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Nazwa specjalności Biologia nauczycielska 

 

Liczba punktów ECTS 37 

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe: 
 

 

Kwalifikacje do nauczania przedmiotu biologia w szkole podstawowej 

 

 

 

Efekty uczenia dla specjalności 

WIEDZA 

N_W01 Posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie 

procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania  i nauczania-uczenia się. 

N_W02 Posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności 

pedagogicznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu. 

N_W03 Wyjaśnia prawne i etyczne uwarunkowania pracy dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej nauczyciela. 

N_W04 Opisuje i wyjaśnia podstawowe koncepcje, prawa i teorie nauk biologicznych  

z podstawy programowej przedmiotu Biologia dla szkoły podstawowej. 

N_W05 Określa zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku nauczyciela 
biologii w szkole podstawowej. 

N_W06       Wymienia i charakteryzuje formy, metody i techniki kształcenia biologicznego,  
w tym zajęć terenowych. 

N_W07 Wyjaśnia zasady ewaluacji osiągnięć ucznia z biologii podczas lekcji i zajęć 
terenowych. 

N_W08 Ma wiedzę dotyczącą etyki zawodu nauczyciela. 

N_W09 Wyjaśnia i opisuje mechanizmy dotyczące wzrostu i różnicowania roślin. 

N_W10 Definiuje podstawowe pojęcia związane z embriogenezą w powiązaniu  
z ewolucją organów generatywnych. 

UMIEJĘTNOŚCI 
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N_U01 Posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do 

samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb  

i indywidualnych możliwości uczniów. 

N_U02 Wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu 

pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod 

pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów. 

N_U03  Umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami 
będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami 
współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami 

wspierającymi ten proces. 

N_U04 Wykorzystuje różnorodne źródła informacji i nowoczesne technologie  

w działalności dydaktycznej i wychowawczej.  

N_U05 Interpretuje prawne i etyczne aspekty zawodu nauczyciela.  

N_U06 Projektuje i realizuje nowatorskie zajęcia z biologii z szczególnym 
uwzględnieniem zajęć terenowych z zastosowaniem najnowszych metod 

kształcenia. 

N_U07 Projektuje i realizuje zajęcia terenowe dla uczniów szkoły podstawowej, 
uwzględniając założenia podstawy programowej i specyfikę obszaru ich 
realizacji. 

N_U08 Kieruje procesem kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą 
(zespołem klasowym). 

N_U09 Indywidualizuje zadania i dostosowuje metody i treści kształcenia do potrzeb  
i możliwości uczniów oraz zmian zachodzących w świecie i nauce. 

N_U10 Przygotowuje, opisuje i dokumentuje preparaty biologiczne wykorzystywane  
w pracy nauczyciela.  

N_U11 Objaśnia złożoność problemów związanych z procesami wzrostu i różnicowania 
roślin.  

N_U12 Kształtuje umiejętności pracy w zespole.  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

N_K01  Charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością oraz postawami 

prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności. 

N_K02  Jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych 

(dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli 

nauczyciela. 

N_K03 Realizuje zadania w sposób profesjonalny, ma świadomość refleksji na tematy 

etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej, wykazuje cechy refleksyjnego 

praktyka.  

N_K04 Sprawnie organizuje wspólne wykonywanie zadań i pracę w grupie, określa 

priorytety służące realizacji określonych zadań i przyjmuje odpowiedzialność za 

efekty pracy grupy.  

N_K05 Jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz 

podnoszenia jakości pracy szkoły. 

 

 
 
 
 
 


