Wydział:
Nazwa studiów:
Dla kogo?

Jakie kwalifikacje/
uprawnienia po
studiach?

Prawa i Ekonomii,
Zakład Ekonomii i Finansów
Zarządzanie placówką oświatową
Celem studiów podyplomowych jest doskonalenie wiedzy przyszłych
nauczycieli, jak również nauczycieli pracujących w placówkach
oświatowych, pracowników oświatowej administracji samorządowej
i rządowej, którzy chcą uzyskać dodatkowe (niezbędne w
przyszłości) kwalifikacje z zakresu organizacji zarządzania
placówkami oświatowymi.
Absolwenci studiów podyplomowych zarządzanie placówką
oświatową uzyskują kwalifikacje umożliwiające pełnienie funkcji
dyrektora lub inne funkcje kierownicze w oświacie
Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o aktualne standardy
kształcenia tj.
Ustawę o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa z dnia 20 lipca 2018
r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn.
zm.)),
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Standard Kształcenia Nauczycieli (Rozporządzenie Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
(Dz.U. poz 1450))
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej - dotyczącego
kwalifikacji nauczycieli (Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn.
zm.)).
Słuchacze nabywają aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu
zarządzania szkołą i innymi placówkami w systemie edukacji.
Absolwent podyplomowych studiów
zarządzanie placówką oświatową
otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie
z wzorem określonym w aktach prawa powszechnie obowiązującego.
Świadectwo może być wydane osobie, która spełniła wszystkie
wymogi określone w programie kształcenia, w szczególności
osiągnęła określone programem kształcenia efekty uczenia się i
liczbę punktów ECTS poprzez otrzymanie pozytywnych ocen ze
wszystkich przedmiotów a także przygotowała pod kierunkiem
promotora pracę końcową oraz złożyła z oceną pozytywną egzamin
kończący studia. Warunkiem otrzymania świadectwa jest terminowe

wniesienie wymaganej opłaty za studia i uiszczenie pozostałych
kosztów związanych z kształceniem na studiach podyplomowych.
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Liczba punktów
ECTS:
210 godz.
Liczba godzin:
20 godz.
Czy program
obejmuje praktyki?
Skrócony opis oferty Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie przyszłych
menedżerów oświaty do samodzielnego, konkurencyjnego
zarządzania instytucjami oświatowymi w nowej strukturze systemu
edukacji. Menedżerowie oświaty uzyskają także umiejętności w
zakresie komunikacji społecznej i psychologicznych aspektów oraz
nabywają wiedzę dotyczącą zarządzania finansami w jednostkach
sektora publicznego.
Wymogi związane z Uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk.
ukończeniem
studiów:
Napisanie pracy dyplomowej i jej obrona / egzamin dyplomowy/
Warunki otrzymania Spełnienie wszystkich wymogów edukacyjnych. Zrealizowanie
wszystkich opłat. Wypełnienie karty obiegowej.
świadectwa:
1000 zł /dwa semestry/
Cena za semestr:
Raz, lub dwa razy w miesiącu / sobota, niedziela/ 6 zjazdów w
Organizacja zajęć:
semestrze =
Dane kontaktowe:
adres, mail, telefon,
strona www
Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego

42-200 Częstochowa,
ul. Zbierskiego 2/4,
pokój 3.09,
telefon : 34 3783 119, 34 3783 120
mail: ucku@ujd.edu.pl
Kierownik studiów: dr Paulina Ucieklak-Jeż
mail: p.ucieklak-jez @ujd.edu.pl telefon :502-296-808

