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Kierunek:

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
filologicznych i kulturoznawczych, pragnących uzyskać specjalizację
w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego –
w Polsce i poza jej granicami. Absolwenci studiów posiadają wiedzę
o współczesnym języku polskim, a także kompetencje w zakresie
nauczania języków obcych, dostosowane do specyfiki nauczania języka
polskiego jako obcego i drugiego.
Program studiów obejmuje między innymi:
A. Przedmioty kształcenia językoznawczego: Teorie języka
z metodologią badań nad językiem (30 godz.), Metodologia
lingwistycznych badań kontrastywnych (30 godz.), Gramatyka opisowa
języka polskiego jako obcego (60 godz.), Język polski na tle języków
europejskich i pozaeuropejskich (30 godz.) Język obcy, język drugi,
język odziedziczony (30 godz.), Słownik mentalny użytkownika języka
(30 godz.).
B. Przedmioty kształcenia specjalistycznego – glottodydaktycznego
i
metodycznego:
Metodologia
badań
glottodydaktycznych
(30 godz.), Wprowadzenie do glottodydaktyki polonistycznej
(30 godz.), Nauczanie podsystemów języka: słownictwo, fonetyka
i ortografia, gramatyka (90 godzin), Rozwijanie kompetencji uczących
się – działania językowe (60 godz.), Planowanie w dydaktyce języków
obcych (30 godz.), Ocenianie i testowanie w kształceniu językowym
(30 godz.), Kształcenie literackie w glottodydaktyce (30 godz.), Kultura
polska w kształceniu językowym (30 godz.), Niekonwencjonalne
metody i techniki nauczania języka polskiego jako obcego (30 godz.),
Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupach heterogenicznych
(30 godz.), Europejska polityka językowa (30 godz.), Dydaktyka
wielojęzyczności i wielokulturowości (30 godz.), Nowe technologie
w nauczaniu/uczeniu się języków obcych (30 godz.).

C. Przedmioty kształcenia specjalistycznego – dydaktyka języka
polskiego jako drugiego: Podstawy glottodydaktyki polonistycznej
(30 godz.), Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego dzieci
i młodzieży (30 godz.), Pluralizm językowo-kulturowy w edukacji
szkolnej (30 godz.), Zaburzenia rozwoju mowy dzieci dwu
i wielojęzycznych (30 godz.).
D. Przedmioty kształcenia specjalistycznego – psychopedagogiczne
podstawy nauczania języków obcych: Psychologiczne i pedagogiczne
podstawy dydaktyki języków obcych (30 godz.), Wstęp do teorii
akwizycji języków (30 godz.), Neurodydaktyka (30 godz.).
E. Praktyki pedagogiczne
Praktyki pedagogiczne trwają cztery semestry, na ich realizację
przewidziano 60 godz. Odbywają się one w jednostkach Uniwersytetu
Jagiellońskiego, zajmujących się kształceniem obcokrajowców –
Centrum języka i Kultury Polskiej w Świecie (programy roczne
i semestralne) oraz Szkole Letniej Języka i Kultury Polskiej (programy
wakacyjne). Możliwe jest także odbycie praktyk w innych placówkach
kształcenia polonistycznego - w szkołach polskich lub zagranicznych jeśli jest to powiązane z badaniami naukowymi, prowadzonymi
w ramach seminarium magisterskiego. W każdym semestrze student
realizuje inne cele. Praktyki obejmują: czynne uczestnictwo
obserwacyjne, prowadzenie zajęć oraz przygotowania do prowadzenia
zajęć.
Absolwent jest polonistą, wyspecjalizowanym w nauczaniu języka
polskiego jako obcego/drugiego. 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. Może
nauczać języka polskiego cudzoziemców przebywających w Polsce,
może też pracować za granicą. Potrafi w relacjach międzyludzkich
wykorzystywać tzw. kompetencje społeczne, bardzo istotne
na współczesnym rynku pracy.
Zasady rekrutacji:

Przy rekrutacji na studia obowiązuje Elektroniczna Rejestracja
Kandydatów.
Szczegóły: www.rekrutacja.uj.edu.pl, www.erk.uj.edu.pl
Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem
ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunkach

w obszarze nauk humanistycznych o specjalnościach filologicznych
i kulturoznawczych.
Limit przyjęć:

25 (minimalna liczba przyjętych wymagana do uruchomienia studiów:
15)

Kontakt:

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

