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Nauczanie różnych przedmiotów w szkole wiąże się z używaniem komputerów
oraz innych sprzętów elektronicznych. Ofertę naszych studiów kierujemy do
nauczycieli, którzy chcą rozszerzyć wiedzę uzyskać umiejętności praktyczne
z zakresu podstaw informatyki. Program studiów przewiduje kształcenie
w zakresie użytkowania komputerów i systemów operacyjnych,
oprogramowania użytkowego, programowania komputerów, projektowania
portali internetowych, technologii komunikacyjnych, metodyki nauczania
z wykorzystaniem technologii informacyjnych. W realizacji celów studiów
ważne są również zagadnienia związane z prawnymi aspektami technologii
informacyjnych, metodyki nauczania z uwzględnieniem e-learningu oraz lepszej
komunikacji z pokoleniem uczniów.
Studia te przygotowują i dają kwalifikacje do nauczania informatyki w szkole
podstawowej i gimnazjum oraz technologii informacyjnej w szkole
ponadgimnazjalnej.
Słuchaczami studiów podyplomowych Technologie informacyjne w dydaktyce
mogą być nauczyciele posiadający ukończone pedagogiczne studia
magisterskie.
Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe prowadzone w języku polskim dla
obywateli polskich oraz obywateli innych państw, wymienionych w Art. 43. ust.
2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. ze zm.), będzie pomyślny wynik postępowania
rekrutacyjnego na studia podyplomowe Technologie informacyjne w dydaktyce.
Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy w
wyznaczonym terminie złożą:
1.
2.
3.
4.

wypełniony wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe – osobiście lub pocztą
dyplom ukończenia studiów II stopnia lub jego odpis
obustronne ksero dowodu osobistego
2 zdjęcia w formacie zgodnym z formatem zdjęcia do dowodu osobistego

Studia podyplomowe Technologie informacyjne w dydaktyce będą utworzone
wówczas, jeśli liczba przyjętych osób będzie wynosiła co najmniej 15.
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