
Załącznik nr 1 

 

Program kształcenia na studiach podyplomowych 

 

Wydział/Jednostka prowadząca 

studia podyplomowe 

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu 

Śląskiego  

Nazwa studiów Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania 

Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego  

Typ studiów 

 

 

Forma kształcenia 

doskonalące czy kwalifikacyjne, nauczyciel języka i 

kultury polskiej jako obcej/nauczyciel polonijny (w 

przypadku studiów kwalifikacyjnych należy 

jednoznacznie określić uprawnienia jakie uzyskuje 

absolwent tych studiów). 

 

 

studia podyplomowe 

Określenie obszaru kształcenia do 

którego przyporządkowane są studia 

podyplomowe oraz związanego z 

nim kierunku studiów 

prowadzonego w UŚ 

nauki humanistyczne, filologia polska, kwalifikacje do 

wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego 

jako obcego 

Język prowadzonych studiów  Studia prowadzone w całości w języku polskim  

Ogólne cele kształcenia  przygotowanie do wykonywania obowiązków 

nauczyciela w zakresie nauczania kultury i języka 

polskiego jako obcego a także w środowiskach 

polonijnych a także wśród cudzoziemców  

Zasady rekrutacji Jeżeli Rada SJiKP nie podejmie innej uchwały, o 

przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych 

podań wraz z koniecznymi załącznikami. 

Wymagania wstępne  Ukończenie studiów humanistycznych (licencjackich 

lub magisterskich) 

Liczba semestrów 3 semestry 

Plan studiów  załącznik nr 3 Wykaz modułów kształcenia z ich 

przyporządkowaniem do poszczególnych semestrów, 

przypisanymi punktami ECTS, liczbą godzin i formą 

zaliczenia. 

Limit przyjęć (od … do) 15-40 osób  

Opłata za studia (całość) w załączeniu należy przekazać kosztorys. 

Imię i nazwisko kierownika studiów   dr Aleksandra Achtelik 

achtelik@poczta.onet.pl 

tel./fax. 32/2512991 

 

Kadra dydaktyczna Wykładowcy są specjalistami z zakresu 

mailto:achtelik@poczta.onet.pl


 glottodydaktyki, językoznawstwa, literaturoznawstwa, 

kulturoznawstwa oraz historii, którzy od kilkunastu lat 

zajmują się kształceniem cudzoziemców w zakresie 

nauczania języka i kultury polskiej. Są autorami 

licznych artykułów naukowych dotyczących 

kształcenia cudzoziemców w zakresie nauczania jpjo, 

podręczników oraz pomocy dydaktycznych 

(książkowych lub multimedialnych do nauczania jpjo). 

Część kadry naukowej czynnie bierze udział w 

pracach Państwowej Komisji Poświadczania 

Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, 

uczestniczy w wymianach akademickich w ramach 

programu Erasmus oraz umów bilateralnych 

zawartych pomiędzy UŚ a uniwersyteckimi 

jednostkami zagranicznymi. Wszyscy pracownicy co 

najmniej  od kilkunastu lat prowadzą krótko- lub 

długoterminowe cykle wykładów i seminariów za 

granicą oraz zajmują się kształceniem kadry 

lektorskiej. 

 

Informacje o studiach 

1. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania 

Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, 

Uniwersytet Śląski, pl. Sejmu Śląskiego 1/424, 

tel./fax. 32/2512991 

2. dni i godziny otwarcia sekretariatu: poniedziałek-

piątek 10.00-16.00 

3. materiały dostępne w sekretariacie: druk 

kwestionariusza osobowego, ogólna informacja 

dotycząca Studiów wraz z siatką Studiów 

4. wymagane od kandydata dokumenty składane w 

sekretariacie: 2 zdjęcia paszportowe, podanie o 

przyjęcie na studia podyplomowe adresowane do 

Rektora, cv, odpis dyplomu ukończenia studiów 

licencjackich lub magisterskich, kwestionariusz 

osobowy oraz skierowanie w przypadku kierowania na 

studia podyplomowe rzez instytucję zewnętrzną, z 

podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-

em instytucji 

5. terminy zajęć: piątki zjazdowe (od 15.00) i soboty 

zjazdowe (od 9.00) 

Opis zakładanych efektów 

kształcenia  

załącznik nr 2 

Sylabusy poszczególnych modułów 

kształcenia składające się na 

program studiów podyplomowych 

uwzględniające metody weryfikacji 

efektów kształcenia osiąganych 

przez słuchaczy  

załącznik nr 4. 

Liczba punktów ECTS konieczna do 

ukończenia studiów  

 

- dla osób, które rozpoczynają Studia z uprawnieniami 

nauczycielskimi 102 ECTS 

- dla osób, które rozpoczynają Studia bez uprawnień 



nauczycielskich – 122 ECTS 

Wymogi związane z ukończeniem 

studiów (praca końcowa/egzamin 

końcowy) 

złożenie wymaganych siatką Studiów zaliczeń i 

egzaminów oraz odbycie praktyki zawodowej w 

SJiKP 

 

 


