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Informacje dot. organizacji studiów podyplomowych: 
 

1. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w różnych ośrodkach w Polsce od października 2016  

do lipca 2017: 

- w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych, raz w miesiącu w godzinach (na ogół) 9-17, średnio 

20 godzin lekcyjnych na zjazd: w X, XI, XII.2016 i I, II, III, IV, V, VI, VII.2017 oraz 

- w formie pracy własnej i e-learningowej. 

 

2. Każdy kandydat składa podanie na studia oraz podpisuje umowę z uczelnią  

wraz z zał. dotyczącym płatności za studia. 

 

3. Każdy słuchacz będzie zobowiązany do napisania pracy końcowej (1 arkusz autorski tzn. max 

24 strony) we współpracy z promotorem. 

 

4. Każdy słuchacz poniższych studiów zobowiązany będzie do odbycia praktyki pedagogicznej 

w wymiarze: 

- 60 godz. na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna; 

- 150 godz. na kierunku Kwalifikacje nauczycielskie; 

- 120 godz. na kierunkach: Edukacja uczniów z niepełnosprawnością oraz 

Oligofrenopedagogika. 

 

5. Zaliczenia i egzaminy zgodnie z planem studiów. 

 

6. Studia podyplomowe odbywają się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

 

7. Czesne za studia dwusemestralne 2200-2400 zł, trzysemestralne 2500-2800 zł. 
 

Płatne na konto bankowe wg. informacji w punktach rekrutacyjno - konsultacyjnych: 

 

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie 

ul. Choiny 2, 20-816 Lublin 
 

ING Bank Śląski S.A. O/Lublin 

17 1050 1953 1000 0023 6555 7780 

 

W przypadku konieczności uzyskania faktury za dokonaną wpłatę czesnego za studia, należy jak 

najszybciej po dokonaniu przelewu przesłać maila z danymi do faktury na adres mailowy 

Kwestury WSSP ksiegowa@wssp.edu.pl  

Faktury będą wystawiane tylko w miesiącu dokonania wpłaty. 
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