
 
Postępowanie nr 2/8.3.3/RPO WS/RR 

Partner wiodący: Partnerzy: Szkoły Podstawowe w Gminie Mirzec 
 

 

Akademia 
Przedsiębiorczości 
spółka z o.o.  

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Gadce 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem 
Szkoła Podstawowa im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie 
Szkoła Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu 

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach 
Szkoła Podstawowa w Trębowcu 
Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym 
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym 

 

 

 
 

Załącznik nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia 

ZADANIE 1 Zakup miejsc  na studiach podyplomowych z  zakresu informatyki   
dla nauczycieli 

Studia podyplomowe z zakresu informatyki  dla nauczycieli  
– 3 semestry 

Liczba uczestników 2 osoby 
 

Termin realizacji W przedziale czasowym październik 2018 – luty 2020.  
Zajęcia powinny rozpocząć się w semestrze zimowym w roku 
akademickim 2018/2019. Termin zakończenia realizacji usługi 
rozumiany jest jako zakończenie zajęć, obronę pracy/egzamin 
dyplomowy /o ile program kształcenia przewiduje daną formę 
zaliczenia/ oraz wydanie świadectwa ukończenia studiów 
podyplomowych. 

Wymiar godzinowy  Min. 350 godzin  

Tryb Niestacjonarny, zajęcia realizowane w soboty i niedziele. 
Dopuszcza się możliwość realizacji części zajęć również w piątki w 
godz. popołudniowych oraz w formie e-learningu 

Miejsce realizacji studiów 
podyplomowych /jedno ze 
wskazanych/: 

Kielce, Radom,  Łódź, Kraków, Warszawa 

Program studiów powinien 
obejmować co najmniej 
następujące zagadnienia: 

Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej informatyki w 
zakresie m.in. programowania komputerów, wspomagania 
projektowania, baz danych, grafiki, tworzenia stron www oraz 
technologii informatycznych i  metodyki  nauczania informatyki. 

W cenie ofertowej należy 
uwzględnić: 

Opłatę wpisową, czesne za 3 semestry, koszt wydania indeksu i 
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. 

Absolwent studiów po pozytywnym ukończeniu studiów powinien otrzymać świadectwo ukończenia 
studiów podyplomowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom 
studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i 
świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu. 
Ukończenie studiów powinno uprawniać do nauczania informatyki w szkole podstawowej i 
ponadpodstawowej. 

 

 
ZADANIE 2 Zakup miejsc na studiach podyplomowych z zakresu techniki  
z informatyką dla nauczycieli 

Studia podyplomowe z zakresu techniki z informatyką  
– 3 semestry 

Liczba uczestników 1 osoba 
 

Termin realizacji W przedziale czasowym październik 2018 – luty 2020.  
Zajęcia powinny rozpocząć się w semestrze zimowym w roku 
akademickim 2018/2019. Termin zakończenia realizacji usługi 
rozumiany jest jako zakończenie zajęć, obronę pracy/egzamin 
dyplomowy /o ile program kształcenia przewiduje daną formę 
zaliczenia/ oraz wydanie świadectwa ukończenia studiów 
podyplomowych. 

Wymiar godzinowy  Min. 350 godzin 

Tryb Niestacjonarny, zajęcia realizowane w soboty i niedziele. 
Dopuszcza się możliwość realizacji części zajęć również w piątki w 
godz. popołudniowych oraz w formie e-learningu 

Miejsce realizacji studiów 
podyplomowych /jedno ze 
wskazanych/: 

Kielce, Radom,  Łódź, Kraków, Warszawa 
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Partner wiodący: Partnerzy: Szkoły Podstawowe w Gminie Mirzec 
 

 

Akademia 
Przedsiębiorczości 
spółka z o.o.  

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Gadce 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem 
Szkoła Podstawowa im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie 
Szkoła Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu 

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach 
Szkoła Podstawowa w Trębowcu 
Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym 
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym 

 

Program studiów powinien 
obejmować co najmniej 
następujące zagadnienia: 

Elementy kształcenia technicznego i informatycznego m.in  w 
zakresie: mechatroniki, nowoczesnych technologii informacyjno - 
komunikacyjnych, elementów grafiki inżynierskiej i komputerowej, 
materiałoznawstwa, projektowania komputerowego, metodyki i 
dydaktyki w nauczaniu techniki i informatyki. 

W cenie ofertowej należy 
uwzględnić: 

Opłatę wpisową, czesne za 3 semestry, koszt wydania indeksu i 
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. 

Absolwent studiów po pozytywnym ukończeniu studiów powinien otrzymać świadectwo ukończenia 
studiów podyplomowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom 
studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i 
świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu. 
Studia powinny nadawać kwalifikacje do nauczania przedmiotów technika i informatyka na wszystkich 
etapach edukacyjnych. 

 
 

ZADANIE 3 Zakup miejsc na studiach podyplomowych z zakresu Logopedii szkolnej 
Studia podyplomowe z zakresu Logopedii szkolnej  

– od 2 - 4 semestrów 

Liczba uczestników 4 osoby 
 

Termin realizacji W przedziale czasowym październik 2018 – luty 2020.  
Zajęcia powinny rozpocząć się w semestrze zimowym w roku 
akademickim 2018/2019. Termin zakończenia realizacji usługi 
rozumiany jest jako zakończenie zajęć, obronę pracy/egzamin 
dyplomowy /o ile program kształcenia przewiduje daną formę 
zaliczenia/ oraz wydanie świadectwa ukończenia studiów 
podyplomowych. 

Wymiar godzinowy  Min. 400 godzin 

Tryb Niestacjonarny, zajęcia realizowane w soboty i niedziele. 
Dopuszcza się możliwość realizacji części zajęć również w piątki w 
godz. popołudniowych oraz w formie e-learningu 

Miejsce realizacji studiów 
podyplomowych /jedno z 
wskazanych miejsc/: 

Kielce, Radom,  Łódź, Kraków, Warszawa 

Program studiów powinien 
obejmować co najmniej 
następujące zagadnienia: 

m.in.: kształtowanie się i rozwój mowy dziecka, zaburzenia mowy, 
fonetyka i fonologia, zaburzenia komunikacji, proces terapeutyczny, 
współczesne metody badań i wspomagania rozwoju językowego 
dziecka, nauka o języku w ujęciu logopedycznym, logorytmika, 
wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w 
oddziaływaniach logopedycznych. 
 

W cenie ofertowej należy 
uwzględnić: 

Opłatę wpisową, czesne za 2-4 semestry, koszt wydania indeksu i 
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. 

Absolwent studiów po pozytywnym ukończeniu studiów powinien otrzymać świadectwo ukończenia 
studiów podyplomowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom 
studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i 
świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu. Ukończenie 
studiów powinno uprawniać do pracy w charakterze logopedy szkolnego. 

 

 


