Zarządzenie Dziekana WNB nr 1/2016
z dnia 18 stycznia 2016 roku
w sprawie wprowadzenia procedury realizowania modułowego
przygotowania do zawodu nauczyciela (MPN)

Na podstawie Uchwały Senatu UWr nr 109/2011 z dnia 30.11.2011 r. oraz Zarządzenia
Rektora nr 5/2012 z dnia 23.01.2012 r. zarządzam, co następuje:
§ 1. Na Wydziale Nauk Biologicznych wprowadza się procedurę realizowania modułowego
przygotowania do zawodu nauczyciela (MPN), która stanowi

załącznik nr 1 do

zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia jego wprowadzenia.

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych
dr hab. prof. Dariusz Skarżyński
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1. Cel i zakres procedury
Procedura opisuje tryb postępowania w przypadku podjęcia przez studenta
modułowego przygotowania do zawodu nauczyciela.
2. Pojęcia
Modułowe

przygotowanie

do

zawodu

nauczyciela

(MPN)

zwane

również

modułowym kształceniem nauczycieli lub modułowym kształceniem pedagogicznodydaktycznym

jest

nauczycielskich

postępowaniem

przez

studentów

prowadzącym

do

uzyskania

kierunków/specjalności

nie

uprawnień
będących

kierunkami/specjalnościami nauczycielskimi.
3. Odpowiedzialność
Prodziekan ds. dydaktycznych – podejmowanie decyzji w zakresie postępowań
MPN.
Pełnomocnik

dziekana

ds. dydaktyki

–

informowanie

studentów

o

MPN,

sporządzanie list studentów przystępujących/rezygnujących z MPN, monitorowanie
kształcenia w zakresie MPN.
Dziekanat – gromadzenie informacji w zakresie MPN.
Sekretariat dydaktyczny - wprowadzanie danych do USOS w zakresie MPN.
4. Opis postępowania
4.1.

Termin

Student występuje z wnioskiem o przystąpienie do MPN (zał. F-01.) z końcem
I semestru studiów I stopnia.
Rezygnacja z MPN może mieć miejsce w dowolnym momencie kształcenia pod
warunkiem, że wniosek o rezygnację zostanie złożony w Dziekanacie przed
rozpoczęciem semestru.
MPN obejmuje kształcenie w czasie siedmiu semestrów, zatem jest kontynuowane
na studiach II stopnia. Student zamierzający kontynuować realizację MNP na
II stopniu studiów składa stosowny wniosek (zał. F-01.) w pierwszym tygodniu
października.
4.2.

Tryb postępowania

Do wystąpienia z wnioskiem o przystąpienie do MNP mają prawo studenci
I stopnia studiów tych kierunków, dla których program studiów przewiduje
realizację zagadnień zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
dla przedmiotu biologia na wszystkich poziomach edukacyjnych i przyroda
w edukacji ponadgimnazjalnej. Na WNB są to kierunki: Biologia (wszystkie
specjalności),

Mikrobiologia,

Genetyka

i

biologia

eksperymentalna,

3

Biologia człowieka (pod warunkiem wyboru przedmiotów określonych w programie
jako niezbędne do przygotowania do zawodu nauczyciela).
Zakres kształcenia i uprawnienia wynikające z ukończenia kompletnego programu
MPN określa Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie
standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Program MPN zatwierdza Rada Wydziału Nauk Biologicznych.
Wnioski o przystąpienie lub rezygnację MNP rozpatruje Pełnomocnik Dziekana
ds. dydaktycznych, a zatwierdza Prodziekan ds. dydaktycznych.
Kształcenie w ramach MPN jest traktowane jako uzupełniające.
Wszystkie przedmioty realizowane w ramach MPN są traktowane jako objęte
planem studiów.
Uzyskane w ramach MNP oceny są wliczane do średniej studiów, a przedmioty
wpisywane

w

suplemencie

do

dyplomu

(nie

są

wydawane

zaświadczenia

ukończenia MPN).
Przystąpienie do MPN powoduje, że wszystkie zawarte w nim przedmioty stają się
dla studenta obowiązkowe.
Niezliczenie

któregokolwiek

przedmiotu

w

ramach

MPN,

skutkujące

jego

powtarzaniem, powoduje konieczność uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej
Zarządzeniem Rektora UWr.
Powtarzanie przedmiotu odbywa się na zasadach wynikających z regulaminu
studiów.
4.3.

Tryb i zakres składania dokumentów

Wszystkie wnioski studentów związane z realizacją MNP są składane w dziekanacie
i przechowywane w teczkach osobowych studentów.
5. Dokumenty związane z procedurą
ROZPORZĄDZENIE MNiSW z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
OBWIESZCZENIE MEN z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić
nauczycieli

niemających

wyższego

wykształcenia

lub

ukończonego

zakładu

kształcenia nauczycieli – załącznik ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 12 marca 2009r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia
szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli
ZARZĄDZENIE Nr 1/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 stycznia
2013r. w sprawie organizacji i prowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim
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kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z późniejszymi
zmianami.
6. Załączniki
4.1.7.-F01 Formularz wniosku o przystąpienie/kontynuację MPN
4.1.7.-F02 Formularz wniosku rezygnację z MPN
4.1.7.-P01 Program modułowego przygotowania do zawodu nauczyciela
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4.1.7.-F01 Formularz wniosku przystąpienia/kontynuacji
kształcenia w ramach modułowego przygotowania do zawodu nauczyciela (MPN)

Wrocław, dnia …………………..

....................................................................................................
(imię i nazwisko)
…………………………………………………………………
(kierunek i rok studiów)
…………………………………………………………………
(adres)
…………………………………………………………………
(telefon kontaktowy, adres email)

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych
Wydziału Nauk Biologicznych

W N I O S E K

Proszę o umożliwienie realizacji/kontynuowania* kształcenia uzupełniającego
w ramach modułowego przygotowania do zawodu nauczyciela (MPN).
Oświadczam, że procedura postępowania w sprawie MPN jest mi znana. Wyrażam zgodę
na postępowanie objęte ww. procedurą.

………….………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

*niepotrzebne skreślić
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4.1.7.-F02 Formularz rezygnacji
z kształcenia w ramach modułowego przygotowania do zawodu nauczyciela (MPN)

Wrocław, dnia …………………..

....................................................................................................
(imię i nazwisko)
…………………………………………………………………
(kierunek i rok studiów)

…………………………………………………………………
(adres)
…………………………………………………………………
(telefon kontaktowy, adres email)

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych
Wydziału Nauk Biologicznych

W N I O S E K

Proszę o umożliwienie rezygnacji z kształcenia uzupełniającego w ramach
modułowego przygotowania do zawodu nauczyciela. Oświadczam, że jestem świadomy,
iż rezygnacja

skutkuje

brakiem

uzyskania

uprawnień

do

wykonywania

zawodu

nauczyciela. Mam świadomość, że rezygnacja jest ostateczna i skutkuje brakiem
możliwości późniejszego podjęcia MNP w ramach studiów.

………….………………………………….
(podpis wnioskodawcy)
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4.1.7.-P01 Program modułowego przygotowania do zawodu nauczyciela

Godziny zajęć
w tym

Konwersatorium

Seminarium

Ćwiczenia

4

5

6

7

8

9

1+2

E

45

15

30

1+1

E

30

15

15

1

Z

15

1

Z

15

1

Z

15

1

Z

15

Ćwiczenia terenowe

Wykład

3

2

Laboratorium

Razem godzin

1

Egzamin/zaliczenie

Lp.

Liczba punktów

Nazwa przedmiotu

10

11

I rok realizacji semestr zimowy
1.
2.

Psychologia dla nauczycieli*
Psychology for teachers
Pedagogika dla nauczycieli*
Pedagogics for teachers
Pedagogika – uczeń ze
specjalnymi potrzebami

3.

edukacyjnymi

15

Pedagogics — student with special
educational needs
I rok realizacji semestr letni
4.

Bezpieczeństwo w szkole
Safety in school

15

Psychologiczne podstawy
edukacji w gimnazjum i szkole
5.

ponadgimnazjalnej

15

Psychological bases of education
in secondary school
Pedagogiczne podstawy
edukacji w gimnazjum i szkole
6.

ponadgimnazjalnej

15

Pedagogical bases of education in
secondary school
II rok realizacji semestr zimowy
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7.

Podstawy dydaktyki
Bases of didactics

2

E

30

30

1

Z

15

15

4

Z

60

1

Z

20

1

Z

25

2

Z

30

1

Z

30

3

Z

3

Z

Technologie informacyjne w
8.

pracy dydaktycznej
Information Technologies in
Didactic Practice
II rok realizacji semestr letni

9.

Dydaktyka biologii I**
Didactics of Biology I

10

20A
30B

Obserwacje i doświadczenia w
10.

dydaktyce przyrodniczej
Observations and Experiences of

20

Didactics in Natural Sciences
Ćwiczenia terenowe w
11.

dydaktyce przyrodniczej
Field Exercises of Didactics in

25

Natural Sciences
III rok realizacji semestr zimowy
12.

Dydaktyka biologii II**
Didactics of Biology II

10A
20B

III rok realizacji semestr letni
Praktyka opiekuńczowychowawcza w szkole
13.

Education and care practice at
school

30

Możliwa do realizacji w trakcie
trwania semestru
Praktyka przedmiotowa ciągła
(biologia) - gimnazjum
14.

Continuous Internship of Biology
in Grammar (Middle) School

60
(2 tyg.)

60

Możliwa do realizacji w trakcie
trwania semestru
Praktyka przedmiotowa ciągła
(biologia) - liceum
15.

Continuous Internship of Biology
in Secondary School

60
(2 tyg.)

60

Możliwa do realizacji w trakcie
trwania semestru
IV rok realizacji semestr zimowy
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Kompetencje psychologicznopedagogiczne nauczyciela w
gimnazjum i szkole
16. ponadgimnazjalnej

2

Z

30

30

Psycho-Pedagogical bases of
education in Grammar (Middle)
School and Secondary School

* przedmioty Psychologia dla nauczycieli i Pedagogika dla nauczycieli mogą być
realizowane również w semestrze letnim, zawsze jednak musi zostać zachowana
sekwencja przedmiotów. Przedmioty Psychologia dla nauczycieli i Pedagogika dla
nauczycieli

można

realizować

również

rozdzielając

między

semestry

wykład

i

konwersatorium (wykład i konwersatorium mają określone odrębne efekty kształcenia i
są odrębnie oszacowane przez punkty ECTS).
**

Część A: zajęcia audytoryjne w grupach 12-15 osób (na podstawie Zarządzenia Dziekana
9/2013)
Część B: hospitacje w szkołach w grupach 4-6 osób (na podstawie Zarządzenia Rektora
147/2013, rozdz. III p.1, pp.2a z późniejszymi zmianami).
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