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Studia I stopnia 
 
 

 
Studenci, którzy zrealizowali moduły 1-3 dla języka A (j. angielskiego), mogą uzyskać 
uprawnienia do nauczania języka B (dotyczy j. francuskiego i j. niemieckiego), realizując na 
IV roku (semestry VII i VIII) moduł 3B: 
 
 

 
Moduł  Semestr Liczba godzin Liczba 

ECTS 
Student uzyskuje przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania drugiego przedmiotu 
(prowadzenia zajęć) zgodnie z opisem efektów kształcenia dla realizowanej specjalizacji B. Liczba 
semestrów, godzin, ECTS są odpowiednie dla programu studiów dla realizowanej specjalizacji B. 

1. Dydaktyka przedmiotu na 
danym etapie edukacyjnym lub 
etapach edukacyjnych 

VII-VIII 60 

2 kursy o charakterze 
psycholingwistycznym lub 
psychopedagogicznym do wyboru 

          2 x 30 8+4

Moduł 3 B  
Przygotowanie  
w zakresie 
dydaktycznym 
do nauczania 
języka B 
 
 

2. Praktyka VII-VIII 60 

12 
 

 
 
Wykaz zajęć do wyboru dla Modułu 3B w poszczególnych jednostkach: 
 
 
Instytut Germanistyki 
 

nazwa  
Dydaktyka – wykład (s. zimowy) II rok IG 
Dydaktyka – wykład (s. letni) II rok IG 
Wczesna edukacja językowa (s. zimowy) III rok IG 
Kompetencja międzykulturowa (s. zimowy) III rok IG 

 
 
Instytut Romanistyki 
 

 

 
 
 
 

 nazwa  
Dydaktyka języków obcych w klasach 0-3 
Dydaktyka języków obcych w klasach 4-6 
Interdyscyplinarny wymiar dydaktyki wczesnoszkolnej 
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Studia II stopnia  

 
 
Na studiach II stopnia SFK można uzyskać uprawnienia nauczycielskie do nauczania języka 
A i/lub B w szkołach średnich, jednak tylko wtedy, gdy absolwent studiów I stopnia 
zrealizował Moduły 1-3A lub 1-3A i 3B albo gdy uzyskał uprawnienia do nauczania tych 
języków w szkołach podstawowych na studiach I stopnia w innej jednostce czy uczelni. 
Należy zrealizować Moduł 4 Przygotowanie do nauczania na kolejnym etapie 
edukacyjnym – 4A dla języka A i/lub 4B dla języka B. 
. 
 
Moduły  Semestr Liczba godzin Liczba 

ECTS 
Student uzyskuje przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania pierwszego i/lub drugiego 
przedmiotu (prowadzenia zajęć) zgodnie z opisem efektów kształcenia dla realizowanego kierunku 
studiów studia filologiczno-kulturoznawcze, specjalizacja A i/lub B. Liczba semestrów, godzin, ECTS 
są odpowiednie dla programu studiów na kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze, specjalizacja A 
i/lub B. 
 

1. Dydaktyka przedmiotu na 
danym etapie edukacyjnym lub 
etapach edukacyjnych 

I-III 60 

2 kursy o charakterze 
psycholingwistycznym lub 
psychopedagogicznym do wyboru 

          2 x 30 8+4

Moduł 4A 
Przygotowanie do 
nauczania na 
kolejnym etapie 
edukacyjnym dla 
języka A 
 
 

2. Praktyka II-IV 60 

12 
 

1. Dydaktyka przedmiotu na 
danym etapie edukacyjnym lub 
etapach edukacyjnych 

I-III 60 

2 kursy o charakterze 
psycholingwistycznym lub 
psychopedagogicznym do wyboru 

          2 x 30 8+4

Moduł 4B 
Przygotowanie do 
nauczania na 
kolejnym etapie 
edukacyjnym dla 
języka B 
 
 

2. Praktyka II-IV 60 

12 
 

 
 
Wykaz zajęć do wyboru dla Modułu 4 w poszczególnych jednostkach: 
 
 
Instytut Romanistyki 
 
kod zajęć nazwa  
3304-3PZPD-3K Psychopedagogiczne zagadnienia praktyki dydaktycznej 
3304-3EMN-2C Ewolucja metod nauczania języków obcych 
3304-3RKU-3C Rozwijanie kompetencji językowych 
3304-3OF-3C Ocenianie i jego formy 
 
 
Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich – j. hiszpański 
 

nazwa  
Podstawy dydaktyki j. hiszpańskiego  
Dydaktyka j. hiszpańskiego 2: nauczanie gimnazjalne 
Dydaktyka j. hiszpańskiego 3: nauczanie ponadgimnazjalne  
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Instytut Anglistyki 
 
 
Nr kursu Nazwa kursu 
181*** Wpływ języka ojczystego na przyswajanie drugiego języka  
183*** Różnice indywidualne w przyswajaniu drugiego języka i uczeniu się języka obcego  
187*** Psychologia komunikacji  
1900  Dobór i tworzenie materiałów dydaktycznych  
190*** Metody i techniki w nauczaniu języka obcego. Rozwijanie sprawności językowych 
195*** Problemy konstrukcji programów nauczania i planowania kursu języka obcego  
1901*** Analiza podręczników  
1905*** Komunikacja międzykulturowa w nauczaniu języka angielskiego 
1906*** Wyzwania w pracy nauczyciela języka angielskiego 
287  Przyswajanie systemów języka z punktu widzenia pedagogiki i psychologii  
295 Interakcje w klasie na lekcji języka obcego  
296*** Nauczanie języka i kultury w dobie globalizacji 
2600 Elementy językoznawstwa teoretycznego w konstruowaniu gramatyki pedagogicznej 
2658 Aspekty formalne i funkcjonalne języka w zintegrowanym kształceniu przedmiotowo-

językowym 
2900  Nowe trendy w nauczaniu języka obcego  
2902  Projektowanie zadań w nauczaniu języka obcego /rozwijanie sprawności językowej/  
2904 Metody badań w komunikacji międzykulturowej 
 
 
*** jeżeli został wybrany w Module 2 lub 3, nie może być wybrany w Module 4 


