OPIS STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
1. Nazwa studiów

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Z WIEDZĄ O SPOŁECZEŃSTWIE

2. Forma studiów

Studia podyplomowe

3. Jednostka prowadząca
Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej/ Zakład Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej
4. Partnerzy:
Ścisła współpraca Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej z organami prowadzącymi placówki oświatowe, jak i
bezpośrednio z dyrektorami placówek oświatowych.
5. Czas trwania studiów:
3 semestry
6. Ilość punktów ECTS
60
7. Minimalna ilość uczestników 15-20
8. Koszt studiów
opłata za I semestr 1.400 zł.
opłata za II semestr 1.400 zł.
Opłata za III semestr 1.400 zł.
Opłata za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych- 30 zł.
Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty bez dodatkowych opłat
BRAK OPŁATY WPISOWEJ
ADRESACI STUDIÓW:
Absolwenci wyższych studiów pedagogicznych i niepedagogicznych z przygotowaniem pedagogicznym posiadający
tytuł magistra lub licencjata, zainteresowani zdobyciem kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów
wychowanie do życia w rodzinie oraz wiedza o społeczeństwie .
WYMAGANIA I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:
Studia Podyplomowe adresowane są do osób z wykształceniem wyższym pedagogicznym posiadających dyplom
ukończenia studiów I lub II stopnia lub absolwentów innych kierunków studiów wyższych, którzy legitymują się
kwalifikacjami pedagogicznymi. Absolwenci nabywają uprawnienia do prowadzenia zajęć z przedmiotów wiedza
o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie.
Decyduje kolejność zgłoszeń, przedłożenie kompletu dokumentów (odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy, 2 podpisane zdjęcia). Komplet dokumentów należy złożyć w
Sekretariacie Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku na
ul. Bohaterów Westerplatte 64 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00)

SYLWETKA ABSOLWENTA:
Absolwenci Podyplomowych studiów WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
po ich zakończeniu i zdaniu egzaminu końcowego uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Studia podyplomowe są studiami kwalifikacyjnymi dającymi uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu na

wszystkich poziomach edukacyjnych. Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych
uzyskują kwalifikacje do nauczania w przedszkolach, szkołach podstawowych. Ukończenie studiów przez absolwentów
studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

ZASADNICZE TREŚCI :
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Wprowadzenie do filozofii społecznej
Mechanizmy życia społecznego
Wstęp do prawa
Komunikacja społeczna
Zagadnienie biomedyczne
Zagadnienia seksuologiczne
Zagadnienie psychologiczno-pedagogiczne
Podstawy wychowania do życia w rodzinie
Systemy polityczne współczesnego świata
Podstawy ustrojowe i instytucjonalne UE
Wybrane problemy współczesnego świata
Teorie demokracji
System polityczno-administracyjny Polski
Przemiany w Polsce i świecie po 1989 roku
Edukacja regionalna
Doktryny i ruchy polityczne
Elementy ekonomii i gospodarki
Dydaktyka wychowania do życia w rodzinie
Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
Praktyki dydaktyczne
Seminarium dyplomowe
POWIĄZANIE STUDIÓW Z RYNKIEM PRACY

Instytut pedagogiki i Pracy Socjalnej współpracuje z organami prowadzącymi placówki oświatowe, jak i dyrektorami
placówek oświatowych, aby móc lepiej dostosować program studiów do potrzeb rynkowych pracodawców oraz
wykształcić absolwentów pożądanych na rynku pracy.

Informacje dodatkowe
Kierownik:

dr Dorota Kiełb-Grabarczyk

Kontakt:
dkielb-grabarczyk@wp.pl

