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Załącznik nr 4 do programu kształcenia 

 Uniwersytetu Polonistów 

 

Sylwetka kandydata Uniwersytetu Polonistów 

 

Oferta zajęć w ramach Uniwersytetu Polonistów adresowana jest do absolwentów 

kierunku filologia polska (osób z wyższym wykształceniem, które posiadają co najmniej tytuł 

zawodowy licencjata lub inny równorzędny lub wyższy). Kandydatem na słuchacza 

Uniwersytetu Polonistów jest nauczyciel polonista/nauczycielka polonistka (35+) każdego 

poziomu edukacji szkolnej. Kandydaci muszą być aktywni zawodowo i cechować 

się  podstawowym poziomem indywidualnych kompetencji dydaktycznych. Kandydat na 

słuchacza UP powinien dysponować wiedzą na poziomie absolwenta studiów polonistycznych 

o specjalności nauczycielskiej, a także praktycznymi umiejętnościami nauki języka polskiego 

na różnych poziomach. Kandydaci, pochodzący zarówno z obszarów miejskich lub wiejskich, 

powinni również wykazywać motywację do pracy oraz motywację do podnoszenia swoich 

kompetencji.  

Od kandydata oczekuje się zainteresowania poszerzeniem wiedzy z zakresu tzw. nowej 

humanistyki oraz pogłębieniem umiejętności metodycznych i metodologicznych niezbędnych 

na każdym poziomie współczesnej edukacji (np. krytyczna interpretacja rzeczywistości czy 

myślenie relacyjne i empatyczne). Od kandydata oczekuje się również zainteresowania 

ważnymi zagadnieniami edukacyjnymi XXI wieku (np. identyfikacja fake news, postprawdy, 

postpamięciowe narracje, wykorzystanie rozrywki interaktywnej − gry), a także  

współczesnymi metodologiami badań przynależnych humanistyce oraz interdyscyplinarnym 

charakterem nowoczesnej nauki. Kandydat powinien wykazać się gotowością do zastosowania 

zdobytej wiedzy i pomysłów w edukacji humanistycznej w swojej szkole.  

Od osób aplikujących wymaga się również zadowalająco rozwiniętych kompetencji 

miękkich, które pozwolą kandydatom po ukończeniu Uniwersytetu Polonistów aktywnie 

działać we wspólnotach lokalnych oraz w środowisku nauczycielskim, dzielić się dobrymi 

praktykami z innymi uczącymi, a w konsekwencji współtworzyć regionalną sieć polonistów.  
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Od kandydata wymagane są również pewne określone cech osobowości. Niezbędna jest 

otwartość, elastyczność, rzetelność, sumienność i pracowitość. Kandydat powinien również 

wykazywać gotowość do dyskusji, polemiki oraz dialogu.  

 

  

  

 


