
Regulamin realizacji bloku pedagogicznego na WGSR UW  od 2017/18 r.1 
 

A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJAT)  

Blok pedagogiczny tworzą przedmioty przygotowujące do pracy w zawodzie nauczyciela.  
Po ukończeniu bloku pedagogicznego na studiach I stopnia student uzyskuje przygotowanie do 
nauczania przyrody i geografii w szkole podstawowej.  
 
1. Blok pedagogiczny mogą realizować studenci WGSR UW kierunku Geografia.  

W przypadku innych sytuacji decyzję o przyjęciu na blok podejmuje po indywidualnej 
rozmowie ze studentem podejmuje pełnomocnik Dziekana ds. bloku pedagogicznego 
w porozumieniu z Prodziekanem ds. studenckich.  

 
  
2. Obowiązkowe przedmioty bloku pedagogicznego 

2.1. Studentów rozpoczynających blok pedagogiczny od roku 2014/2015 obowiązuje 
następujący zestaw przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych:  

 Podstawy psychologii ogólnej dla nauczycieli  45 godz.   3 ECTS 
 [30 godz. wykładów  (2 ECTS) + 15 godz. konw. (1 ECTS)] 

 Psychologia II etapu edukacyjnego    30 godz. ćwicz. 2 ECTS 

 Wprowadzenie do pedagogiki       45 godz. wykładów  3 ECTS 

 Pedagogika II etapu edukacyjnego    30 godz. ćwicz. 2 ECTS 

 Praktyki pedagogiczne      30 godz.  2 ECTS 
 

a także: 

 Emisja głosu i technika mowy     30 godz. warsztaty 2 ECTS 

 Edukacja zdrowotna      15 godz. ćwicz. 1 ECTS   
 

2.2. Obowiązują również przedmioty realizowane przez pracowników WGSR:  

 Podstawy dydaktyki      30 godz. wykładów 2 ECTS 

 Dydaktyka przyrody i geografii     90 godz.  6 ECTS 
[30 godz. wykładów (2 ECTS) + 60 godz. ćwicz. (4 ECTS)] 

oraz 

 Praktyki pedagogiczne na II etapie edukacyjnym2 (P/G)3 120 godz.   7 ECTS 
 

2.3. Studenci, którzy realizują blok pedagogiczny mogą mieć zaliczone jako zajęcia 
ogólnouczelniane:  

 Podstawy psychologii ogólnej dla nauczycieli  30 godz.  wykładów 2 ECTS 

 Wprowadzenie do pedagogiki     45 godz.  wykładów 3 ECTS  

oraz 
jako przedmiot ogólny opcjonalny WGSR jeden z poniżej wymienionych przedmiotów: 

 Podstawy dydaktyki      30 godz. wykładów  2 ECTS 

 Dydaktyka przyrody i geografii    90 godz.   6 ECTS 
 

2.4. W przypadku konieczności powtarzania przedmiotu realizowanego przez pracowników  
WGSR: Podstaw dydaktyki i/lub Dydaktyki przyrody i geografii opłaty są nakładane zgodnie 
z tabelą opłat WGSR. 

 

                                                 
1 Zgodnie z Uchwałą nr 16/2017 Rady Wydziału WGSR UW z dnia 28 lutego 2017 r.  
2 Praktyki można zrealizować do końca semestru letniego III roku studiów licencjackich. Powinny być natomiast 

rozliczone w ciąg 3 tygodni od ich zakończenia w szkole.   
3 P – przyroda, G – geografia     



 

 
3. Zasady rejestracji i rezygnacji z bloku 

3.1. Zapisy na blok pedagogiczny odbywają się na I roku pod koniec semestru zimowego 
(grudzień – styczeń). W tym celu należy zarejestrować się w systemie USOS na przedmiot 
Podstawy dydaktyki. 

3.2. Zapisy na przedmioty wymienione w pkt 2.1. odbywają się systemem „żetonowym” 
w ramach rejestracji ogólnouniwersyteckiej (USOS). Niezbędne jest posiadanie 
żetonów PED, przyznawanych automatycznie w momencie rejestracji na blok.  

3.3. Zapisy na zajęcia bloku pedagogicznego wymienione w pkt 2.2. odbywają się w ramach 
rejestracji wydziałowej – analogicznie jak na inne przedmioty realizowane na WGSR.  

3.4. W przypadku rezygnacji z bloku pedagogicznego należy wyrejestrować się z zajęć 
najpóźniej do końca drugiej tury rejestracji (do końca lutego). W szczególnych sytuacjach, 
na wniosek studenta, decyzję o dopisaniu do listy studentów lub wykreśleniu z tej listy 
podejmuje Prodziekan ds. studenckich w porozumieniu z pełnomocnikiem Dziekana ds. 
bloku pedagogicznego.  

 
B. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) 

 

Blok pedagogiczny tworzą przedmioty przygotowujące do pracy w zawodzie nauczyciela.  

Warunkiem uczestnictwa w bloku pedagogicznym na poziomie magisterskim jest posiadanie 
przygotowania pedagogicznego do nauczania przyrody i/lub geografii, uzyskanego na studiach 
I stopnia (zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). 

Po ukończeniu bloku pedagogicznego na studiach II stopnia student uzyskuje przygotowanie do 
nauczania geografii w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej oraz 
nauczania przyrody w szkole ponadgimnazjalnej. 
 
1. Blok pedagogiczny mogą realizować studenci WGSR kierunku Geografia. W przypadku 

innych sytuacji decyzję o przyjęciu na blok pedagogiczny podejmuje po indywidualnej 
rozmowie ze studentem pełnomocnik Dziekana ds. bloku pedagogicznego w porozumieniu 
z Prodziekanem ds. studenckich. 

 
2. Obowiązkowe przedmioty bloku pedagogicznego 

Studentów rozpoczynających blok pedagogiczny na poziomie magisterskim od roku 
2014/2015 obowiązuje następujący zestaw przedmiotów: 

 Dydaktyka geografii       60 godz. wykładów  4 ECTS 

 Psychologia III etapu edukacyjnego     30 godz. konw. 2 ECTS 

 Pedagogika III etapu edukacyjnego    30 godz. konw. 2 ECTS 

 Praktyki pedagogiczne na III etapie edukacyjnym (G)3 60 godz.  5 ECTS 
 

2.1. W przypadku konieczności powtarzania przedmiotu realizowanego przez pracowników 
WGSR – Dydaktyki geografii opłaty są regulowane zgodnie z tabelą opłat WGSR. 

 

3. Zasady rejestracji i rezygnacji z bloku 

3.1. W celu zapisania się na blok pedagogiczny należy zarejestrować się w systemie USOS na 
przedmiot - Dydaktyka geografii (w ramach rejestracji wydziałowej). 

3.2. Terminy rejestracji wydziałowej są zgodne z harmonogramem rejestracji na zajęcia na 
poziomie magisterskim.  

3.3. W przypadku rezygnacji z bloku pedagogicznego należy wyrejestrować się z zajęć 
najpóźniej do końca drugiej tury rejestracji. 

3.4. W szczególnych sytuacjach, na wniosek studenta, decyzję o dopisaniu do listy studentów 
lub wykreśleniu z tej listy podejmuje prodziekan ds. studenckich w porozumieniu 
z pełnomocnikiem Dziekana ds. bloku pedagogicznego.  


