Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Nauczyciel Edukacji dla Bezpieczeństwa
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne nauczycieli do
nauczania drugiego przedmiotu zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 27 września
2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli.
Wykaz wiodących przedmiotów:
·
·
·
·
·
·

Bezpieczeństwo państwa.
Bezpieczeństwo psychofizyczne człowieka (w tym zajęcia z pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz systemu ratownictwa medycznego).
Zajęcia pozalekcyjne – praca z uczniem zdolnym.
Kompetencje dydaktyczne nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa.
Kompetencje informatyczne nauczyciela.
Konteksty współczesnej edukacji.

Liczba godzin: 353
Forma zaliczenia: warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów oraz
uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie

INFORMACJE DODATKOWE:
Kontakt:
Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr
ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław
tel. 71 375 92 68
fax: 71 375 94 96
e-mail: cen@uwr.edu.pl

Czas trwania studiów: trzy semestry
Uwaga: spotkania sobotnio-niedzielne (przeciętnie dwa razy w miesiącu)
Termin składania dokumentów: ciągły
Termin rozpoczęcia studiów: po zrekrutowaniu grupy
Przewidywane opłaty: wg kalkulacji (w zależności od liczby kandydatów)
Zasady naboru: wolny zapis wg kolejności zgłoszeń - obowiązuje rejestracja w systemie
IRK i złożenie kompletu dokumentów:
·
·
·
·

formularza wygenerowanego z systemu IRK,
kserokopii dyplomu ukończenia studiów
wyższych,
kserokopii dowodu osobistego,
zaświadczenie o posiadaniu przygotowania
pedagogicznego.

Wymagania: studia przeznaczone są dla:
1. osób pracujących lub zamierzających pracować w gimnazjach lub szkołach
ponadgimnazjalnych, legitymujących się wykształceniem wyższym licencjackim
lub magisterskim oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne

2. osób które ukończyły studia podyplomowe dla nauczycieli przysposobienia
obronnego (realizowane przedmioty zostaną ustalone po analizie dokumentów)
Uzyskane kwalifikacje: absolwenci studiów licencjackich uzyskują kwalifikacje do
nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjach i zasadniczych szkołach
zawodowych, a absolwenci studiów magisterskich uzyskują uprawnienia do nauczania we
wszystkich typach szkół. Ponadto w ramach ww. studiów podyplomowych wszyscy
absolwenci zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w
sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie
udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 139 Poz. 1132), uzyskują Zaświadczenie o
ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej
pomocy

