Studia Podyplomowe: INFORMATYKA I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
Cel studiów

Celem Studiów jest umożliwienie uczestnikom zdobycia uprawnień do nauczania informatyki
i technologii informacyjnej w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
Celem programu jest przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów do realizowania zadań
określonych w podstawie programowej nauczania informatyki i technologii informacyjnej w różnych
typach szkół. Program studiów jest realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, jako program przygotowania do nauczania
kolejnego przedmiotu. Po ukończeniu Studiów Podyplomowych absolwent uzyskuje prawo nauczania
informatyki i prowadzenia zajęć komputerowych.
Adresaci studiów
Studia skierowane są do osób zainteresowanych:




nauczaniem przedmiotów informatycznych w szkołach,
poszerzeniem umiejętności i kompetencji z zakresu informatyki,
osób chcących poznać rozwiązania informatyczne wspomagające ich codzienną pracę.

Organizacja studiów
Studia trwają 3 semestry: 300 godz. zajęć oraz 60 godz. praktyki. Zajęcia odbywają się
2 razy w miesiącu, w soboty i niedziele, ale realizowane są przez rok.
Terminy zjazdów podane na stronie internetowej Uczelni www.wsbia.edu.pl w zakładce:
studenci -> terminy zjazdów.
Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów
określonych w planie i programie nauczania oraz złożenie egzaminu dyplomowego.
Rekrutacja
trwa
do
30
września
dla
studiów
rozpoczynających
się
w semestrze zimowym (od października) oraz do 31 stycznia dla studiów rozpoczynających się
w semestrze letnim (od lutego).
Rekrutacja kandydatów na studia odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie
opłaty za studia oraz złożenie kompletu dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).
Studia będą uruchomione w przypadku zgłoszenia się co najmniej 15 kandydatów.
Opłaty
Wpisowe: 85 zł;
Czesne za 3 semestralne studia (realizowane przez rok) jest płatne w ratach:
- za każdy semestr po 1000 zł w terminach do: 15 II, 15 VI, 15 X
lub
- 2 razy w semestrze po 500 zł w terminach: (do 15 II, 15 III); (do 15 VI, 15 VII); (do 15 X, 15 XI)
Numer rachunku bankowego:

62 1020 4476 0000 8902 0213 4294

tytuł wpłaty: " Studia Podyplomowe, rata nr, nazwisko imię, adres”
Wymagane dokumenty:



podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (na stronie internetowej Uczelni
www.wsbia.edu.pl w zakładce: rekrutacja -> podyplomowe),







odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej (z przygotowaniem pedagogicznym),
kserokopia 2 stron dowodu osobistego,
dowód wpłaty wpisowego,
oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów WSBiA (Regulamin znajduje się
na stronie www.wsbia.edu.pl w zakładce: uczelnia -> akty prawne),
3 fotografie o wymiarach 37x52 mm.

Program studiów

STUDIA PODYPLOMOWE – Informatyka i technologia informacyjna
1

Architektura komputera

2

Podstawy systemów operacyjnych

3

Edycja i przetwarzanie tekstu

4

Arkusz kalkulacyjny

5

Elementy grafiki komputerowej i prezentacje multimedialne

6

Internet i narzędzia budowy witryn internetowych

7

Bezpieczeństwo systemów informatycznych i oprogramowanie narzędziowe

8

Sieci komputerowe z elementami administrowania szkolną pracownią komputerową

9

Dydaktyka nauczania informatyki i technologii informacyjnej

10

Podstawy projektowania baz danych i język SQL

11

Podstawy programowania i algorytmiki

12

Programowanie obiektowe

13

Praktyka

Razem:

300 godz. zajęć,
60 godz. praktyki

Wykładowcy
Zajęcia prowadzone są przez pracowników Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji oraz
praktyków informatyki.
Kierownik studiów: prof. nzw. dr Jarosław Będkowski

