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Etyka
Studia podyplomowe na kierunku Etyka to oferta przede wszystkim dla tych,
którzy stale chcą podnosić swoje kwalifikacje i uczyć się nowych umiejętności od
najlepszych. Jeśli jesteś nauczycielem jakiegokolwiek przedmiotu i chcesz zyskać
uprawnienia do uczenia w różnych formach (ścieżki edukacyjne, przedmioty
nauczania) zajęć z filozofii, wiedzy o kulturze lub etyki lub, po prostu, poszerzyć
czy pogłębić swoją wiedzę w zakresie wyżej wymienionych dziedzin, specjalność
ta będzie dla Ciebie idealnym wyborem. Warunkiem przyjęcia na studia jest
wykształcenie wyższe oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego.
Celem studiów jest solidne przygotowanie Cię do pełnienia zawodu i podniesienie
twojej wartości na rynku pracy. Potrafić więcej to móc więcej - czas wykorzystać
swoje możliwości i zbudować dla siebie atrakcyjną przyszłość. Dzięki sprawnie i
efektywnie realizowanemu programowi zrozumiesz wszelkie różnice między
etyką i moralnością, poznasz zależności między teoriami etycznymi, a nakazami
moralnymi i przyswoisz wiedzę przedmiotową niezbędną do wykonywania pracy
nauczyciela. Dodatkowo, nasza wyspecjalizowana kadra przekaże Ci najlepsze
sposoby i metody nauczania, realizacji programu nauczania i opracowywania
swoich własnych sposobów przy użyciu nowoczesnych i skutecznych pomocy
dydaktycznych. Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów z
zakresu etyki w szkołach zgodnie z nową reformą oświaty związaną z likwidacją
gimnazjów.
Ukończenie kierunku otworzy przed Tobą dziesiątki drzwi i poszerzy twoje
perspektywy zawodowe w stopniu, który umożliwi Ci zaplanowanie wymarzonej
kariery zawodowej. Jako absolwent studiów podyplomowych uzyskasz
kwalifikacje niezbędne do nauczania przedmiotu „Etyka” oraz do prowadzenia
zajęć z etyki na wszystkich poziomach edukacji, w tym w szkołach podstawowych
(zgodnie z nową reformą edukacji). To oznacza możliwość zatrudnienia w
potężnej ilości placówek. Pragniesz rozwijać swoje pasję i jednocześnie na tym
zarabiać? Zapisz się na studia podyplomowe i urzeczywistniaj tą wizję już dziś wszystko zależy od Ciebie.
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Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą HumanistycznoEkonomiczną w Brzegu.
Podstawa prawna
Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20
sierpnia 2001 roku.
Świadectwo
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły
Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i
wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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