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Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe „Organizacja i zarządzanie
oświatą” jest legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. O przyjęciu kandydata na studia decyduje
kolejność zgłoszeń. Minimalna liczba to 20 osób
WYMAGANE DOKUMENTY:
• podanie o przyjęcie na studia
• odpis dyplomu ukończenia studiów
• kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej
• dwa zdjęcia
• kserokopia dowodu osobistego
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
• zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 30.10.2016 r.
DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Dziekanat Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
Tel: +48 68 328 32 36

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Studia podyplomowe realizowane na podbudowie kursu kwalifikacyjnego pozwalają
słuchaczom uzyskać kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą zgodnie
z Ustawą z dn. 27 października 2009 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach
publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. 2009 nr 184 poz. 1436).
Adresat: Studia podyplomowe skierowane są zarówno do osób pełniących funkcje
kierownicze w oświacie zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji zawodowych
(w tym dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników administracji oświatowej),
jak i do kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych (w tym
nauczycieli wszystkich specjalności i poziomów nauczania, pracowników nadzoru
pedagogicznego, pracowników administracji oświatowej).
Kwalifikacje: Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje z zakresu
organizacji i zarządzania oświatą umożliwiające zajmowanie stanowiska dyrektora
w szkołach lub pełnienia funkcji kierowniczej w innych placówkach oświatowowychowawczych.
INFORMACJE DODATKOWE: Studia podyplomowe „Organizacja i zarządzanie oświatą”
funkcjonują

na

Wydziale

Pedagogiki,

Psychologii

i

Socjologii

Uniwersytetu

Zielonogórskiego. Studia realizowane są w trybie niestacjonarnym w formie zjazdów według
ustalonego dla danej edycji harmonogramu (co 2 tygodnie w soboty i niedziele). Zajęcia
dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń (przeważają zajęcia o charakterze
ćwiczeniowym i praktycznym) i odbywają się w budynku dydaktycznym UZ przy al. Wojska
Polskiego 69, w którym zabezpieczono adekwatną do ich potrzeb bazę dydaktycznotechniczną. W planie studiów przewidziane są także praktyki kierownicze (30 godzin).
KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ

