M O N I T O R
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Poz. 408
ZARZĄDZENIE NR 87
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Potwierdzającej Kompetencje
w zakresie Glottodydaktyki Polonistycznej uzyskane poza systemem
szkolnictwa wyższego na Uniwersytecie Warszawskim
Na podstawie § 35 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity Monitor
UW z 2015 r. poz. 150 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1
Powołuje się, na kadencję 2016-2020 Komisję Potwierdzającą Kompetencje
w zakresie Glottodydaktyki Polonistycznej uzyskane poza systemem szkolnictwa
wyższego na Uniwersytecie Warszawskim, zwaną dalej „Komisją”.
§2

1)
2)
3)
4)

W skład Komisji wchodzą:
Przewodniczący:
prof. dr hab. Stanisław Dubisz – Wydział Polonistyki;
Członkowie:
prof. dr hab. Halina Karaś – Wydział Polonistyki;
prof. dr hab. Jerzy Podracki – Wydział Polonistyki;
prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz – Wydział Polonistyki.
§3

Zasady i tryb potwierdzania kompetencji w zakresie glottodydaktyki
polonistycznej uzyskanych poza systemem szkolnictwa wyższego przez Komisję
określa Regulamin Komisji, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
§4
Wzór certyfikatu potwierdzającego kompetencje w zakresie glottodydaktyki
polonistycznej uzyskane poza systemem szkolnictwa wyższego wydawanego przez
Komisję określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
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§5
Obsługę administracyjną
Uniwersytetu Warszawskiego.

pracy

komisji

zapewnia

Wydział

Polonistyki

§6
Traci moc Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia
7 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Potwierdzającej
Specjalizację Zawodową w Zakresie Glottodydaktyki Polonistycznej. (Monitor UW
z 2016 r. poz. 11)
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor UW: M. Pałys
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Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 87 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Potwierdzającej Kompetencje w zakresie Glottodydaktyki
Polonistycznej uzyskane poza systemem szkolnictwa wyższego
na Uniwersytecie Warszawskim

REGULAMIN
potwierdzania przez Komisję Potwierdzającą Kompetencje w zakresie
Glottodydaktyki Polonistycznej kompetencji w zakresie nauczania języka
polskiego jako obcego uzyskanych poza systemem szkolnictwa wyższego
na Uniwersytecie Warszawskim
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania potwierdzenia
kompetencji w zakresie glottodydaktyki polonistycznej uzyskanych poza systemem
szkolnictwa wyższego na Uniwersytecie Warszawskim, zwanych dalej
„Kompetencjami” przez Komisję Potwierdzającą Kompetencje w zakresie
Glottodydaktyki Polonistycznej, zwanej dalej „Komisją” oraz tryb pracy Komisji.
2. O potwierdzenie Kompetencji mogą ubiegać się pracownicy i doktoranci
Uniwersytetu Warszawskiego posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie
nauczania języka polskiego jako obcego.
3. Postępowanie przed Komisją rozpoczyna się od złożenia przez osobę
zainteresowaną Wniosku w sprawie potwierdzenia kompetencji w zakresie
glottodydaktyki polonistycznej. Wzór Wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Wniosek podlega analizie i ocenie podczas posiedzenia Komisji. Ocena
Komisji jest wyrażona w skali punktowej od 0 do 100 punktów, w tym za:
1) opis kwalifikacji zawodowych/naukowych – 20 punktów;
2) opis doświadczenia zawodowego w nauczaniu języka polskiego jak obcego
– 40 punktów;
3) publikacje z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego – 20 punktów;
4) udział w projektach badawczych lub dydaktycznych z zakresu nauczania języka
polskiego jako obcego – 10 punktów;
5) uczestnictwo w konferencjach naukowych z zakresu nauczania języka polskiego
jako obcego – 10 punktów.
5. Decyzję o potwierdzeniu Kompetencji otrzymuje wnioskodawca, który
uzyskał ocenę końcową powyżej od 70 punktów.
6. Komisja może zaprosić wnioskodawcę na rozmowę w celu uzyskania
dodatkowych informacji koniecznych do potwierdzenia Kompetencji.
7. Osoby, które uzyskały decyzję o uznaniu Kompetencji otrzymują certyfikat
potwierdzający kompetencje w zakresie glottodydaktyki polonistycznej.
8. Osoby, które uzyskały decyzję o nieuznaniu Kompetencji mają prawo
ponowne wystąpić z wnioskiem, jeśli pojawiły się nowe okoliczności.
9. Tryb pracy Komisji:
1) posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący;
2) w posiedzeniu Komisji potwierdzającym Kompetencje uczestniczą wszyscy
członkowie Komisji;
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3) tryb i wyniki oceny zawiera protokół postępowania kwalifikacyjnego przed Komisją
Potwierdzającą Kompetencje w zakresie Glottodydaktyki Polonistycznej uzyskane
poza systemem szkolnictwa wyższego na Uniwersytecie Warszawskim
podpisywany przez przewodniczącego Komisji. Wzór protokołu stanowi załącznik
nr 2 do Regulaminu;
4) w przypadku kwalifikacji pozytywnej Komisja, w drodze tajnego glosowania
bezwzględną większością głosów, podejmuje decyzję o uznaniu Kompetencji
wnioskodawcy w zakresie glottodydaktyki polonistycznej, zgodnie z warunkami
określonymi w art. 11e. ust. 2 oraz/lub w art. 11f. ust. 1 oraz ust. 2. pkt. 1-3 ustawy
z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o języku polskim (Dz.U. z 2015 r.
poz.1132).
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Załącznik nr 1
do Regulaminu potwierdzania przez Komisję Potwierdzającą Kompetencje w zakresie
Glottodydaktyki Polonistycznej kompetencji w zakresie nauczania języka polskiego jako
obcego uzyskanych poza systemem szkolnictwa wyższego na Uniwersytecie Warszawskim
WZÓR

WNIOSEK
w sprawie potwierdzenia kompetencji
w zakresie glottodydaktyki polonistycznej
1)
2)
3)
4)
5)

1. Dane wnioskodawcy:
imię i nazwisko;
numer PESEL;
data i miejsce urodzenia;
miejsce zatrudnienia;
adres do korespondencji, nr telefonu, e-mail.

2. Opis kwalifikacji zawodowych/naukowych:
1) uzyskany tytuł zawodowy, stopień (tytuł) naukowy;
2) ukończony kierunek studiów, uczelnia;
3) ukończone studia podyplomowe, uczelnia.
3. Opis doświadczenia zawodowego w nauczaniu języka polskiego jako
obcego, zwanego dalej „jpjo” oraz w systemie certyfikacji jpjo:
1) zajęcia dydaktyczne: jpjo – wariant: język ogólny (zakres/poziom, liczba
przeprowadzonych godzin zajęć);
2) zajęcia dydaktyczne: jpjo – wariant: język specjalistyczny (zakres/poziom, liczba
przeprowadzonych godzin zajęć);
3) szkolenia metodyczne z zakresu nauczania jpjo (zakres, liczba przeprowadzonych
godzin zajęć);
4) zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych z zakresu nauczania jpjo
(zakres, liczba przeprowadzonych godzin zajęć);
5) inne zajęcia dotyczące jpjo – np. organizacyjne (zakres, liczba godzin);
6) udział w systemie certyfikacji jpjo (zakres, czas, charakter, stopień
zaawansowania, funkcje).
4. Publikacje z zakresu nauczania jpjo:
1) publikacje autorskie o charakterze metodycznym (artykuły w czasopismach,
rozdziały w monografiach, monografie);
2) publikacje autorskie o charakterze dydaktycznym (podręczniki, zbiory zadań,
testy);
3) autorskie publikacje naukowe.
5. Udział w projektach badawczych i/lub dydaktycznych z zakresu nauczania
jpjo (temat, zakres, czas, charakter, funkcje).
6. Uczestnictwo w konferencjach naukowych z zakresu nauczania jpjo (temat,
miejsce i termin konferencji, tytuł referatu).
………………………………………………
(podpis wnioskodawcy)
Warszawa, dnia …………………
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Załącznik nr 2
do Regulaminu potwierdzania przez Komisję Potwierdzającą Kompetencje w zakresie
Glottodydaktyki Polonistycznej kompetencji w zakresie nauczania języka polskiego jako
obcego uzyskanych poza systemem szkolnictwa wyższego na Uniwersytecie Warszawskim
WZÓR

PROTOKÓŁ
postępowania kwalifikacyjnego przed Komisją Potwierdzającą Kompetencje
w zakresie Glottodydaktyki Polonistycznej uzyskane poza systemem
szkolnictwa wyższego na Uniwersytecie Warszawskim
1. Dane wnioskodawcy
1) imię i nazwisko ………………………………………………………………………… ;
2) numer PESEL ..………………………..……………………………………………… .
1)
2)
3)
4)
5)
6)

2. Ocena kompetencji wnioskodawcy:
kwalifikacje zawodowe/naukowe …… punktów;
doświadczenie w nauczaniu jpjo …… punktów;
publikacje z zakresu nauczania jpjo …… punktów;
udział w projektach badawczych/dydaktycznych …… punktów;
uczestnictwo w konferencjach naukowych …… punktów;
ocena łączna …… punktów.

3. Ocena dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej:
1) pytania – zakres tematyczny:
………………………………………….………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………...……………………………………. ;
2) konkluzja:
…………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………. .
4. Głosowanie Komisji w sprawie potwierdzenia kompetencji wnioskodawcy
w zakresie glottodydaktyki polonistycznej poza systemem szkolnictwa wyższego na
Uniwersytecie Warszawskim – zgodnie z warunkami określonymi w art. 11e. ust. 2
oraz/lub w art. 11f. ust. 1 oraz ust. 2. pkt. 1-3 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r.
o zmianie ustawy o języku polskim (Dz.U. z 2015 r. poz.1132).
Wynik głosowania:
głosy za ….…., głosy przeciw ……., głosy wstrzymujące się……… .
5. W związku z wynikiem głosowania Komisja podejmuje decyzję o wydaniu
wnioskodawcy certyfikatu potwierdzającego kompetencje w zakresie glottodydaktyki
polonistycznej.
………………………………….…….
(podpis Przewodniczącego Komisji)
Warszawa, dnia ………………………..
6

WZÓR

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 87 Rektora UW z dnia
29 listopada 2016 r. w sprawie w sprawie
powołania Komisji Potwierdzającej Kompetencje
w zakresie Glottodydaktyki Polonistycznej
uzyskane poza systemem szkolnictwa wyższego
na Uniwersytecie Warszawskim

U NIWERSYTET W ARSZAWSKI

CERTYFIKAT
POTWIERDZAJĄCY KOMPETENCJE
W ZAKRESIE GLOTTODYDAKTYKI POLONISTYCZNEJ
.... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... . .... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... . .... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... . ....
IMIĘ I NAZWISKO

.... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... . .... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... . .... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... . ....
DATA I MIEJSCE URODZENIA

UZYSKAŁ(A) POZYTYWNĄ DECYZJĘ KOMISJI POTWIERDZAJĄCEJ KOMPETENCJE
W ZAKRESIE GLOTTODYDAKTYKI POLONISTYCZNEJ UZYSKANE POZA SYSTEMEM SZKOLNICTWA
WYŻSZEGO NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

..........................

PIECZĘĆ I PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

.... .. ... ... .. ... ... .. ... .

.... .. ... ... .. ... ... .. ... .

PIECZĘĆ URZĘDOWA UCZELNI

PIECZĘĆ I PODPIS REKTORA

W A R S Z A WA
.... .. ... ... .. ... ... .. ... .
DATA WYSTAWIENIA

.... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... . .... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... . .... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... . .... .. ... ... .. ... ... .. ... .
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W WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZED KOMISJĄ POTWIERDZAJĄCĄ KOMPETENCJE
W ZAKRESIE GLOTTODYDAKTYKI POLONISTYCZNEJ UZYSKANE POZA SYSTEMEM
SZKOLNICTWA WYŻSZEGO NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

.... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... . .... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... . .... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... . ....
IMIĘ I NAZWISKO

UZYSKAŁ(A)
………PUNKTÓW
1. POTWIERDZIŁ WIEDZĘ Z ZAKRESU ZNAJOMOŚCI:
- POZIOMÓW NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO;
- PROGRAMÓW DYDAKTYCZNYCH Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO;
- PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATREIAŁÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO NAUKI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO
OBCEGO;
- METOD I TECHNIK NAUCZNIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO NA RÓŻNYCH POZIOMACH
ZAAWANSOWANIA JĘZYKOWEGO OSÓB DOROSŁYCH;
- METOD I TECHNIK NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO NA RÓŻNYCH POZIOMACH
ZAWANSOWANIA JĘZYKOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY;
- PODSTAWOWYCH ZASAD TESTOWANIA KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ W ZAKRESIE JĘZYKA POLSKIEGO.

2. POTWIERDZIŁ UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:
- PLANOWANIA KURSU/CYKLU DYDAKTYCZNEGO DLA WSKAZANEGO POZIOMU JĘZYKOWEGO –
DOBÓR TREŚCI GRAMATYCZNYCH, LEKSYKALNYCH ORAZ KULTUROWYCH;
- PLANOWANIA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ – DOBÓR METOD ORAZ TECHNIK, MATERIAŁÓW
DYDAKTYCZNYCH, ROZWIJANIE POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH;
- OKREŚLANIA POZIOMU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO;
- PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH INDYWIDUALNCH I GRUPOWYCH NA WSZYSTKICH
POZIOMACH ZAAWANSOWANIA JĘZYKOWEGO;
- SAMODZIELNEGO PRZYGOTOWANIA ZADAŃ AUTORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH POZIOMÓW
ZAAWANSOWANIA JĘZYKOWEGO.
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