
 
 

 
 

Chemia dla Nauczycieli ( 3 semestry)      

 

                          

Cel:  

Studia Podyplomowe Chemia dla Nauczycieli są studiami kwalifikacyjnymi, realizowanymi w 

zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu tj. chemii. Podstawowym celem 

studiów jest uzyskanie przez osoby, które posiadają uprawnienia pedagogiczne i ukończyły studia 

magisterskie lub wyższe studia zawodowe o charakterze przyrodniczym, uprawnień do nauczania 

chemii w szkole. Studia Chemia dla Nauczycieli umożliwiają uaktualnienie i pogłębienie wiedzy 

z zakresu chemii w wymiarze potrzebnym do nauczania oraz poszerzenie i uzupełnienie 

umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem tego przedmiotu. Ponadto uczestnicy 

studiów zostaną przygotowani do organizacji pracowni chemicznej i wykorzystania doświadczeń 

chemicznych w procesie nauczania. 

 

Adresaci:  
Studia podyplomowe Chemia dla nauczycieli są adresowane głównie do nauczycieli, którzy 

zamierzają uzupełnić swoją wiedzę z zakresu chemii, powiększyć kwalifikacje pomocne w 

uzyskiwaniu prawa do nauczania chemii jako drugiego przedmiotu. Studia przeznaczone są dla 

osób, które ukończyły studia wyższe o charakterze przyrodniczym, chemiczne lub inne studia 

obejmujące zajęcia z chemii oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne. Studia przeznaczone 

dla nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz 

wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu 

nauczycieli. 

 

Dodatkowe kwalifikacje:  
Słuchacz, który ukończy studia podyplomowe Chemia dla Nauczycieli uzyskuje kwalifikacje do 

zajmowania stanowiska nauczyciela chemii zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 17 kwietnia 

2012r. 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. 

 

Program studiów:  
Program studiów został opracowany w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu uwzględnić 

potrzeby współczesnego nauczyciela chemii. Stworzone zostały warunki do zdobycia 

umiejętności, które pozwolą nauczać chemii zgodnie z nowoczesnymi koncepcjami w kształceniu 

chemicznym. Realizowany program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.  

1. Chemia ogólna i nieorganiczna  

2. Chemia fizyczna  

3. Podstawy chemii środowiska  

4. Chemia organiczna  

5. Chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami  

6. Dydaktyka chemii  

7. ICT w nauczaniu chemii  

8. Seminarium dyplomowe  

9. Praktyka zawodowa 



 
Forma zaliczenia:  
Praca dyplomowa 

Czas trwania: 3 semestry; 

Liczba godzin: 420 (w tym 60 godz. praktyk zawodowych) 

 

Cena: 

 

Kierunek studiów podyplomowych  Opłata jednorazowa  
 1 rata  

Wysokość jednej raty  
w systemie 2-ratalnym 

Chemia dla Nauczycieli     

( 3 semestry)                               
 3 500 zł 1 750 zł 

 

 

 
    

    

 


