Kierunek: Zarządzanie placówką oświatową
1. DO KOGO SKIEROWANE SĄ STUDIA:
Studia podyplomowe skierowane są do obecnych
wyższe z

nauczycieli posiadających wykształcenie

przygotowaniem pedagogicznym, pracowników samorządowych i innych

posiadających wykształcenie magisterskie, nie posiadających przygotowania pedagogicznego.
Oferta adresowana jest również do absolwentów szkół wyższych (absolwentów studiów drugiego
stopnia) np. psychologów, socjologów, pracowników socjalnych i innych osób chcących uzyskać
wymagane kwalifikacje niezbędne do pracy na stanowisku dyrektora/ menadżera w szkołach,
przedszkolach i innych placówkach oświatowo wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (DZ. U. z 2009 r. nr
184, poz. 1436 z pózń. zm.).
2. CZAS TRWANIA STUDIÓW:
Zajęcia będą realizowane w dwóch semestrach studiów. Zjazdy będą odbywały się
w systemie piątek- sobota-niedziela.
3. WYKAZ PRZEDMIOTÓW:
Prawo oświatowe, Wybrane problemy psychologii organizacji, Projektowanie programu pracy
szkoły, Podstawy zarządzania placówką oświatową, Kierowanie szkołą, organizacja pracy
dyrektora szkoły, Trening komunikacji interpersonalnej, Zarządzanie jakością, ewaluacja i nadzór
pedagogiczny, Placówka oświatowa a środowisko, Kierowanie zespołem ludzkim w placówce
oświatowej, Systemy informatyczne w zarządzaniu, Organizacja procesu pedagogicznego w
warunkach reformy edukacji
4. KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW:
Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych tzn. nadają kwalifikacje do pracy na stanowisku
dyrektora/ menadżera w szkołach, przedszkolach i w placówkach oświatowo-wychowawczych.
Absolwent studiów podyplomowych otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach. Warunkiem uzyskania świadectwa jest
pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem kształcenia. Absolwent uzyskuje
kwalifikacje do pracy na stanowisku kierownika w placówkach oświatowych różnego typu
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w

sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych
placówek (DZ. U. z 2009 r. nr 184, poz. 1436 z pózń. zm.).
5. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Zarządzanie placówką oświatową” jest
aktywne uczestnictwo z zajęciach oraz uzyskanie wszystkich przewidzianych tokiem studiów
zaliczeń i zdanie egzaminów, potwierdzone w karcie zaliczeń i egzaminów oraz w karcie
słuchacza, zaliczenie praktyk a także złożenie egzaminu dyplomowego.

