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______________________________________________________________________________ 

Ten utwór funkcjonuje na prawach licencji  Creative Commons License Attribution-

NonCommercial-ShareAlike 4.0 international License 

Zgodnie z zasadami funkcjonowania licencji, możecie Państwo:  

UDOSTĘPNIAĆ – kopiować i redystrybuować materiały w każdej formie i formacie  

ADAPTOWAĆ – przekształcać, rozwijać materiały  

Licencjodawca nie może ograniczać tych praw pod warunkiem przestrzegania warunków licencji.  

warunki:  

Uznanie autorstwa — Musicie Państwo zidentyfikować twórcę utworu, podać link do licencji I 

zaznaczyć, czy w tekście wprowadzono zmiany. Można to zrobić w każdej rozsądnej formie, z 

wyłączeniem formy sugerującej, że licencjodawca Państwa upoważnił  

Użycie niekomercyjne — Nie można używać utworu w celach komercyjnych 

Na tych samych warunkach — Jeśli przekształcacie Państwo utwór, lub rozbudowujecie go, 

jesteście Państwo zobowiązani do rozpowszechniania go na warunkach tej samej licencji  

Żadnych dalszych ograniczeń — Nie możecie Państwo w żaden sposób (prawny, bądź przy użyciu 

technologii) ograniczać innych osób przed korzystaniem z utworu w taki sposób, na jaki pozwalają 

warunki licencji. 

Uwaga:  

Nie musicie Państwo przestrzegać warunków licencji dla fragmentów materiałów będących 

materiałami upublicznionymi, albo w przypadku gdy macie Państwo zgodę na użycie ich w 

ramach wyjątku bądź ograniczenia prawa autorskiego.  

Nie udzielono żadnych gwarancji. Licencja może nie zawierać wszystkich koniecznych zgód na 

użycie Przez Państwa utworu w określony sposób. Na przykład inne prawa, takie jak publiczne 

użycie, zasady prywatności, prawo moralne, mogą nałożyć ograniczenia na to, w jaki sposób 

korzystacie państwo z tekstu. 
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Poszerzanie horyzontów w zakresie wzrostu ekonomicznego i innowacyjności, europejskie 

instytucje edukacyjne muszą krzewić ducha przedsiębiorczości wśród uczniów na wszystkich 

etapach edukacji. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości nie są już jedynie konieczne do 

założenia własnej firmy, ale są istotne dla człowieka na wszystkich ścieżkach jego życia 

(Entrepreneurship Education. A guide for Educators, 2014, s.7) oraz stanowią klucz do uczenia się 

przez całe życie, co jest wielokrotnie podkreślane przez europejskich polityków.  

Nasz projekt partnerstwa strategicznego w programie Erasmus + inspirowany jest nowym, 

szerszym spojrzeniem na edukację w zakresie przedsiębiorczości. Projekt PIETE nakierowany jest 

na poszerzenie kompetencji w tym obszarze wśród pracowników szkół wyższych kształcących 

przyszłych nauczycieli. Szeroko rozumiana przedsiębiorczość stanowiąca kluczowy punkt 

wyjściowy projektu oparta jest na strukturze EntreComp, a głowne założenia projektu związane 

sa z tandemową współpracą kierunków/specjhalnosci ekonomicznych i nauczycielskich i 

ekspertów z tych obszarów. Dzięki koncepcji takiej interinstytucjonalnej współpracy, project 

PIETEstanowi unikatową, paneuropejską inicjatywę oferująca unikatowy, praktyczny wpływ na 

wykreowanie nowej generacji przedsiębiorczych nauczycieli uczących w przedsiębiorczy sposób i 

krzewiących ideę przedsiębiorczego życia wśród młodych ludzi.  

Univations głęboko wierzy w idee europejskie I z duma kieruje pracami konsorcjum w projekcie 

PIETE. Dołożymy wszelkich starań by uczynić projekt PIETE inspiracją dla osób pragnących podjąć 

podobne inicjatywy, a tym samym zaszczepić I wzmocnić ducha myśli przedsiębiorczej w wielu 

obszarach. 

 

Daniel Worch

POZNAJCIE PROJEKT PIETE! 
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WSTĘP 

 

 

Niniejszy raport dotyczący system edukacji oraz sytemu kształcenia nauczycieli w Polsce jest częścią 

projektu PIETE a przede wszystkim oparty na ogólnej strukturze ilustracji funkcjonowania system 

edukacji stanowiącej element projektu. Z uwagi na specyfikę funkcjonowania system edukacji w 

każdym kraju, również w Polsce, niemożliwe jest całkowite odzwierciedlenie ogólnej struktury 

zaproponowanej w modelu raportu; model raczej stanowił inspirację dla przygotowania modelu 

funkcjonowania polskiego systemu. W raporcie podjęto próbę opisu funkcjonowania polskiego 

systemu edukacji oraz system kształcenia nauczycieli w Polsce, kwalifikacji koniecznych do 

uzyskania uprawnień do pracy w zawodzie nauczyciela, jak również inicjatyw nakierowanych na 

rozwój kompetencji pro-przedsiębiorczych wśród młodzieży, które stanowią główną oś projektu 

PIETE.  

W sekcji pierwszej w sposób ogólny zarysowano funkcjonowanie system edukacji w Polsce. W 

sekcji drugiej opisano zasady funkcjonowania polskiego system edukacji, a w szczególności 

kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych. Sekcja trzecia stanowi opis standardów nauczania I 

kwalifikacji koniecznych do podjęcia pracy nauczyciela oraz opis inicjatyw pro-przedsiębiorczych 

podejmowanych w Polsce.   
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1. EDUCATION SYSTEM 

Zarys systemu edukacji w Polsce  

System edukacji w Polsce podlega dwóm instytucjom – Ministerstwu Edukacji Narodowej 

(szkolnictwo ogólne i zawodowe) oraz Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (edukacja 

wyższa). Sektor oświaty w Polsce jest w dużej mierze zdecentralizowany, a centralizacja dotyczy 

tylko najistotniejszych założeń system edukacji (Smoczyńska, 2014). System edukacji w Polsce 

przechodził wiele przemian od czasu upadku ustroju komunistycznego, który nastąpił w 1989 roku. 

Obecnie trwająca reforma rozpoczęła się w roku 2017, a jej wdrażanie potrwa do roku szkolnego 

2022 (na [podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w 

sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej 

Polskiej, Warszawa, 24 sierpnia 2017 r., poz. 1575.). Reforma w znaczący sposób zmienia 

funkcjonowanie systemu edukacji w Polsce. Przez ostatnie dwadzieścia lat funkcjonował system, 

według którego dzieci po ukończeniu sześcioklasowej szkoły podstawowej, uczęszczały do 

trzyletniego gimnazjum, potem zaś odpowiednio, do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, lub 

czteroletniego technikum (podobnie, jak w wielu innych krajach Europy). Obecnie nastąpił powrót 

do wcześniej funkcjonującego systemu, przywracający ośmioletnią szkołę podstawową, a po niej 

czteroletnie liceum ogólnokształcące lub pięcioletnie technikum. W obecnie funkcjonującym 

systemie, edukacja jest w Polsce obowiązkowa od szóstego roku, realizowana zaś jest w formie 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówki), które może być 

zorganizowane zarówno w przedszkolu, jak i w szkole. Następnie, dzieci uczęszczają do 

obowiązkowej, ośmioklasowej szkoły podstawowej, gdzie otrzymują za darmo większość 

podręczników i zeszytów ćwiczeń (z wyłączeniem podręcznika do przedmiotu: religia). Po 

ukończeniu szkoły podstawowej, uczniowie wybierają czteroletnie liceum, pięcioletnie technikum, 

1. SYSTEM EDUKACJI 
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lub trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową. W przypadku tej ostatniej, po trzech latach otrzymują 

kwalifikacje zawodowe I mogą kontynuować naukę przez kolejne dwa lata, by uzyskać dalsze 

kwalifikacje i/lub podejść do egzaminu maturalnego. Uczniowie liceów i techników po ukończeniu 

edukacji również przystępują do egzaminu maturalnego. Egzamin maturalny, jeśli jest zdany z 

pozytywnym wynikiem, a maturzysta uzyska odpowiednią, wymagana na dany kierunek liczbą 

punktów, jest biletem wstępu na studia wyższe (warunki wstępu na dany kierunek studiów są 

wcześniej określone I precyzują, jakie przedmioty kandydat powinien zdać na egzaminie 

maturalnym i jaka minimalna ilość punktów uzyskać). Figura 1 przedstawia schemat system 

edukacji w Polsce, zarówno przed reformą, jak i po niej.  

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki 

Obowiązkowa edukacja trwa w Polsce 9 lat (zerówka + osiem lat szkoły podstawowej). W polskim 

systemie edukacji rozróżniamy obowiązek szkolny I obowiązek nauki. Zgodnie z informacjami 

zawartymi w raporcie Eurydice 2018/19, ten pierwszy (obowiązek szkolny), odnosi się do uczniów 

w wieku 7-15 lat i jest realizowany w szkole podstawowej. Potem można mówić o tzw. obowiązku 

nauki, który obowiązuje do 18 roku życia I może być realizowany albo poprzez kontynuację edukacji 

w szkole ponadpodstawowej, albo w formie przygotowania zawodowego u pracodawcy.   

 

 
Rys 1: System edukacji w Polsce (Eurydice, 2018/19) 
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Kształcenie nauczycieli 

W Polsce kandydaci do uczelni, na kierunki pedagogiczne/nauczycielskie, muszą ukończyć szkołę 

średnią i zdać egzamin maturalny, zanim rozpoczną kształcenie w uczelni wyższej. Na kierunkach 

nauczycielskich, studenci zazwyczaj uczęszczają na trzyletnie studia licencjackie, a następnie 

kontynuują naukę na dwuletnich studiach magisterskich uzupełniających. Nauczyciele kształceni są 

na uczelniach wyższych, lub w Wyższych Szkołach Zawodowych. Po ukończeniu Wyższej Szkoły 

Zawodowej można otrzymać jedynie stopień licencjata, a kontynuacja nauki w celu uzyskania tytułu 

zawodowego magistra możliwa jest jedynie w uczelni wyższej (akademickiej). Powyższe instytucje 

mają różne struktury organizacyjne, plany rozwoju i priorytety. Uczelnie akademickie są 

zorientowane nie tylko na kształcenie studentów, ale przede wszystkim na rozwój nauki, badania 

naukowe I ich upowszechnianie, podczas gdy Wyższe Szkoły Zawodowe zorientowane są na 

kształcenie. (na podstawie OECD Education Policy Outlook: Poland, 2015).   
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2.

 ACTORS 

Profesja nauczycielska – zasady funkcjonowania 

Zasady funkcjonowania profesji nauczycielskiej regulowane są przez Kartę Nauczyciela. W 

powyższym dokumencie zdefiniowano kryteria przyjęcia do pracy nauczycieli, ich wykształcenie, 

obowiązki, zasady przyznawania wynagrodzenia, zwalniania, oraz ścieżki rozwoju zawodowego 

nauczycieli. Sektor usług publicznych w znaczącym stopniu dominuje nas sektorem prywatnym, 

jeśli chodzi o kształcenie nauczycieli, podobnie zresztą do kształcenia na wszystkich innych 

kierunkach.  

Począwszy od października 2016 kształcenie nauczycieli może odbywać się jedynie w uczelniach 

wyższych (akademickich) oraz w Wyższych Szkołach Zawodowych. Jak już wspomniano we 

wcześniejszej sekcji, uczelnie akademickie kształcą przyszłych nauczycieli na wszystkich poziomach 

(studia licencjackie, magisterskie, jednolite studia magisterskie), podczas gdy Wyższe Szkoły 

Zawodowe posiadają jedynie uprawnienia do nadawania tytułu zawodowego licencjata.  

(1) Nauczyciele przyszłych nauczycieli 

Studenci szkół wyższych (także na kierunkach nauczycielskich) nauczani są przez nauczycieli 

akademickich, którzy mogą być pracownikami naukowo-dydaktycznymi (profesorowie, zwyczajni, 

nadzwyczajni, adiunkci, asystenci naukowo-dydaktyczni), lub pracownikami dydaktycznymi 

(lektorzy, wykładowcy, starsi wykładowcy, asystenci dydaktyczni, itd. ). Pozostały personel mogą 

stanowić np. Bibliotekarze, ale obowiązek kształcenia studentów spoczywa jedynie na 

pracownikach naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych.  

Nie istnieją przepisy odnoszące się bezpośrednio do aktywności dydaktycznych nauczycieli 

akademickich. Wymagania dotyczące ich są precyzowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, a ponadto każda uczelnia może sformułować dodatkowe wymagania względem swoich 

potencjalnych pracowników. Nauczyciele akademiccy kształcący przyszłych nauczycieli to 

2. AKTORZY  

Profesja nauczycielska, Władze i Organizacja  
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zazwyczaj ci pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni, których zainteresowania badawcze i 

dydaktyczne związane są z metodyką nauczania, pedagogika i psychologią w edukacji. Jeśli taki 

nauczyciel akademicki posiada stopień doktora, jego rozprawa doktorska jest zazwyczaj związana 

z obszarem nauczania, a sam nauczyciel często zostaje promotorem prac licencjackich i/lub 

magisterskich o tematyce dydaktycznej.  

(2) Programy nauczycielskie 

W sektorze edukacji wyższej, przyszli nauczyciele mogą być kształceni w uczelni akademickiej 

lub Wyższej Szkole Zawodowej, na kilku typach studiów (na podstawie Eurydice 2018/2019 report): 

• Studia stacjonarne: 

o Studia pierwszego stopnia (absolwenci takich studiów otrzymują tytuł licencjata, 

inżyniera, lub równorzędny). Studia trwają przynajmniej trzy lata, podczas których 

można zdobyć przynajmniej 180 punktów ECTS.W przypadku studiów inżynierskich, 

studia trwają trzy i pół roku, a studenci mogą na nich zdobyć co najmniej 210 

punktów ECTS.  

o Studia drugiego stopnia (absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra, lub 

równorzędny). Studia trwają od półtora roku do dwóch lat, a studenci mogą uzyskać 

punkty ECTS w przedziale 90-120.  

o Jednolite studia magisterskie (absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra lub 

równorzędny). Studia trwają od 4,5 roku do 6 lat, a studenci mogą uzyskać podczas 

ich trwania od 300 do 360 punktów ECTS. Na kierunkach nauczycielskich studia takie 

trwają od 4,5 do 5 lat.  

• Studia podyplomowe (absolwenci tego typu studiów otrzymują po ich ukończeniu dyplom 

bądź świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Studia trwają przynajmniej jeden 

rok akademicki (2 semestry), a studenci mogą uzyskać co najmniej 60 punktów ECTS 

podczas ich trwania. The studies take at least one academic year (two semesters) and 

students ger at least 60 ECTS points. 

Studia są organizowane przez instytucje będące uczelniami akademickimi lub Wyższymi 

Szkołami Zawodowymi, które mogą być zarówno państwowe, jak i prywatne.  

Ramy instytucjonalne kształcenia nauczycieli: kształcenie nauczycieli zawsze musi odbywać się 

w formie jednolitych studiów magisterskich lub studiów licencjackich i studiów magisterskich 

uzupełniających, jednak w tym drugim przypadku oba stopnie studiów (licencjackie I magisterskie) 

musza odbywac się w tym samym obszarze (np. Filologia angielska, kierunek nauczycielski), żeby 

dać nauczycielowi uprawnienia do nauczania konkretnego przedmiotu.  

Kształcenie nauczycieli Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej stanowi odstępstwo od 

powyższej zasady i musi być organizowane w formie jednolitych studiów magisterskich, podobnie 

jak edukacja specjalna. Co więcej, kształcenie w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
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powinna być organizowana w formie jednego kierunku, dającego nauczycielowi uprawnienia do 

nauczania zarówno w przedszkolu, jak i do nauczania przedmiotu nauczania początkowego w 

szkole podstawowej.  

Studia podyplomowe adresowane do przyszłych nauczycieli muszą być organizowane tylko przez 

szkoły wyższe mające uprawnienia do kształcenia nauczycieli w danym obszarze (np. Kierunek 

biologia, na którym oferowany jest program nauczycielski, dający uprawnienia do nauczania 

biologii).  

Następujące typy szkół wyższych kształcą przyszłych nauczycieli:  

• Uniwersytety i akademie pedagogiczne 

• Akademie wychowania fizycznego; 

• Politechniki; 

• Akademie sztuk pięknych (i.e. educating future arts teachers).; 

• Szkoły medyczne, ekonomiczne I rolnicze   

 

Studia na kierunkach nauczycielskich I pedagogicznych organizowane są w formie studiów 

stacjonarnych, niestacjonarnych, wieczorowych. Wszystkie wyżej wymienione formy kształcenia 

prowadzą do podobnych efektów kształcenia, jednakże studenci studiów stacjonarnych mają 

więcej godzin kontaktowych z nauczycielami akademickimi, w porównaniu do absolwentów 

pozostałych typów studiów.  

W przeszłości absolwenci kierunków nauczycielskich po ukończeniu studiów uzyskiwali 

uprawnienia do nauczania jednego przedmiotu (np. Po ukończeniu nauczycielskiej specjalności na 

studiach w zakresie filologii angielskiej, uzyskiwali uprawnienia do nauczania języka angielskiego). 

Obecnie absolwenci uzyskują uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów, zazwyczaj 

pokrewnych, np. Takich jak biologia I ochrona środowiska, nauczanie przedszkolne I 

wczesnoszkolne, itd..  

Nauczyciele mogą również uzyskać na studiach podyplomowych kwalifikacje do nauczania 

drugiego przedmiotu (np. Nauczyciel geografii może po ukończeniu odpowiednich studiów 

podyplomowych zyskać uprawnienia do nauczania geografii, itd. ).  

(3) Władze i organizacja 

Władze: Szkoły wyższe są instytucjami autonomicznymi, które mogą we własnym zakresie 

przygotowywać i rozwijać plany studio I programy nauczania, muszą jednak trzymać się ogólnych 

wytycznych w zakresie danego obszaru kształcenia, przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji i 

Szkolnictwa Wyższego (rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 

2012 roku). 
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Organizacja: szkoły wyższe organizują kształcenie nauczycieli w formie modułów, które 

umożliwiają studentom nabycie umiejętności w następujących obszarach:  

• Moduł 1: merytoryczne przygotowanie do nauczania pierwszego przedmiotu 

W przypadku tego modułu, nie ma przypisanej odgórnie minimalnej liczby punktów ECTS, 

ponieważ zależy to od obszaru kształcenia I formy studiów.  

• Moduł 2: przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne  

Ten moduł obejmuje trzy obowiązkowe element, które razem dają 180 godzin, a w rezultacie 10 

punktów ECTS: psychologię i pedagogikę ogólną (90 godzin), psychologię I pedagogikę nauczania 

wybranej grupy wiekowej (60 godzin) oraz praktykę pedagogiczną (30 godzin). 

• Moduł 3: dydaktyka (danego przedmiotu) 

Ten moduł obejmuje podstawy dydaktyki ogólnej (30 godzin), dydaktykę danego przedmiotu, 

na danym poziomie nauczania (90 godzin), praktyki pedagogiczne (120 godzin). W sumie, moduł 3 

obejmuje 240 godzin kontaktowych, co jest równe 15 punktom ECTS. 

• Moduł 4: merytoryczne przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu 

Ten moduł obejmuje przygotowanie merytoryczne w zakresie drugiego obszaru (bez przypisanej 

odgórnie liczby godzin kontaktowych I liczby punktów ECTS, która zależy od specyfiki danego 

obszaru), oraz dydaktyka danego przedmiotu (60 godzin). W większości przypadków/obszarów w 

module tym można uzyskać od 10 do 15 punktów ECTS. 

Moduł 5: przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej 

Ten moduł obejmuje psychologię I pedagogikę kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych (140 godzin), dydaktykę specjalną(90 godzin), praktyki pedagogiczne (120 godzin). 

W sumie wynosi to 350 godzin kontaktowych, co jest równe 25 punktom ECTS.  

Dla studentów, którzy pragną zostać nauczycielami, moduły 1, 2 i 3 są modułami 

obowiązkowymi, zaś moduły 4 I 5 to moduły nieobowiązkowe, które mogą być wybrane dodatkowo 

przez studentów, jeśli na wybranym kierunku są w ofercie studiów.  

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach podyplomowych – organizacja: 

• Przygotowanie merytoryczne do nauczania kolejnego przedmiotu– moduł 4  

• Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne I dydaktyczne dla absolwentów kierunków 

studiów o specjalności innej niż nauczycielska– moduły 2 i 3. W przypadku absolwentów 

studiów licencjackich, uprawnienia do nauczania nabywane są tylko dla szkół 

podstawowych I przedszkoli. Absolwent studiów magisterskich o specjalności innej niż 

nauczycielska, który ukończy odpowiednie studia podyplomowe, może uczyć danego 

przedmiotu we wszystkich typach szkół.  
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• Pedagogika specjalna dla osób posiadających uprawnienia do nauczania 

 

Władze szkolne  

Odpowiedzialność w zakresie zarządzania I administrowania systemem edukacji w Polsce leży w 

rękach Ministra Edukacji Narodowej i Sportu – Ministerstwo we współpracy z organami władzy 

lokalnej koordynuje cele I działania edukacyjne. Zarządzanie systemem edukacji jest 

odzwierciedleniem system administracyjnego w Polsce. Wojewoda jest przedstawicielem 

Ministerstwa w danym regionie, a kuratorzy oświaty są odpowiedzialni na szczeblu władzy lokalnej 

za nadzór pedagogiczny and szkołami. Władze lokalne w Polsce działają na zasadzie podziału na 

powiaty (Smoczyńska, 2014).  

Inne instytucje I figury odpowiedzialne za sprawy związane z edukacją na szczeblu lokalnym (na 

podstawie Smoczyńska, 2014) : 

Kurator oświaty – odpowiedzialny za ogólna administrację w sektorze edukacji w danym 

powiecie. 

Samorząd województwa – odpowiedzialny za administrowanie I zarządzanie następującymi 

kwestiami: kształcenie nauczycieli, centra edukacji, regionalny zarząd szkołami I innymi placówkami 

edukacyjnymi.  

Dyrektor szkoły – sprawuje nadzór pedagogiczny and szkołą i uczniami, wprowadza w życie 

postanowienia Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.  

Rada Pedagogiczna – zbiorowe ciało nadzorujące pracę szkoły w zakresie zadań statutowych 

związanych z edukacją i opieką. Rada Pedagogiczna składa się ze wszystkich nauczycieli 

zatrudnionych w danej szkole oraz z personelu zajmującego się kształceniem zawodowym, a także 

personelu internatów, jeśli taki występuje w danej szkole. Na czele Rady Pedagogicznej stoi 

dyrektor szkoły, a do głównych zadań Rady należy zatwierdzanie planów rozwoju, ocen końcowych 

uczniów I ich promocji do następnej klasy, opiniowanie innowacji I eksperymentów w nauczaniu 

oraz wszystkich innych spraw związanych z nauczycielami I uczniami w danej szkole.  

Rada Rodziców- reprezentuje wszystkich rodziców uczniów uczących się w danej szkole. Rada 

może przedstawiać swoje wnioski dyrektorowi szkoły I innym organom zarządczym szkoły, bądź 

nadzorującym jej pracę. 
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3. ARTEFACTS  

Modele kształcenia nauczycieli 

Modelem dominującym w polskim systemie edukacji wyższej, jest tzw. model równoległy (z ang. 

concurrent model) kształcenia nauczycieli (Smoczyńska, 2014), który dotyczy kształcenia 

nauczycieli w uczelniach pedagogicznych oraz wszystkich innych oferujących specjalności 

nauczycielskie. Oznacza to, iż studenci mogą zdobywać przygotowanie pedagogiczne w trakcie 

studiów, równolegle z przygotowaniem merytorycznym, jeśli oczywiście obiorą specjalność 

nauczycielską. This means that pre-service teachers are educated at pedagogical universities and 

at all other universities that offer teacher’s programmes (in the second case, students are offered 

at their university, at their field of study, teacher’s programme and after graduation they can teach 

biology, maths, history, etc.). While studying their field, parallelly they learn about pedagogy, 

psychology and didactics of their subject.  

Studenci, którzy nie wybrali specjalności nauczycielskiej na studiach, a chcą uczyć przedmiotu, 

do którego mają przygotowanie merytoryczne (np, ukończenie kierunku biologia I ochrona 

środowiska, na specjalności innej niż nauczycielska), mogą zdobyć kwalifikacje nauczycielskie na 

studiach podyplomowych. W tym wypadku model ich kształcenia będzie modelem tzw. etapowym 

( z ang. consecutive model).  

Szkoły wyższe kształcą nauczycieli wszystkich poziomów oświaty – od nauczycieli nauczania 

początkowego i przedszkolnego, aż do nauczycieli szkół wyższych.  

Absolwenci jednolitych studiów magisterskich lub absolwenci studiów magisterskich 

uzupełniających posiadają uprawnienia do nauczania we wszystkich typach szkół. Absolwenci 

studiów licencjackich, którzy nie ukończyli po nich studiów magisterskich uzupełniających, mają 

uprawnienia do nauczania w przedszkolu i w szkole podstawowej.  

3. ARTEFAKTY  
Modele, standardy I kwalifikacje  
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Studia podyplomowe stanowią szansę na uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych dla 

absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich oraz na nabycie uprawnień do nauczania 

drugiego przedmiotu lub do pedagogiki specjalnej dla nauczycieli.  

 

Standardy nauczania  

Standardy nauczania w ogólny sposób definiują zawartość modułów nauczania, efekty 

kształcenia oraz zasady organizowania praktyki pedagogicznej. Standardy uwzględniają poziomy 

edukacji.  

Praktyki studenckie są zazwyczaj organizowane równolegle z zajęciami na uczelni (w większości 

przypadków jeden dzień w tygodniu jest przeznaczony na praktyki) i obejmują wizyty w przedszkolu 

i szkole. Studenci najpierw odbywają tzw. praktyki obserwacyjne polegające na obserwowaniu 

nauczyciela podczas pracy, po czym rozpoczynają właściwa praktykę, polegającą na nauczaniu 

uczniów pod opieką nauczyciela, który w ramach etatu uczy dana klasę/grupę. Praktyki 

pedagogiczne oprócz nauczania obejmują przygotowywanie planów lekcji, wyznaczanie celów 

nauczania oraz dyskusje z innymi praktykantami dotyczące nauczania.  

Standardy nauczania (Somoczyńska, 2014) definiują efekty kształcenia również w nauczaniu 

przyszłych nauczycieli na studiach dziennych, zaocznych I [podyplomowych.  

Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, absolwent powinien:  

• Posiadać wiedzę w zakresie psychologii I pedagogiki, pozwalającą mu na zrozumienie 

procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, uczenia się i nauczania dzieci i młodzieży,  

• Posiadać wiedzę I doświadczenie w zakresie dydaktyki, pedagogiki I metodyki nauczania 

danego przedmiotu;  

• Posiadać kompetencje I umiejętności do nauczania I sprawowania opieki and uczniami oraz 

do przygotowywania lekcji i dostosowywania programów nauczania do możliwości 

uczniów;  

• Posiadać umiejętności uczenia się w celu doskonalenia własnego rozwoju zawodowego, 

organizowania zasobów potrzebnych w nauczaniu oraz przetwarzania informacji;  

• Posiadać dobre zdolności komunikacyjne, potrafić wykorzystywać różne techniki 

komunikacji w kontaktach z uczniami i współpracownikami;  

• Posiadać umiejętności empatyzowania, refleksji and własnymi zachowaniami oraz mieć 

świadomość etycznych aspektów pracy nauczyciela, jak i odpowiedzialności z nią związanej;  

• Być przygotowanym do pełnienia różnych ról nauczyciela oraz realizowania zadań 

związanych z tym zawodem.   
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Kwalifikacje nauczycielskie 

Szkoły wyższe nie nadają absolwentom oficjalnych kwalifikacji do nauczania, ale wydawane 

przez nie absolwentom dyplomy ukończenia studiów o specjalności nauczycielskiej poświadczają, 

ze dana osoba posiada wiedze i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela. 

W sektorze edukacji wyższej, również na kierunkach I specjalnościach nauczycielskich, nie ma 

konkretnych wymagań dotyczących uprawnień do nauczania studentów. Decyzje kadrowe 

dotyczące zatrudniania nauczycieli akademickich są podejmowane na podstawie regulacji 

przygotowanych przez władze danej uczelni. Nauczyciele akademicccy uczący na studentów I 

doktorantów powinni posiadać tytuł zawodowy magistra i/lub stopień bądź tytuł naukowy, a 

promotorzy powinni legitymować się stopniem doktora.  

Inne programy/ścieżki nauczania nie omawiane wcześniej i związane z nimi kwalifikacje: 

W przypadku większości kierunków studiów, wymagania względem studentów, kwalifikacje jakie 

muszą uzyskać, by stać się nauczycielami i ścieżka ich kształcenia jest podobna, można natomiast 

zaobserwować różnice w podejściu do kształcenia nauczycieli języków obcych oraz nauczycieli 

zawodu (przygotowano na podstawie rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na podstawie raportu Eurydice 2018/19):  

 

(1) Nauczanie języków obcych 

Od sierpnia 2017, po wejściu w życie nowych przepisów, w celu uzyskania kwalifikacji do 

nauczania języka obcego w przedszkolu i/lub szkole różnego typu, kandydat musi:  

• Ukończyć studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia w 

specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka 

obcego, oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne 

• Ukończyć studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w kraju, w którym 

językiem urzędowym jest dany język obcy, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne 

• Ukończyć studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku 

(specjalności) i legitymować się: 

 

a. świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub 

biegłym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub 

b. świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka 

obcego II stopnia  

W celu uzyskania kwalifikacji do nauczania języków obcych w przedszkolach i szkołach 

podstawowych, kandydat musi:  
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• ukończyć studia pierwszego stopnia na kierunku filologia w specjalności danego języka 

obcego oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne 

• ukończyć studia pierwszego stopnia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki 

stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne 

• ukończyć studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymować się: 

 

a. świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub 

biegłym oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub 

b. świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka 

obcego II stopnia 

• legitymować się świadectwem dojrzałości i świadectwem złożenia państwowego 

nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II 

W celu uzyskania kwalifikacji do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I-III szkół 

podstawowych, kandydat musi: 

• ukończyć studia wyższe na kierunku pedagogika w zakresie dającym przygotowanie do 

nauczania przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych, a dodatkową specjalnością 

był język obcy 

• ukończyć studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia 

magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie nauczania języka obcego w przedszkolach 

lub klasach I-III szkół podstawowych 

• mieć kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych, 

legitymować się świadectwem egzaminu z danego języka w stopniu co najmniej 

podstawowym i ukończyć studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczania 

danego języka obcego 

• mieć kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych, 

legitymować się świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu co najmniej 

podstawowym, ukończyć studia pierwszego, studia drugiego stopnia lub jednolite studia 

magisterskie na kierunku filologia i posiadać przygotowanie pedagogiczne do nauczania 

języka obcego. 

(2) Kwalifikacje do nauczania zawodu  

Od sierpnia 2017, po wejściu w życie nowych przepisów, w celu uzyskania kwalifikacji do 

nauczania praktycznej nauki zawodu w szkole branżowej pierwszego I drugiego stopnia, w 

technikum lub szkole policealnej, kandydat musi:   
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• ukończyć studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku 

(specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz 

posiadać przygotowanie pedagogiczne 

• ukończyć studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku, którego 

efekty kształcenia obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, 

wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie 

edukacyjnym oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne 

• ukończyć studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku innym niż 

nauczany przedmiot lub prowadzone zajęcia i studia podyplomowe w zakresie nauczanego 

przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne  

• legitymować się dyplomem ukończenia pedagogicznego studium technicznego 

• posiadać świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 

zakresie zawodu, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie pedagogiczne, a także co 

najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać 

• posiadać tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie 

pedagogiczne. 

 

Krajowe strategie i inicjatywy związane z nauczaniem i krzewieniem 

przedsiębiorczości wśród młodzieży   

W Polsce w ostatnich latach można zaobserwować wzrost zainteresowania rolą nauczania 

przedsiębiorczości I kształceniem kompetencji pro-przedsiębiorczych młodych ludzi. W kontekście 

edukacji szkolnej jednak wciąż nauczany jest tylko jeden przedmiot bezpośrednio związany z tym 

obszarem: Podstawy przedsiębiorczości. Przedmiot ten został wprowadzony do szkół w roku 2002. 

Program nauczania Podstaw przedsiębiorczości  ulegał drobnym zmianom I po ostatniej z nich, w 

programie nauczania wprowadzonym roku 2018 zawiera podstawy ekonomii, , zarządzania I 

finansów, wzbogacone o element geografii socjo-ekonomicznej, nauk politycznych, socjologii, 

psychologii i prawa (Kilar i Rachwał, 2019). Podczas lekcji przedsiębiorczości uczniowie poznają 

podstawowe pojęcia ekonomiczne, a także instytucjonalne, behawioralne i kulturowe mechanizmy 

ich powstawania. Uczniowie przyswajają również wiedzę i umiejętności w zakresie 

przedsiębiorczości własnej I odpowiedzialności społecznej (Kilar i Rachwał, 2019). Przedmiot 

obejmuje dwie godziny nauczania tygodniowo w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej lub 1 

godzinę lekcyjna tygodniowo w pierwszej i drugiej klasie szkoły ponadpodstawowej. W rezultacie 

wprowadzenia w 2013 roku polityki Uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning Perspective 

policy in 2013), elementy edukacji pro-przedsiębiorczej można znaleźć w programach nauczania 

innych przedmiotów na różnych etapach edukacyjnych. Według badań przeprowadzonych przez 

portal schooleducationgateway.eu, elementy edukacji pro-przedsiębiorczej można znaleźć w 
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programach następujących przedmiotów: w szkole podstawowej na historii i matematyce, zaś w 

szkole średniej na przedmiotach Edukacja obywatelska, Geografia, Matematyka, Historia i wiedza 

o społeczeństwie, Informatyka oraz oczywiście w programie przedmiotu Podstawy 

przedsiębiorczości, a także w programie obieralnego przedmiotu: Ekonomia w praktyce.  

Istnieją również programy i inicjatywy ogólnokrajowe i regionalne służące krzewieniu wiedzy 

pro-przedsiębiorczej wśród dzieci I młodzieży, takie jak np. Uniwersytet Ekonomiczny Dzieci w 

Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie doświadczeni badacze dzielą się w przystępny 

sposób z dziećmi swoją wiedzą w zakresie podstaw ekonomii, finansów, itd. Narodowy Bank Polski 

we współpracy z uczelniami ekonomicznymi proponuje ciekawe projekty służące 

“uprzedsiębiorczeniu” młodych ludzi. Jest również grupa projektów unijnych I edukacyjnych w tym 

obszarze.  
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