
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

OGÓLNY INFORMATOR 

STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

RACIBÓRZ, WŁOSZCZOWA, WARSZAWA, RZESZÓW 

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 
EDUKACJA I REHABILITACJA 

OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

INTELEKTUALNĄ 

 

TERAPIA 

PEDAGOGICZNA 

 

 

SOCJOTERAPIA 

Z DORADZTWEM 

PSYCHOSEKSUALANYM 
 

ZARZĄDZANIE 

W OŚWIACIE 

SURDOPEDAGOGIKA 

Z JĘZYKIEM MIGOWYM 

I-GO STOPNIA 
 

TYFLOPEDAGOGIKA 

Z SYSTEMEM KOMUNIKACJI 

Z GŁUCHONIEWIDOMYMI 
 

EDUKACJA 

DLA BEZPIECZEŃSTWA 
Z DYDAKTYKĄ PIERWSZEJ POMOCY 

 

DYDAKTYKA 

JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

W ZINTEGROWANEJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I SZKOLNEJ 
 

ZAPISY NA STUDIA 

INSTYTUT DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

47-400 RACIBÓRZ, WOJSKA POLSKIEGO 2/1 

WWW.POLSKAEDUKACJA.PL 
STUDIA SĄ REALIZOWANE PRZY WSPÓŁPRACY 

WYŻSZEJ SZKOŁY KOMUNIKOWANIA, POLITOLOGII I STOSUNKÓW 

MIĘDZYNARODOWYCH W WARSZAWIE 

INSTYTUT DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Z SIEDZIBĄ W RACIBORZU 

REALIZUJE POSZCZEGÓLNE STUDIA W MIASTACH: 

RACIBÓRZ, WARSZAWA, WŁOSZCZOWA, RZESZÓW 

 



SPOSÓB ORGANIZACJI I PROWADZENIA ZAJĘĆ 

Wszystkie studia są realizowane w formie blended-learning. Oznacza to, że część zajęć jest 

prowadzona na platformie do edukacji zdalnej (e-learning), a część zajęć jest realizowana w 

trakcie zjazdów stacjonarnych w wyżej wymienionych miastach. 

 

PODSTAWOWE WYMAGANIA PRZYJĘĆ NA STUDIA 

W studiach dla nauczycieli mogą brać udział osoby, które: 

 posiadają ukończone studia licencjackie lub magisterskie oraz przygotowanie 

pedagogiczne (wynikające z ukończonych studiów I-go lub II-go stopnia lub ukończone 

studia podyplomowe, które nadają kwalifikacje pedagogiczne, ew. ukończony kurs 

kwalifikacyjny w tym zakresie), 

 prześlą na adres Biura Rekrutacji w Raciborzu wymagane dokumenty. 

 

MIASTA ORGANIZACJI POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW 

PODYPLOMOWYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA STUDENTÓW NA 

POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH 

 

Informację o miastach, w których realizowane są poszczególne kierunki oraz minimalną liczbę 

studentów dla danego kierunku i miasta organizacji zajęć podano w poniższej tabeli: 
 

↓KIERUNEK STUDIÓW↓ 

↓RACIBÓRZ↓ 

Cena studiów: 

3.300 zł 

↓WŁOSZCZOWA↓ 

Cena studiów: 

3.800 zł 

↓RZESZÓW↓ 

Cena studiów: 

4.300 zł 

↓WARSZAWA↓ 

Cena studiów: 

4.300 zł 

Edukacja dla bezpieczeństwa  

z dydaktyką pierwszej pomocy 
PROWADZONE 

DLA MIN. 8 OS. 

PROWADZONE  

DLA MIN. 8 OS. 

PROWADZONE 

DLA MIN 10 OS. 

PROWADZONE 

DLA MIN 10 OS. 

Oligofrenopedagogika 

Edukacja i rehabilitacja osób  

z niepełnosprawnością 

intelektualną 

PROWADZONE 

DLA MIN 10 OS. 
- - - 

Terapia pedagogiczna 
PROWADZONE 
DLA MIN 10 OS. 

PROWADZONE DLA 
MIN 10 OS. 

- - 

Surdopedagogika z j. migowym 
PROWADZONE 

DLA MIN 10 OS. 
- - - 

Zarządzanie w oświacie 
PROWADZONE 
DLA MIN 10 OS. 

PROWADZONE DLA 
MIN 10 OS. 

- - 

Socjoterapia z doradztwem 

psychoseksualnym 
PROWADZONE 
DLA MIN 10 OS. 

- - - 

Dydaktyka języka angielskiego  

w zintegrowanej edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

PROWADZONE 

DLA MIN 10 OS. 
- - - 

Tyflopedagogika z systemem 

komunikacji z 

głuchoniewidomymi 

PROWADZONE 

DLA MIN 10 OS. 
- - - 

 

 

WSPARCIE DLA STUDENTÓW W CZASIE TRWANIA ZJAZDÓW 

Podczas organizacji zajęć stacjonarnych istnieje możliwość kontaktu z moderatorem studiów, 

w każdym mieście realizacji zajęć. Podczas pierwszego zjazdu organizacyjnego, studenci 

otrzymają specjalny informator, gdzie znajdować się będzie m.in. numer telefonu moderatora 

studiów. 

W dniach od poniedziałku do czwartku (w godz. 10.00-16.30), wszyscy studenci mogą załatwić 

wszelkie sprawy, dzwoniąc do naszego 

Biura Rekrutacji i Obsługi Studentów IDN 32 415 07 97 
 

Istnieje także możliwość kontaktu mailowego. Odpowiednie maile dla danego kierunku 

studiów są podawane podczas pierwszego zjazdu organizacyjnego. 

 



ZASADY ZAPISÓW NA STUDIA 

Każda osoba zainteresowana zapisaniem się na wybrany kierunek studiów jest proszona o: 

 wypełnienie kwestionariusza ONLINE na naszej stronie, 

 dołączenie do kwestionariusza ONLINE kopii dokumentów (dyplom ukończenia 

studiów wyższych, kopia dowodu osobistego). 

Podczas zjazdu inauguracyjnego należy przekazać 2 zdjęcia legitymacyjne (zdjęcia muszą być 

opisane, tj. imię i nazwisko oraz kod studiów). Zdjęcia należy przekazywać w zaklejonej i 

opisanej kopercie (imię i nazwisko oraz kod studiów). 

 

Wszystkie dokumenty można także przesyłać zwykłą pocztą na poniższy adres: 

 

INSTYTUT DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

Biuro Rekrutacji 

ul. Wojska Polskiego 2/1 

47-400 Racibórz 

 

REALIZATOR I ORGANIZATOR STUDIÓW 

Realizatorem zajęć jest Instytut Doskonalenia Nauczycieli w Raciborzu, który jest 

ogólnopolską placówką doskonalenia nauczycieli. Studia są organizowane na podstawie 

współpracy pomiędzy Instytutem Doskonalenia Nauczycieli w Raciborzu i Wyższą Szkoła 

Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Uczelnia ta 

posiada uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych. 

Instytut Doskonalenia Nauczycieli w Raciborzu współpracuje z uczelnią od wielu lat. Od 2014 

roku, w wyniku zacieśnienia współpracy pomiędzy wyżej wymienionymi jednostkami, 

uczelnia powołała w Raciborzu Filię Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły 

Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych. Filia została powołana w 

siedzibie Instytutu Doskonalenia w Raciborzu, przy ul. Wojska Polskiego 2/1. 

 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI NA STUDIA 

Wszelkie sprawy związane z rekrutacją na studia podyplomowe w miastach 

 Racibórz, 

 Włoszczowa, 

 Rzeszów, 

 Warszawa, 

można załatwić telefonicznie lub mailowo. 

 

Obsługa telefoniczna 

32 415 07 97 

(od poniedziałku do czwartku, w godz. 10.00 – 16.30) 

 

E-mail  

rekrutacja@polskaedukacja.pl (odpowiadamy na maile do 2-ch dni) 

 

TERMINY ZASADY PŁATNOŚCI ZA STUDIA 

Za studia można wnosić opłaty: 

 jednorazowo, 

 w 3-ch ratach, 

 w 5 ratach, 

 w 10 ratach ( na podstawie zgody kierownika studiów podyplomowych). 

 



Terminy płatności określa poniższa tabela: 

 
↓1 RATA↓ ↓3 RATY↓ ↓5 RAT↓ ↓INNE↓ 

Do 10.11.2015 

Rata 1 – 10.11.2015 

Rata 2 – 10.02.2016 

Rata 3 – 10.05.2016 

Rata 1 – 10.11.2015 

Rata 2 – 10.01.2016 

Rata 3 – 10.03.2016 

Rata 4 – 10.04.2016 

Rata 5 – 10.05.2016 

Można indywidualnie ustalić 

inne zasady płatności – do 10 

rat. 

 

RACHUNEK BANKOWY DO WPŁAT CZESNEGO 

Obsługę finansową i księgową studiów zapewnia organ prowadzący i założyciel Instytutu 

Doskonalenia Nauczycieli. Numer rachunku bankowego, do prawidłowego dokonywania 

wpłat, jest podawany podczas zjazdu inauguracyjnego, w specjalnym informatorze. 

 

FAKTURY ZA STUDIA 

Wszystkie faktury są wystawiane automatycznie, zgodnie z terminami określonymi w tym 

informatorze i zgodnie z tym, jaki system płatności wybrał student (płatność jednorazowa lub 

ratalna). 

Faktury są wystawiane na 7 przed obowiązującym terminem płatności, aby student mógł 

wykonać przelew w wyznaczonym czasie. 

Brak zapłaty czesnego powoduje naliczenie odsetek urzędowych od tzw. płatności 

przeterminowanych. 

Wszystkie faktury są wystawiane w formie elektronicznej i przesyłane na adres e-mail studenta, 

aby ten mógł wydrukować fakturę i np. przedłożyć ją organowi, który finansuje studia dla danej 

osoby. 

Faktury elektroniczne są ważnym dokumentem księgowy, zgodnie z przepisami określonymi 

przez Ministra Finansów RP. 

 

REZYGNACJA ZE STUDIÓW 

Do czasu rozpoczęcia pierwszych zajęć studiów, każda osoba, która złożyła dokumenty o 

przyjęcie na studia może zrezygnować ze studiów, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. 

Po rozpoczęciu zajęć studiów, istnieje możliwość rezygnacji ze studiów jeśli student prześle 

listem poleconym swoją rezygnację na adres Biura Rekrutacji prowadzonego przez Instytut 

Doskonalenia Nauczycieli w Raciborzu. 

 

W przypadku rezygnacji ze studiów po ich rozpoczęciu, student jest zobowiązany do wniesienia 

następujących opłat za studia, które to opłaty zostały określone w poniższej tabeli: 
 

 

KOSZTY 

REZYGNACJI 

PRZESŁANEJ 

PRZED  

1 ZJAZDEM 

KOSZTY REZYGNACJI 

PRZESŁANEJ DO DNIA 

10.11.2015 

KOSZTY REZYGNACJI 

PRZESŁANEJ DO DNIA 

10.02.2016 

KOSZTY REZYGNACJI 

PRZESŁANEJ DO DNIA 

10.04.2016 

BEZPŁATNIE 
30%  

OPŁATY ZA STUDIA 

60%  

OPŁATY ZA STUDIA 

90%  

OPŁATY ZA STUDIA 
 

 

Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: 

 

Instytut Doskonalenia Nauczycieli 

Wojska Polskiego 2/1 

47-400 Racibórz 

z dopiskiem na kopercie: 

REZYGNACJA 



 

W swoim piśmie, student podaje następujące informacje: 

 imię i nazwisko, 

 pełny adres korespondencyjny, 

 kod studiów, 

 kierunek studiów, 

 powód rezygnacji ze studiów. 

 

O przyjęciu rezygnacji decyduje data stempla pocztowego. 

 

ZJAZDY STACJONARNE 

Prócz realizacji zajęć na platformie e-learning (w dowolnym czasie), student bierze udział w 

następującej liczbie zajęć stacjonarnych: 

 1 zjazd organizacyjno-dydaktyczny (1 dzień), 

 5 zjazdów dydaktycznych (każdy zjazd trwa 2 dni), 

 1 zjazd dydaktyczny (konsultacje prac – zjazd 1 dzień), 

 1 zjazd egzaminacyjno-ewaluacyjny (1 dzień). 

 

ZAJĘCIA E-LEARNINGOWE – NA PLATFORMIE EDUKACJI ZDALNEJ 

Dostęp do materiałów edukacyjnych, które zostały zamieszczone na platformie e-learningowej 

są udostępniane studentom pomiędzy 1 a 10 grudnia. 

 

ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW W RAMACH BLOKÓW EDUKACYJNYCH 

Podstawą zaliczenia poszczególnych przedmiotów i bloków edukacyjnych jest obecność i 

aktywne uczestnictwo w zajęciach. Nieobecność większa niż 50% czasu zajęć stacjonarnych 

jest równoznaczna z obowiązkiem napisania pracy zaliczeniowej z danego przedmiotu lub 

całego bloku edukacyjnego. Praca może mieć formę prezentacji multimedialnej, konspektu 

zajęć lub artykułu naukowe, na temat wskazany przez kierownika studiów podyplomowych. 

Przedmioty i bloki edukacyjne są zaliczane bez wskazania oceny. 

 

EGZAMINY KOŃCOWE I ZASADY UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Zasady ukończenia studiów określono szczegółowo w każdej ofercie danego kierunku studiów. 

 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UKOŃCZENIE STUDIÓW 

W dniu zdania egzaminu dyplomowego, absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu 

studiów i zdaniu egzaminu końcowego, które zachowuje ważność do czasy wydania 

świadectwa o ukończeniu studiów podyplomowych. 

Do dnia 20 września zostanie dla studenta przygotowane świadectwo o ukończeniu studiów 

podyplomowych, zgodnie z właściwymi przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Narodowego 

RP, na druku określonym przez uczelnię. 

Każdy absolwent studiów otrzymuje 2 druki świadectwa o ukończeniu studiów 

podyplomowych. 

Jeśli student, w trakcie procesu edukacyjnego zdał specjalne egzaminy w danych zakresach 

(zgodnie z ofertą) edukacyjnych, to otrzymuje dodatkowe zaświadczenia i certyfikaty, które 

zostały wskazane w ofercie danych studiów. 

 

WYKŁADOWCY STUDIÓW 

Wykładowcami na wszystkich naszych studiach są przede wszystkim specjaliści-praktycy, 

wybitni naukowcy, dydaktycy, terapeuci i specjaliści, którzy łączą działalność dydaktyczną na 

uczelni lub w innych placówkach edukacyjnych z praktyką zawodową. Nie zatrudniamy 



wykładowców, którzy wyłącznie pracują na uczelniach, gdyż uważamy, że podstawą 

kształcenia podyplomowego jest edukacja praktyczna. 

 

ZAŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW 

Po przesłaniu kompletu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, każda osoba 

otrzymuje zaświadczenie o przyjęciu na studia podyplomowe. 

Dodatkowo na prośbę studenta – wystawia się zaświadczenie, że dana osoba jest studentem 

studiów podyplomowych oraz wskazuje termin ukończenia studiów. 

Wystawiamy także stosowne zaświadczenia do ZUS i innych organów państwowych. 

 

 

 

 


