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1.  Osoby, które na studiach I stopnia uzyskały przygotowanie pedagogiczne  powinny posiadać w suplemencie do 
dyplomu zapis o realizacji wymagań wynikających z: 

• rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. 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 
lub 

• rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002r. 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 lub 

• w sylwetce absolwenta powinien być zapis, że posiadają przygotowanie pedagogiczne. 
 
 

2. Studenci studiów II stopnia w Wyższej Szkole Humanistycznej, którzy na studiach I stopnia nie zdobyli 
przygotowania pedagogicznego  w rozumieniu rozporządzenia MENiS z dnia 10 września 2002r. lub 
rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009r. mog ą uzupełni ć uzyskanie przygotowania pedagogicznego w  
czasie trwania studiów II stopnia wybierając jedną z możliwości: 

• realizuj ąc w czasie studiów II stopnia moduł przedmiotów uzu pełniaj ących przygotowanie 
pedagogiczne ; 

• uzyskując przygotowanie pedagogiczne w ramach Studiów Podyplomowych w WSH (SP będą 
uruchomione pod warunkiem uzbierania odpowiedniej liczby osób); 

• uzyskując przygotowanie pedagogiczne w ramach  Studiów Podyplomowych w innej uczelni. 
 
 

a)  Osoby, które na studiach II stopnia na kierunku pedagogika  chcą studiować specjalność: 
• Wychowanie Przedszkolne i Edukacja  Wczesnoszkolna 

 
musz ą obowi ązkowo uko ńczyć studia II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym 

 
b)  Osoby, które na studiach II stopnia na kierunku pedagogika  chcą studiować pozostałe specjalności: 

• Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Gerontologią 
• Socjoterapia z Gerontologią 
• Pedagogika Resocjalizacyjna 
• Doradztwo Zawodowe i Personalne 
• Edukacja Żywieniowa i Psychodietetyka 

mog ą ale nie musz ą uzupełnia ć przygotowanie pedagogiczne na poziomie studiów II stopnia.  
 
 


