Zarządzanie oświatą
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Studia podyplomowe

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/10/11/13509/470887

Cena netto

3 000,00 zł

Cena brutto

3 000,00 zł

Cena netto za godzinę

12,00 zł

Cena brutto za
godzinę

12,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

250

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-02-22

Termin zakończenia
usługi

2021-01-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-12

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-02-14

Maksymalna liczba uczestników

30

Kategoria główna KU

Usługi

Kategorie dodatkowe KU

Usługi

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych prowadzących do zdobycia
kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572,
z późn. zm. )

Zakres tematyczny

studia podyplomowe

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. prof. Edwarda
F. Szczepanika w Suwałkach

Osoba do
kontaktu

Ewelina Rutkowska

E-mail

studia.podyplomowe@pwsz.suwalki.pl

Telefon

87 562 84 28

Cel usługi
Cel edukacyjny
Studia podyplomowe stanowią kompendium wiedzy dla potencjalnego kandydata obejmującego
stanowisko kierownicze oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji niezbędnych do powierzenia
stanowiska dyrektora przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej. Celami szczegółowymi
studiów podyplomowych realizowanych w ramach zajęć dydaktycznych, w tym wykładów i ćwiczeń
oraz seminariów są: a) uzyskanie wymaganych kwalifikacji zawodowych z zakresu organizacji i
zarządzania oświatą do pełnienia funkcji dyrektora każdej placówki oświatowej, o której mowa w
ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; b) podwyższenie kwalifikacji zawodowych
pracowników szkolnej, samorządowej, rządowej administracji oświatowej; c) podwyższenie kwalifikacji
zawodowych nauczycieli zgodnie z ich osobista ścieżką kariery zawodowej, z uwzględnieniem ich
ścieżki awansu zawodowego; d) doskonalenie umiejętności w zakresie próby tworzenia i czytania
budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej, planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Studia podyplomowe stanowią kompendium wiedzy dla potencjalnego kandydata obejmującego
stanowisko kierownicze oraz uzyskanie dodatkowych kwaliﬁkacji niezbędnych do powierzenia
stanowiska dyrektora przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej. Ogólnym celem studiów
podyplomowych jest doskonalenie wiedzy nauczycieli, pracowników oświatowej administracji
samorządowej i rządowej, którzy chcą uzyskać dodatkowe i wymagane kwaliﬁkacje z zakresu organizacji

zarządzania oświatą, a także nabyć wiedzę niezbędną do zarządzania ﬁnansami w jednostkach
zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Zakres tematyczny studiów podyplomowych
Prawo oświatowe
Wybrane elementy prawa pracy
Doskonalenie i awans zawodowy nauczyciela
Zarządzanie finansami publicznymi
Wychowanie i profilaktyka w oświacie. Prawa dziecka
Nauka o organizacji i zarządzaniu
Kompetencje organu prowadzącego oraz nadzoru pedagogicznego w polskim systemie oświaty
Pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy UE w polskim systemie edukacji
Metodyka pisania koncepcji pracy szkoły
Złożenie pracy dyplomowej oraz egzamin dyplomowy

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Efektem studiów podyplomowych jest doskonalenie wiedzy nauczycieli, pracowników oświatowej
administracji samorządowej i rządowej, którzy cuzuskują dodatkowe i wymagane kwaliﬁkacje z zakresu
organizacji zarządzania oświatą, a także nabywają wiedzę niezbędną do zarządzania ﬁnansami w
jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Zajęcia prowadzone są przez praktyków z danej dzieciny. W programie kształcenia przewidziane sa
praktyki oraz zajęcia praktyczne w formie praktyk i warsztatów.

Grupa docelowa
Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem (tytułem zawodowym magistra, inżyniera,
licencjata bądź równorzędnym), które chcą uzupełnić i wzbogacić swoją wiedzę, i kwaliﬁkacje w zakresie
nowoczesnej organizacji i kierownictwa w instytucjach oświatowych. Charakter zajęć prowadzonych w
ramach studiów uwzględnia fakt posiadania przez słuchaczy określonego zasobu wiedzy i
doświadczenia zawodowego.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Stanisław Nowel

Obszar specjalizacji

dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

Doświadczenie zawodowe

nauczyciel akademicki

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na
studiach I i II stopnia oraz studiach
podyplomowych

Wykształcenie

dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

Imię i nazwisko

Anna Pogorzelska

Obszar specjalizacji

dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

Doświadczenie zawodowe

nauczyciel akademicki

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na
studiach I i II stopnia oraz studiach
podyplomowych

Wykształcenie

dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

Imię i nazwisko

Andrzej Nikitorowicz

Obszar specjalizacji

dr nauk społecznych w zakresie socjologii

Doświadczenie zawodowe

nauczyciel akademicki

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na
studiach I i II stopnia oraz studiach
podyplomowych

Wykształcenie

dr nauk społecznych

Lokalizacja usługi
Adres:
Teofila Noniewicza 10
16-400 Suwałki, woj. podlaskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Laboratorium
komputerowe,Udogodnienia dla
niepełnosprawnościami,Wi-fi

osób

z

