Załącznik do Uchwały nr 21/2016 RWNHiS z dnia 28.11.2016 r.

Obszar kształcenia/dziedzina nauki: nauki humanistyczne (H), nauki społeczne (S)/
pedagogika, socjologia, zarządzanie
Kierunek: Organizacja i zarządzanie oświatą
Forma kształcenia: studia podyplomowe

Symbol

Efekty kształcenia dla kierunku studiów

Odniesienie do
efektów kształcenia
dla obszaru nauk
humanistycznych
i społecznych

WIEDZA
Po ukończeniu studiów podyplomowych
absolwent:

K_W01

K_W02

K_W03
K_W04

K_W05

K_W06

K_W07
K_W08

K_W09
K_W10

- posiada rozszerzoną wiedzę na temat
edukacji, wychowania i kształcenia, w tym ich
filozoficznych, społeczno-kulturowych,
psychologicznych, biologicznych i
medycznych podstaw
- zna wszystkie elementy systemu edukacji, ich
powiązania, prawne, organizacyjne i
instytucjonalne uwarunkowania oraz
praktyczne rozwiązania dotyczące każdego
elementu tego systemu
ma wiedzę na temat miejsca i roli instytucji
edukacyjnych wśród instytucji publicznych
- wie, na czym polega specyfika zarządzania
placówkami edukacyjnymi, zna problemy z
tym związane
- ma wiedzę z zakresu psychologicznych i
pedagogicznych podstaw kierowania procesem
edukacji i wychowania
- ma orientację w zakresie istniejących
koncepcji przywództwa i możliwości
zastosowania ich w sferze oświatowej
- wie, na czym polega znaczenie szkoły i jej
miejsce we współczesnym społeczeństwie
- zna przepisy, rozporządzenia i inne akty
prawne odnoszące się do funkcjonowania
placówek oświatowych
- zna organizacyjne uwarunkowania procesu
edukacji szkolnej
ma wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu
badań diagnostycznych umożliwiających
poznanie wychowanka lub ucznia, przede
wszystkim jego potrzeb edukacyjnych, jego
rodziny, jak i podejmowania działań
wychowawczo-opiekuńczych,
profilaktycznych, terapeutycznych i

S1P_W01
H1P_W03

H1P_W05
S1P_W09

H1P_W02
S1P_W02
S1P_W03
H1P_W02

S1P_W04

S1P_W02
S1P_W03
H1P_W03
S1P_W09
H1P_W09
S1P_W06

resocjalizacyjnych
K_W11

K_W12
K_W13
K_W14

- posiada wiedzę dotyczącą zarządzania
osobami zatrudnionymi w placówce
oświatowej
ma wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy
w wybranych instytucjach edukacyjnych
ma wiedzę na temat projektowania własnej
kariery
ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i
norm etycznych a także rozumie pojęcia i
zasady ochrony prawa autorskiego
UMIEJĘTNOŚCI

H1P_W07

H1P_W08
S1P_W04
S1P_W11
S1P_W07

Po ukończeniu studiów podyplomowych
absolwent:

K_U01

- dostrzega specyfikę zarządzania placówkami
oświatowymi, potrafi wskazać problemy z tym
związane

K_U02

- potrafi stosować w działaniu praktycznym
wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu
zarządzania oświatą
- potrafi inicjować i utrzymywać interakcje
komunikacyjne z zespołem pracowniczym,
organizować i efektywnie kierować jego pracą
- umie, na podstawie posiadanej wiedzy
teoretycznej, rozpoznać, opisać i interpretować
motywy oraz sposoby zachowań organizatorów
i animatorów procesów edukacji, opiekuńczowychowawczych i resocjalizacyjnych
- umie diagnozować i rozwiązywać typowe
problemy praktycznej działalności placówek
oświatowych

K_U03

K_U04

K_U05

K_U06

K_U07

K_U08

K_U09

H1P_U05
H1P_U09
S1P_U07
S1P_U08
S1P_U01
S1P_U02
H1P_U11

H1P_U03
S1P_U04

S1P_U01
S1P_U02
S1P_U03
S1P_U08
- umie wybrać metody i formy działania,
S1P_U02
uwzględniając w procesie kierowania instytucją S1P_U06
edukacyjną wyzwania mające swoje źródło w
lokalnym, krajowym europejskim i globalnym
kontekście współczesnej szkoły
- dostrzega związki przyczynowo-skutkowe w
H1P_U05
praktycznej działalności pedagogicznej,
H1P_U09
interpretuje zjawiska społeczne wokół szkoły i S1P_U07
ich znaczenie dla edukacji
S1P_U08
- potrafi ocenić przydatność typowych metod,
procedur dobrych praktyk do realizacji zadań
dydaktycznych, wychowawczych,
opiekuńczych i resocjalizacyjnych
- samodzielnie planuje i realizuje typowe
projekty związane z działalnością edukacyjną,
społeczną

H1P_U09
S1P_U07

H1P_U03

K_U10

K_U11

K_U12

K_U13

K_U14

- posiada umiejętności prezentowania własnych
pomysłów, potrafi wskazywać obszary
modyfikacji, eksperymentować, wdrażać
działania innowacyjne popierając rzetelną
argumentacją w kontekście wybranych
perspektyw teoretycznych i poglądów różnych
autorów kierując się przy tym zasadami
etycznymi
- potrafi dostrzec i ocenić społeczne
oczekiwania dotyczące roli instytucji
edukacyjnych, wychowawczych i
opiekuńczych
- umie argumentować własne stanowisko i
prezentować swoje poglądy w odniesieniu do
organizacji i zarządzania instytucjami
edukacyjnymi
- potrafi dokonać samooceny własnych
możliwości i dokonań w obszarze zarządzania
placówką oświatową

H1P_U10
S1P_U05
S1P_U10

potrafi projektować plan własnego rozwoju i
awansu zawodowego, a także animować prace
nad rozwojem uczestników procesów
pedagogicznych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

H1P_U11

S1P_U02

S1P_U07

S1P_U03
S1P_U04
S1P_U07

Po ukończeniu studiów podyplomowych
absolwent:

K_K01

K_K02

K_K03

K_K04

K_K05

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, rozumie, na czym polega dobre
zarządzanie placówkami edukacyjnymi
- jest kompetentny w zakresie modelowania
procesów doskonalenia i rozwoju zawodowego
podległych mu członków zespołu
pracowniczego
- jest pewien swoich działań w zakresie
organizowania i kierowania pracą
różnorodnych zespołów funkcjonujących w
instytucji edukacyjnej
- jest gotowy do podejmowania wyzwań
zawodowych i osobistych, podejmując
indywidualne i zespołowe działania
profesjonalne, współpracuje z różnymi
instytucjami, docenia pełnione przez siebie role
w środowisku społecznym
- sprawnie buduje relacje interpersonalne z
osobami oraz organizacjami wewnątrz i w
otoczeniu instytucji edukacyjnej

H1P_K04
S1P_K04
S1P_K05
H1P_K05

H1P_K02
S1P_K02

H1P_K03
S1P_K03

H1P_K02
H1P_K04
S1P_K02
S1P_K04

K_K06

- bierze odpowiedzialność za podejmowane
decyzje

H1P_K05
S1P_K05

