
Wydział: -   Nauk społecznych 

Nazwa studiów: -   Studia Podyplomowe Pedagogiki Tańca 

Dla kogo? -   Dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia 

(licencjackich) lub II stopnia (magisterskich) 

Jakie kwalifikacje/ 

uprawnienia po 

studiach? 

-   Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji upoważniających do 

prowadzenia zajęć tanecznych na różnych szczeblach edukacji dzieci, 

młodzieży i dorosłych. 

Liczba punktów 

ECTS: 

-   43 

Liczba godzin: -   427 

Czy program 

obejmuje praktyki? 

-   Praktyka psychologiczno-pedagogiczna po I semestrze w 

wymiarze 30 godzin 

-   Praktyka  dydaktyczna w szkole  po II semestrze w wymiarze 120 

godzin. 

Skrócony opis oferty   

Wymogi związane z 

ukończeniem 

studiów: 

-   Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen 

ze wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych planem studiów 

oraz zaliczenie przygotowanego i wystawionego przedstawienia / 

koncertu dyplomowego,  który ma stanowić oryginalne, autorskie 

dzieło uczestników studiów. 

Warunki otrzymania 

świadectwa: 

-   Absolwent otrzymuje świadectwo Ukończenia Studiów 

Podyplomowych po wypełnieniu wszystkich zobowiązań 

dydaktycznych i finansowych określonych w umowie. 

-   Absolwent otrzymuje świadectwo Ukończenia Studiów 

Podyplomowych z oceną oraz wykazem przedmiotów nauczania i ich 

wymiarem. 

Cena za semestr:  -   ok. 1500 zł 

Organizacja zajęć:   

Dane kontaktowe: 

adres, mail, telefon, 

strona www 

-   42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 308 

-   tel.: 34 3784 301 

-   e-mail: d.jamrozik@ujd.edu.pl 

-   www.zespolslask.pl 

 

Informacje 

dodatkowe 

-   Słuchacze studiów, którzy będą posiadać już przygotowanie 

pedagogiczne do prowadzenia zajęć w szkołach, będą mogli ubiegać 

się o zaliczenie z części przedmiotów związanych z przygotowaniem 

psychologiczno-pedagogicznym (efektami kształcenia 

nauczycielskiego) do wykonywania zawodu nauczyciela. 

-   Osobom bez dyplomu studiów wyższych, po maturze, 

zainteresowanym uzyskaniem kwalifikacji nauczyciela - pedagoga 

tańca, proponujemy następującą ścieżkę rozwoju kariery zawodowej: 
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  - pierwszy etap - studia w Uniwersytecie im. Jana Długosza 

w         Częstochowie na kierunkach Wychowanie Fizyczne, 

Turystyka i   Rekreacja, Pedagogika lub innych. 

- etap drugi - po zakończeniu studiów I lub II stopnia (licencjackich 

lub magisterskich) doskonalenie specjalistyczne na Studiach 

Podyplomowych Pedagogiki Tańca. Absolwenci kierunków 

Wychowanie Fizyczne, Pedagogika lub innych o specjalności 

nauczycielskiej, będą mieli możliwość zwolnienia z części 

przedmiotów związanych z przygotowaniem psychologiczno-

pedagogicznym (efektami kształcenia nauczycielskiego) do 

wykonywania zawodu nauczyciela. 

 


