
 

 

 

 

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego  
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Kierunek: FILOLOGIA POLSKA 

Specjalność: NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO 

Tryb i  typ studiów: stacjonarne studia drugiego stopnia 

Opis programu 
studiów i profil 
absolwenta: 
 

Studia są przeznaczone dla absolwentów licencjackich studiów filologii polskiej, 
chcących uzyskać specjalizację w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego 
cudzoziemców w kraju i za granicą. Uczestnicy studiów powinni posiadać wiedzę o 
współczesnym języku polskim, a takŜe nabyć kompetencję w zakresie nauczania 
języków obcych, dostosowaną do specyfiki nauczania języka polskiego jako obcego. 
Program studiów obejmuje: A. Przedmioty kształcenia kierunkowego: Teoria kultury 
(30 godzin – egzamin), Teoria języka z metodologią badań nad językiem (30 godzin – 
egzamin), Język polski na tle języków europejskich (30 godzin – egzamin), Język polski 
w Europie i świecie (30 godzin – egzamin), Gramatyka w nauczaniu języka polskiego 
jako obcego (60 godzin – egzamin), Literatura w nauczaniu języka polskiego jako 
obcego (30 godzin – egzamin); B. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego: 
Psychologia i pedagogika w nauczaniu języków obcych (60 godzin – egzamin), 
Metodyka nauczania podsystemów języka (60 godzin – egzamin), Metodyka 
nauczania sprawności językowych (60 godzin – egzamin), Nauczanie kultury polskiej 
(45 godzin – egzamin), Kontrola wyników w nauczaniu języka polskiego jako obcego 
(30 godzin – egzamin), Historia nauczania języka polskiego jako obcego, etnicznego, 
drugiego (15 godzin – zaliczenie), Multimedia w nauczaniu języka polskiego jako 
obcego (15 godzin – zaliczenie), Standardy europejskie w nauczaniu języków obcych 
(15 godzin – zaliczenie), Planowanie i przygotowanie zajęć z języka polskiego jako 
obcego (30 godzin – zaliczenie), Metody i programy w nauczaniu języków obcych (15 
godzin – zaliczenie); C. Praktyki pedagogiczne w wymiarze 40 godzin (I sem. – 10 
godzin, II sem. – 15 godzin, III sem. – 15 godzin). 
Absolwent jest polonistą, wyspecjalizowanym w nauczaniu języka polskiego jako 
obcego. Zna metody nauczania języków obcych oraz podstawy psychologiczne i 
dydaktyczne ich nauczania. Dysponuje szczegółową wiedzą na temat nauczania części 
systemu języka polskiego oraz sprawności językowych. Wiedzę tę umie zastosować w 
praktyce, co potwierdza ocena z praktyk pedagogicznych. MoŜe nauczać języka 
polskiego cudzoziemców, przebywających w Polsce, moŜe teŜ pracować za granicą. 
 

Zasady kwalifikacji: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szczegóły: 

Do podjęcia studiów upowaŜnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów wyŜszych (co najmniej licencjata) na następujących kierunkach: filologia 
polska, filologia. Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów jest ostateczny 
wynik postępowania kwalifikacyjnego wyraŜony liczbą z zakresu od 0 do 100 będący 
wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej merytoryczną wiedzę kandydata 
z zakresu kanonu przedmiotów kierunkowych dla filologii polskiej oraz z zakresu 
dobrej znajomości języka obcego. Absolwenci innych kierunków studiów niŜ filologia 
polska, przyjęci na studia, zobowiązani są do uzupełnienia w czasie studiów kanonu 
przedmiotów kierunkowych dla filologii polskiej w zakresie studiów I stopnia.  
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Limit przyjęć: 25 (minimalna liczba przyjętych wymagana do uruchomienia studiów: 10) 
 

Kontakt: Sekretariat studencki Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie WP UJ 
31-044 Kraków, ul. Grodzka 64, pokój 103,  tel. 012 663 18 13 

  


