
 

Uniwersytet Rzeszowski 
Senat  

 

Uchwała nr 148/03/2022 

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie zmian w programach studiów na kierunkach prowadzących kształcenie 

przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 

 

Na podstawie art. 28 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.), załącznika nr 1 do 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie 

standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (t.j. Dz.U 

z 2021 r., poz. 890) w związku z Zarządzeniem nr 9/2022 Rektora Uniwersytetu 

Rzeszowskiego z dnia 14 lutego 2022 r. zmieniającym Zarządzenie nr 73/2019 Rektora 

Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia  18 listopada 2019 r. w sprawie organizacji i prowadzenia 

na Uniwersytecie Rzeszowskim kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela, Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

1. Do programów studiów pierwszego stopnia na kierunkach prowadzących kształcenie 

przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela wprowadza się obowiązkowe 

zajęcia  pierwsza pomoc przedmedyczna i przypisuje się do nich efekt uczenie się NU17. 

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, dotyczą programów na poniższych kierunkach i cyklach 

kształcenia: 

1) dla cyklu kształcenia rozpoczętego od roku akademickiego 2019/2020, na kierunku 

matematyka, studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne o profilu 

ogólnoakademickim (ścieżka kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu nauczyciela), 

2) dla cykli kształcenia rozpoczętych od roku akademickiego 2020/2021 oraz 

2021/2022 na kierunkach: 

a) edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia pierwszego stopnia 

stacjonarne  o profilu ogólnoakademickim, 

b) filologia angielska, studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne 

o profilu ogólnoakademickim (specjalność nauczycielska), 

c) filologia germańska, studia pierwszego stopnia stacjonarne o profilu 

ogólnoakademickim (specjalność nauczycielska), 

d) filologia polska, studia pierwszego stacjonarne stopnia o profilu 

ogólnoakademickim (specjalność nauczycielska), 



 
 
 

e) historia, studia pierwszego stopnia stacjonarne o profilu ogólnoakademickim 

(specjalność nauczycielska),  

f) matematyka, studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne o profilu 

ogólnoakademickim (ścieżka kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu nauczyciela). 

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, realizowane są w formie ćwiczeń warsztatowych 

w wymiarze 5 godzin (0 pkt ECTS) i kończą się zaliczeniem.  

 

§ 2 

W programach studiów, na kierunkach prowadzących kształcenie przygotowujące do 

wykonywania zawodu nauczyciela, w przedmiotach z grupy zajęć B (przygotowanie  

psychologiczno-pedagogiczne) oraz C (podstawy dydaktyki i emisja głosu) wprowadza się 

zmiany w przypisaniu  efektów uczenia się , w brzmieniu:  

1) w przedmiocie pedagogika – skreśla się efekty NU 15 i NU17, 

2) w przedmiocie psychologia – skreśla się efekty NW6, NW13 i NU15, 

3) w przedmiocie praktyka zawodowa – skreśla się efekt NU15, 

4) w przedmiocie emisja głosu – skreśla się efekt NU15.    

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Senatu 
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