
 
SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA SFK –  

ODPOWIEDZI NA CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA 
 
 
 
 
 
1. Czy aby móc zrealizować ścieżkę dla języka B na studiach I stopnia trzeba najpierw 

zrealizować moduły 1-3 z języka A? Czy wystarczy na to punktów ECTS? 
 

Tak, żeby skorzystać z uproszczonej wersji ścieżki, najpierw trzeba zrealizować moduły 
1-3 z języka A. Ścieżka jest modułem dodatkowym, ma swój program i swoje punkty. 

 
2. Czy oferta kursów dla języka B jest taka sama jak dla A, czy coś 

się zmieni? 
 

Spis zajęć dla poszczególnych języków z danej jednostki jest dostępny w opisie, ścieżka 
będzie realizowana w tej postaci. 

 
3. Czy istnieje możliwość, że w przyszłym roku w ramach ścieżki nauczycielskiej na 

studiach I stopnia dla języka B będzie dostępny j. hiszpański, gdyż obecnie jest tylko 
francuski i niemiecki? 

 
Ścieżka nauczycielska nie jest ofertą roczną, tylko modułem. 
Nie każda jednostka B oferuje uprawnienia nauczycielskie na każdym stopniu, dlatego 
w ofercie przedmiotów mają Państwo: 
 na I stopniu zajęcia oferowane przez Instytut Germanistyki oraz Instytut 
Romanistyki, 
 na II stopniu Instytut Anglistyki, Instytut Romanistyki oraz Instytut Studiów  

Iberyjskich i Iberoamerykańskich - j. hiszpański. 
 
4.  Kiedy można realizować praktyki, w trakcie roku czy w wakacje? Zaliczenie ich w trakcie 

roku akademickiego może okazać się dość problematyczne, gdyż nasze zajęcia mogą 
kolidować z godzinami otwarcia przedszkoli – w jaki sposób można to rozwiązać w 
momencie zaistnienia tego problemu? 

 
Praktyki powinno się realizować w trakcie roku szkolnego, ponieważ w czasie wakacji 
szkoły i przedszkola nie działają; można rozpoczynać praktyki np. we wrześniu. 
Układając plan zajęć warto sobie zostawić wolne godziny w semestrach, na które 
zaplanowane są  praktyki: w  II semestrze ścieżki nauczycielskiej (30 godzin 
obserwacji) oraz w III i IV semestrze ścieżki nauczycielskiej (120 godzin, z czego 90 
godzin to obserwacje, a 30 to prowadzenie zajęć pod okiem nauczyciela opiekuna). 

 
5.  Kiedy rozpoczyna się rejestracja na zajęcia? 

      
Na zajęcia rejestrują się Państwo przez USOS: 
w ramach ścieżki A (Moduły 2, 3 oraz 4) w terminach anglistycznych, 
w ramach ścieżki B (Moduły 3B oraz 4A i 4B – gdy dotyczą języka francuskiego lub 
hiszpańskiego) w terminach danej jednostki po uzyskaniu od niej uprawnień. 

 
6.   Jak wygląda zaliczenie przedmiotów? 
 
       Sposoby zaliczeń są podane w opisach poszczególnych zajęć w USOS. 
 
 



7.   W jakim języku odbywają się zajęcia – angielskim, francuskim czy niemieckim? Są to  
zajęcia prowadzone przez jednostkę anglistyki, czy psychologii i pedagogiki? 

 
Zajęcia na anglistyce odbywają się po angielsku i są prowadzone przez osoby z IA UW - 
wyjątkiem są zajęcia z psychologii prowadzone przez osobę z Wydziału Psychologii UW 
(po polsku); dopuszczamy udział w zajęciach z psychologii prowadzonych przez inne 
jednostki wydziału. Zajęcia na romanistyce, germanistyce czy iberystyce (II st.) są 
realizowane w językach jednostek. 
 

8.    Czy istnieje możliwość ewentualnego zrezygnowania z realizacji ścieżki nauczycielskiej 
po jej rozpoczęciu, w trakcie roku akademickiego? Jakie są tego konsekwencje? 

 
Jeżeli przekroczą Państwo liczbę wymaganych ECTS (bez ścieżki nauczycielskiej), to 
płacą za nadmiar punktów (zgodnie z tabelą opłat dostępną na stronie). Jeżeli 
rezygnują Państwo z zaliczenia w trakcie roku, to muszą pamiętać, że mają tylko jedną 
taką możliwość – za wszystkie inne porzucone przedmioty USOS wstawia "2" 
regulaminowe. 

 
9. Czy istnieje możliwość rozpoczęcia realizacji ścieżki nie od drugiego a od trzeciego        

roku? 
 

Lata i semestry realizacji podane są po to, aby poszczególne etapy były realizowane w 
danych terminach. Jest to ważne organizacyjnie: wykłady, ćwiczenia i praktyki 
ustawione są tak, jak tego wymaga rozporządzenie ministra. 
W wypadku studiów licencjackich 4 letnich (SFK) można dopuścić realizowanie ścieżki 
nauczycielskiej dla języka A w VI, VII, VIII i IX semestrze (czyli na trzecim i czwartym 
roku studiów); ścieżka dla języka B jest realizowana na czwartym roku. Proszę jednak 
pamiętać, że na czwartym roku będą Państwo mieli do złożenia dwie prace licencjackie. 

 
10.  Wiemy, że istnieje możliwość zrezygnowania z zaliczenia jednego przedmiotu w ciągu 

roku – czy jednym z tych przedmiotów może być przedmiot ze ścieżki nauczycielskiej? 
 

Może, jednak proszę pamiętać, że rezygnacja dotyczy jednego przedmiotu w trakcie 
danego etapu studiów, a nie roku – oznacza to jedną rezygnację z zaliczenia jednego 
przedmiotu na cały I lub cały II stopień. 

 
11.  Chcielibyśmy wiedzieć na jak długi okres otrzymujemy uprawnienia do nauczania i 

jeżeli nie pracuje się jako nauczyciel/ka, po ilu latach one wygasają? 
 

Nie znamy przepisu mówiącego o wygaśnięciu uprawnień; akty prawne można znaleźć 
na stronie UW pod linkiem: http://www.kn.uw.edu.pl/index.php?opt=prawo. 
Szczegóły dotyczące kształcenia nauczycieli, programu, praktyk, dokumentów itp. 
znajdują się na stronie IA. 

 
12.   Czy niezaliczenie specjalizacji uniemożliwia zaliczenie całego roku? 
 

Nie, specjalizacja nauczycielska i program studiów rozliczane są oddzielnie. 
 
13.  Czy jeśli nie zaliczy się modułu w drugim terminie, to obowiązuje nas warunek? Czy 

jest on dodatkowo płatny? Czy istnieje lista opłat dotycząca ścieżki nauczycielskiej? 
 

Brak zaliczenia w drugim terminie oznacza warunek – nie ma oddzielnego taryfikatora, 
opłata jest pobierana jak za powtarzanie przedmiotu. 

 
14. Czy możemy oczekiwać, że w kolejnych latach zostanie wprowadzona ścieżka 

tłumaczeniowa? 
 

Na chwilę obecną nie ma takiej możliwości. 


