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Organizacja studiów podyplomowych
1.

Czas trwania - 2 semestry

2.

Opłata za jeden semestr - 1.200 zł

3.

Liczba godzin dydaktycznych - 270 godzin

4.

Liczba godzin praktyk - 60 godzin

5.

Liczba punktów ECTS – 32 pkt.

5.

Przewidywana liczba słuchaczy - 30 osób

6. Przewidywane terminy uruchomienia studiów:– październik 2017

Wymagania wstępne
i zasady rekrutacji.

–

oczekiwane

kompetencje

kandydata

Na studia podyplomowe przyjmowani są absolwenci studiów wyższych licencjackich lub
magisterskich, posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Rekrutację przeprowadza kierownik studiów
podyplomowych. Zgłoszenia należy składać do sekretariatu od 1 do 30 września - decyduje kolejność
zgłoszeń.

Charakterystyka Studiów
Studia podyplomowe wpisują się w obecną reformę szkolnictwa.
Ukończenie studiów umożliwia osiągnięcie kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych z doradztwa
zawodowego, preorientacji zawodowej uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pełnienia
funkcji szkolnego doradcy zawodowego.
Uczestnicy studiów zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi doradztwa zawodowego
oraz jego roli i zastosowania w systemie oświatowym. Słuchaczom zostanie przekazana wiedza z zakresu:
pedagogiki pracy, specjalizowanego poradnictwa zawodowego, testów w poradnictwie zawodowym, aktywności
zawodowej na rynku pracy, metodyki doradztwa zawodowego, planowania kariery zawodowej, komunikacji
interpersonalnej w doradztwie zawodowym, poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego i zawodowego dla
dzieci i młodzieży oraz doradztwa zawodowego dla młodzieży niepełnosprawnej.
Integralną częścią studiów są praktyki zawodowe umożliwiające nabycie umiejętności poprzez poznanie
zasad funkcjonowania instytucji doradczych (m.in. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Ochotnicze Hufce
Pracy, Urzędy Pracy, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Szkolne Ośrodki Kariery, Szkolne Punkty Informacji i Kariery
itp. ).

Uprawnienia studiów podyplomowych
Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują
Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych. Warunkiem otrzymania świadectwa jest uzyskanie

pozytywnych ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów, a następnie przystąpienie oraz pozytywny
wynik egzaminu końcowego. Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych są wydawane na
podstawie i według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 1 września 2011r. (Dz. U. 2011.196.1167) w sprawie tytułów zawodowych nadawanych
absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia
studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu.
Serdecznie zaprasza kierownik studiów dr Dagmara Kowalik (tel. 662 999 304)
Zapisy (od 1 do 30 września 2017): sekretariat
mgr Katarzyna Kośmińska - tel 48 361 70 36

