KARTA ZGŁOSZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
INSTYTUT PEDAGOGIKI
NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: Kwalifikacje pedagogiczne
STUDIA PODYPLOMOWE: (zaznacz X)
dodatkowa specjalność x
doskonalące
PODGRUPA KIERUNKU STUDIÓW (wg załącznika) 011 podgrupa pedagogiczna
KOD ISCED KIERUNKU (wg załącznika)
0113 Kształcenie nauczycieli bez
specjalizacji tematycznej
CZAS TRWANIA 3 semestry
OPŁATA ZA SEMESTR 1400 złotych
OPŁATA REKRUTACYJNA 85 złotych
REKRUTACJA do 31 października 2022 roku
WYMAGANE DOKUMENTY:
a) podanie o przyjęcie na studia;
b) odpis dyplomu;
c) dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej;
d) zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia;
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
do 31 października 2022 roku
DOKUMENTY PRZYJMUJE:
mgr Teresa Renata Dzierzba
al. Wojska Polskiego 69
Pokój: 225
Tel.: 68 3283256
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Studia skierowane są do: Studia te przeznaczone są dla absolwentów studiów I lub II
stopnia , dla studentów studiów II stopnia, zatrudnionych bądź planujących podjąć
zatrudnienie na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie przygotowania
pedagogicznego.
Studia przeznaczone są dla absolwentów posiadających merytoryczne przygotowanie
do nauczania przedmiotu lecz nieposiadających przygotowania psychologicznopedagogicznego i dydaktycznego.
Oferta skierowana jest również do osób zainteresowanych podjęciem roli zawodowej
nauczyciela
Sylwetka Absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych Kwalifikacje pedagogiczne zna i rozumie fakty
związane i pojęcia związane z problematyką psychologii, pedagogiki oraz metodyki
kształcenia niezbędne do pełnienia roli nauczyciela. Posiada kompetencje metodyczne i
organizacyjne niezbędne do prowadzenia pracy indywidualnej i grupowej z uczniami różnych

szczebli nauczania. Ma świadomość znaczenia samodzielnego planowania i programowania
pracy dydaktyczno –wychowawczej w szkole. Posiada umiejętności prowadzenia zajęć
wychowawczych i dydaktycznych z uwzględnieniem różnorodnych form organizacyjnych
procesu kształcenia.
Kwalifikacje po ukończeniu studiów:
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami
prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.u. 2019 poz. 1450).
Zakończenie studiów: warunkiem zakończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie
pozytywnych zaliczeń ze wszystkich realizowanych przedmiotów. Absolwenci otrzymają
przygotowanie pedagogiczne oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne do nauczania przedmiotów.

INFORMACJE DODATKOWE: kształcenie obejmuje 390 godzin w formie wykładów i
ćwiczeń oraz 150 godzin praktyki pedagogicznej
KIEROWNIK STUDIÓW dr Anita Famuła-Jurczak (tel. 517 608 846)

Druk do pobrania na stronie internetowej www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php

