OFERTA
Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

I edycja Podyplomowych Studiów Pedagogicznych
Jednostka organizacyjna
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii,
80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12,
tel. (58) 347 26 23
Cel szkolenia

 pozyskiwanie nowych kadr oświatowych z wykształceniem politechnicznym
wyposażonych w kompetencje merytoryczne i pedagogiczne do nauczania
przedmiotów ogólnych i zawodowych, które mogą w znacznym stopniu przyczynić
się do modernizowania edukacji zawodowej.
Czas trwania, rekrutacja, termin realizacji
Wymiar zajęć dydaktycznych 280 godzin (3 semestry) i 150 godzin praktyki pedagogicznej.
Rekrutacja uczestników I edycji studiów nastąpi po analizie pisemnych zgłoszeń na adres:
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, ul: G. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk
Zgłoszenia rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia w terminie do 10 września 2017 r.
Termin realizacji zajęć dydaktycznych październik 2017 – marzec 2019
Ramowy program szkolenia
Ramowy program szkolenia obejmuje wykłady i ćwiczenia w zakresie:
- Ogólnego przygotowania psychologiczno- pedagogicznego,
- Przygotowania psychologiczno-pedagogicznego do nauczania na danym etapie/etapach edukacji,
- Podstaw dydaktyki,
- Dydaktyki na danym etapie /etapach edukacji w tym metodykę przedmiotów zawodowych elektromechanicznych, chemiczno-przyrodniczych, elektroniczno- informatycznych
- Praktyki pedagogiczne
Kadra prowadząca zajęcia
 pracownicy naukowi wyższych uczelni (PG, UG, AWF...), doświadczeni edukatorzy.
Finansowanie studiów
Nauka na studiach jest odpłatna. Studia finansowane będą z wpłat uczestników. Całkowity koszt
studiów wynosić będzie 4 500,- zł (semestr I – 1 500,-zł., semestr II – 1 500,- zł, semestr III 1500)
Inne informacje
Zajęcia odbywać się będą na terenie Politechniki Gdańskiej: od października 2017 r. do marca 2019 r.,
1 lub 2 razy w miesiącu (zgodnie z harmonogramem, ok. 17 zjazdów) w:
czwartek 17.00 - 21.00
piątek 17.00 – 21.00
sobota 9.00 – 16.00
Uczestnicy Podyplomowych Studiów Pedagogicznych uzyskają świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych w wymiarze 280 godzin zajęć dydaktycznych i 150 godzin praktyki pedagogicznej,

w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia
2012 r w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela (Dz.U. z dnia 6 lutego 2012 r., poz. 131).
Kierownik studiów – dr Elżbieta Walkiewicz
Obsługa administracyjna: mgr Mariola Kummer
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej,
Gmach WZiE, Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Traugutta 79, pok. 407A
tel.: (58) 347 26 23,
Oprac: E. Walkiewicz

