
PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

zarządzanie placówką oświatową 

od roku akademickiego 2019/2020 

 

1. Ogólny opis: 

Nazwa studiów podyplomowych zarządzanie placówką oświatową 

Liczba semestrów Dwa semestry 

Liczba punktów ECTS 58 ECTS 

Liczba godzin 210 godziny  

Dziedzina/ dziedziny Dziedzina nauk społecznych  

Dyscyplina/dyscypliny: 
Dyscyplina ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i 

jakości 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 

kwalifikacji cząstkowej 
poziom 6 i 7 

Warunki ukończenia studiów i 

otrzymania świadectwa ukończenia 

studiów podyplomowych: 

Absolwenci studiów podyplomowych zarządzanie 

placówką oświatową uzyskują kwalifikacje umożliwiające 

pełnienie funkcji dyrektora lub inne funkcje kierownicze w 

oświacie  

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o aktualne 

standardy kształcenia tj. 

 Ustawę o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa z dnia 

20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)), 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego - Standard Kształcenia Nauczycieli 

(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie 

standardu kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 

1450)) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej - 

dotyczącego kwalifikacji nauczycieli 

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 

poz. 1575, z póżn. zm.)). 

Słuchacze nabywają aktualną wiedzę i umiejętności z 

zakresu zarządzania szkołą i innymi placówkami w systemie 

edukacji. 

Absolwent podyplomowych studiów  

zarządzanie placówką oświatową 

otrzymuje świadectwo ukończenia studiów 

podyplomowych, zgodnie z wzorem określonym w aktach 

prawa powszechnie obowiązującego.  

Świadectwo może być wydane osobie, która spełniła 

wszystkie wymogi określone w programie kształcenia, w 



szczególności osiągnęła określone programem kształcenia 

efekty uczenia się i liczbę punktów ECTS poprzez 

otrzymanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów 

a także przygotowała pod kierunkiem promotora pracę 

końcową oraz złożyła z oceną pozytywną egzamin kończący 

studia. Warunkiem otrzymania świadectwa jest terminowe 

wniesienie wymaganej opłaty za studia i uiszczenie 

pozostałych kosztów związanych z kształceniem na 

studiach podyplomowych. 

Wymiar, zasady i forma odbywania 

praktyk, jeśli program przewiduje 

praktyki 

Program studiów podyplomowych przewiduje praktyk 

zawodowych - 20 godz. 

 


