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ogłasza nabór kandydatów na studia  
podyplomowe w roku akademickim  
2015/2016 na kierunku:

KONTAKT
CHARAKTERYSTYKA 

Studia przeznaczone są do absolwentów szkół wyższych, 
zamierzających uzupełnić swoją wiedzę zawodową  
oraz zwiększyć posiadane umiejętności i kompetencje  
w zakresie finansów i zarządzania oświatą, a zwłaszcza 
dla dyrektorów i kandydatów na dyrektorów szkół, 
przedszkoli oraz innych podmiotów systemu oświaty, 
wójtów, burmistrzów, członków zarządów powiatów, 
radnych, a także dla wszystkich zainteresowanych  
tą problematyką.

WYMAGANE DOKUMENTY

> podanie o przyjęcie na studia
> formularz zgłoszeniowy
> oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne  
    lub od pracodawcy)
> 2 zdjęcia (35mm x 45mm)
> odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich  
    lub licencjackich + kserokopia
> kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

KOSZT UCZESTNICTWA 

wynosi 4.000,00 zł, płatne w dwóch ratach  
po 2.000,00 zł.  
Na pisemną prośbę uczestnika istnieje możliwość 
rozłożenia płatności na większą liczbę rat. 

WARUNKI PRZYJĘCIA W POCZET 
SŁUCHACZY STUDIUM 

o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń 

REKRUTACJA 

Zapisy na Studium Podyplomowe trwają  
do 14 lutego 2016 od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 07.30 do 15.30
oraz przez stronę internetową; 
http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/studia.html

Kierownik
dr Arkadiusz Babczuk, 
adiunkt, Katedra Finansów i Rachunkowości
tel. 75 75 38 263
e-mail: arkadiusz.babczuk@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy
prof. dr hab. Marian Kachniarz
prof. Uniwersytetu Ekonomicznego

Obsługa administracyjna studiów
mgr Edyta Cygan
Dziekanat Wydziału
tel. 75 75 38 293  

Finanse i zarządzanie  
oświatą

Podejmij 
wyzwanie!

WYDZIAŁ EKONOMII, ZARZĄDZANIA 

I TURYSTYKI wraz z firmą VULCAN



  CHARAKTERYSTYKA 
 

1. prof. dr hab. Magdalena Zioło – Kierownik Katedry 
Bankowości i Finansów Porównawczych Uniwersytetu 
Szczecińskiego

2. prof. dr hab. Marian Kachniarz – były starosta kamien-
nogórski, Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego 
– Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu, ekspert Biura Analiz Sejmowych

3. dr Arkadiusz Babczuk – Zastępca Dyrektora Centrum 
Badawczo-Rozwojowego – Samorządu Terytorialnego 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, członek 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  
we Wrocławiu, ekspert Biura Analiz Sejmowych, 
ekspert NIK

4. mec. Arkadiusz Talik – radca prawny, członek Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, rzecznik 
dyscypliny finansów publicznych

5. dr Marcin Brol – adiunkt
6. dr Wojciech Krawiec – adiunkt, przewodniczący rady 

nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
„Wodnik” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

7. dr Piotr Sosiński – radca prawny, radny Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego

8. mec. Remigiusz Mazur – radca prawny, członek 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu

9. mgr Mariusz Tobor - ekspert oświatowy firmy  
„VULCAN” sp. z o.o.

10. mgr Jan Zięba - ekspert oświatowy firmy  
„VULCAN” sp. z o.o.

11. dr Urszula Bąkowska-Morawska – adiunkt
12. prof. dr hab. Mieczysław Morawski – prodziekan  

do spraw promocji
13. mgr Marek Konieczniak – ekspert oświatowy firmy 

„VULCAN” sp. z o.o.
14. mgr Justyna Adamczuk
15. mgr Bogumiła Mandat – ekspert oświatowy firmy 

„VULCAN” sp. z o.o.
16. mgr Agnieszka Czuczwara – były skarbnik miasta, 

ekspert oświatowy firmy „VULCAN” sp. z o.o.

RAMOWY PROGRAM STUDIUM
 

Wykład inauguracyjny                                                                                       8

Zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego           8

Organizacja i źródła finansowania systemu oświaty                       6

Strategie działalności organizacji oświatowej. Warsztaty           6

Prawo oświatowe. Karta nauczyciela. Prawo pracy.                       12

Zamówienia publiczne w oświacie                                                             8

Podstawy planowania finansowego w oświatowych  
jednostkach sektora finansów publicznych                                         16

Zasady dotowania niepublicznych jednostek systemu  
oświaty oraz jednostek publicznych prowadzonych przez  
podmiot inny niż właściwa JST                                                                     8

Wykorzystanie środków europejskich w systemie oświaty        8

Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa w oświacie        8

Podstawy zarządzania                                                                                       8

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Systemy motywacyjne.              8

Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu  
jednostką systemu oświaty                                                                             6

Marketing usług edukacyjnych                                                                     6

Techniki negocjacji w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych  
w oświacie                                                                                                                 8

Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia             6

Arkusz organizacyjny a koszty funkcjonowania szkoły                  6

Doskonalenie i awans zawodowy nauczyciela                                    6

Systemy oceniania w edukacji                                                                       6

Projektowanie programu rozwoju szkoły/placówki  
oświatowe oraz programu wychowawczego i profilaktyki          6

Profilaktyka, wychowanie i opieka w jednostce systemu  
oświaty                                                                                                                        6

Praktyka obsługi finansowej szkół przez JST                                      6

Audyt i kontrola zarządcza w jednostkach systemu oświaty     8

Odpowiedzialność prawna nauczyciela i dyrektora  
szkoły/placówki oświatowej                                                                          8

Dyscyplina finansów publicznych                                                               8

Seminarium dyplomowe                                                                                 40

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

CYJNE
Organizacja zajęć:

Studia trwają 2 semestry.  
Zajęcia obejmują 230 godzin prowadzonych w systemie 
wykładowo-seminaryjnym.  
Zajęcia odbywać się będą w systemie sobotnio-niedzielnym.

Konto wpłat:  
 
BZ WBK SA nr 34 1090 1997 0000 0005 2800 0070 
z dopiskiem “EZIT Finanse i zarządzanie oświatą Wrocław”

UZYSKANE KWALIFIKACJE

 
Po ukończeniu i zaliczeniu wszystkich przedmiotów 
wchodzących w skład programu studiów uczestnik  
otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów  
Podyplomowych zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym, 
które potwierdza podniesienie kwalifikacji zawodowych.


