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I.

Informacje ogólne
Czas trwania:
2 semestry
Liczba godzin:
305
Praktyki:
160 godzin
Liczba punktów ECTS:
41
Koszt studiów:
I rata
II raty
III raty
Opłata rekrutacyjna:
0 zł

– 2800 zł
– 3000 zł (2 x 1500 zł)
– 3150 zł (3 x 1050 zł)

II. Rekrutacja
Adresaci studiów podyplomowych:
1. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły
studia wyższe (licencjackie lub magisterskie).
2. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
3. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe
jest
złożenie
kompletu
dokumentów.
Miejsce składania dokumentów: dokumenty przyjmujemy w Biurze rekrutacji
(pokój B8) – w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej – wejście
od ul. Jęczmiennej 23.
Wymagane dokumenty:
 kwestionariusz osobowy,
 1 zdjęcie (dowodowe),
 dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów,
 kserokopia dowodu osobistego.
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III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych
Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji menedżerskich w zakresie:
organizacji i kierowania pracą placówek oświatowych oraz instytucji
przewidzianych
w systemie
oświatowo-wychowawczym,
kształtowania
umiejętności zarządzania zespołami ludzkim, promowania efektywnych osiągnięć
menedżerskich oraz rozwiązań w obszarze przywództwa edukacyjnego.
Studia adresowane są do osób zamierzających przystąpić do konkursu na
stanowisko dyrektora placówki oświatowej oraz do dyrektorów, wicedyrektorów,
nauczycieli, pracowników jednostek samorządów terytorialnych i innych osób
związanych z edukacją chcących poszerzyć i uaktualnić swoje kompetencje.
Absolwenci wyższych studiów pedagogicznych i niepedagogicznych posiadający
tytuł magistra lub licencjata, zainteresowani zdobyciem kwalifikacji w zakresie
zarządzania i organizacji placówek/instytucji oświatowych oraz tych wszystkich,
którzy przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie.
Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia nabycie kwalifikacji w zakresie
zarządzania oświatą i uprawnień do zajmowania stanowisk kierowniczych we
wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz w organach
prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.
Program studiów jest opracowany w oparciu o obowiązujące wymagania MEN,
a jednocześnie uwzględnia najnowsze zmiany i trendy w oświacie.
IV. Treści programowe
Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne:
 Ekonomia menedżerska w oświacie
 Style przewodzenia, specyfika przywództwa edukacyjnego
 Zarządzanie jakością kształcenia - nadzór pedagogiczny
 Organizacja placówki oświatowej
 Prawne aspekty zarządzania placówką oświatową (prawo oświatowe, prawo
administracyjne, samorządowe, prawo pracy, prawo finansów publicznych)
 Zarządzanie finansami i majątkiem szkoły
 Planowanie pracy szkoły, koncepcja pracy szkoły
 Partnerzy szkoły - zewnętrzne instytucje wspierające działania placówek
oświatowych
 Pozyskiwanie źródeł finansowania, fundusze Unii Europejskiej w systemie
oświaty w Polsce
 Media w procesach komunikowania się szkoły. (promocja placówki oświatowej
i marketing w oświacie, kontakty szkoły placówki z mediami)
 Psychologia w kierowaniu placówką oświatową
 Autoprezentacja i etyka w pracy dyrektora
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Przygotowanie w zakresie dydaktycznym:
 Style przewodzenia, specyfika przywództwa edukacyjnego
 Zarządzanie zmianą w edukacji
 Praca zespołowa nauczycieli jako kierunek podnoszenia jakości procesu
edukacyjnego
 Minimum informatyczne dyrektora szkoły - obsługa urządzeń i programów
niezbędnych w pracy dyrektor
 Metody opracowywania i modyfikowania programów nauczania
 Stres w pracy i zarządzanie czasem
 Coaching i mentoring w edukacji
 Planowanie własnego rozwoju
 Kompetencje interpersonalne dyrektora szkoły/ placówki
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