OFERTA
Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

XVIII edycji Studiów Podyplomowych
Menedżerskich dla Kadry Kierowniczej Oświaty
Jednostka organizacyjna
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii,
80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12,
tel. (58) 347 26 23
Cel szkolenia
 przygotowanie osób kierujących oświatą do profesjonalnego zarządzania podległą placówką
edukacyjną, kierowania zespołem pracowników, wdrażania reform oświatowych, oraz
kształtowanie umiejętności praktycznego posługiwania się wiedzą menedżerską w pracy
zawodowej.
Czas trwania, rekrutacja, termin realizacji
Wymiar zajęć 200 godziny (2 semestry), w tym 20 godzin zajęć praktycznych.
Rekrutacja uczestników XVIII 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 – październik 2018
Ramowy program szkolenia
Ramowy program szkolenia obejmuje wykłady i ćwiczenia w zakresie:
- Zarządzanie organizacjami. Proces kierowania szkołą, placówką oświatową
- Prawo w systemie oświaty. Finanse organizacji budżetowych
- Projektowanie pracy i rozwoju organizacyjnego szkoły
- Marketing usług edukacyjnych
- Techniki informatyczne w zarządzaniu oświatą
- Praktyki dyrektorskie
Kadra prowadząca zajęcia
 pracownicy naukowi wyższych uczelni (PG, UG, ...), doświadczeni edukatorzy.
Finansowanie studiów
Nauka na studiach jest odpłatna. Studia finansowane będą z wpłat uczestników. Całkowity koszt
studiów wynosić będzie 3 000,- zł (semestr I – 1 500,-zł., semestr II – 1 500,- zł)
Inne informacje
Zajęcia odbywać się będą na terenie Politechniki Gdańskiej: od lutego 2015 r. do stycznia 2016 r., 1
lub 2 razy w miesiącu (zgodnie z harmonogramem, ok. 11 zjazdów) w:
czwartek 17.00 - 21.00
piątek 17.00 – 21.00
sobota 9.00 – 16.00
Uczestnicy Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Kadry Kierowniczej Oświaty uzyskają
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w wymiarze 200 godzin, nadające kwalifikacje w
trybie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska
kierownicze … (Dz. U. z 2003 Nr 89 poz. 826).
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,
fax: (58) 348 60 07
Oprac: E. Walkiewicz

