Studia Podyplomowe – PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
Cel studiów
Celem studiów jest przygotowanie do pracy nauczyciela i uzyskanie kwalifikacji
pedagogicznych do nauczania na wszystkich etapach edukacyjnych oraz wyposażenie
słuchaczy w umiejętności dydaktyczne i pedagogiczno-psychologiczne z zakresu
diagnozowania uczniów, planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych
oraz ewaluowania swoich działań zgodnie z aktualnymi tendencjami w tym zakresie, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
(Dz. U. z dnia 6 lutego 2012 r.).

Adresaci studiów
Słuchaczami mogą być absolwenci szkół wyższych nieposiadający przygotowania
pedagogicznego, którzy posiadają przygotowanie merytoryczne z zakresu ukończonych
studiów, którzy pracują lub planują pracować w szkołach lub placówkach oświatowych.
Organizacja studiów
Studia trwają 3 semestry. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu, w soboty i niedziele, ale
realizowane są przez rok.
Obejmują 420 godzin (270 godzin zajęć dydaktycznych
pedagogicznej w wybranej instytucji oświatowej).

oraz

150

godzin

praktyki

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,
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 - Przygotowanie Pedagogiczne
1

Psychologiczne podstawy edukacji

2

Podstawy teorii wychowania

3

Szkoła i jej funkcja opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcza

4

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży

5

Komunikacja społeczna w szkole

6

Profilaktyka zintegrowana

7

Kultura języka i emisja głosu w pracy nauczyciela

8

Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży

9

Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela

10

Dysharmonie i zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży

11

Bezpieczeństwo w szkole

12

Poradnictwo edukacyjno-zawodowe

13

Szkoła w systemie oświaty

14

Przedmiot i zadania dydaktyki

15

Planowanie, organizacja i kontrola wyników działalności dydaktycznej

16

Współczesne kierunki edukacji

17

Metodyka przedmiotu, rodzaju zajęć

18

Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia

19

Praktyka
Razem:

270 godz. zajęć,
150 godz. praktyki

Wykładowcy
Zajęcia prowadzone są przez pracowników Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji, Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli.
Kierownik studiów: dr Hanna Będkowska

