
RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: 

 

I i II SEMESTR STUDIÓW: 

Lp. Nazwa modułu kształcenia Forma zajęć O/F** 
Liczba godzin 

kontaktowych 

Liczba 

punktów 

ECTS 

1. 

Prawo oświatowe, przedmiot 

modułu kształcenia organizacja 

i zarządzanie w systemie oświaty 

Wykład, 

konwersatorium 
O 40 5 

2. 

Wybrane elementy prawa pracy, 

przedmiot modułu kształcenia 

podstawy prawne pracownika 

i pracodawcy 

Wykład O 15 4 

3. 

Zarządzanie finansami 

publicznymi, przedmiot modułu 

kształcenia zarządzanie finansami 

przedsiębiorstwa 

Wykład, 

konwersatorium 
O 10 3 

4. 

Wychowanie i profilaktyka w 

oświacie. Prawa dziecka, 

przedmiot modułu kształcenia 

promocja zdrowia, wychowania 

i profilaktyki, założenia Konwencji 

o prawach dziecka 

Wykład O 15 4 

5. 

Socjologia edukacji, przedmiot 

modułu kształcenia socjologia 

wychowania i edukacji 

Wykład O 15 4 

6. 

Nauka o organizacji i zarządzaniu 

w oświacie, przedmiot modułu 

kształcenia 

Wykład O 15 4 

7. 

Wykłady nt. aktualnych 

problemów kształcenia, przedmiot 

modułu kształcenia aktualne 

problemy teorii kształcenia 

Wykład O 10 3 

8. 

Pozyskiwanie funduszy UE w 

polskim systemie edukacji, 

przedmiot modułu kształcenia 

projekty oświatowe i organizacyjne 

Konwersatorium O 10 3 

Łączna liczba godzin:  130 

Łączna liczba punktów ECTS: 30  

 

 



III SEMESTR STUDIÓW: 

Lp. Nazwa modułu kształcenia Forma zajęć O/F** 
Liczba godzin 

kontaktowych 

Liczba 

punktów 

ECTS 

1. 

Funkcje i zadania organu 

prowadzącego w polskim systemie 

oświaty, przedmiot modułu 

kształcenia ustawa o systemie 

oświaty 

Wykład O 10 3 

2. 

Doskonalenie i awans zawodowy 

nauczyciela, przedmiot modułu 

kształcenia doskonalenie pracy 

własnej i podniesienie jakości pracy 

szkoły 

Wykład O 15 4 

3. 

Nadzór pedagogiczny, zarządzanie 

jakością kształcenia, przedmiot 

modułu kształcenia efektywność 

systemu edukacji 

Wykład O 12 3 

4. 

Metodyka pisania koncepcji pracy 

szkoły, przedmiot modułu 

kształcenia procedura 

przygotowania koncepcji, obszary 

pracy szkoły 

Konwersatorium O 20 5 

5. 

Praktyka asystencka, przedmiot 

modułu kształcenia działania 

pedagogiczne, teoria a praktyka 

Praktyczna O 12 3 

6. 

Konkurs na dyrektora szkoły, 

przedmiot modułu kształcenia 

znajomość podstawowych 

uwarunkowań prawnych 

Wykład O 5 2 

7. 

Egzamin dyplomowy, przedmiot 

modułu kształcenia znajomość 

dyscyplin naukowych 

 O 8 10 

Łączna liczba godzin: 82 

Łączna liczba punktów ECTS: 30  

Razem godzin: 212 

Razem punkty ECTS: 60 

** „O” – przedmiot obowiązkowy do zaliczenia, „F” – przedmiot fakultatywny (do wyboru).  

 

 

 



EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Symbol efektu 

kierunkowego 
Kierunkowe efekty kształcenia 

Odniesienie do 

efektów 

obszarowych 

(Y1A_W01) 

WIEDZA 

K_W01 

Ma podstawowa wiedzę z dziedziny nauk 

humanistycznych, społecznych i ich relacji do 

innych nauk. 

H1A_W01 

H1A_W03 

H1A_W04 

H1A_W05 

H1A_W06 

S1A_W01 

K_W02 

Ma wiedzę o prawie administracyjnym 

i oświatowym oraz o zarzadzaniu instytucjami 

prowadzącymi działalność kulturalno- oświatową 

i strukturze tych instytucji. 

S1A_W02 

S1A_W07 

S1A_W09 

K_W03 

Zna terminy (kategorie i pojęcia) typowe dla nauk 

humanistycznych i społecznych. Zna terminologię 

z zakresu ekonomii, prawa, administracji 

i zarzadzania. Ma świadomość kompleksowej 

natury języka i zmienności jego znaczeń. 

H1A_W02 

H1A_W03 

H1A_W08 

H1A_W09 

S1A_W10 

K_W04 

Posiada wiedzę w zakresie metodologii nauk 

humanistycznych i społecznych właściwych dla 

studiowanego kierunku. 

H1A_W01 

H1A_W03 

H1A_W04 

S1A_W06 

K_W05 

Ma podstawowa wiedzę o instytucjach 

oświatowych i organizacji pozarządowych oraz 

orientuje się jak one funkcjonują. 

H1A_W05 

H1A_W06 

H1A_W10 

S1A_W02 

K_W06 

Zna podstawowe metody analizy systemów 

oświatowych właściwych dla europejskiej 

i pozaeuropejskiej tradycji, kierunków,  

i szkół badawczych. 

H1A_W03 

H1A_W07 

K_W07 
Zna i rozumie podstawowe zasady z zakresu prawa 

autorskiego. 

H1A_W08 

S1A_W10 

K_W08 
Ma podstawową wiedzę o najważniejszych 

osiągnięciach w zakresie funkcjonowania oświaty. 

H1A_W06 

H1A_W10 

K_W09 

Zna podstawowe relacje społeczne, które zachodzą 

w instytucjach związanych z oświatą oraz rozumie 

rządzące nimi prawidłowości. 

S1A_W04 

S1A_W05 

K_W10 
Ma wiedzę o podstawowych formach działań, 

instytucjach i strukturach, w których może rozwijać 

H1A_W10 

S1A_W02 



swoją działalność  zawodową. S1A_W03 

S1A_W05 

K_W11 
Zna zależności między kształtowaniem się idei 

społecznych, i zachodzącymi zmianami. 

H1A_W06 

H1A_W10 

S1A_W05 

K_W12 

Posiada wiedzę o normach i regułach (prawnych, 

moralnych, organizacyjnych) obowiązujących 

w społeczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem 

instytucji związanych z oświatą. 

H1A_W08 

S1A_W07 

K_W13 

Zna podstawowe nurty w zakresie rozwoju nauk 

humanistycznych i społecznych kręgu 

europejskiego i pozaeuropejskiego. 

H1A_W06 

H1A_W10 

K_W14 
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form 

indywidualnej przedsiębiorczości. 

H1A_W08 

S1A_W11 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

Podejmuje prace w charakterze menedżera - lidera, 

komentatora, doradcy w obszarze życia 

oświatowego, społecznego i tam wszędzie, gdzie 

jego umiejętności okażą się wystarczające do 

podjęcia pracy zawodowej. 

H1A_U02 

H1A_U03 

K_U02 

Wyszukuje, analizuje, selekcjonuje niezbędne 

informacje do prowadzenia działalności kulturalno-

oświatowej oraz związanej  z zarządzaniem 

organizacjami pozarządowymi. Umie samodzielnie 

zdobywać wiedzę. 

H1A_U01 

H1A_U02 

H1A_U03 

H1A_U05 

S1A_U02 

K_U03 

Posługuje się podstawowymi pojęciami właściwymi 

dla nauk humanistycznych i społecznych oraz 

wykorzystuje je w pracy menedżera. 

H1A_U04 

S1A_U02 

K_U04 

Rozwiązuje konkretne problemy zawodowe, 

formułuje logicznie wnioski oraz spójnie 

i przejrzyście prezentuje własne stanowisko. 

H1A_U02 

H1A_U06 

S1A_U05 

K_U05 

Porozumiewa się z wykorzystaniem różnych 

kanałów i technik komunikacyjnych w języku 

polskim oraz obcym. 

H1A_U07 

H1A_U10 

S1A_U11 

K_U06 
Przygotowuje prace pisemne w języku polskim 

i obcym dotyczące pracy zawodowej. 

H1A_U08 

H1A_U06 

S1A_U09 

K_U07 
Przygotowuje wystąpienia ustne w języku polskim 

i obcym dotyczące pracy zawodowej. 

H1A_U09 

H1A_U10 

S1A_U10 

K_U08 

Umiejętnie stosuje logiczne techniki argumentacji. 

Poprawnie formułuje wnioski i posługuje się 

pojęciami z zakresu nauk humanistycznych 

H1A_U04 

H1A_U06 

S1A_U08 



i społecznych. Posiada umiejętność rozumienia  

i analizowania zjawisk społecznych. 

K_U09 
Posiada umiejętność działania i komunikowania 

w środowisku politycznym i wielokulturowym. 
H1A_U07 

K_U10 

Posiada umiejętność analizowania i rozwiazywania 

konkretnych problemów zawodowych ze 

szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczą 

prowadzenia i doskonalenia organizacji oraz 

proponuje własne rozstrzygnięcia. 

H1A_U02 

H1A_U03 

S1A_U04 

H1A_U07 

K_U11 
Wykorzystuje różne techniki medialne, stosuje 

techniki prezentacji marketingowej. 

H1A_U01 

H1A_U07 

H1A_U09 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 

Samodzielnie zdobywa wiedzę, rozumie 

konieczność ciągłego uzupełniania wykształcenia 

oraz uczenia się przez całe życie. 

H1A_K01 

H1A_K06 

S1A_K01 

K_K02 

Pracuje w zespole przyjmując role zarówno 

wykonawcy, jak i kierownika projektu oraz jest 

przeświadczony o zasadności pracy zespołowej. 

H1A_K02 

H1A_K04 

H1A_K03 

S1A_K02 

K_K03 

Określa priorytety w pracy zawodowej ze 

szczególnym uwzględnieniem zarządzania 

instytucjami kulturalno- oświatowymi 

i organizacjami pozarządowymi. 

H1A_K03 

H1A_K05 

S1A_K03 

K_K04 Identyfikuje i rozstrzyga dylematy zawodowe. 
H1A_K04 

S1A_K04 

K_K05 
Ponosi odpowiedzialność za zachowanie 

dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy. 
H1A_K05 

K_K06 
Uczestniczy w życiu kulturalnym i przygotowuje 

projekty społeczne. 

H1A_K06 

S1A_K05 

K_K07 

Jest gotów komunikować się z innymi 

(w  środowisku pracy i poza nim) oraz przekazywać 

podstawową wiedzę na tematy dotyczące 

kultury i społeczeństwa. 

S1A_K02 

S1A_K05 

H1A_K06 

K_K08 

Jest gotów inicjować różne przedsięwzięcia 

kulturalno-oświatowo-społeczne, myśli i działa 

w sposób przedsiębiorczy. 

S1A_K07 

H1A_K02 

H1A_K03 

H1A_K05 

 

 


