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ZAOCZNE PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE dla nauczycieli 

"INFORMATYKA, TECHNIKA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE " 

 Przeznaczone są wyłącznie dla osób posiadających ukończone studia wyższe i wykonujących zawód na-

uczyciela lub posiadających udokumentowane kwalifikacje do jego wykonywania.  

PODSTAWA PROGRAMOWA 

Studia spełniają wymagania określone przez:  

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie standardów 

kształcenia nauczycieli. (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2110) 

Program studiów jest nastawiony na wskazanie nauczycielom oświaty-praktykom uczestniczącym w zaję-

ciach studium obszarów zastosowań informatyki i technologii informacyjnych w ich pracy zawodowej bez 

względu na specjalność przedmiotową.  

Przygotowuje także do praktycznego wykonywania wszelkich czynności technicznych i programowych 

związanych ze stosowaniem technik komputerowych i technologii informacyjnych w współczesnej szkole. 

Realizacja programu studiów jest dostosowana do wymagań procedur awansu zawodowego nauczycieli 

oświaty i może stanowić ważne uzupełnienie kwalifikacji, ułatwiając lub nawet umożliwiając pomyślne 

przeprowadzenie procedur awansu zawodowego do stopnia nauczyciela dyplomowanego włącznie. 

Studia obejmują m.in.: metodykę prowadzenia przedmiotów zgodnie z wybraną specjalnością, złożone za-

stosowania MS Office, elementy architektury komputerów, systemy operacyjne i sieci oraz języki ( w tym - 

JAVA), protokoły komunikacyjne, programowanie obiektowe, relacyjne bazy danych,  witryny i portale 

internetowe, elementy grafiki komputerowej, planowanie i prowadzenie projektów informatycznych, komu-

nikację interpersonalną. 

Studia przygotowują do prowadzenia przedmiotu informatyka oraz dodatkowo w zależności od wybranej 

specjalności także przedmiotu technologie informacyjne lub przedmiotu technika. 

 

 

 

 

 

 



PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA NAUCZYCIELI 

"INFORMATYKA, TECHNIKA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE" 

Przedmioty w sem. I 

Algorytmika i elementy  metod numerycznych. 

Komputery i urządzenia zewnętrzne. 

Programowanie komputerów. 

Zastosowania dydaktyczne programów narzędziowych. 

Elementy  statystyki. 

Systemy operacyjne i oprogramowanie użytkowe. 

Strategia i praktyka pracy w Internecie. 

Podstawy SQL relacyjnych baz danych. 

Zarządzanie małą siecią lokalną. 

Komputerowe przygotowanie pomocy dydaktycznych. 

 

Przedmioty w sem. II 

Programowanie obiektowe. 

Protokoły komunikacyjne. Programowanie dla sieci. 

Witryny i portale internetowe. 

Internetowy dostęp do baz danych. 

Komputerowe symulacje i demonstracje. 

Metodyka nauczania informatyki. 

Grafika komputerowa. 

 

Przedmioty w sem. III 

Specjalność: Technologie informacyjne 

Zastosowania komputerów w procesie dydaktycznym. 

Komputerowe techniki edycji i składu. 

Komunikacja w społeczeństwie informacyjnym. 

Multimedia w edukacji. 

Koordynacja technologii informacyjnej w szkole. 

Inteligencja obliczeniowa. 

 

Przedmioty w sem. III 

Specjalność: Technika 

Podstawy konstrukcji technicznych. 

Automatyka, elektrotechnika i elektronika cyfrowa . 

Technika cieplna i chłodnicza bezpośredniego otoczenia 

człowieka . 

Edukacja techniczna w szkole. 

Komputerowy zapis konstrukcji mechanicznych, elek-

trycznych i budowlanych – wizualizacje. 

Materiałoznawstwo i technologie.  

 

Czas trwania: 3 semestry -350 godzin  

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń 

Terminy zgłoszeń: - do 30 września  - jesienna rekrutacja 

- do 1 marca – wiosenna rekrutacja 

- warunkiem uruchomienia studiów jest utworzenie ekonomicznie opłacalnej grupy słuchaczy  

Opłaty: 4680,00 zł jednorazowa opłata za całe studia 

Słuchacze mogą regulować płatności w całości, lub ratach 

Informacje dodatkowe: Zajęcia organizowane są w Koszalinie  

 

 



Opłaty należy wnosić na konto: 

Nr konta bankowego: 

BRE Bank   12 1140 1137 0000 3102 1100 1013 

 

Opłaty słuchaczy są ewidencjonowane na podstawie dowodów wpłat lub kserokopii dowodów wpłat, 

które każdorazowo po dokonaniu wpłaty należy koniecznie dostarczyć do dziekanatu, celem sporządzenia 

kopii. Ostateczne zaksięgowanie danej wpłaty następuje po wpłynięciu jej na konto Politechniki Koszaliń-

skiej. Dowody wpłat należy przechowywać przez cały okres Studiów.  

W przypadku wystąpienia nadpłaty (np. na skutek przekazania stypendium przez sponsora), będzie 

ona zaliczona na poczet przyszłych wpłat. 

Zwrot słuchaczowi nadpłaconej sumy odbywa się jednorazowo, po ukończeniu przez niego Studiów, 

zbilansowaniu i zaksięgowaniu wszystkich wpłat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STUDIA PODYPLOMOWE  "ZASTOSOWANIA INFORMATYKI " 

Studia podyplomowe ogólnodostępne. Skierowane  głównie do osób posiadających wykształcenie ekono-

miczne, zarządcze i prawnicze, także do inżynierów. Program studium jest nastawiony na wskazanie słucha-

czom obszarów zastosowań informatyki i technologii informacyjnych w ich pracy zawodowej bez względu 

na specjalność. Przygotowuje także do praktycznego wykonywania wszelkich czynności technicznych i pro-

gramowych związanych ze stosowaniem technik komputerowych i technologii informacyjnych w przedsię-

biorstwie. 

Studia obejmują m.in.: złożone zastosowania MS Office, elementy architektury komputerów, systemy ope-

racyjne i sieci oraz języki ( w tym - JAVA), protokoły komunikacyjne, programowanie obiektowe, relacyjne 

bazy danych, witryny i portale internetowe, elementy grafiki komputerowej, planowanie i prowadzenie pro-

jektów informatycznych, komunikację interpersonalną. 

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  

 "ZASTOSOWANIA INFORMATYKI " 

 

Przedmioty w sem. I 

Algorytmika i elementy  metod numerycznych. 

Komputery i urządzenia zewnętrzne. 

Programowanie komputerów. 

Elementy  statystyki. 

Systemy operacyjne i oprogramowanie użytkowe. 

Strategia i praktyka pracy w Internecie. 

Podstawy SQL relacyjnych baz danych. 

Zarządzanie małą siecią lokalną. 

 

 

Przedmioty w sem. II 

Programowanie obiektowe. 

Protokoły komunikacyjne. Programowanie dla sie-

ci. 

Witryny i portale internetowe. 

Internetowy dostęp do baz danych. 

Komputerowe symulacje i demonstracje. 

Grafika komputerowa. 

 

 

Czas trwania: 2 semestry 

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń 

Terminy zgłoszeń: - do 30 września  - jesienna rekrutacja 

- do 1 marca – wiosenna rekrutacja 

- warunkiem uruchomienia studiów jest utworzenie ekonomicznie opłacalnej grupy słuchaczy  

Opłaty: 2900 zł jednorazowa opłata za całe studia 

Słuchacze mogą regulować płatności w całości, lub ratach 

Informacje dodatkowe: Zajęcia organizowane są w Koszalinie 

  

 



Opłaty należy wnosić na konto: 

Nr konta bankowego: 

BRE Bank   12 1140 1137 0000 3102 1100 1013 

 

  

Opłaty słuchaczy są ewidencjonowane na podstawie dowodów wpłat lub kserokopii dowodów wpłat, 

które każdorazowo po dokonaniu wpłaty należy koniecznie dostarczyć do dziekanatu, celem sporządzenia 

kopii. Ostateczne zaksięgowanie danej wpłaty następuje po wpłynięciu jej na konto Politechniki Koszaliń-

skiej. Dowody wpłat należy przechowywać przez cały okres Studiów.  

W przypadku wystąpienia nadpłaty (np. na skutek przekazania stypendium przez sponsora), będzie 

ona zaliczona na poczet przyszłych wpłat. 

Zwrot słuchaczowi nadpłaconej sumy odbywa się jednorazowo, po ukończeniu przez niego Studiów, 

zbilansowaniu i zaksięgowaniu wszystkich wpłat. 


