
OŚRODEK KSZTAŁCENIA KADR „ATENA” 

w SŁUPSKU  

we współpracy 

z  KUJAWSKO-POMORSKĄ SZKOŁĄ WYŻSZĄ 

w BYDGOSZCZY 

Zapraszają na podyplomowe studia kwalifikacyjne – trzysemestralne 

Wiedza o społeczeństwie  

i wychowanie do życia w rodzinie 

 

Adresaci studiów: absolwenci studiów II stopnia oraz nauczyciele, którzy 

ubiegają się o kwalifikacje do nauczania przedmiotów wiedza o społeczeństwie  
i wychowania do życia w rodzinie. 

 
Celem studiów jest:  wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu 

treści przedmiotowych oraz metodycznych realizacji zajęć. Ponadto studia 
rozszerzają wiedzę z zakresu antropologii filozoficznej, etyki, biologii oraz rozwijają 
umiejętności komunikowania się. 

Ramowy program studiów w wymiarze 415 godzin dydaktycznych (w tym 60 godz. 
praktyki dla każdego bloku) obejmuje m. in.następujace bloki programowe: 

1. Blok wiedza o społeczeństwie 

 Podstawy socjologii 

 Społeczeństwo, naród i kultura 

 Teoria polityki 

 Państwo, polityka i demokracja 

 Ustrój polityczny RP 

 Samorząd terytorialny i polityka lokalna 

 Opinia publiczna i media 

 Podstawy prawa 

 Stosunki międzynarodowe 

 Prawa człowieka 

 Komunikacja masowa i polityczna 

 Metody rozwiązywania konfliktów- mediacje 

 Gospodarka, rynek, edukacja 

 Globalizacja. Problemy współczesnego świata 

 Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie 

 Technologia informacyjna 



 Praktyki 

2. Blok wiedza o życiu w rodzinie 

 Podstawy wychowania do życia w rodzinie, w tym zagadnienia etyczne, 
socjologiczne i prawne 

 Zagadnienie biomedyczne 

 Zagadnienia seksuologiczne 

 Zagadnienia psychologiczno- pedagogiczne 

 Metodyka i dydaktyka przedmiotu 

 Seminarium 

 Praktyki 

Sposób realizacji zajęć: zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co 
dwa tygodnie.  
 
Miejsce realizacji zajęć:  Ośrodek Kształcenia Kadr „Atena” w Słupsku, 
Filmowa 2/6/A  
 
Możesz na nasze zaproszenie odpowiedzieć drogą mailową, a wtedy my prześlemy 
Tobie pełen pakiet dokumentów niezbędnych do rekrutacji. Szczegóły pod nr tel.: 
59 841 38 55 lub odk.atena@poczta.fm 
 
Uzyskane kwalifikacje: po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują 
świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy i uzyskują  
kwalifikacje do nauczania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie oraz Wychowanie do 
życia w rodzinie. 
 
Koszt studiów:  3050,00 zł / osoby za całość (możliwość uiszczania opłat ratalnie) 
oraz opłata rekrutacyjna w wysokości 150,00 zł  

Limit miejsc: 25 słuchaczy 

 
 

Zapisz się już dzisiaj, aby mieć pewność, 
że masz miejsce ! 

 


