
Przygotowanie do zawodu nauczyciela matematyki 
- informacje dotyczące programu kształcenia i jego realizacji 

 
 
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela 
matematyki uzyskać można realizując jedną z czterech możliwych ścieżek kształcenia: 
a) realizacja specjalności nauczycielskiej na studiach I i II stopnia,  
b) realizacja specjalności nauczycielskiej na studiach II stopnia,  
c) realizacja programu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela na studiach I i II stopnia, 
d) realizacja programu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela na studiach II stopnia. 
 
 

"Stary" i "nowy" standard kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela 
 
Kształcenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. 
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela realizują studenci, którzy: 
- którzy rozpoczęli studia I stopnia nie wcześniej niż w semestrze zimowym roku akademickiego 
2019/2020; 
- rozpoczęli realizację kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela nie wcześniej niż w 
semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020, na studiach I bądź II stopnia. 
 
 
Kształcenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 
2012 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 
realizują studenci, którzy: 
- rozpoczęli realizację kształcenia przygotowujące go do wykonywania zawodu nauczyciela wcześniej 
niż w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 i kontynuują kształcenie na studiach I 
stopnia, 
- uzyskali, bądź uzyskają kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej 
kończąc studia I stopnia, które rozpoczęli nie później niż w semestrze zimowym roku akademickiego 
2018/2019 i kontynuują (będą kontynuować) kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu 
nauczyciela w ramach studiów II stopnia. 
 
 
W przypadku osób, które rozpoczęły studia w semestrze letnim 2018/2019 i realizują studia zgodnie z 
planem, decyzje dotyczące realizacji kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela zgodnie ze "starym", bądź "nowym" standardem kształcenia podejmowane są przez 
Zastępcę Dyrektora Instytut Matematycznego ds. dydaktycznych, w zależności od indywidualnej 
ścieżki realizacji programu kształcenia przez poszczególnych studentów. 
 
 

Realizacja programu przygotowania do zawodu nauczyciela 
 
Studenci realizujący kształcenie zgodnie z "nowym" standardem 
 
Nowy program przygotowania psychologiczno-pedagogicznego realizowany przez Centrum Edukacji 
Nauczycielskiej obejmuje większą liczbę przedmiotów, oferowanych w określonej kolejności, co 
powoduje, że konieczna jest realizacja poszczególnych przedmiotów we właściwych semestrach. W 
przeciwnym razie niezbędne może okazać się wydłużenie studiów o kolejny semestr dla ukończenia 
kształcenia. 
 



Ze względów organizacyjnych - prowadzenie części przedmiotów przez pracowników CEN, a innych 
przez pracowników IM - konieczne jest zadeklarowanie przez studenta zamiaru realizacji kształcenia 
przygotowującego do zawodu nauczyciela, czy to w formie realizacji specjalności nauczycielskiej, czy 
poprzez zrealizowanie obowiązkowych przedmiotów kształcenia nauczycielskiego. (Formularz D) 
 
Studenci, którzy rozpoczynają realizację kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela na studiach II stopnia zobligowani są do uzgodnienia indywidualnego rozkładu 
przedmiotów w poszczególnych semestrach z Zastępcą Dyrektora Instytutu Matematycznego ds. 
dydaktycznych. Studenci ci muszą się liczyć z koniecznością wydłużenia studiów o dodatkowy 
semestr. Własną propozycję kolejności realizacji przedmiotów złożyć powinni w sekretariacie 
dydaktycznym nie później niż 3 tygodnie od rozpoczęcia I semestru studiów magisterskich. 
 
 
Studenci realizujący kształcenie zgodnie ze "starym" standardem 
 
Studenci studiów I stopnia realizujący przygotowanie do zawodu nauczyciela zgodnie ze "starym" 
standardem kształcenia i "starym" programem powinni w toku studiów II stopnia zrealizować 
przedmioty oferowane przez CEN: Pedagogika dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych i 
Psychologia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. 
W związku z wygaszaniem "starego" programu, przedmioty te będą po raz ostatni oferowane w 
semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. Przedmioty te zatem powinni w nadchodzącym 
semestrze zrealizować wszyscy studenci dokańczający kształcenie przygotowujące do zawodu 
nauczyciela według "starego" programu, niezależnie od tego, że są jeszcze studentami studiów I 
stopnia.  
 
 

Rezygnacja z realizacji kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 
Deklaracja dotycząca realizacji kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w 
przypadku: 
- studentów studiów I stopnia, 
- studentów studiów II stopnia nierealizujących specjalności nauczycielskiej 
może być wycofana z końcem każdego z semestrów. (Formularz D) 
 
 
 
 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu nauczyciela, zapytania należy kierować drogą mailową do sekretariatu dydaktycznego na 
adres: elzbieta.kalinowska@math.uni.wroc.pl 
 


