aspekcie
psychologicznym oraz społecznym, ugruntowaną i poszerzoną w odniesieniu do
odpowiednich etapów edukacyjnych,
− potrafi sprawnie posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz
dydaktyki w celu dogłębnego diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji
pedagogicznych oraz trafnego dobierania strategii realizowania działań praktycznych na
poszczególnych etapach edukacyjnych,
− jest wyposażony w poszerzoną i ugruntowaną wiedzę na temat procesów komunikowania
interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości i zakłóceń,
− legitymuje się dogłębną i uporządkowaną wiedzą na temat metodyki wykonywania zadań norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności
pedagogicznej.
− posiada umiejętność gromadzenia, selekcjonowania i przetwarzania informacji,
projektowania programów nauczania przedmiotu, scenariuszy i konspektów lekcji,
ewaluowania wiedzy, umiejętności i kompetencji uczniów w zakresie przedmiotu
nauczania.
− posiada pogłębione umiejętności w zakresie dokonywania obserwacji różnorakich sytuacji
i zdarzeń pedagogicznych przy użyciu różnych metod, potrafi wykorzystywać i integrować
wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania
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i interpretowania złożonych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów
zachowań ich uczestników,
− potrafi samodzielnie i z wykorzystaniem różnorakich technologii oraz kanałów
informacyjnych (w języku polskim i rosyjskim) zdobywać i integrować szczegółową wiedzę
oraz rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną
(dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą).
− jest w stanie samodzielnie doskonalić swoje umiejętności zawodowe, przestrzegać etyki
zawodu nauczycielskiego, opiekować się grupą i modelować relacje między uczniami,
− jest przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych zadań szkoły.
§3
Na Studia mogą być przyjęci absolwenci studiów magisterskich w zakresie filologii rosyjskiej /
filologii ukraińskiej lub innej specjalności studiów z językiem kierunkowym rosyjskim/ukraińskim
(np. filologii rosyjskiej z filologią angielską, filologii rosyjskiej z filologią ukraińską, filologii rosyjskiej
z lingwistyką stosowaną, filologii ukraińskiej z filologią angielską, itd.)
§4
Rekrutacja na Studia będzie odbywała się zgodnie z zasadami określonymi przez kierownika
Studiów.
§5
Zajęcia prowadzone będą w systemie 3-semestralnym, zgodnie z programem Studiów ustalonym
przez Senat UAM.
§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 Kształcenia
Nauczycieli Języków Wschodniosłowiańskich.
§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
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