
OŚRODEK KSZTAŁCENIA KADR „ATENA” 

w SŁUPSKU   

we współpracy 

z  KUJAWSKO-POMORSK Ą SZKOŁĄ WYŻSZĄ 

w BYDGOSZCZY 

Zapraszają na podyplomowe studia kwalifikacyjne – trzysemestralne 

Przedsi ębiorczo ść, szkolny doradca 
zawodowy, doradztwo zawodowe  

z elementami coachingu  

 
Adresaci studiów:  nauczyciele i osoby prowadzące szkolne kluby, koła 
zainteresowań i zajęcia dodatkowe w różnych typach placówek oświatowych, 
pracownicy oświatowej administracji samorządowej oraz absolwenci szkół wyższych 
magisterskich.. 
 
Celem studiów jest :  przygotowanie merytoryczne nauczycieli do nauczania 
przedmiotów: „Przedsiębiorczość”, „Podstawy działalności gospodarczej” lub 
pełnienia funkcji szkolnego doradcy zawodowego, zgodnie ze standardami 
kształcenia nauczycieli wymaganymi przez MEN. 

Ramowy program studiów  przewiduje blok przedmiotowy dla obu specjalności  
w wymiarze 370 godz. dydaktycznych, w tym 60 godz. Praktyk zawodowych, który 
obejmuje, m. In. następujące zagadnienia: 

1. Rynek pracy w UE 
2. Podstawy działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej 
3. Planowanie kariery, kierowanie własnym rozwojem 
4. Elementy prawa pracy, prawa podatkowego oraz prawa autorskiego 
5. Autoprezentacja, wystąpienia publiczne 
6. Warsztat pracy doradcy zawodowego- grupa młodzieży do 18 r. ż. 
7. Warsztat pracy doradcy zawodowego- grupa osób powyżej 18 r. ż. 
8. Metody poradnictwa w edukacji 
9. Zawodoznawstwo 
10. Doradztwo zawodowe osób niepełnosprawnych 
11. Przedsiębiorczość 
12. Fundusze wsparcia bezrobotnych 
13. Warsztat pracy nauczyciela przedsiębiorczości 
14. Metody  i techniki diagnostyczne w poradnictwie zawodowym 
15. Psychologiczno-pedagogiczne aspekty zatrudnienia 



16. Coaching 
17. Seminarium 
18. 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 wykonywania zawodu nauczyciela przedsiębiorczości, szkolnego 
doradcy zawodowego. 
 
Koszt studiów:  3300,00 zł / osoby za całość (możliwość uiszczania opłat ratalnie) 
oraz opłata rekrutacyjna w wysokości 150,00 zł  

Limit miejsc: 25  

 

Możesz jeszcze doł ączyć do grupy! 
Zapraszamy! 

 

 


