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Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ
z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie: proponowanego przez Zespół przy Ministerstwie Nauki i
Szkolnictwa Wyższego modelu kształcenia nauczycieli.
Rada Wydziału Geografii i Geologii UJ zaniepokojona kierunkiem
proponowanych zmian w prawie dotyczącym nadawania uprawnień do
wykonywania zawodu nauczyciela oraz mając ponad stuletnią tradycję
kształcenia w tym zakresie wyrażamy nasze stanowisko w tej sprawie.
Uważamy, że najważniejszym przymiotem nauczyciela jest przede
wszystkim posiadanie gruntownej wiedzy i umiejętności z zakresu
nauczanego przedmiotu oraz wykazywanie zapału do przekazywania
wiedzy i cech charakterologicznych takich jak uczciwość i pracowitość.
Dlatego uważamy, że osoba, która chce uzyskać prawo do nauczania
danego przedmiotu musi ukończyć zarówno studia licencjackie, jak i
magisterskie na odpowiednim kierunku. Istnieje wiele przykładów, że
dokształcanie przedmiotowe na doraźnych kursach lub na studiach
podyplomowych nie zapewnia odpowiedniego poziomu wiedzy i
umiejętności u nauczyciela.
Jesteśmy przekonani, że warunkiem właściwego przygotowania do
zawodu nauczyciela jest odpowiednie przygotowanie w zakresie
przedmiotów kierunkowych i metodyki ich nauczania. Będzie to
niemożliwe przy nadmiernym rozbudowaniu bloku obowiązkowych
przedmiotów teoretycznych (w tym pedagogicznych). Proponowane
rozbudowanie tego bloku nie jest także celowe, gdyż wskutek tego część
potencjalnie bardzo dobrych nauczycieli nie podejmie trudu uzyskania
uprawnień nauczycielskich. Ich uzyskanie już obecnie wymaga zaliczenia
dużych bloków przedmiotów psychologicznych i metodycznych oraz
zaliczenia wielu praktyk w placówkach szkolnych. Powiększenie tego
zakresu nie znajduje naszym zdaniem uzasadnienia i sądzimy, że
utrzymanie obecnych wymagań w tym zakresie jest wystarczające. Wielu
studentów posiadających bardzo wysokie kompetencje osobiste nie stanie
się nauczycielami, co może spowodować niewłaściwy dobór osób do tego,
może najważniejszego z punktu widzenia Państwa, zawodu.
Zwracamy ponadto uwagę, że propozycje Zespołu przy MNSiW z dnia 20
listopada 2017 roku są sprzeczne z założeniami KRK oraz nowej ustawy

2.0, które pozwalają najlepszym uczelniom tworzyć własne programy
studiów. Przygotowane propozycje mogą spowodować, że nauczyciele
przestaną być kształceni na wydziałach czołowych polskich uczelni
publicznych posiadających kategorie A i A+.
Jesteśmy przekonani, że czuwanie nad prawidłowością kształcenia
nauczycieli jest obowiązkiem Państwa i powinno obejmować akredytację
placówek edukacyjnych przede wszystkim pod kątem merytorycznej
wartości przekazywanej wiedzy i umiejętności.
Rada Wydziału Geografii i Geologii UJ na posiedzeniu w dniu 27 lutego
2018 r. w głosowaniu tajnym przy obecności 46 osób, spośród 63
uprawnionych do głosowania poparła wniosek większością głosów (45
głosów za, 0 wstrzymujących się, 1 przeciwny).
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