KARTA ZGŁOSZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
WYDZIAŁ:

WYDZIAŁ HUMANISTYCZN

NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:
FILOZOFIA I ETYKA W SZKOLE
STUDIA PODYPLOMOWE: (zaznacz X)
dodatkowa specjalność X (poziom 7)

doskonalące

PODGRUPA KIERUNKU STUDIÓW: kierunki humanistyczne
CZAS TRWANIA:
3 SEMESTRY
OPŁATA ZA SEMESTR:
1600- ZŁ
OPŁATA REKRUTACYJNA:
85,- ZŁ
REKRUTACJA:
Kandydaci na studia zobowiązani są do elektronicznej rejestracji a następnie złożenia
wymaganych dokumentów w Sekretariacie Instytutu Filozofii UZ (al. wojska Polskiego
71A 65-762 Zielona Góra, budynek A-20, pokój 242). Rekrutacja odbywa się na
podstawie kolejności zgłoszeń. Warunkiem uruchomienia studiów jest uzyskanie
deklaracji uczestnictwa przez 16 słuchaczy.
WYMAGANE DOKUMENTY:
- elektroniczna rejestracja: https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/index.php - do
dnia 16 października 2020 r. (włącznie)
- odpis dyplomu studiów wyższych II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich;
- kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł;
- oryginał dowodu osobistego do okazania w Sekretariacie IF UZ podczas składania
dokumentów;
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 16 października 2020 r.
DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Sekretariat Instytutu Filozofii UZ
Uniwersytet Zielonogórski
al. Wojska Polskiego 71A
65-762 Zielona Góra
budynek A-20, pok. 242
tel. 68 328 31 20
sekretariat@ifil.uz.zgora.pl
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji merytorycznych do prowadzenia zajęć z
filozofii i etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także wyposażenie
słuchaczy w umiejętności metodyczne z zakresu planowania pracy, organizowania i
prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz ewaluowania swoich działań zgodnie z
aktualnymi tendencjami w tym zakresie.

Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu nauczyciela. Program studiów podyplomowych przygotowano
zgodnie z wymaganiami określonymi w standardach kształcenia przygotowującego do
nauczania drugiego przedmiotu. Zakres przygotowania merytorycznego do nauczania
filozofii i etyki jest zgodny z zakresem określonym w podstawie programowej
kształcenia ogólnego, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej

kształcenia ogólnego dla szkoły

podstawowej oraz Rozporządzenia z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz
branżowej szkoły II stopnia.

Słuchacze zyskują kwalifikacje do nauczania etyki ( w szkołach podstawowych, liceach i
technikach) oraz filozofii (w liceach i technikach). Słuchacze studiów uzyskają wiedzę
merytoryczną i umiejętności pozwalające w kompetentny sposób realizować lekcje
filozofii i etyki na wszystkich etapach kształcenia.
 do kogo adresowane
Słuchaczem kwalifikacyjnych studiów podyplomowych może być absolwent studiów II
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich dowolnego kierunku, posiadający
przygotowanie pedagogiczne uprawniające do uczenia w szkole na dowolnym etapie
edukacyjnym.
Studia Filozofia i etyka w szkole w szczególności są adresowane do:
- nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, absolwentów studiów w
dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych lub innych, posiadających wykształcenie
wyższe

oraz posiadających

już

kwalifikacje

pedagogiczne,

chcących

uzyskać

kwalifikacje do nauczania filozofii i etyki na wszystkich etapach kształcenia;
-

nauczycieli szkół podstawowych, absolwentów studiów w dziedzinie nau k

humanistycznych i społecznych posiadających wykształcenie wyższe oraz posiadających
już kwalifikacje pedagogiczne, realizujących przedmiot etyka w szkole podstawowej,
chcących poszerzyć kwalifikacje merytoryczne i metodyczne oraz uzyskać kwalifikacje
do nauczania filozofii i etyki na wszystkich etapach kształcenia;
KIEROWNIK STUDIÓW:
dr Paweł Walczak

Instytut Filozofii UZ
al. Wojska Polskiego 71A
65-762 Zielona Góra
budynek A-20, pok. 242
tel. 68 328 31 20
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