
Załącznik nr 4  
do Umowy o warunkach pobierania opłat związanych  

z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne 
 

 

Imię i nazwisko: ……………………..............................................                                       Leszno, dnia ......................... 2017 r. 

Kierunek studiów:  Pedagogika 

Specjalność: ………............................................................................... 

Rok studiów: I rok 

Studia:  II stopnia    Tryb studiów:  niestacjonarne    

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że: 

� posiadam przygotowanie pedagogiczne 

� nie posiadam przygotowania pedagogicznego 

(zaznacz wybraną opcję) 

Dalszą część oświadczenia wypełniają tylko osoby nie posiadające przygotowania pedagogicznego. 

Ponadto oświadczam, że zapoznałam (-em) się z sylwetkami absolwenta studiów II stopnia na kierunku 

pedagogika w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie i wiem z jakimi 

kwalifikacjami można ukończyć te studia posiadając przygotowanie pedagogiczne lub go nie posiadając. Zapoznałam 

 (-em) się również z „Zasadami uzupełnienia przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Humanistycznej  

w Lesznie dla studentów studiów II stopnia, kierunek pedagogika. Rok naboru 2017-2018”. W związku z powyższym 

deklaruję, że w trakcie studiów II stopnia: 

� będę uzupełniał przygotowanie pedagogiczne zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, 

w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 

nauczycieli. 

� nie będę uzupełniał przygotowania pedagogicznego. 
(zaznacz wybraną opcję) 

 

Celem uzupełnienia przygotowania pedagogicznego deklaruję się wybrać jedną z poniższych możliwości: 

 

� uzyskam przygotowanie pedagogiczne realizując w czasie studiów II stopnia moduł przedmiotów 

uzupełniających przygotowanie pedagogiczne (moduł ten będzie uruchomiony pod warunkiem uzbierania 

odpowiedniej liczby osób); 

� uzyskam przygotowanie pedagogiczne w ramach Studiów Podyplomowych w WSH (SP będą uruchomione 

pod warunkiem uzbierania odpowiedniej liczby osób); 

� uzyskam przygotowanie pedagogiczne w ramach Studiów Podyplomowych w innej uczelni. 

(zaznacz wybraną opcję) 

 

Jednocześnie deklaruję, że najpóźniej do końca 3 semestru studiów dostarczę do Dziekanatu Wydziału Nauk 

Społecznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie  oryginał + kserokopię zaświadczenia o uzyskaniu przygotowania 

pedagogicznego. 

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku niedostarczenia w wyżej wymienionym terminie wymaganego 

zaświadczenia w suplemencie do dyplomu będę miał wpisaną sylwetkę absolwenta z kwalifikacjami bez przygotowania 

pedagogicznego oraz, że warunkiem ukończenia studiów na specjalności „Wychowanie przedszkolne i edukacja 

wczesnoszkolna” jest posiadanie przygotowania pedagogicznego. 

 

                ……………..………………………………………….. 

                                                                 Imię  i nazwisko 



Załącznik nr 4  
do Umowy o warunkach pobierania opłat związanych  

z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne 
 

 

Imię i nazwisko: ……………………...............................................                                      Leszno, dnia ......................... 2017 r. 

Kierunek studiów:  Pedagogika 

Specjalność: ………………........................................................................ 

Rok studiów: I rok  

Studia:  II stopnia  Tryb studiów:  niestacjonarne 

 

Kierunek ukończonych studiów I stopnia: ........................................................................................................................................ 

 

Specjalność ukończonych studiów I stopnia: …............................................................................................................................... 

                                                                        …................................................................................................................................ 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Oświadczam, że decyduję się: 

� wykazać przed Komisją Weryfikującą Efekty Kształcenia, że posiadam efekty kształcenia  

z zakresu pedagogiki na poziomie studiów I stopnia. 

� zrealizuję w czasie studiów II stopnia różnice programowe kierunkowe z zakresu pedagogiki zgodnie  

z zasadami określonymi przez Wyższą Szkołę Humanistyczną w „Szczegółowych warunkach rekrutacji  

i zasadach realizacji różnic programowych. Rok naboru 2017-2018”. 

(zaznacz wybraną opcję) 

 

 

� wykazać przed Komisją Weryfikującą Efekty Kształcenia, że posiadam efekty kształcenia  

z zakresu wybranej specjalności na poziomie studiów I stopnia. 

� zrealizuję w czasie studiów II stopnia różnice programowe specjalnościowe umożliwiające 

osiągnięcie efektów kształcenia z zakresu wybranej specjalności z poziomu studiów I stopnia 

zgodnie z zasadami określonymi przez Wyższą Szkołę Humanistyczną w „Szczegółowych 

warunkach rekrutacji i zasadach realizacji różnic programowych. Rok naboru 2017-2018”. 

(zaznacz wybraną opcję) 

 
Ponadto oświadczam, że przyjąłem do wiadomości, że jeżeli Komisja Weryfikującą Efekty Kształcenia uzna, iż nie 

posiadam właściwych efektów kształcenia z poziomu studiów I stopnia jestem zobowiązany do zrealizowania odpowiednich 

różnic programowych zgodnie z zasadami określonymi przez Wyższą Szkołę Humanistyczną w „Szczegółowych warunkach 

rekrutacji i zasadach realizacji różnic programowych. Rok naboru 2017-2018”. 

 

 

 

   ……………..………………………………………….. 

                                                                           Imię  i nazwisko  

 


