
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 
Regulamin Kursu Przygotowania Pedagogicznego 

 
 

1. Przepisy ogólne 
 

§ 1 

Przyjęcie na Kurs Przygotowania Pedagogicznego, zwanym dalej kursem, organizowanym 
przez PWSZ w Tarnowie następuje po dokonaniu: 

- wpisu na kurs wraz z deklaracją samodzielnej organizacji praktyki pedagogicznej, 

- wniesieniu opłaty w wysokości ustalonej przez Rektora, 

- przedłożeniu kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych przez absolwentów.                                                     

Uczestnik kursu otrzymuje kartę egzaminacyjną, która jest dokumentem ilustrującym wyniki 
zaliczeń i egzaminów zajęć przedmiotowych oraz praktyki pedagogicznej. 

§ 2 

Uczestnik kursu po złożeniu wszystkich egzaminów i zaliczeniu praktyki pedagogicznej 
uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu zgodnie ze studiowaną specjalnością. 

§ 3 

Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników kursu. 

 

2. Organizacja kursu 
 

§ 4 

1. Uczestnikami kursu mogą być studenci II i III roku specjalności niepedagogicznych, 
absolwenci PWSZ oraz absolwenci innych wyższych uczelni. 

2. Zajęcia przedmiotowe trwają od listopada do 30 września następnego roku kalendarzowego. 

3. Praktyki pedagogiczne mogą odbywać się od lutego (dla studentów III roku i absolwentów) lub 
po zakończeniu zajęć przedmiotowych (dla studentów II roku). 

 

§ 5 

Kierownik kursu podaje do wiadomości harmonogramy oraz ramowy plan kursu co najmniej 
na tydzień przed rozpoczęciem zajęć. 

 

3. Zaliczenie kursu 
 

§ 6 

1. Egzaminy i zaliczenia odbywają się po zakończeniu danego przedmiotu i nie muszą być 
zbieżne z terminami sesji egzaminacyjnej PWSZ. 

2. Skalę ocen określa obowiązujący Regulamin Studiów PWSZ w Tarnowie. 

3. Ukończenie kursu następuje po zdaniu wszystkich egzaminów i uzyskaniu zaliczeń z 
przedmiotów przewidzianych w planie kursu oraz po zaliczeniu na ocenę praktyki 



pedagogicznej. 

4. Egzaminy przeprowadzają prowadzący wykłady z danego przedmiotu, pozostałe przedmioty 
zaliczają prowadzący zajęcia. 

 

4. Praktyka Pedagogiczna 
 

§ 7 

1. Program praktyki ustala prowadzący przedmiot „Dydaktyka ogólna” w porozumieniu  
z prowadzącymi przedmiot „Dydaktyka szczegółowa”. 

2. Podstawą zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej opinii nauczyciela, u którego student 
odbywał praktykę i przedłożenie jej wraz z dokumentacją w ciągu 14 dni od ukończenia 
praktyki prowadzącemu przedmiot „Dydaktyka szczegółowa”. 

3. Praktykę pedagogiczną zalicza na ocenę prowadzący przedmiot „Dydaktyka szczegółowa”. 

4. W dokumentacji kursu przechowuje się dzienniczek praktyk (do dnia ukończenia studiów) oraz 
kartę zaliczenia praktyki jako część dokumentacji kursu. 

 

5. Zakończenie kursu 
 

§ 8 

1. Ogólny wynik ukończenia kursu jest średnią arytmetyczną ocen z przedmiotów i praktyki 
przewidzianych programem kursu. 

2. Na świadectwie ukończenia kursu wpisuje się ogólny wynik wg zasady przewidzianej  
w Regulaminie Studiów PWSZ w Tarnowie. 

3. Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu a uczestnik - student II i III roku 
specjalności niepedagogicznej otrzymuje świadectwo po przedłożeniu dyplomu ukończenia 
studiów wyższych (wzór w załączniku nr 1). 

 

6. Przepisy końcowe 
 

§ 9 

Za organizację kursu odpowiada jego kierownik. 

 

§ 10 

Instancją odwoławczą we wszystkich sprawach objętych Regulaminem kursu jest Prorektor ds. 
Współpracy i Rozwoju. 

§ 11 

W sprawach dotyczących kursu nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Rektor PWSZ. 

§ 12 

Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Kursu Przygotowania Pedagogicznego Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. 


