
OŚRODEK KSZTAŁCENIA KADR „ATENA” 
w SŁUPSKU   

we współpracy 
z  KUJAWSKO-POMORSK Ą SZKOŁĄ WYŻSZĄ 

w BYDGOSZCZY 

Zapraszają na podyplomowe studia kwalifikacyjne – trzysemestralne 

Plastyka, muzyka, historia sztuki, 
organizacja zaj ęć artystycznych  

Adresaci studiów:  absolwenci szkół wyższych (studia magisterskie) oraz 
nauczyciele, którzy nie posiadają kwalifikacji do prowadzenia przedmiotów w 
jednostkach edukacyjnych w zakresie muzyki, plastyki, historii sztuki, organizacji 
zajęć artystycznych (pracodawca wymagać będzie również kwalifikacji 
pedagogicznych). 
 
Celem studiów jest :  uzyskanie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności w 
zakresie treści programowych przedmiotów: muzyka, plastyka, historia sztuki, 
organizacja zajęć artystycznych. 

Ramowy program studiów  w wymiarze 360 godzin dydaktycznych (w tym 
60+60+60 godz. Praktyki z wyboru słuchacza) obejmuje m. in. następujące 
zagadnienia: 

1. Podstawa historii sztuki z metodyką 
2. Wstęp do wiedzy o sztuce 
3. Analiza wybranych dzieł sztuki 
4. Interpretacja wybranych dzieł muzycznych 
5. Metodyka nauczania plastyki 
6. Metodyka nauczania muzyki 
7. Widzenie artystyczne 
8. Warsztat edukacji muzycznej 
9. Warsztat edukacji plastycznej 
10. Warsztat rysunku 
11. Formy przestrzenne, rzeźba/ceramika 
12. Warsztat organizacji zajęć artystycznych - teatr uliczny 
13. Kultura słowa 
14. Zajęcia teatralne  
15. Seminarium 
16. Praktyka 

Sposób realizacji zaj ęć: zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co 
dwa tygodnie.  
 
Miejsce realizacji zaj ęć:  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 prowadzenia zajęć w zakresie plastyki, muzyki oraz wiedzy o kulturze 
przy stosowaniu warunku odbycia 60 h praktyk z każdego przedmiotu.. 
 
Koszt studiów:  4400, 00 zł / osoby za całość (możliwość uiszczania opłat ratalnie) 
oraz opłata rekrutacyjna w wysokości 150,00 zł  

Limit miejsc: 25 słuchaczy  

 
 

Zapisz si ę już dzisiaj, aby mie ć pewno ść, 
że masz miejsce ! 

 


