Zarządzanie Oświatą
Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych

1.

Sposób
weryfikacji
efektów
kształcenia*

Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur
społecznych

i

instytucjach

życia

społecznego

oraz

zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu
widzenia procesów edukacyjnych
2.

Ma

uporządkowaną

wiedzę

o

celach,

organizacji

i

funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych,
pogłębioną w wybranych zakresach
3.

Ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach

działalności

edukacyjnej,

kulturalnej,

wychowawczej,

opiekuńczej,

pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych
zakresach
4.

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z
zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu
analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a
także diagnozowania i projektowania działań praktycznych

5.

Potrafi

generować

oryginalne

rozwiązania

złożonych

problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich
rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań
w określonych obszarach praktycznych
6.

Potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz
rozwojem

uczestników

wychowawczych

oraz

procesów

wspierać

ich

edukacyjno‐

samodzielność

w

zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz
uczenia się przez całe życie
7.

Potrafi pracować w zespole;

umie wyznaczać

oraz

przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera
w zespole
8.

Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w
sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej;
dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne
związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych
rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań
pedagogicznych

9.

Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do

Sposób
dokumentacji
efektów
kształcenia

pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich
skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których
dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku
specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych
10.

Jest

wrażliwy

na

problemy

edukacyjne,

gotowy

do

komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z
osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz
do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach
realizujących działania pedagogiczne
*sposób weryfikacji efektów kształcenia oraz sposób dokumentacji efektów kształcenia zostały określone
indywidualnie przez każdego z wykładowców

