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Proponowane przez nas studia podyplomowe na specjalności Zarządzanie Oświatą to
oferta skierowana głównie do osób, które widzą swoją przyszłość w zawodzie o
charakterze kierowniczym. To atrakcyjna szansa dla osób, które pracują już w
szkołach lub innych placówkach oświatowych i chcą zyskać dodatkowe kompetencje,
zmienić stanowisko pracy lub uzyskać awans, oraz dla wszystkich, którzy chcieliby
taką pracę dopiero rozpocząć. Studia przeznaczone są dla osób z wyższym
wykształceniem (tytułem zawodowym magistra, inżyniera, licencjata bądź
równorzędnym), które chcą uzupełnić i wzbogacić swoją wiedzę i kwalifikacje w
zakresie nowoczesnej organizacji i kierownictwa w instytucjach oświatowych oraz dla
tych osób, które ubiegają się o stanowisko dyrektora lub wicedyrektora w instytucji
oświatowej.
Naczelnym celem kadry Instytutu Studiów Podyplomowych na specjalności
Zarządzanie Oświatą jest wyposażanie wszystkich słuchaczy w wysoko cenione
kompetencje potrzebne do sprawnego zarządzania przeróżnymi placówkami
i instytucjami. Jeśli pragniesz stać się absolutnym specjalistą w tej dziedzinie
i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy, specjalność ta dedykowana jest
właśnie Tobie. Przekażemy Ci komplet wiedzy, umiejętności praktycznych i
doświadczenia z zakresu etyki, psychologii, pedagogiki, finansów, marketingu,
informatyki, oraz prawa. Z tak solidnym wykształceniem będziesz gotów
samodzielnie pełnić obowiązki kierownicze, a co więcej, osiągać rewelacyjne
wyniki, które sprawią, że znacznie zwiększysz swoją konkurencyjność. Nasza
kadra składa się z najlepszych wykładowców akademickich i specjalistów z
branży, którzy chętnie podzielą się z Tobą swoimi umiejętnościami i
doświadczeniem, oraz pomogą Ci rozwinąć twój potencjał. Głównym celem, do
którego dążymy jest uczynienie Cię sprawnym managerem.
Perspektywy zawodowe, które daje ukończenie oferowanych przez nas studiów
podyplomowych na specjalności Zarządzanie Oświatą są olbrzymie. Jako
absolwent kierunku będziesz mógł podjąć pracę na stanowisku kierowniczym w
dowolnej placówce oświatowej, a te znajdziesz w dosłownie każdej miejscowości.
Ukończenie studiów to również fantastyczna propozycja dla każdego, kto ubiega
się o stanowisko dyrektora, lub wicedyrektora w instytucji oświatowej.
Skorzystaj z niesamowitego wachlarzu możliwości - zapisz się na studia
podyplomowe i zacznij budować lepsza przyszłość dla siebie i swoich bliskich.

CEL STUDIÓW

PERSPEKTYWY
ZAWODOWE

CZAS TRWANIA
STUDIÓW:

2 semestry

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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