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Wydział Pedagogiczny UW 

Studia drugiego stopnia 

Programy kształcenia 

Część wspólna dla wszystkich kierunków 

Studium kierunkowe 

Moduł nauk pedagogicznych 

Liczba ECTS: 10 
Godziny - nakład pracy studenta: 300 godzin 
Godziny kontaktowe: min. 120 godzin 
Forma zajęć: wykład wprowadzający, konwersatorium, seminarium, konsultacje 
Forma zaliczenia: egzamin modułowy 

Moduł studiów nauczycielskich – dotyczy studentów kierunku Pedagogika nauczycielska 
(specjalności nauczycielskich) 

Liczba ECTS: 11 
Godziny - nakład pracy studenta: 330 godzin 
Godziny kontaktowe: min. 120 godzin 
Forma zajęć: wykład wprowadzający, konwersatorium, seminarium. 
Forma zaliczenia: egzamin modułowy 
Efekty uczenia się: 
 

Studium kształcenia specjalnościowego 

Moduł „specjalnościowy 1” – dla absolwentów innych specjalności 

Liczba ECTS: 15 
Godziny - nakład pracy studenta: 450 godzin 
Godziny kontaktowe: min. 120 godzin 
Forma zajęć: wykład wprowadzający, konwersatorium, seminarium, konsultacje 
Forma zaliczenia: egzamin modułowy 
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Moduł „specjalnościowy 2” – zamiast Modułu ”specjalnościowego 1” (tylko dla 
absolwentów tej samej specjalności na I stopniu na Wydziale Pedagogicznym)  

Liczba ECTS: 15 
Godziny - nakład pracy studenta: 450 godzin 
Godziny kontaktowe: min. 150 godzin 
Forma zajęć: wykład wprowadzający, konwersatorium, seminarium, konsultacje 
Forma zaliczenia: egzamin modułowy 
 
Uwaga: moduły studiów nienauczycielskich mogą mieć zwiększoną liczbę ECTS i min. godz. 
kontaktowych w ramach modułów specjalnościowych; studentów tych specjalności nie 
obowiązuje Moduł studiów nauczycielskich. 
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KIERUNEK: ANDRAGOGIKA 

Specjalność: Organizacja i prowadzenie szkoleń 

Moduł specjalnościowy 1:  Kompetencje szkoleniowe 

 

Specjalność: Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych  

Moduł specjalnościowy 1: Doradztwo zawodowe 

 

KIERUNEK: PEDAGOGIKA 
 
Specjalność Animacja społeczno-kulturalna 

Moduł specjalnościowy 1:  Podstawy animacji społeczno-kulturalnej – dla absolwentów 
innych specjalności 

(Moduł specjalnościowy 2: Człowiek – kultura współczesna – wychowanie)*  

 

Specjalność : Edukacja medialna 

Moduł specjalnościowy 1 Media i społeczeństwo 

 

Polityka oświatowa – menedżer oświaty 

Moduł specjalnościowy 1:  Polityka oświatowa 

 

Praca społeczno-wychowawcza  z dzieckiem i rodziną 

Moduł specjalnościowy 1:  Podstawy pracy z dzieckiem i rodziną  

(Moduł specjalnościowy 2: Studia nad dzieckiem, wychowaniem, rodziną)* 
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Edukacja integracyjna i edukacja włączająca 

Moduł specjalnościowy 1: Wprowadzenie do edukacji integracyjnej i edukacji włączającej 

 

KIERUNEK: PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA 

 

Edukacja artystyczna 

Moduł specjalnościowy 1 Sztuka - kultura - wychowanie 

 

Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna 

Moduł specjalnościowy 1: Nauczyciel w przedszkolu i szkole 

(Moduł specjalnościowy 2: Kierunki rozwoju edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej)* 

 

Wczesne nauczanie języka angielskiego 

Moduł specjalnościowy 1: Praktyczna nauka języka angielskiego (przygotowanie do 
egzaminu językowego na poziomie C1) 

(Moduł specjalnościowy 2: Rozwój warsztatu zawodowego nauczyciela)* 

 

Moduł dydaktyczny I – dla wszystkich studentów WP UW 

Liczba ECTS: 15 
Godziny - nakład pracy studenta: 450 godzin 
Godziny kontaktowe: min. 270 godzin 
Forma zajęć: wykład wprowadzający, konwersatorium, seminarium,  praktyka. 
Forma zaliczenia: egzamin modułowy 
Efekty uczenia się 
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Studium uzupełniające 

Zajęcia wydziałowe 

Kurs ECTS Godz. Forma zal. 
Seminarium magisterskie -
OBW  

24 120 
Z 

Konwersatorium 
pedagogiczne w języku obcym 
- OBW 

6 30 ZO 

Łącznie 30 150  
OBW – zajęcia obowiązkowe 
 

Zestawienie 

Moduł/zajęcia Godz. ECTS 
Moduł nauk pedagogicznych 120 10 
Moduł studiów nauczycielskich 120 11 
Moduł „specjalnościowy 1” 120 15 
Moduł dydaktyczny I 270 15 
Studium uzupełniające 150 30 
Łącznie 780 81 

 
* Moduł „specjalnościowy 2” wyłącznie dla absolwentów  I stopnia Wydziału 
Pedagogicznego, którzy kontynuują specjalność. Zamiast Modułu „specjalnościowego 1”. 
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