PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

CHARAKTERYSTYKA :

WYMAGANIA:

WARUNKI REKRUTACJI:

CYKL KSZTAŁCENIA:
DATA ROZPOCZĘCIA:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwenta w zakresie
psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym niezbędnym do pracy
w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych i placówkach
opiekuńczo-wychowawczych (do nauczania przedmiotu – przygotowanie
pedagogiczne na wszystkich etapach kształcenia).
Studia realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów
kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.
Ukończone studia I oraz II stopnia, bądź jednolite studia magisterskie
Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom
ukończenia studiów I oraz II stopnia, bądź jednolitych studiów
magisterskich.
Kandydaci składają następujące dokumenty:
1. Kartę zgłoszenia uczestnictwa, której wzór stanowi załącznik Nr 3 do
Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Opolskiej
2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną
kserokopię tego dyplomu (uchwala nr 655 Senatu Politechniki Opolskiej,
która weszła w życie 21 września 2011 r.)
3. Dwa zdjęcia (3,5 x 4,5cm)
4. Dowód opłaty za studia
5. O przyjęciu decydują wymagania formalne i kolejność zgłoszeń
studia niestacjonarne, liczba semestrów: 3 (345 godz. dydaktycznych i 150
godz. obowiązkowej praktyki ogólnopedagogicznej.
1 października 2017 r. lub po zebraniu grupy min. 11 osób

TERMINY ZAJĘĆ:

Zjazdy planowane są średnio co 2 tygodnie, sobota, niedziela

OPŁATA SEMESTRALNA:

1100 zł

KIEROWNIK STUDIÓW:

dr Bożena Królikowska, e-mail: b.krolikowska@po.opole.pl

KONTAKT:

DODATKOWE
INFORMACJE DLA
SŁUCHACZY:

mgr Anna Kosmala
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, ul. Prószkowska 76;
45-758 Opole – 2 Kampus Politechniki Opolskiej
tel. 48 77 44-98-290; e-mail a.kosmala@po.opole.pl
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów
objętych programem studiów i złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu
dyplomowego. Końcowy egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym,
którego przedmiotem jest obrona pracy dyplomowej oraz wiedza z zakresu
problematyki objętej studiami podyplomowymi. Absolwenci z
wykształceniem wyższym licencjackim uzyskują przygotowanie do pracy w
przedszkolach lub szkołach podstawowych, natomiast z wykształceniem
magisterskim uzyskują przygotowanie do pracy w szkołach na wszystkich
poziomach kształcenia oraz wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych,
instytucjach animacji kulturalnej, pomocy społecznej oraz do prowadzenia
własnej działalności gospodarczej w tym zakresie. Absolwent otrzymuje
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z przygotowania
pedagogicznego.

