


I – INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

nazwa studiów podyplomowych

od roku akademickiego:

2022/2023

Prawo Oświatowe

obowiązuje dla cyklu kształcenia:

1 Jednostka realizująca studia podyplomowe

2 Nazwa studiów podyplomowych Prawo Oświatowe

3 Uzyskiwany po ukończeniu studiów
podyplomowych cząstkowy Poziom Polskiej
Ramy Kwalifikacji

6 i 7

4 Typ studiów Doskonalenie kwalifikacji zawodowych/nabycie nowych kwalifikacji

5 Język, w którym prowadzone są studia
podyplomowe

Polski

6 Adresaci studiów Studia adresowane są do dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek
oświatowych zarówno w sektorze publicznym, jak i niepublicznym,
nauczycieli, pracowników organów prowadzących szkoły i placówki
oświatowe, pracowników oświatowej administracji samorządowej, członków
związków zawodowych, osób, które chcą wzbogacić swoją wiedzę w
dziedzinie prawa oświatowego; prawników, administratywistów.

7 Koncepcja i cele kształcenia oraz opis
zdobywanych kwalifikacji

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych z zakresu prawa oświatowego. Ponadto celem
studiów jest nabycie lub podnoszenie kwalifikacji osób mających zamiar lub
już pracujących w obszarze związanym z oświatą.
Program studiów podyplomowych obejmuje 22 przedmioty (łącznie 181
godzin zajęć). Uczestnik studiów podyplomowych uzyska wiedzę
dotyczącą najważniejszych zagadnień z zakresu prawa oświatowego.
Koncepcja studiów oparta jest na połączeniu wiedzy, umiejętności oraz
kompetencji społecznych.
Uczestnik studiów podyplomowych nabywając, poszerzając albo
aktualizując wiedzę z zakresu prawa oświatowego będzie jednocześnie
nabywać, poszerzać albo korygować umiejętności związane z praktycznym
stosowaniem przekazywanej wiedzy.
W zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych studia te są
komplementarne.
Program obejmuje moduły tematyczne tak przemyślane, aby
zainteresować zarówno osoby pracujące w oświacie, działaczy związków
zawodowych, jak również osoby, które dopiero zamierzają podjąć pracę
związaną z zarządzaniem oświatą czy też prowadzić własną działalność
oświatową.
Koncepcja kształcenia na studiach podyplomowych Prawa Oświatowego
jest zgodna z potrzebami środowiska oświatowego. Prowadzenie studiów
podyplomowych na Wydziale Prawa i
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7 Koncepcja i cele kształcenia oraz opis
zdobywanych kwalifikacji

Administracji jest zgodne ze Strategią Rozwoju Uniwersytetu
Szczecińskiego oraz Strategią Rozwoju Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Szczecińskiego.

8 Nazwa instytucji współpracujących

9 Wymagania wstępne Ukończone studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite
studia magisterskie, potwierdzone odpowiednim dyplomem.
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II OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z ODNIESIENIAMI DO CHARAKTERYSTYK DRUGIEGO STOPNIA
PRK

Opis zakładanych efektów uczenia się

Symbol efektów
uczenia się dla

programu
studiów

podyplomowych

Odniesienie do
charakterystyk

drugiego stopnia
PRK, poziom 6 i 7*

wiedza

SP_W01
zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię z zakresu nauki o
prawie oświatowym

P6S_WG

SP_W02
zna i rozumie w zaawansowanym stopniu źródła norm prawnych z zakresu
prawa oświatowego, ich strukturę, sposoby wpływania na indywidualne i
społeczne zachowania

P6S_WG
P6S_WK

SP_W03

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu poglądy na struktury i instytucje
prawne z zakresu prawa oświatowego, w tym zasady funkcjonowania aparatu
administracji oświatowej oraz więzi występujące w tych strukturach

P6S_WG

SP_W04
zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady funkcjonowania szkół i placówek
oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków nauczycieli i
uczniów

P7S_WG

SP_W05

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wymagania adresowane do
pracowników organów prowadzących, pracowników oświatowej administracji
samorządowej, kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych a także
szkolne prawo pracy w zakresie dotyczącym kadry pedagogicznej

P6S_WK

SP_W06
zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe pojęcia i zasady
ochrony własności intelektualnej niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania
podmiotów systemu oświaty

P6S_WK

SP_W07
zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i zasady etyczne niezbędne
w pracy nauczyciela

P6S_WK

SP_W08
zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby funkcjonowania instytucji
prawa materialnego i procesowego w obszarze oświaty

P6S_WG

SP_W09
zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady techniki konstruowania tekstu
prawnego

P6S_WG

umiejętności

SP_U01
potrafi komunikować się z użyciem terminologii z zakresu nauki o prawie
oświatowym

P6S_UK

SP_U02
potrafi zastosować techniki, metody i narzędzia w celu opracowania tekstów
aktów prawnych właściwych w obszarze oświaty

P7S_UW

SP_U03
potrafi zastosować zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne
niezbędne w procesie dydaktycznym

P6S_UW

SP_U04
potrafi rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania związane z
funkcjonowaniem systemu oświaty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa P6S_UW

SP_U05
potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu prawa oświatowego oraz etyki do
analizowania i rozstrzygania podstawowych problemów w obszarze systemu
oświaty

P6S_UW
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SP_U06
potrafi brać udział w debacie na temat współczesnych problemów
występujących w obszarze systemu oświaty, w tym przedstawiać i oceniać
różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich

P6S_UK

SP_U07 potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole P6S_UO

kompetencje społeczne

SP_K01
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu prawa
oświatowego i odbieranych treści

P6S_KK

SP_K02 jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P6S_KO

SP_K03

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązaniu problemów
występujących w obszarze systemu oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb osób niepełnosprawnych w procesie dydaktycznym oraz zasięgania
opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemów

P6S_KK

SP_K04
jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od
innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu nauczyciela

P6S_KR

OBJAŚNIENIA

Symbole oznaczają:

na pierwszym miejscu umieszczony jest efekt kształcenia danych studiów podyplomowych (SP)

na drugim miejscu podkreślnik (_)

na trzecim miejscu, po podkreśleniku, kategoria wiedzy (W), umiejętności (U) lub kompetencji społecznych

na czwartym i piątym miejscu nr efektu kształcenia

*-wpisać właściwy poziom czyli 6  lub 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji

W kolumnie odniesienia do charakterystyk drugiego stopnia należy wpisać Kod składnika opisu zaczerpnięty z właściwego
rozporządzenia MNiSW z dn. 26 09.2016 poz. 1594.
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III - CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

1 Nazwa studiów podyplomowych Prawo Oświatowe

2 Cykl kształcenia od roku akademickiego 2022/23Z

3 Czas trwania studiów (liczba semestrów) 2

4 Łączny wymiar godzin zajęć 181

5 Łączna liczba punktów  ECTS przypisanych do
zajęć

31

6 Warunki ukończenia studiów podyplomowych Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz złożenie egzaminów
przewidzianych programem kształcenia. Studia kończą się wydaniem świadectwa
ukończenia Studiów Podyplomowych Prawo Oświatowe.

7 Harmonogram realizacji programu studiów

8 Plan studiów (tylko wydruk roboczy)

9 Matryca efektów uczenia się Wydruki:

10 Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do
metod ich weryfikacji

Wydruki:

11 Sylabusy

12 W przypadku kształcenia nauczycielskiego
udokumentowanie, że program spełnia
standardy kształcenia określone przez ministra
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w
rozporządzeniu w sprawie standardów
kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu nauczyciela

13 W przypadku studiów podyplomowych
dających uprawnienia do wykonywania
zawodu lub uzyskania licencji zawodowej
udokumentowanie, że program spełnia
minimalne wymogi programowe dla studiów
podyplomowych, w zakresie treści
programowych oraz łącznego czasu
prowadzonych zajęć, określone przez
właściwych ministrów

nie dotyczy

14 Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk
jeśli są przewidziane

nie dotyczy
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Harmonogram realizacji programu studiów

w poszczególnych semestrach i latach cyklu kształcenia wraz z liczbą punktów ECTS przypisanych do zajęć

Wykaz przedmiotów ECTSLp.

Semestr 1 Rok 1

doskonalenie i awans zawodowy nauczycieli 11

dostęp do informacji publicznej 12

elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego 13

etyka zawodu nauczyciela 14

finanse publiczne w oświacie 15

konstytucyjne podstawy prawa oświatowego 16

ochrona danych osobowych 27

prawo administracyjne - zagadnienia wprowadzające 28

struktury i zasady funkcjonowania administracji publicznej i oświatowej 19

technika redagowania aktów wewnętrznych w oświacie 210

źródła prawa oświatowego 211

Semestr 2 Rok 1

egzekucja obowiązku szkolnego 11

nadzór pedagogiczny 22

osoby ze szczególnymi potrzebami w prawie oświatowym 23

oświatowe prawo pracy 24

polityka edukacyjna Unii Europejskiej 15

postępowanie administracyjne 16

prawa i obowiązki nauczycieli 27

prawo własności intelektualnej 18



Wykaz przedmiotów ECTSLp.

przesłanki prawne odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli 29

zarządzanie i kierowanie w oświacie 110

zarządzanie placówkami oświatowymi jako zadanie samorządu terytorialnego 111



Matryca efektów uczenia się dla studiów podyplomowych

Symbol
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SP_W01 X X X X X X X X X X X X X X

SP_W02 X X X X

SP_W03 X X X X X

SP_W04 X X X X X X X X X X X X

SP_W05 X XXX X X X

SP_W06 X X X

SP_W07 X X X

SP_W08 X X X X

SP_W09 X X X X

SP_U01 X X X X X X X X X X X X

SP_U02 X X X X

SP_U03 X X X

SP_U04 X X X XXX X X X X X X

SP_U05 X X X X X X X X X

SP_U06 X X X X

SP_U07 X X X

SP_K01 X X X X X X X X X X X X X X

SP_K02 X X X

SP_K03 X X X X X X X

SP_K04 X X X X X X



Tabela efektów uczenia się dla programu studiów podyplomowych w odniesieniu do metod ich weryfikacji

Program studiów: USPIA-PO-SP-22/23Z

Symbol efektu
uczenia się dla

programu studiów
podyplomowych

Metody weryfikacji
efektów
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SP_W01 6 1 1 1 7 5

SP_W02 2 1 2 2

SP_W03 2 1 2 1

SP_W04 2 1 1 1 8 3

SP_W05 2 1 1 3 2

SP_W06 1 2 1

SP_W07 1 1 2 2

SP_W08 2 1 2 1

SP_W09 3 1 1 1

SP_U01 5 1 7 4

SP_U02 2 1 2 2

SP_U03 2 1

SP_U04 5 1 2 2 3 3

SP_U05 2 1 2 1 5 5

SP_U06 4

SP_U07 1 1 1 1 2

SP_K01 6 1 2 2 6 6

SP_K02 1 2

SP_K03 1 1 1 5 2

SP_K04 3 1 1 3 4



IV WARUNKI PROWADZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

1 Kierownik Studiów Podyplomowych dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak, prof. US

2 Wniosek o utworzenie/uruchomienie studiów
podyplomowych + kalkulacja finansowa i
związana z nią dokumentacja zgodna z
zarządzeniem "w sprawie realizacji form
kształcenia"

3 Rekrutacja - warunki i tryb, limit przyjęć Kandydaci, posiadający wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjata, inżyniera
lub magistra), przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu dokumentów:
1. podania wraz z kwestionariuszem osobowym,
2. odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3. dwóch zdjęć.
Harmonogram rekrutacji zostanie podany do informacji na stronie internetowej
Wydziału.
Przewidywana liczba uczestników studiów podyplomowych: min. 24 osoby, max. 30

4 Wysokość opłaty za studia 3 200 zł

5 Uchwały i opinie Opinia rady dydaktycznej
Wniosek o uzyskanie zgody na rozpoczęcie procedury tworzenia studiów
podyplomowych
Zgoda Prorektora ds. Kształcenia na rozpoczęcie procedury tworzenia
studiów podyplomowych
Uchwała rady dydaktycznej wydziału w sprawie zaopiniowania programu
studiów podyplomowych
Opinia Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
Opinia Uczelnianej Rady ds. kształcenia
Uchwała Senatu w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych

Zarządzenie Rektora w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
(dokument dołączony zostanie  po akceptacji wniosku i wydaniu
zarządzenia)
Wniosek o uruchomienie kolejnego cyklu studiów podyplomowych
Uchwała rady dydaktycznej wydziału w sprawie zaopiniowania zmian w
programie studiów podyplomowych
Opinia Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (zmienionego)
programu studiów podyplomowych
Opinia Uczelnianej Rady ds. Kształcenia (zmienionego) programu studiów
podyplomowych
Uchwała Senatu w sprawie ustalenia (zmienionego) programu studiów
podyplomowych

6 Inne dokumenty np. Porozumienia, umowy.



specjalność:
 brak

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH kierunek: Prawo Oświatowe

STUDIA

Wydział

USPIA-PO-SP-N-22/23Z

Projekt planu studiów

Przedmiot

Liczba godzin

Lp.

Godziny zajęć, w tym:

Razem w

Inne formy zajęć (i)

PK
lk ć k lb p s

I rok

I sem. II sem. IV sem.III sem.

II rok

VI sem.V sem.

III rok

PKw ićs zt

GR
Kod

przedmiot
u

i PKw i PK iw w PK i PK iw w PKinne

Blok obieralny
VII sem.

IV rok

i PKw

VIII sem.

iw PK

V rok

IX sem. X sem.

PKiw w PKi

SN

o

SN-
PR

STUDIA PODYPLOMOWEI

1
doskonalenie i awans zawodowy
nauczycieli

5 1 5 15A

2 dostęp do informacji publicznej 8 1 8 18A

3
elementy prawa rodzinnego i
opiekuńczego

5 1 5 15A

4 etyka zawodu nauczyciela 8 1 8 18A

5 finanse publiczne w oświacie 8 1 8 18A

6
konstytucyjne podstawy prawa
oświatowego

1 8 188A

7 ochrona danych osobowych 10 2 10 210A

8
prawo administracyjne - zagadnienia
wprowadzające

10 2 10 210A

9
struktury i zasady funkcjonowania
administracji publicznej i oświatowej

8 1 8 18A

10
technika redagowania aktów
wewnętrznych w oświacie

6 4 2 6 4 210A

11 źródła prawa oświatowego 10 2 10 210A

12 egzekucja obowiązku szkolnego 5 1 155A

13 nadzór pedagogiczny 10 2 21010A

14
osoby ze szczególnymi potrzebami w
prawie oświatowym

6 4 2 26 410A

15 oświatowe prawo pracy 6 6 2 26 612A

16 polityka edukacyjna Unii Europejskiej 5 1 155A

17 postępowanie administracyjne 8 1 188A

18 prawa i obowiązki nauczycieli 210 21010A

19 prawo własności intelektualnej 15 155A
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Przedmiot

Liczba godzin

Lp.

Godziny zajęć, w tym:

Razem w

Inne formy zajęć (i)

PK
lk ć k lb p s

I rok

I sem. II sem. IV sem.III sem.

II rok

VI sem.V sem.

III rok

PKw ićs zt

GR
Kod

przedmiot
u

i PKw i PK iw w PK i PK iw w PKinne

Blok obieralny
VII sem.

IV rok

i PKw

VIII sem.

iw PK

V rok

IX sem. X sem.

PKiw w PKi

SN

o

SN-
PR

20
przesłanki prawne odpowiedzialności
dyscyplinarnej nauczycieli

6 4 2 26 410A

21 zarządzanie i kierowanie w oświacie 18 188A

22
zarządzanie placówkami oświatowymi
jako zadanie samorządu terytorialnego 8 1 188A

132 0 18 31 0 0 0 7831181Razem STUDIA PODYPLOMOWE 0 0 0 78 5415 37 16 012 00 00 0 000 0 0 000 000 000 0 00000

Łącznie (I) 0 000 370 00 0000132 54 00 0120 078 0181 031 0 16 018 0000 031 00150 0 0000

4. WYKAZ EGZAMINÓW I ZALICZEŃ

Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO

1 1 doskonalenie i awans zawodowy nauczycieli [wykład] 0 1

dostęp do informacji publicznej [wykład] 0 1

elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego [wykład] 0 1

etyka zawodu nauczyciela [wykład] 0 1

finanse publiczne w oświacie [wykład] 0 1

konstytucyjne podstawy prawa oświatowego [konwersatorium] 0 1

ochrona danych osobowych [wykład] 1 0

prawo administracyjne - zagadnienia wprowadzające [wykład] 1 0

struktury i zasady funkcjonowania administracji publicznej i oświatowej [wykład] 0 1

technika redagowania aktów wewnętrznych w oświacie [wykład] 1 0

technika redagowania aktów wewnętrznych w oświacie [ćwiczenia] 0 1

źródła prawa oświatowego [wykład] 1 0

Razem semestr 1 4 8

2 egzekucja obowiązku szkolnego [wykład] 0 1

nadzór pedagogiczny [wykład] 1 0

2.
nie dotyczy

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz złożenie egzaminów przewidzianych programem kształcenia. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych Prawo Oświatowe.

PRAKTYKI (podać rodzaj i miejsce praktyki, określić: semestr, liczbę godzin, punkty ECTS)

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW3.

1.
nie dotyczy

Informacje dotyczące wyboru przez słuchacza przedmiotów / modułów, specjalności / specjalizacji
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Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO

1 2 osoby ze szczególnymi potrzebami w prawie oświatowym [wykład] 1 0

osoby ze szczególnymi potrzebami w prawie oświatowym [ćwiczenia] 0 1

oświatowe prawo pracy [wykład] 1 0

oświatowe prawo pracy [ćwiczenia] 0 1

polityka edukacyjna Unii Europejskiej [wykład] 0 1

postępowanie administracyjne [wykład] 1 0

prawa i obowiązki nauczycieli [konwersatorium] 0 1

prawo własności intelektualnej [konwersatorium] 0 1

przesłanki prawne odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli [wykład] 1 0

przesłanki prawne odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli [ćwiczenia] 0 1

zarządzanie i kierowanie w oświacie [konwersatorium] 0 1

zarządzanie placówkami oświatowymi jako zadanie samorządu terytorialnego [wykład] 0 1

Razem semestr 2 5 9

Razem rok 1 9 17

lk

s
pracownia dyplomowa

lektorat

SN-PR

punkty ECTS

seminarium dyplomowe

o

wykład
*

E

laboratoria
k konwersatoria

ćwiczenia specjalistyczne

w

obóz

ć ćwiczenia

zaliczenie

O/F

podpis dziekana

ćs

obowiązkowy/fakultatywny
standardy nauczycielskie (wypełnić tylko  dla kierunków kształcących
nauczycieli  wpisując "N" w rubryce)

zajęcia terenowe

lb

SN

pk

zaliczenie z oceną

p

egzamin

inne formy zajęć (i)

Objaśnienia:

z

liczba godzin praktyk (wypełnić tylko  dla kierunków kształcących
nauczycieli  wpisując "N" w rubryce)

zo

zt

GR Grupa
A/M administracyjna/ modułowa

Stat.przedm. status przedmiotu



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PO-SP-N-22/23Z

doskonalenie i awans zawodowy nauczycieli
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Oświatowe

Specjalność:

semestr: 1 - język polski
Język przedmiotu:

11
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 11 wykład 5 ZO0

Razem 5 1

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Nabycie wiedzy z zakresu zasad awansu zawodowego nauczycieli w szczególności wymagań formalnych stawianych
kandydatom do awansu oraz zakresu obowiązków nauczyciela i organu prowadzącego w procesie awansu
zawodowego nauczycieli.
Nabycie umiejętności w kwestii wykorzystania omawianych zagadnień, przede wszystkim w przedmiocie praktycznych
aspektów awansu zawodowego nauczycieli.
Nabycie kompetencji w zakresie wykorzystywania wiedzy w celu sprawnego przeprowadzenia procesu awansu
zawodowego nauczycieli na poszczególnych etapach postępowania.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię z
zakresu nauki o prawie oświatowym, ze szczególnym
uwzględnieniem zasad  doskonalenia i awansu
zawodowego nauczycieli

SP_W011 EP1

zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady
funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, w tym
zasady doskonalenia i awansu zawodowego nauczycieli SP_W042 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wymagania
adresowane do pracowników organów prowadzących,
pracowników oświatowej administracji samorządowej,
kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, w
odniesieniu do  zasad doskonalenia i awansu
zawodowego nauczycieli

SP_W053 EP3

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby
funkcjonowania instytucji prawa materialnego i
procesowego w obszarze oświaty w kontekście zasad
doskonalenia i awansu zawodowego nauczycieli

SP_W084 EP4

umiejętności

potrafi komunikować się z użyciem terminologii z
zakresu pojęć dotyczących doskonalenia i awansu
zawodowego nauczycieli

SP_U011 EP5

potrafi zastosować techniki, metody i narzędzia w celu
opracowania tekstów aktów prawnych właściwych w
obszarze  doskonalenia i awansu zawodowego
nauczycieli

SP_U022 EP6

kompetencje społeczne

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów występujących w obszarze
doskonalenia i awansu zawodowego nauczycieli SP_K031 EP7
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Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: doskonalenie i awans zawodowy nauczycieli

Forma zajęć: wykład

11. Ścieżka awansu zawodowego nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów prawa. 1 0

12. Sytuacje wyjątkowe. 1 0

13. Wymagania do awansu zawodowego. 1 0

14. Tryb odwoławczy przy awansie zawodowym nauczyciela. 1 0

15. Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne. Dodatkowy staż. Lista ekspertów. 1 0

Wykład monograficzny, prezentacja multimedialna, analiza tekstów prawnych oraz stanów faktycznych.Metody kształcenia

Marciniak L., Piotrowska-Albin E.(red.)  (2018): Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela oraz dyrektora szkoły,  Wolters
Kluwer Polska, Warszawa

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.  w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2200)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.)

Literatura podstawowa

Wiłkomirska A., Zielińska A. (2013): Ocena systemu awansu zawodowego nauczycieli w Polsce. Studium empiryczne,
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

5Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

9Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie odbywa się w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte).

Za każde z odpowiedzi można uzyskać następującą liczbę punktów: 0 pkt lub 1 pkt (test jednokrotnego wyboru); 0
pkt, 0,25 pkt, 0,5 pkt, 0,75 pkt lub 1 pkt (pytania otwarte).

Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.

Zasady oceniania są następujące:

- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus  - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Ocena z zaliczenia stanowi ocenę z przedmiotu.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PO-SP-N-22/23Z

dostęp do informacji publicznej
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Oświatowe

Specjalność:

semestr: 1 - język polski
Język przedmiotu:

11
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 11 wykład 8 ZO0

Razem 8 1

Prowadzący zajęcia: dr DOMINIKA SKOCZYLAS

Cele przedmiotu:

Nabycie wiedzy z zakresu zasad dotyczących dostępu do informacji publicznej w szczególności, w materii określenia
podstawowych praw związanych z dostępem do informacji publicznej, a także zadań podmiotów zobowiązanych do
udostępnienia informacji publicznej.
Nabycie umiejętności w kwestii wykorzystania omawianych zagadnień, przede wszystkim w przedmiocie praktycznych
aspektów prawa do informacji publicznej.
Nabycie kompetencji w zakresie wykorzystywania wiedzy w celu wyegzekwowania i realizowania prawa dostępu do
informacji publicznej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię z
zakresu prawa oświatowego, w tym zasady dotyczące
prawa dostępu do informacji publicznej SP_W011 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe
pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej w
kontekście podstawowych praw związanych z dostępem
do informacji publicznej

SP_W062 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby
funkcjonowania instytucji prawa materialnego i
procesowego w obszarze oświaty, w szczególności
dotyczące udostępniania informacji publicznej

SP_W083 EP3

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
konstruowania wniosku o udostępnienie informacji
publicznej

SP_W094 EP4

umiejętności

potrafi komunikować się z użyciem terminologii z
zakresu prawa oświatowego, w szczególności dotyczącej
prawa dostępu do informacji publicznej

SP_U011 EP5

potrafi zastosować zaawansowane techniki
informacyjno-komunikacyjne w odniesieniu do zasad,
sposobu i form udostępniania informacji publicznej SP_U032 EP6

potrafi brać udział w debacie na temat współczesnych
problemów występujących w obszarze systemu oświaty,
w tym przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska
oraz dyskutować o nich, w szczególności w zakresie
zasad dotyczących udostępniania informacji publicznej

SP_U063 EP7

kompetencje społeczne
jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy, wykorzystując wiedzę z zakresu
dostępu do informacji publicznej

SP_K021 EP8
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Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: dostęp do informacji publicznej

Forma zajęć: wykład

11. Prawo dostępu do informacji publicznej - zagadnienia wprowadzające. 1 0

12. Informacja prosta a informacja przetworzona. 1 0

23. Podmiotowy i przedmiotowy zakres prawa dostępu do informacji publicznej. 1 0

24. Sposoby udostępniania informacji publicznej. 1 0

2
5. Ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej i odmowa udostępnienia informacji publicznej.

1 0

Wykład monograficzny, prezentacja multimedialna, analiza tekstów prawnych.Metody kształcenia

Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M.  (2021): Ochrona danych osobowych a prawo do informacji publicznej, Wolters Kluwer,
Warszawa

Literatura podstawowa

Piszko A.  (2019): System informacji oświatowej. Zagadnienia praktyczne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

Szustakiewicz P. (red.)  (2019): Dostęp do informacji publicznej, C.H. Beck, Warszawa

Tomaszewska K.  (2019): Dostęp do informacji publicznej w świetle obowiązujących i przyszłych regulacji, Difin, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

8Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie odbywa się w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru oraz pytania z elementami do uzupełnienia).

Za każdą z odpowiedzi można uzyskać następującą liczbę punktów: 0 pkt lub 1 pkt (test jednokrotnego wyboru); 0
pkt, 0,25 pkt, 0,5 pkt, 0,75 pkt lub 1 pkt (pytania z elementami do uzupełnienia).

Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna -od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Ocena z zaliczenia stanowi ocenę z przedmiotu.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PO-SP-N-22/23Z

elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Oświatowe

Specjalność:

semestr: 1 - język polski
Język przedmiotu:

11
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 11 wykład 5 ZO0

Razem 5 1

Prowadzący zajęcia: dr ADRIANA TOMCZYK

Cele przedmiotu:

Nabycie podstawowej wiedzy oraz umiejętności w zakresie problematyki prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Nabycie kompetencji społecznych, w zakresie wykorzystywania wiedzy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w
praktyce.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię z
zakresu  prawa rodzinnego i opiekuńczego w odniesieniu
do nauki o prawie oświatowym SP_W011 EP1

zna i rozumie w pogłębionym stopniu źródła i zasady
prawa rodzinnego i opiekuńczego, ze szczególnym
uwzględnieniem praw i obowiązków nauczycieli, uczniów
i rodziców,  w odniesieniu do funkcjonowania szkół i
placówek oświatowych

SP_W042 EP2

umiejętności

potrafi komunikować się z użyciem terminologii z
zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w kontekście
nauki o prawie oświatowym

SP_U011 EP3

potrafi rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania
związane z funkcjonowaniem systemu oświaty w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa, mając na uwadze
przepisy prawa rodzinnego i opiekuńczego

SP_U042 EP4

kompetencje społeczne
jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy SP_K021 EP5

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego

Forma zajęć: wykład

21. Źródła i zasady prawa rodzinnego i opiekuńczego. Podstawowe pojęcia. 1 0

2
2. Władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, piecza zastępcza, opieka prawna i kuratela z
uwzględnieniem obowiązków placówki oświatowej. 1 0

13. Prawa i obowiązki przedstawicieli ustawowych uczniów w kontekście prawa oświatowego. 1 0

Wykład monograficzny, prezentacja multimedialna, analiza tekstów prawnych.Metody kształcenia

1/2



Smyczyński T., Andrzejewski M.  (2020): Prawo rodzinne i opiekuńcze, C. H. Beck, WarszawaLiteratura podstawowa

Ignatowicz J., Nazar M.  (2016): Prawo rodzinne, C.H. Beck, Warszawa

Osajda K. (red.)  (2020): Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Komentarz. Wyd. 8, Legalis
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

5Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

9Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie odbywa się w formie pisemnej. Sprawdzian składa się z pytań otwartych oraz pytań
testowych. Za każdą prawidłową odpowiedź można otrzymać 1 pkt.
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Ocena z zaliczenia stanowi ocenę z przedmiotu.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PO-SP-N-22/23Z

etyka zawodu nauczyciela
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Oświatowe

Specjalność:

semestr: 1 - język polski
Język przedmiotu:

11
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 11 wykład 8 ZO0

Razem 8 1

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Nabycie wiedzy dotyczącej dylematów etycznych, takich jak: właściwe lub niewłaściwe traktowanie uczniów, charakter
relacji z rodzicami uczniów, odpowiedzialność za ucznia, a ponadto lojalność zawodowa wobec innych nauczycieli.
Nabycie umiejętności i rozpoznawalności wieloaspektowości norm moralnych, wartości uznawanych i odczuwanych
oraz rozstrzygania dylematów.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
zasady etyczne niezbędne w pracy nauczyciela SP_W071 EP1

zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady
funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, ze
szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków
nauczycieli i uczniów, w tym zasad etyki zawodu
nauczyciela

SP_W042 EP2

umiejętności

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu prawa
oświatowego oraz etyki do analizowania i rozstrzygania
podstawowych problemów w obszarze systemu oświaty SP_U051 EP3

potrafi brać udział w debacie na temat współczesnych
problemów występujących w obszarze etyki zawodu
nauczyciela, w tym przedstawiać i oceniać różne opinie i
stanowiska oraz dyskutować o nich

SP_U062 EP4

kompetencje społeczne

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów występujących w obszarze
etyki zawodu nauczyciela oraz zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemów

SP_K031 EP5

jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej i
wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i
tradycje zawodu nauczyciela

SP_K042 EP6

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: etyka zawodu nauczyciela

Forma zajęć: wykład
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21. Nauczyciele wobec zawodowych problemów etycznych. 1 0

22. Nauczyciel w czasach współczesnych - czyli szkoła dla wszystkich i etos dobra wspólnego. 1 0

2
3. Społeczno-kulturowe uwarunkowania kodeksu etyki zawodowej
nauczycieli. 1 0

24. Kodeks etyki zawodu nauczyciela czyli uświadomiona konieczność. 1 0

Wykład konwersatoryjnyMetody kształcenia

J. Kordziński (2020): Autorytet nauczyciela czyli Jak być skutecznym i zmotywowanym wychowawcą, Wolters Kluwer,
Warszawa

Literatura podstawowa

J. Michalak (2010): Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela, Wyd. UŁ, Łódź

M. Bajan, S. Żurek (2011): Etyka nauczyciela, Wyd. KUL, Lublin

(2020): Karta Nauczyciela, Beck, Warszawa

Materiały dostępne w Internecie na temat kodeksów etycznych

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

8Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Trzy pytania ustne (do wylosowania), z materiału opracowanego na zajęciach.

Za każdą z odpowiedzi można uzyskać maksymalnie 1 pkt.

Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:

ocena dostateczna - 1,75 pkt
ocena dostateczna plus - 2 pkt
ocena dobra - 2,25 - 2,50 - pkt
ocena dobra plus - 2,75 pkt
ocena bardzo dobra - 3 pkt
Ocena z zaliczenia stanowi ocenę z przedmiotu.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PO-SP-N-22/23Z

finanse publiczne w oświacie
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Oświatowe

Specjalność:

semestr: 1 - język polski
Język przedmiotu:

11
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 11 wykład 8 ZO0

Razem 8 1

Prowadzący zajęcia: dr WOJCIECH BOŻEK

Cele przedmiotu:
Nabycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu organizacji i finansowania systemu oświaty. Uczestnik będzie umiał
dokonać prawidłowej analizy konkretnych problemów organizacyjnych i finansowych odnoszących się do
poszczególnych podmiotów w systemie oświaty.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady
prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki
systemu oświaty, w tym szkoły i placówki oświatowe

SP_W041 EP1

umiejętności

potrafi rozwiązywać problemy dotyczące
finansowoprawnych aspektów funkcjonowania jednostek
systemu oświaty oraz rozwiązywać zadania związane z
prowadzeniem gospodarki finansowej przez jednostki
systemu oświaty i finansowaniem zadań dotyczących
systemu oświaty w oparciu o obowiązujące przepisy
prawa

SP_U041 EP2

kompetencje społeczne

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z zakresu
prawa finansowego i finansów publicznych w
rozwiązywaniu problemów występujących w obszarze
systemu oświaty

SP_K031 EP3

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: finanse publiczne w oświacie

Forma zajęć: wykład

11. Podstawowe pojęcia oraz źródła prawa oświatowego (ujęcie finansowoprawne). 1 0

2
2. Jednostki sektora finansów publicznych związane z prawem oświatowym w Polsce. Zasady
prawidłowej gospodarki finansowej tych jednostek. 1 0

3
3. Źródła finansowania jednostek oświatowych (z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu
terytorialnego i ze źródeł pozabudżetowych). 1 0

24. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostkach systemu oświaty. 1 0

Wykład monograficzny, prezentacja multimedialna, analiza tekstów prawnych, obowiązującego orzecznictwa i
poglądów doktryny.Metody kształcenia
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Ofiarski Z. (2010): Prawo finansowe, Warszawa

Pilich M. (red.) (2020): Finansowanie zadań oświatowych. Komentarz, Warszawa

Red. Z. Ofiarski  (2020): Ustawa o finansach publicznych. Komentarz wyd. II, Warszawa

Literatura podstawowa

Miemiec W. (red.) (2020): Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

8Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian w formie testu końcowego złożonego z 2 części:
- teoretycznej (test jednokrotnego wyboru obejmuje 9 pytań. Uczestnik wybiera dla każdego zagadnienia 1 odpowiedź
spośród proponowanych 3 wersji),
- praktycznej (należy rozwiązać 6 kazusów; zadań).
Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu. Prawidłowo rozwiązany test (złożony z 2 części)
umożliwia uzyskanie 15 punktów.
Zasady oceniania testu są następujące:
- 15 pkt - bardzo dobry,
- 14 pkt - dobry plus,
- 12-13 pkt - dobry,
- 10-11 pkt - dostateczny plus,
- 9-8 pkt - dostateczny,
- poniżej 8 pkt - niedostateczny

Ocena z zaliczenia stanowi ocenę z przedmiotu.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PO-SP-N-22/23Z

konstytucyjne podstawy prawa oświatowego
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Oświatowe

Specjalność:

semestr: 1 - język polski
Język przedmiotu:

11
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 11 konwersatorium 8 ZO0

Razem 8 1

Prowadzący zajęcia: dr AGATA PYRZYŃSKA

Cele przedmiotu:

Zapoznanie uczestników studiów podyplomowych z konstytucyjnymi podstawami prawa oświatowego, w tym pojęciem
prawa do nauki oraz jego instytucjonalnymi gwarancjami.
Nabycie umiejętności w materii posługiwania się terminologią z
zakresu prawa oświatowego, w szczególności dotyczącej
konstytucyjnych zasad prawa do nauki.
Nabycie kompetencji w kwestii uznawania znaczenia konstytucyjnych
zasad prawa oświatowego w rozwiązywaniu problemów
występujących w systemie oświaty.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

uczestnik studiów podyplomowych zna i rozumie w
zaawansowanym stopniu terminologię z zakresu prawa
oświatowego, w tym pojęcie prawa do nauki oraz jego
konstytucyjne gwarancje

SP_W011 EP1

zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady
funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, ze
szczególnym uwzględnieniem konstytucyjnych zasad
ustroju szkolnictwa

SP_W042 EP2

umiejętności

potrafi komunikować się z użyciem terminologii z
zakresu prawa oświatowego, w szczególności dotyczącej
konstytucyjnych zasad prawa do nauki

SP_U011 EP3

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę dotyczącą
konstytucyjnych zasad prawa oświatowego do
analizowania i rozstrzygania podstawowych problemów
w obszarze systemu oświaty

SP_U052 EP4

kompetencje społeczne

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z
zakresu prawa oświatowego SP_K011 EP5

jest gotów do uznawania znaczenia konstytucyjnych
zasad prawa oświatowego w rozwiązywaniu problemów
występujących w systemie oświaty

SP_K032 EP6

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: konstytucyjne podstawy prawa oświatowego

Forma zajęć: konwersatorium

21. Pojęcie prawa do nauki. 1 0
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12. Zasada powszechnego i równego dostępu do wykształcenia. 1 0

1
3. Konstytucyjne zasady ustroju szkolnictwa (zasada dwusektorowości i trójszczeblowości systemu
szkolnictwa). 1 0

14. Zasada bezpłatności nauki w szkołach publicznych. 1 0

15. Zasada pomocy władz publicznych dla uczniów. 1 0

16. Ochrona praw dziecka w sferze prawa oświatowego. 1 0

17. Obowiązek szkolny. 1 0

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Analiza tekstów aktów prawnych połączona z dyskusją.Metody kształcenia

Brzozowski W., Krzywoń A., Wiącek M.  (2021): Prawa człowieka, Wolters Kluwer, WarszawaLiteratura podstawowa

Garlicki L.  (2019): Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa

Jabłoński M.  (2014): Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym,
Wydawnictwo Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Jarosz-Żukowska S., Żukowski Ł.  (2014): Prawo do nauki i jego gwarancje, Wydawnictwo Wydziału Prawa, Administracji i
Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

8Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian pisemny w formie testu, który obejmuje znajomość zagadnień przedstawionych podczas zajęć i zalecanej
literatury przedmiotu. Test składa się z 15 pytań. Uczestnik studiów podyplomowych wybiera dla każdego pytania
tylko 1 odpowiedź. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu.
Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.

Zasady oceniania są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Ocena z zaliczenia stanowi ocenę z przedmiotu.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PO-SP-N-22/23Z

ochrona danych osobowych
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Oświatowe

Specjalność:

semestr: 1 - język polski
Język przedmiotu:

11
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 21 wykład 10 E0

Razem 10 2

Prowadzący zajęcia: dr DOMINIKA SKOCZYLAS

Cele przedmiotu:

Nabycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu terminologii i zasad dotyczących przetwarzania oraz ochrony danych
osobowych.
Nabycie umiejętności w kwestii wykorzystania omawianych zagadnień, w ramach ochrony danych osobowych, w
szczególności w aspekcie określenia obowiązków administratorów danych osobowych oraz praw przysługujących
osobie, której dane dotyczą.
Nabycie kompetencji w zakresie wykorzystywania wiedzy w celu wyegzekwowania i realizowania prawa do ochrony
danych osobowych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię z
zakresu ochrony danych osobowych w kontekście nauki
o prawie oświatowym

SP_W011 EP1

zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady
funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, ze
szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków
nauczycieli i uczniów w odniesieniu do zasad
przetwarzania i ochrony danych osobowych

SP_W042 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe
pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej w celu
prawidłowego przetwarzania i ochrony danych
osobowych nauczycieli i uczniów

SP_W063 EP3

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady techniki
konstruowania aktów dotyczących polityki
bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych
nauczycieli i uczniów

SP_W094 EP4

umiejętności

potrafi komunikować się z użyciem terminologii z
zakresu ochrony danych osobowych w odniesieniu do
nauki o prawie oświatowym

SP_U011 EP5

potrafi zastosować zaawansowane techniki
informacyjno-komunikacyjne niezbędne w materii
prawidłowego przetwarzania danych osobowych
nauczycieli i uczniów w e-rejestrach

SP_U032 EP6

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu ochrony
danych osobowych w kwestii analizowania i
rozstrzygania podstawowych problemów w obszarze
systemu oświaty

SP_U053 EP7
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kompetencje społeczne

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z
zakresu ochrony danych osobowych SP_K011 EP8

jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej i
wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i
tradycje zawodu nauczyciela, mając na uwadze zasady
przetwarzania i ochrony danych osobowych

SP_K042 EP9

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: ochrona danych osobowych

Forma zajęć: wykład

21. Pojęcie danych osobowych i podstawowe zasady ochrony danych osobowych. 1 0

22. Obowiązki administratora danych osobowych a prawa osób, których dane dotyczą. 1 0

23. Legalność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. 1 0

14. Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 1 0

15. System Informacji Oświatowej. 1 0

2
6. Aspekty przetwarzania danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych - wybrane
zagadnienia. 1 0

Wykład monograficzny, prezentacja multimedialna, analiza tekstów prawnych.Metody kształcenia

Fajgielski P.  (2019): Prawo ochrony danych osobowych. Zarys wykładu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

Feliński J.  (2018): Ochrona danych osobowych w oświacie, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura podstawowa

Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M. (2021): Ochrona danych osobowych a prawo do informacji publicznej, Wolters Kluwer,
Warszawa

Piszko A.  (2019): System informacji oświatowej. Zagadnienia praktyczne, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

18Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin odbywa się w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru oraz pytania z elementami do uzupełnienia).

Za każdą z odpowiedzi można uzyskać następującą liczbę punktów: 0 pkt lub 1 pkt (test jednokrotnego wyboru); 0
pkt, 0,25 pkt, 0,5 pkt, 0,75 pkt lub 1 pkt (pytania z elementami do uzupełnienia).

Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.

Zasady oceniania są następujące:

- ocena dostateczna -od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Ocena z egzaminu stanowi ocenę z przedmiotu.
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0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PO-SP-N-22/23Z

prawo administracyjne - zagadnienia wprowadzające
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Oświatowe

Specjalność:

semestr: 1 - język polski
Język przedmiotu:

11
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 21 wykład 10 E0

Razem 10 2

Prowadzący zajęcia: dr hab. ALEKSANDRA MONARCHA-MATLAK

Cele przedmiotu:

Nabycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu pojęć prawa administracyjnego, organizacji i funkcjonowania
administracji publicznej oraz zadań i aktywności właściwych organów administracji publicznej.
Nabycie umiejętności w kwestii posługiwania się podstawową terminologią z zakresu prawa administracyjnego.
Nabycie kompetencji w zakresie wykorzystywania wiedzy z zakresu prawa administracyjnego w praktyce.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię z
zakresu nauki o prawie oświatowym w odniesieniu do
zasad prawa administracyjnego

SP_W011 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu poglądy na
struktury i instytucje prawne z zakresu prawa
oświatowego, w tym zasady funkcjonowania aparatu
administracji oświatowej oraz więzi występujące w tych
strukturach, uwzględniając ogólne zasady prawa
administracyjnego

SP_W032 EP2

umiejętności

potrafi komunikować się z użyciem terminologii z
zakresu prawa administracyjnego i nauki o prawie
oświatowym

SP_U011 EP3

potrafi rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania
związane z funkcjonowaniem systemu oświaty w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa administracyjnego SP_U042 EP4

kompetencje społeczne

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z
zakresu prawa oświatowego i odbieranych treści, w
szczególności w kwestii określenia zadań i aktywności
właściwych organów

SP_K011 EP5

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: prawo administracyjne - zagadnienia wprowadzające

Forma zajęć: wykład

21. Pojęcie prawa administracyjnego, pojęcie administracji, źródła prawa administracyjnego. 1 0

32. Aparat administracyjny, centralizacja  i decentralizacja administracji, organy administracji, rodzaje. 1 0

23. Władztwo administracyjne, zakład administracyjny, prawne formy działania. 1 0
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34. Akt administracyjny, akt normatywny, porozumienie administracyjne. 1 0

Wykład monograficzny, prezentacja multimedialna, analiza tekstów prawnych.Metody kształcenia

Jagielski J., Wierzbowski M. (red) (2020): Prawo administracyjne, Wolters Kluwer Polska, WarszawaLiteratura podstawowa

Lipowicz I. (red.)  (2017): Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji, Tom 2, Wydawnictwo Naukowe
UKSW, Warszawa

Sługocki J.  (2012): Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe, Wolters Kluwer, Warszawa

Szmulik B., Serafin S., Miaskowska-Daszkiewicz K.  (2017): Zarys prawa administracyjnego, C. H. Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

18Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia egzaminu: egzamin pisemny obejmujący trzy pytania opisowe.
Warunki zaliczenia są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%,
- ocena dostateczna plus - od 65%,
- ocena dobra - od 75%,
- ocena dobra plus - od 85%,
- ocena bardzo dobra - od 90%
Ocena z egzaminu stanowi ocenę z przedmiotu.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PO-SP-N-22/23Z

struktury i zasady funkcjonowania administracji publicznej i oświatowej
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Oświatowe

Specjalność:

semestr: 1 - język polski
Język przedmiotu:

11
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 11 wykład 8 ZO0

Razem 8 1

Prowadzący zajęcia: dr hab. ALEKSANDRA MONARCHA-MATLAK

Cele przedmiotu:

Nabycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu organizacji i zasad funkcjonowania administracji publicznej i oświatowej
oraz zadań właściwych organów administracji publicznej i oświatowej.
Nabycie umiejętności w kwestii określenia struktury, roli i wzajemnych powiązań pomiędzy organami administracji
publicznej a organami administracji oświatowej.
Nabycie kompetencji w zakresie wykorzystania poznanych zagadnień dotyczących analizowania i rozstrzygania
podstawowych problemów w obszarze systemu oświaty, w szczególności w kwestii określenia zasad funkcjonowania
organów administracji oświatowej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu poglądy na
struktury i instytucje prawne z zakresu prawa
administracyjnego i prawa oświatowego, w tym zasady
funkcjonowania aparatu administracji publicznej i
administracji oświatowej oraz więzi występujące w tych
strukturach

SP_W031 EP1

zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady
funkcjonowania administracji publicznej i oświatowej, ze
szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków
nauczycieli i uczniów

SP_W042 EP2

umiejętności

potrafi rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania
związane z funkcjonowaniem administracji publicznej i
oświatowej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa SP_U041 EP3

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu prawa
administracyjnego i prawa oświatowego do analizowania
i rozstrzygania podstawowych problemów w obszarze
systemu oświaty

SP_U052 EP4

kompetencje społeczne
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z
zakresu prawa administracyjnego i prawa oświatowego i
odbieranych treści

SP_K011 EP5

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: struktury i zasady funkcjonowania administracji publicznej i oświatowej

Forma zajęć: wykład

21. Administracja publiczna - struktura i zasady funkcjonowania. 1 0
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22. Szkoła jako zakład administracyjny. 1 0

23. Organy założycielskie i zarządzające szkołami. 1 0

24. Szkoły i placówki publiczne i niepubliczne. 1 0

Wykład monograficzny, prezentacja multimedialna, analiza tekstów prawnych.Metody kształcenia

Jagielski J., Wierzbowski M. (red.)  (2020): Prawo administracyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

Pilich M.  (2020): Prawo oświatowe. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa
Literatura podstawowa

Szmulik B., Serafin S., Miaskowska-Daszkiewicz K.  (2017): Zarys prawa administracyjnego, C. H. Beck, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

8Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

2Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną polegające na napisaniu zadanej przez prowadzącego pracy pisemnej bądź przygotowaniu
projektu na temat uzgodniony z uczestnikiem studiów podyplomowych.
Warunki zaliczenia:
- ocena dostateczna -od 60%,
- ocena dostateczna plus-od 70%,
- ocena dobra-od 80%,
- ocena dobra plus-od 90%,
- ocena bardzo dobra- 100%
Zaliczenie z oceną stanowi 100 % oceny z przedmiotu.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PO-SP-N-22/23Z

technika redagowania aktów wewnętrznych w oświacie
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Oświatowe

Specjalność:

semestr: 1 - język polski
Język przedmiotu:

11
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 21
ćwiczenia 4 ZO0

wykład 6 E0

Razem 10 2

Prowadzący zajęcia: dr KAROLINA GMEREK

Cele przedmiotu:
Nabycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu technik redagowania aktów wewnętrznych w oświacie, umiejętności oraz
kompetencji w zakresie posługiwania się zdobytą wiedzą w  praktyce.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady techniki
konstruowania tekstu prawnego, w tym  zasady techniki
redagowania aktów wewnętrznych w oświacie SP_W091 EP1

umiejętności

potrafi zastosować techniki, metody i narzędzia w celu
opracowania tekstów aktów prawnych właściwych w
obszarze oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem zasad
techniki redagowania aktów wewnętrznych w oświacie

SP_U021 EP2

kompetencje społeczne
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z
zakresu  zasad techniki redagowania aktów
wewnętrznych w oświacie

SP_K011 EP3

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: technika redagowania aktów wewnętrznych w oświacie

Forma zajęć: wykład

11. Akty normatywne wewnętrznie wiążące w oświacie (statuty i regulaminy). 1 0

12. Sposoby wyrażania normatywności w tekstach normatywnych. 1 0

23. Typowe środki techniki prawodawczej. 1 0

24. Układ przepisów w aktach normatywnych, jednostki redakcyjne i systematyzacyjne. 1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

41. Redagowanie statutów i regulaminów - zadania praktyczne. 1 0

Wykład połączony z prezentacją multimedialną.
Ćwiczenia, zadania praktyczne, praca w grupachMetody kształcenia
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Wronkowska S., Zieliński M.  (2012): Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Wydawnictwo Sejmowe , Warszawa
Literatura podstawowa

Choduń A.  (2006): Leksyka tekstów aktów prawnych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 4Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

18Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3PROJEKT

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną (ćwiczenia) polega na przygotowaniu projektu na temat uzgodniony z uczestnikiem studiów
podyplomowych.

Warunki zaliczenia ćwiczeń są następujące:

- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Egzamin (wykład) odbywa się w formie pisemnej. Egzamin składa się z pytań otwartych. Za każdą prawidłową
odpowiedź można otrzymać 1 pkt.

Warunki zaliczenia egzaminu są następujące:
- 2, 25-2,5 pkt - ocena dostateczna;
- 2,75 pkt - ocena dostateczna plus;
- 3,0-3, 25 pkt - ocena dobra;
- 3,50 pkt - ocena dobra plus;
- 3,75-4,0 pkt - ocena bardzo dobra.

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena z egzaminu.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PO-SP-N-22/23Z

źródła prawa oświatowego
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Oświatowe

Specjalność:

semestr: 1 - język polski
Język przedmiotu:

11
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 21 wykład 10 E0

Razem 10 2

Prowadzący zajęcia: dr AGATA PYRZYŃSKA

Cele przedmiotu:

Zapoznanie uczestników studiów podyplomowych z systemem źródeł prawa oświatowego oraz rozwinięcie wśród nich
umiejętności ich stosowania w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych przy zachowaniu właściwej,
konstytucyjnej hierarchii. Nabycie kompetencji w zakresie prawidłowego określenia znaczenia źródeł prawa
oświatowego w praktyce.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

uczestnik studiów podyplomowych zna i rozumie w
zaawansowanym stopniu system źródeł prawa
oświatowego, jego strukturę oraz sposoby wpływania na
funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych

SP_W021 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię
prawa oświatowego w zakresie dotyczącym źródeł prawa
oświatowego

SP_W012 EP2

umiejętności

potrafi rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania
związane z funkcjonowaniem systemu oświaty w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa, rozumiejąc ich strukturę
i występujące między nimi zależności

SP_U041 EP3

potrafi zastosować właściwe techniki, metody i narzędzia
w celu opracowania tekstów aktów prawnych właściwych
w obszarze oświaty

SP_U022 EP4

kompetencje społeczne

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w
obszarze źródeł prawa oświatowego SP_K011 EP5

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów występujących w obszarze
systemu oświaty, mając na względzie strukturę i
hierarchię norm z zakresu prawa oświatowego

SP_K032 EP6

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: źródła prawa oświatowego

Forma zajęć: wykład

21. Pojęcie i rodzaje źródeł prawa. 1 0

12. Konstytucyjny system źródeł prawa. 1 0
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13. Struktura źródeł prawa oświatowego. 1 0

14. Konstytucja jako źródło prawa oświatowego. 1 0

3
5. Ustawa jako źródło prawa oświatowego (ustawa o systemie oświaty, Prawo oświatowe, Karta
Nauczyciela). 1 0

16. Rozporządzenia jako źródła prawa oświatowego. 1 0

17. Prawo wewnątrzszkolne. 1 0

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Analiza tekstów aktów prawnych.Metody kształcenia

Garlicki L. (2019): Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa

Pilich M. (2021): Prawo oświatowe. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura podstawowa

Balicki A., Pyter M. (2015): Prawo oświatowe, C.H. Beck, Warszawa

Morawski L. (2008): Wstęp do prawoznawstwa, TNOiK, Toruń
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

18Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny w formie testu, który obejmuje znajomość zagadnień przedstawionych na wykładzie i zalecanej
literatury przedmiotu. Test składa się z 15 pytań. Uczestnik studiów podyplomowych wybiera dla każdego pytania
tylko 1 odpowiedź. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu.

Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.

Zasady oceniania są następujące:

- ocena dostateczna -od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Ocena z egzaminu stanowi ocenę z przedmiotu.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PO-SP-N-22/23Z

egzekucja obowiązku szkolnego
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Oświatowe

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 12 wykład 5 ZO0

Razem 5 1

Prowadzący zajęcia: dr hab. PRZEMYSŁAW KLEDZIK

Cele przedmiotu:
Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu reguł i zasad egzekucji obowiązku szkolnego, ze szczególnym
uwzględnieniem wykorzystania omawianych zagadnień w praktyce.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię z
zakresu nauki o prawie oświatowym w odniesieniu do
egzekucji obowiązku szkolnego

SP_W011 EP1

zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady
funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, mając na
uwadze reguły egzekucji obowiązku szkolnego SP_W042 EP2

umiejętności

potrafi komunikować się z użyciem terminologii z
zakresu nauki o prawie oświatowym obejmujące zasady
egzekucji obowiązku szkolnego

SP_U011 EP3

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizowania i
rozstrzygania podstawowych problemów w zakresie
egzekucji obowiązku szkolnego

SP_U052 EP4

kompetencje społeczne
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i
odbieranych treści, ze szczególnym uwzględnieniem
zasad egzekucji obowiązku szkolnego

SP_K011 EP5

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: egzekucja obowiązku szkolnego

Forma zajęć: wykład

1
1. Istota i charakter obowiązku szkolnego w aspekcie obowiązków publicznoprawnych podlegających
egzekucji administracyjnej. 2 0

1
2.  Istota i charakter postępowania egzekucyjnego w administracji.

2 0

13. Podmioty postępowania egzekucyjnego w przedmiocie realizacji obowiązku szkolnego. 2 0

2
4. Procedura przymusowego dochodzenia realizacji obowiązku szkolnego na podstawie ustawy o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 2 0

Wykład monograficzny, prezentacja multimedialna, analiza tekstów prawnych.Metody kształcenia
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Wierzbowski M. (red.)  (2020): Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Seria Meritum, Wolters
Kluwer, Warszawa

Literatura podstawowa

Hauser R., Wierzbowski M. (2020): Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

5Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

9Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia wykładu:
Sprawdzian pisemny testowy - test jednokrotnego wyboru (10 pyt.). Za każde pytanie testowe student może uzyskać
1 pkt. Ocena zależy od liczby uzyskanych punktów:
ocena dostateczna - 50%
ocena dostateczna plus - 60%
ocena dobra - 70%
ocena dobra plus - 80%
ocena bardzo dobra - 90%

Ocena z zaliczenia stanowi ocenę z przedmiotu.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PO-SP-N-22/23Z

nadzór pedagogiczny
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Oświatowe

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 22 wykład 10 E0

Razem 10 2

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Nabycie wiedzy z zakresu zasad dotyczących nadzoru pedagogicznego w szczególności w materii określenia
podstawowych praw związanych z nadzorem pedagogicznym, a także zadań podmiotów sprawujących nadzór
pedagogiczny.
Nabycie umiejętności dotyczących praktycznych aspektów sprawowania nadzoru pedagogicznego.
Nabycie kompetencji w zakresie wykorzystywania wiedzy w celu właściwego sprawowania nadzoru pedagogicznego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię z
zakresu nauki o prawie oświatowym w odniesieniu do
zasad nadzoru pedagogicznego

SP_W011 EP1

zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady nadzoru
pedagogicznego w kontekście funkcjonowania szkół i
placówek oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem
praw i obowiązków nauczycieli i uczniów

SP_W042 EP2

umiejętności

potrafi komunikować się z użyciem terminologii z
zakresu nadzoru pedagogicznego SP_U011 EP3

potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz
w zespole SP_U072 EP4

kompetencje społeczne
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z
zakresu nadzoru pedagogicznego i odbieranych treści SP_K011 EP5

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: nadzór pedagogiczny

Forma zajęć: wykład

2

1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego:
Wybrane aspekty nadzoru pedagogicznego zewnętrznego (kompetencje kuratora oświaty),
Wybrane aspekty nadzoru pedagogicznego wewnętrznego (kompetencje dyrektora szkoły). 2 0

22. Szczegółowe warunki i tryb sprawowania oraz formy nadzoru pedagogicznego. 2 0

2
3. Obowiązki dyrektora szkoły w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego (kontrola,
wspomaganie, plan nadzoru pedagogicznego, wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego). 2 0

2
4. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania
egzaminów (rola dyrektora w rozstrzyganiu sporów wynikłych na tle klasyfikowania uczniów). 2 0
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15. Konstruowanie aktów wewnętrznych (zarządzeń, uchwał). 2 0

1
6. Zadania nadzorcze dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki. 2 0

Wykład monograficzny, prezentacja multimedialna, analiza tekstów prawnych.Metody kształcenia

Pilich M., Olszewski A. (2020): Prawo oświatowe Komentarz WKP, WKP

Piszko A. (2018): Ustawa o systemie oświaty. Komentarz WKP , WKP
Literatura podstawowa

Dutka-Mucha M., Suckiel I. (2019): Nadzór pedagogiczny w praktyce dyrektora szkoły, WKP

Marciniak L. (2021): Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświaty, WKP
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

18Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin odbywa się w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru).
Za każdą z odpowiedzi można uzyskać następującą liczbę punktów: 0 pkt lub 1 pkt
Ocena jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania:
ocena dostateczna od 50 %
ocena dostateczna plus od 65 %
ocena dobra od 75 %
ocena dobra plus od 85 %
ocena bardzo dobra od 90 %

Ocena z egzaminu stanowi ocenę z przedmiotu
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PO-SP-N-22/23Z

osoby ze szczególnymi potrzebami w prawie oświatowym
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Oświatowe

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 22
ćwiczenia 4 ZO0

wykład 6 E0

Razem 10 2

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Nabycie wiedzy i umiejętności rozumienia kierunku zmian w zakresie wspierania dzieci i młodzieży w przedszkolu,
szkole i placówce. Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji wykorzystywania obowiązującego prawa w praktyce
przez umiejętne planowanie pracy z dzieckiem/uczniem, konstruktywną współpracę z innymi nauczycielami,
specjalistami i rodzicami/pełnoletnimi uczniami. Nabycie wiedzy i umiejętności dochowania dbałości o merytoryczny
poziom tworzonych dokumentów. Nabycie kompetencji w materii wykorzystania omawianych zagadnień w praktyce.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię z
zakresu nauki o prawie oświatowym w odniesieniu do
osób ze szczególnymi potrzebami w prawie oświatowym SP_W011 EP1

zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady
funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, ze
szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków
nauczycieli i uczniów, w tym  osób ze szczególnymi
potrzebami w prawie oświatowym

SP_W042 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
zasady etyczne niezbędne w pracy nauczyciela, ze
szczególnym uwzględnieniem sytuacji  osób ze
szczególnymi potrzebami w prawie oświatowym

SP_W073 EP3

umiejętności

potrafi rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania
związane z określeniem sytuacji  osób ze szczególnymi
potrzebami w prawie oświatowym

SP_U041 EP4

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu prawa
oświatowego oraz etyki do analizowania i rozstrzygania
podstawowych problemów w obszarze pomocy  dla osób
ze szczególnymi potrzebami w prawie oświatowym

SP_U052 EP5

potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz
w zespole SP_U073 EP6

kompetencje społeczne

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z
zakresu prawa oświatowego i odbieranych treści SP_K011 EP7

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów występujących w obszarze
systemu oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb osób niepełnosprawnych w procesie
dydaktycznym oraz zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemów.

SP_K032 EP8
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Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: osoby ze szczególnymi potrzebami w prawie oświatowym

Forma zajęć: wykład

21. Osoby ze szczególnymi potrzebami w prawie oświatowym - zagadnienia wprowadzające. 2 0

22. Organizacja kształcenia specjalnego w przedszkolach, szkołach i placówkach. 2 0

23. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach. 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Planowanie pracy z dzieckiem/uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 2 0

22. Dokumentowanie pracy nauczyciela. 2 0

Wykład monograficzny, prezentacja multimedialna, analiza tekstów prawnych, połączona z metodą aktywizującą wraz
z elementami dyskusji, analiza przypadków.Metody kształcenia

Niedbalski J. (2019): Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością. Od pasywności i wykluczenia do aktywności
życiowej i integracji społecznej., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Literatura podstawowa

Kłoda M., Pomorska K. (red.) (2016): Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej., Ośrodek Rozwoju Edukacji,
Warszawa

Publikacje z cyklu One są wśród nas (m.in.: dziecko z zaburzeniami odżywiania, depresją, cukrzycą, zaburzeniami lękowymi;
etc.) , Biblioteka Cyfrowa ORE

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8EGZAMIN USTNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w formie pisemnej (przygotowanie projektu indywidualnego programu edukacyjno-
terapeutycznego dla dziecka/ucznia niepełnosprawnego, zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub
niedostosowanego społecznie z uwzględnieniem wszystkich procedur opisanych w przepisach prawa oświatowego).

Warunki zaliczenia ćwiczeń są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Egzamin (wykład) w formie ustnej.

Ocena bardzo dobra:
90 - 100% wiadomości, umiejętności i zrozumienia treści programowych,
Materiał programowy opanowany w pełnym stopniu.

Ocena dobra:
70 - 89% wiadomości, umiejętności i zrozumienia treści programowych,
Niewielkie braki w zakresie wiedzy i umiejętności z treści programowych. Przy niewielkiej pomocy samodzielnie
rozwiązuje problemy prawne i właściwie je interpretuje.

Ocena dostateczna:
60 - 69% wiadomości, umiejętności i zrozumienia treści programowych,
Wiedza niepełna, wyrywkowa i fragmentaryczna. Przy pomocy prowadzącego interpretuje Istotne zagadnienia prawa
oświatowego.

Ocena niedostateczna:
50 - 59% wiadomości, umiejętności i rozumienia treści programowych,

Poważne braki w zakresie podstawowej wiedzy i umiejętnościach określonych w treściach programowych, które
uniemożliwiają wykorzystanie wiedzy w praktyce szkolnej.
Ocenę z przedmiotu stanowi ocena z egzaminu.

Ocena z egzaminu stanowi ocenę z przedmiotu.
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

18Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

2Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

18Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PO-SP-N-22/23Z

oświatowe prawo pracy
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Oświatowe

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 22
ćwiczenia 6 ZO0

wykład 6 E0

Razem 12 2

Prowadzący zajęcia: dr SŁAWOMIR DRICZINSKI

Cele przedmiotu:

Zapoznanie uczestników z prawem pracy w kontekście prawa oświatowego.
Nabycie umiejętności w kwestii właściwego określenia zasad funkcjonowania instytucji prawnych związanych z
oświatowym prawem pracy.
Nabycie kompetencji w zakresie wykorzystywania szczególnych regulacji prawa pracy w systemie oświaty w praktyce.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady
oświatowego prawa pracy w zakresie zatrudnienia w
oświacie

SP_W051 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu rodzaje stopni
awansu zawodowego nauczycieli i związane z tym
regulacje prawne w kontekście zasad oświatowego
prawa pracy

SP_W052 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu specyfikę
prawną zatrudnienia w oświacie SP_W053 EP3

umiejętności

potrafi rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania
związane z funkcjonowaniem systemu oświaty, w
szczególności odróżnia zatrudnienie w oświacie od
innych rodzajów zatrudnienia

SP_U041 EP4

potrafi rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania
związane z funkcjonowaniem systemu oświaty, w
szczególności wskazuje powiązania zatrudnienia w
oświacie z powszechnym prawem pracy

SP_U042 EP5

potrafi rozwiązywać problemy w obszarze systemu
oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem
funkcjonowania odrębnych instytucji prawnych
związanych z oświatowym prawem pracy

SP_U043 EP6

kompetencje społeczne
jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej,
rozumie przy tym potrzebę szczególnej regulacji prawa
pracy w systemie oświaty

SP_K041 EP7

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: oświatowe prawo pracy
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Forma zajęć: wykład

21. Formy zatrudnienia w oświacie. 2 0

22. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli ich charakterystyka prawna. 2 0

23. Specyficzne uprawnienia i obowiązki pracowników oświatowych. 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

41. Stosunek pracy pracownika oświaty. 2 0

22. Odpowiedzialność pracownicza w systemie oświaty - zagadnienia wybrane. 2 0

Wykład problemowy, analiza tekstów prawnych, analiza przypadków, dyskusja.Metody kształcenia

T.Konarska (2021):  Szkolne prawo pracy. Poradnik dla pracowników oświaty., Wolters Kluwert, WarszawaLiteratura podstawowa

Gawroński K., Marciniak L (2020): Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciela. Prawo pracy w oświacie., Wolters Kluwer,
Warszawa

Marciniak, L (2019): Procedury oświatowe z wzorami dokumentów: Tom 2. Karta Nauczyciela oraz prawo pracy., Wolters
Kluwer, Warszawa

Michał Abramowski, Stanisław Wójcik (2014): BHP w oświacie, C. H. Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

12Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

17Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7PROJEKT

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną (ćwiczenia) polega na przygotowaniu projektu na temat uzgodniony z uczestnikiem studiów
podyplomowych.

Egzamin (wykład) odbywa się w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru) Za każdą prawidłową odpowiedź można
otrzymać 1 pkt.

Warunki zaliczenia ćwiczeń (projekt) są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Warunki zaliczenia wykładu (egzamin pisemny) są następujące:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%

2/3



ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PO-SP-N-22/23Z

polityka edukacyjna Unii Europejskiej
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Oświatowe

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 12 wykład 5 ZO0

Razem 5 1

Prowadzący zajęcia: dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z założeniami polityki edukacyjnej w Unii Europejskiej. Ponadto, celem
przedmiotu jest uzyskanie umiejętności w zakresie wykorzystywania i oceny treści regulacji prawnych dotyczących
zasad polityki edukacyjnej w Unii Europejskiej oraz
nabycie kompetencji w materii praktycznego wykorzystania omawianych zagadnień.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu źródła norm
prawnych określających wspólne wszystkim państwom
unijnym założenia dotyczące edukacji

SP_W021 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wymagania
adresowane do pracowników placówek oświatowych w
zakresie nowoczesnego kształcenia, zgodnego ze
standardami unijnymi

SP_W052 EP2

umiejętności

potrafi brać udział w debacie na temat współczesnych
problemów występujących w obszarze wspólnych dla
wszystkich państw członkowskich założeń dotyczących
kształcenia i szkolenia

SP_U061 EP3

kompetencje społeczne
Jest gotów do krytycznej oceny unijnych założeń
dotyczących kształcenia i szkolenia SP_K011 EP4

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: polityka edukacyjna Unii Europejskiej

Forma zajęć: wykład

11. Wstępne zagadnienia unijnej polityki edukacji. 2 0

22. Europejska współpraca w dziedzinie kształcenia i szkolenia. 2 0

13. Mobilność uczniów i studentów. 2 0

14. Europejski wymiar polityki edukacyjnej. 2 0

Wykład monograficzny, prezentacja multimedialna, analiza tekstów prawnych.Metody kształcenia
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Biernat S. (red.)  (2020): Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej. System Prawa Unii Europejskiej. Tom 1, C.H. Beck,
Warszawa

Wybrane akty prawa unijnego, wskazane przez prowadzącego zajęcia.
Literatura podstawowa

Bernardin P. (2003): Unia Europejska. Rewolucja w edukacji powszechnej, czyli Machiavel nauczycielem., Wydawnictwo
ANTYK Marcin Dybowski, Komorów

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

5Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

9Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian w formie 2 pytań otwartych. Za każdą poprawną odpowiedź można otrzymać 5 pkt. Maksymalna liczba
punktów do zdobycia 10 pkt.
Ocena z przedmiotu:
10 pkt ocena bardzo dobra
9 pkt  ocena dobry plus
8 pkt  ocena dobra
7 pkt  ocena dostateczny plus
6 pkt ocena dostateczna

Ocena z zaliczenia stanowi ocenę z przedmiotu.

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PO-SP-N-22/23Z

postępowanie administracyjne
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Oświatowe

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 12 wykład 8 E0

Razem 8 1

Prowadzący zajęcia: dr hab. PRZEMYSŁAW KLEDZIK

Cele przedmiotu:

Nabycie  wiedzy z zakresu problematyki postępowania administracyjnego.
Uzyskanie umiejętności właściwego interpretowania i wyjaśniania treści regulacji prawnych z zakresu postępowania
administracyjnego, w tym umiejętności posługiwania się odpowiednią terminologią prawniczą.
Nabycie kompetencji w materii praktycznego wykorzystania omawianych instytucji.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię z
zakresu postępowania administracyjnego w odniesieniu
do nauki o prawie oświatowym SP_W011 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu poglądy na
struktury i instytucje prawne z zakresu postępowania
administracyjnego, w kontekście zasad funkcjonowania
aparatu administracji oświatowej

SP_W032 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby
funkcjonowania instytucji i procedury związane z
postępowaniem administracyjnym w odniesieniu do
nauki o prawie oświatowym

SP_W083 EP3

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady techniki
konstruowania pism w postępowaniu administracyjnym
występujących w dziedzinie oświaty SP_W094 EP4

umiejętności

potrafi komunikować się z użyciem terminologii z
zakresu postępowania administracyjnego, dotyczącej
obszaru oświaty

SP_U011 EP5

potrafi zastosować zaawansowane techniki
informacyjno-komunikacyjne niezbędne w postępowaniu
administracyjnym w obszarze oświaty

SP_U032 EP6

potrafi rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania
związane z funkcjonowaniem systemu oświaty w oparciu
o zasady postępowania administracyjnego SP_U043 EP7

kompetencje społeczne
jest gotów do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy SP_K021 EP8

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning
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Przedmiot: postępowanie administracyjne

Forma zajęć: wykład

11. Istota, charakter oraz podstawa normatywna ogólnego postępowania administracyjnego. 2 0

2
2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego i unormowania stanowiące przejaw ich konkretyzacji.

2 0

23. Fazy ogólnego postępowania administracyjnego. 2 0

24. Pojęcie, elementy formalne oraz skutki prawne decyzji administracyjnych. 2 0

15. Tryby weryfikacji decyzji administracyjnych. 2 0

Wykład monograficzny, prezentacja multimedialna, analiza tekstów prawnych.Metody kształcenia

Wierzbowski M. (red.)  (2020): Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Seria Meritum, Wolters
Kluwert, Warszawa

Literatura podstawowa

Adamiak B., Borkowski J.  (2021): Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

8Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia wykładu:
Egzamin pisemny testowy - test jednokrotnego wyboru (10 pyt.). Za każdą z odpowiedzi można uzyskać 1 pkt. Ocena
zależy od liczby uzyskanych punktów:
- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - 60%
- ocena dobra - 70%
- ocena dobra plus - 80%
- ocena bardzo dobra - od 90%

Ocena z egzaminu stanowi ocenę z przedmiotu.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PO-SP-N-22/23Z

prawa i obowiązki nauczycieli
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Oświatowe

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 22 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 2

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Nabycie wiedzy z zakresu zasad dotyczących prawa i obowiązków nauczycieli, w szczególności w kontekście
powierzonych zadań.
Nabycie umiejętności w kwestii wykorzystania omawianych zagadnień, przede wszystkim w przedmiocie praktycznych
aspektów wykonywania zawodu nauczyciela.
Nabycie kompetencji w zakresie wykorzystywania wiedzy w celu prawidłowego wykonywania obowiązków nauczyciela.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię z
zakresu nauki o prawie oświatowym, w tym dotyczącą
praw i obowiązków nauczycieli

SP_W011 EP1

zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady
funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, ze
szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków
nauczycieli i uczniów

SP_W042 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia i
zasady etyczne niezbędne w pracy nauczyciela, mając na
uwadze prawa i obowiązki nauczycieli

SP_W073 EP3

umiejętności

potrafi komunikować się z użyciem terminologii z
zakresu nauki o prawie oświatowym, w odniesieniu do
praw i obowiązków nauczycieli

SP_U011 EP4

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu prawa
oświatowego oraz etyki do analizowania i rozstrzygania
podstawowych problemów w obszarze praw i
obowiązków nauczycieli

SP_U052 EP5

potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz
w zespole SP_U073 EP6

kompetencje społeczne

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z
zakresu znajomości praw i obowiązków nauczycieli SP_K011 EP7

jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej i
wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i
tradycje zawodu nauczyciela

SP_K042 EP8

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: prawa i obowiązki nauczycieli

Forma zajęć: konwersatorium
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21. Nauczyciel jako osoba z prawami w szkole. 2 0

22. Nauczyciel mentor, ale z pewnymi obowiązkami. 2 0

2
3. Realizacja obowiązków nauczyciela w codziennej pracy, czyli jak rozumieć i stosować prawo
oświatowe. 2 0

24. Analiza przypadku. 2 0

25. Realizacja obowiązków w kontekście oceny pracy nauczyciela/dyrektora. 2 0

Wykład monograficzny, prezentacja multimedialna, analiza tekstów prawnych, połączone z metodą aktywizującą wraz
z elementami dyskusji.Metody kształcenia

Barański A. [w:] Rozwadowska-Skrzeczyńska J., Szymańska M., Barański A.  (2018): Karta Nauczyciela. Komentarz, wyd. X,
WKP, WKP

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.)
Literatura podstawowa

Piszko A.  (2020): Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie., Wydawnictwo Infor
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

18Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie odbywa się w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte).
Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać następującą liczbę punktów: 0 pkt lub 1 pkt (test jednokrotnego
wyboru); 0 pkt, 0,25 pkt, 0,5 pkt, 0,75 pkt lub 1 pkt (pytania otwarte).
Ocena jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:
ocena dostateczna od 50%
ocena dostateczna plus od 65%
ocena dobra od 75%
ocena dobra plus od 85%
ocena bardzo dobra od 90%
Ocena z zaliczenia stanowi ocenę z przedmiotu.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PO-SP-N-22/23Z

prawo własności intelektualnej
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Oświatowe

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 12 konwersatorium 5 ZO0

Razem 5 1

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu  podstawowych instytucji prawa własności intelektualnej
oraz ich zastosowania i ochrony. Nabycie kompetencji w zakresie wykorzystywania wiedzy w obszarze ochrony
własności intelektualnej w systemie oświaty w praktyce.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe
pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej
niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania podmiotów
systemu oświaty

SP_W061 EP1

umiejętności

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu prawa
własności intelektualnej do analizowania i rozstrzygania
podstawowych problemów w obszarze ochrony
własności intelektualnej w systemie oświaty

SP_U051 EP2

kompetencje społeczne
jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej w
kontekście ochrony własności intelektualnej podmiotów
systemu oświaty

SP_K041 EP3

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: prawo własności intelektualnej

Forma zajęć: konwersatorium

11. Źródła prawa własności intelektualnej, podstawowe zasady. 2 0

12. Podmiot prawa autorskiego. 2 0

13. Treść praw i ich ochrona. 2 0

14. Dozwolony użytek. 2 0

15. Umowy o przejście autorskich praw majątkowych. 2 0

Konwersatorium z prezentacją multimedialną z analizą tekstów prawnych i dyskusją.Metody kształcenia
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Barta J., Markiewicz R (2021): Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer , WarszawaLiteratura podstawowa

Michniewicz G.  (2019): Ochrona własności intelektualnej, C.H. Beck, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

5Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

9Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną.

Pisemne zaliczenie z oceną obejmuje wiedzę z zajęć i zalecanej literatury.
Test wielokrotnego wyboru zawierającego 15 pytań bez punktów ujemnych. Za każde pytanie można otrzymać jeden
punkt, po zaznaczeniu wszystkich poprawnych odpowiedzi na pytanie. Ocena końcowa zależy od liczby uzyskanych
punktów z testu. Zasady oceniania są następujące:
- bardzo dobry - 15-14 pkt,
- dobry plus - 13 pkt,
- dobry - 12-11 pkt,
- dostateczny plus - 10 pkt,
- dostateczny - 9-8 pkt,
- niedostateczny - 7-0 pkt.
Oceną końcową jest ocena ze sprawdzianu.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PO-SP-N-22/23Z

przesłanki prawne odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Oświatowe

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 22
ćwiczenia 4 ZO0

wykład 6 E0

Razem 10 2

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Nabycie wiedzy z zakresu przesłanek prawnych odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.
Nabycie umiejętności w kwestii rozpoznania zachowania niepożądanego kadry pedagogicznej.
Nabycie kompetencji w zakresie określenia zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej w praktyce.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię z
zakresu nauki o prawie oświatowym, w tym przesłanki
prawne odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli SP_W011 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu źródła norm
prawnych z zakresu prawa oświatowego, ich strukturę,
sposoby wpływania na indywidualne i społeczne
zachowania, ze szczególnym uwzględnieniem  norm
prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej
nauczycieli

SP_W022 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wymagania
adresowane do pracowników organów prowadzących,
pracowników oświatowej administracji samorządowej,
kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, w
kontekście  odpowiedzialności dyscyplinarnej
nauczycieli

SP_W053 EP3

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby
funkcjonowania instytucji prawa materialnego i
procesowego w obszarze odpowiedzialności
dyscyplinarnej nauczycieli

SP_W084 EP4

umiejętności

potrafi komunikować się z użyciem terminologii z
zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli SP_U011 EP5

potrafi rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania
związane z określeniem odpowiedzialności
dyscyplinarnej nauczycieli w oparciu o obowiązujące
przepisy prawa

SP_U042 EP6

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu prawa
oświatowego oraz etyki do analizowania i rozstrzygania
podstawowych problemów w obszarze
odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli

SP_U053 EP7
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kompetencje społeczne

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z
zakresu znajomości zasad odpowiedzialności
dyscyplinarnej nauczycieli

SP_K011 EP8

jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej i
wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i
tradycje zawodu nauczyciela

SP_K042 EP9

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: przesłanki prawne odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli

Forma zajęć: wykład

11. Analiza przepisów prawa w kontekście odpowiedzialności dyscyplinarnej. 2 0

12. Postępowanie dyscyplinarne krok po kroku. 2 0

13. Klasyfikacja czynu. 2 0

24. Prawa i obowiązki nauczyciela w kontekście postępowania dyscyplinarnego. 2 0

15. Komisja dyscyplinarna oraz jej zadania. 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Popełnienie czynu zabronionego - analiza przypadku. 2 0

12. Postępowanie wyjaśniające - analiza przypadku. 2 0

23. Ocena formalna czynu zabronionego oraz ustalenie wymiaru kary - analiza przypadku. 2 0

Wykład monograficzny, prezentacja multimedialna, analiza tekstów prawnych, połączone z metodą aktywizującą wraz
z elementami dyskusji.Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń:

PRACA PISEMNA jako forma zaliczenia opisująca przypadek życiowy z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej
nauczycieli.

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

Praca maszynopisu obejmująca minimum 2 strony A4, czcionka Times New Roman, roz. 12, odstęp między wierszami
1,5.

Ocena jest uzależniona od stopnia zagłębienia się w tematykę, dokonaną analizę formalno-prawną zagadnienia.

Egzamin odbywa się w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru oraz pytania z elementami do uzupełnienia).

Za każdą z odpowiedzi można uzyskać następującą liczbę punktów: 0 pkt lub 1 pkt (test jednokrotnego wyboru); 0
pkt, 0,25 pkt, 0,5 pkt, 0,75 pkt lub 1 pkt (pytania z elementami do uzupełnienia).

Ocena jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.

Warunki zaliczenia ćwiczeń i egzaminu (wykład) są następujące:

- ocena dostateczna - od 50%
- ocena dostateczna plus - od 65%
- ocena dobra - od 75%
- ocena dobra plus - od 85%
- ocena bardzo dobra - od 90%
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A. Barański [w:] J. Rozwadowska-Skrzeczyńska, M. Szymańska, A. Barański (2018): Karta Nauczyciela. Komentarz wyd. X,
WKP

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.).
Literatura podstawowa

L. Marciniak (2015): Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Prawo oświatowe w
pytaniach i odpowiedziach, Wolters Kluwert Polska, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

16Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

2Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

20Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena z egzaminu.

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PO-SP-N-22/23Z

zarządzanie i kierowanie w oświacie
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Oświatowe

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 12 konwersatorium 8 ZO0

Razem 8 1

Prowadzący zajęcia:

Cele przedmiotu:

Nabycie wiedzy z zakresu zasad dotyczących zarządzania i kierowania w oświacie. Nabycie umiejętności w kwestii
wykorzystania omawianych zagadnień, przede wszystkim w przedmiocie praktycznych aspektów zarządzania i
kierowania w oświacie. Nabycie kompetencji w zakresie wykorzystywania wiedzy z zakresu zarządzania i kierowania w
oświacie w praktyce.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię z
zakresu  zarządzania i kierowania w oświacie SP_W011 EP1

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu źródła norm
prawnych z zakresu prawa oświatowego, ich strukturę,
sposoby wpływania na indywidualne i społeczne
zachowania, w odniesieniu do zasad zarządzania i
kierowania w oświacie

SP_W022 EP2

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu poglądy na
struktury i instytucje prawne z zakresu prawa
oświatowego, w tym zasady funkcjonowania aparatu
administracji oświatowej oraz więzi występujące w tych
strukturach, w oparciu o zasady zarządzania i kierowania
w oświacie

SP_W033 EP3

umiejętności

potrafi komunikować się z użyciem terminologii z
zakresu zarządzania i kierowania w oświacie SP_U011 EP4

potrafi zastosować techniki, metody i narzędzia w celu
opracowania tekstów aktów prawnych właściwych w
obszarze oświaty, w oparciu o zasady zarządzania i
kierowania w oświacie

SP_U022 EP5

kompetencje społeczne
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z
zakresu prawa oświatowego i odbieranych treści SP_K011 EP6

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: zarządzanie i kierowanie w oświacie

Forma zajęć: konwersatorium

41. Zarządzanie i kierowanie w oświacie - zagadnienia wprowadzające. 2 0

22. Prawo w oświacie i system oświaty - dyskusja 2 0
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23. Wzory pism i dokumentów - prawo oświatowe. 2 0

Analiza tekstów aktów prawnych połączona z dyskusją.Metody kształcenia

K. Gawroński, S. Kwiatkowski (2018): Meritum Prawo oświatowe, Wolters Kluwer, Warszawa

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) :

Znowelizowana Ustawa Prawo oświatowe tekst jednolity z 17 czerwca 2021 r., Wyd. eMpi2, Poznań 2021 :

Literatura podstawowa

L. Marciniak (2021): Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświaty, Wolters
Kluwer, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

8Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Trzy pytania ustne (do wylosowania), z materiału opracowanego na zajęciach.

Za każdą z odpowiedzi można uzyskać maksymalnie 1 pkt.

Ocena końcowa jest uzależniona od liczby uzyskanych punktów.
Zasady oceniania są następujące:

ocena dostateczna - 1,75 pkt
ocena dostateczna plus - 2 pkt
ocena dobra - 2,25 - 2,50 - pkt
ocena dobra plus - 2,75 pkt
ocena bardzo dobra - 3 pkt

Ocena z zaliczenia stanowi ocenę z przedmiotu.
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USPIA-PO-SP-N-22/23Z

zarządzanie placówkami oświatowymi jako zadanie samorządu terytorialnego
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Oświatowe

Specjalność:

semestr: 2 - język polski
Język przedmiotu:

21
Rok: Semestr:

Rok Semestr Forma zajęć Forma
zaliczenia ECTSw tym e-

learning

Liczba godzin

1 12 wykład 8 ZO0

Razem 8 1

Prowadzący zajęcia: dr EWA KONIUSZEWSKA

Cele przedmiotu:

Nabycie przez uczestników studiów usystematyzowanej wiedzy z zakresu problematyki zadań oświatowych samorządu
terytorialnego. Nabycie umiejętności posługiwania się podstawową terminologią z zakresu prawa samorządu
terytorialnego i zarządzania placówkami oświatowymi. Nabycie kompetencji w zakresie wykorzystywania wiedzy z
zakresu prawa samorządu terytorialnego i zarządzania placówkami oświatowymi w praktyce.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

ma w zaawansowanym w stopniu wiedzę dotyczącą
struktury i organizacji placówek oświatowych
funkcjonujących w samorządzie terytorialnym, zna i
rozumie zasady ich tworzenia, przekształcania i likwidacji

SP_W03
SP_W041 EP1

identyfikuje i rozumie w zaawansowanym stopniu
zadania i poziom kompetencji organów prowadzących
szkoły i placówki oświatowe przez jednostki samorządu
terytorialnego

SP_W052 EP2

umiejętności

potrafi rozwiązywać problemy organizacyjne i prawne
związane z funkcjonowaniem w samorządzie
terytorialnym publicznych i niepublicznych placówek
oświatowych

SP_U041 EP3

zna i właściwie konfrontuje współczesne koncepcje
dotyczące najważniejszych problemów związanych z
optymalnym zarządzaniem placówkami oświatowymi
funkcjonującymi w samorządzie terytorialnym

SP_U062 EP4

kompetencje społeczne

posiada zdolność do samodzielnego pogłębiania wiedzy i
rozumie potrzebę kontynuowania zainteresowań
prezentowaną problematyką związaną z tworzeniem
optymalnej sieci szkół i placówek oświatowych
zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego

SP_K01
SP_K031 EP5

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr w tym e-
learning

Przedmiot: zarządzanie placówkami oświatowymi jako zadanie samorządu terytorialnego

Forma zajęć: wykład

11. Rodzaje i klasyfikacja placówek oświatowych tworzonych i zarządzanych przez j.s.t. 2 0
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1
2. Zakładanie i prowadzenie szkół i innych placówek oświatowych na podstawie porozumień
zawieranych między j.s.t. 2 0

1
3. Współdziałanie j.s.t. z podmiotami spoza sektora publicznego w zarządzaniu placówkami
oświatowymi. Zasady przekazywania przez j.s.t. szkół do prowadzenia przez osoby prawne lub osoby
fizyczne.

2 0

14. Przedmiotowy zakres zadań organu prowadzącego szkołę oraz inną placówkę oświatową. 2 0

1
5. Ustawowy podział kompetencji między organami j.s.t. jako organami prowadzącymi szkoły i inne
placówki oświatowe, zakres współdziałania organów j.s.t. z kuratorem oświaty. 2 0

1
6. Procedura powierzania stanowiska placówki oświatowej przez organ ją prowadzący. Zasady
powoływania rady oświatowej przez organ stanowiący j.s.t. 2 0

17. Procedura likwidacji placówek oświatowych prowadzonych przez j.s.t. 2 0

18. Prowadzenie przez j.s.t. ewidencji szkół i placówek niepublicznych. 2 0

Wykład w formie multimedialnej. Analiza tekstów aktów prawnych, stanowiska judykatury i doktryny.Metody kształcenia

A. Olszewski, M. Pilich (2021): Prawo oświatowe. Komentarz, wydanie II, Wolters Kluwer, WarszawaLiteratura podstawowa

A. Balicki, M. Pyter (2017): Prawo oświatowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa

R. Raszewska-Skałecka (2019): Szkoła publiczna jako zdecentralizowany podmiot administracji publicznej. Studium
administracyjnoprawne, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Seria: e-
Monografie nr 132, Wrocław

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY UCZESTNIKA

w tym e-learning

8Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian pisemny w formie testu, obejmujący znajomość zagadnień przedstawionych na wykładzie i zalecanej
literatury przedmiotu. Test złożony z 15 pytań jednokrotnego wyboru (uczestnik studiów wybiera dla danego pytania
1 odpowiedź spośród proponowanych 3 wersji). Prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu. Prawidłowo
rozwiązany test umożliwia uzyskanie 15 punktów.
Zasady oceniania testu są następujące:
15 pkt  ocena bardzo dobry,
14 pkt  ocena dobry plus,
12-13 pkt  ocena dobry,
10-11  ocena dostateczny plus,
8-9  ocena dostateczny,
poniżej 8 pkt  ocena niedostateczny.
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