
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli    
i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach 
 
Pabianice 95-200, ul. Kazimierza 8, tel. (42) 215-42-42, 

                      fax: (42) 215-04-31, e-mail: podn@podn-pabianice.pl,   www.podn-pabianice.pl  

 

 

Studia podyplomowe 
 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 
 

ADRESACI: 

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, z uprawnieniami pedagogicznymi, którzy 

ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Edukacja dla 

bezpieczeństwa. 

 CEL: 

Studia kierowane są do nauczycieli i osób pragnących podjąć pracę w szkole, którzy chcą zdobyć 

wykształcenie w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa oraz nabyć kwalifikacje do nauczania przedmiotu. 

 ŚWIADECTWO: 

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk 

o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności oraz zdania egzaminu końcowego. 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA 

PODYPLOMOWE: 

 złożenie podania o przyjęcie na studia 

 złożenie kwestionariusza osobowego 

 złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność  

z oryginałem) 

 złożenie kserokopii dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem) 

 PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA: 

 zagrożenia dla ludności i środowiska w czasie wojny i pokoju 

 system obronności RP 

 metodyka nauczania przedmiotu 

 bezpieczeństwo ucznia w systemie szkolnym 

 CZAS TRWANIA STUDIÓW: 

3 semestry, 410 godzin (350 godz. zajęć dydaktycznych, 60 godz. praktyki) 

Miejsce realizacji studiów: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego  

w Pabianicach, ul. Kazimierza 8 

Cena: 3 000 zł, płatność w ratach 

 

http://www.podn-pabianice.pl/
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Dokumenty należy składać w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8.  

 

 

Więcej informacji uzyskać można: 

PODNiDM – tel. 42 215 42 42, p. Magdalena Stefaniak  

WSBiNoZ – tel. 42 683 44 44,  p. Ewelina Bursztynowicz 

        p. Katarzyna Pawlak 

oraz na www.podn-pabianice.pl, www.medyk.edu.pl 

 

 

Dyrektor PODNiDM w Pabianicach      p.o. Pełnomocnik Rektora d.s. studiów podyplomowych  

WSBiNoZ w Łodzi 

         Małgorzata Biegajło                                                                       Ewelina Bursztynowicz  
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