Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą
1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia.
Nazwa kierunku studiów i kod
programu wg USOS

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Poziom kształcenia

Studia podyplomowe

Profil kształcenia
Forma studiów
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez
absolwenta
Obszar/-y kształcenia

Nauki społeczne

Dzidzina nauki i dyscyplina
naukowa

Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu Nauki społeczne,
dyscyplina: pedagogika

Różnice w stosunku do innych
programów o podobnie
zdefiniowanych celach i efektach
kształcenia prowadzonych na
uczelni
Liczba punktów ECTS konieczna
dla uzyskania tytułu zawodowego

60 ECTS

symbol

Efekt kształcenia dla absolwenta

wiedza

K_W01

- zna teoretyczne i praktyczne
podstawy organizowania i
zarządzania placówkami
oświatowo-wychowawczymi

K_W02

- posiada wiedzę dotyczącą
ekonomicznych, społecznych i
prawnych uwarunkowań
funkcjonowania i rozwoju
placówek oświatowych

K_W03

zna źródła i zasady finansowania
działalności i rozwoju jednostek
oświatowych

K_W04

zna zasady i cele wykorzystania
kontroli oraz nadzoru
pedagogicznego w zarządzaniu
placówką oświatową

K_W05

posiada wiedzę o metodach
stosowanych w procesach
zarządzania zasobami ludzkimi

K_W06

zna uwarunkowania procesu
komunikacji interpersonalnej

Tabela odniesień efektów
kierunkowych do efektów
obszarowych

Odniesienie
do efektów
kształcenia w
obszarze
kształcenia w
zakresie
nauk...

K_W07

wyjaśnia uwarunkowania procesu
planowania i kierowania placówka
oświatową

K_W08

rozumie zasady i metody
stosowania działań
marketingowych wspierających
promocję szkoły w środowisku
lokalnym
umiejętności

K_U01

- potrafi skutecznie planować,
kierować i administrować
placówkami oświatowymi

K_U02

- potrafi planować działania
jednostek oświatowych pod
względem współpracy ze
środowiskiem lokalnym

K_U03

- potrafi zaplanować budżet
placówki, identyfikować i
wykorzystywać szanse związane z
pozyskaniem dodatkowych źródeł
finansowania działalności

K_U04

- potrafi posługiwać się
technologiami informacyjnymi w
celu podnoszenia efektywności
funkcjonowania jednostki
oświatowej

K_U05

- potrafi zastosować wiedzę z
obszaru prawa oświatowego,
prawa pracy do kierowania
placówką oświatową

K_U06

potrafi w sposób skuteczny,
bezpośredni komunikować się z
otoczeniem społecznym
kompetencje społeczne

K_K01

- docenia znaczenie wiedzy
pedagogicznej, ekonomicznej i
prawniczej w kształtowaniu i
rozwijaniu prawidłowych więzi w
środowisku społecznym

K_K02

odnosi zdobytą wiedzę do
projektowania działań
zawodowych

K_K03

posiada świadomość zachowania
się w sposób profesjonalny i
etyczny w pracy zawodowej

K_K04

ma potrzebę uzupełniania wiedzy i
doskonalenia umiejętności
kierowania zespołem i placówką
oświatową

