Załącznik nr 31 do uchwały nr 70/IX/2020
Senatu UJ z dnia 30 września 2020 r.

Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Matematyki i Informatyki

Nazwa studiów podyplomowych

Analiza biznesowa

Ogólny opis studiów podyplomowych
Studia skierowane są do osób stawiających pierwsze kroki w roli analityka biznesowego, a także do osób spoza branży IT zainteresowanych zdobyciem
wiedzy dotyczącej pracy i warsztatu analityka biznesowego. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w roli analityka biznesowego
poprzez dostarczenie podstaw wiedzy w zakresie analizy procesów biznesowych oraz kompetencji miękkich. Podczas studiów szczególny nacisk
kładziony jest na dostarczanie wiedzy poprzez doświadczenie. Zajęcia koncentrują się na rozwoju warsztatu analitycznego uczestników oraz
praktycznych umiejętności twardych i miękkich. Analityk biznesowy to osoba działająca na styku IT i biznesu. Kompetencje analityczne są niezbędne
m.in. w sektorach: informatycznym, finansowym, ubezpieczeniowym, energetycznym i wielu innych. Skuteczny analityk łączy kompetencje merytoryczne
z silnymi umiejętnościami komunikacyjnymi, występuje w roli eksperta dziedzinowego, a jednocześnie negocjatora, czy facylitatora. Analityk jest
kluczową osobą w projekcie bezpośrednio wpływającą na jego powodzenie.
Studia mają w przeważającej mierze charakter praktyczny i warsztatowy, co sprzyja efektywnemu i skutecznemu uczeniu się.
Dla chętnych słuchaczy istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego IREB Foundation Level po promocyjnej cenie (740 PLN brutto)

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.
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LP

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:

odniesienie do efektów z PRK

ma wiedzę w zakresie metodyk zwinnych
P7U_W, P7S_WG
ma wiedzę w zakresie zwinnego gromadzenia i zarządzania wymaganiami
P7U_W, P7S_WG
zna i rozumie proces wytwarzania oprogramowania w podejściu Agile, w szczególności w metodyce SCRUM
P7U_W, P7S_WG
zna i rozumie rolę analityka w zespole scrumowym
P7U_W, P7S_WG
zna i rozumie elementy notacji BPMN
P7U_W, P7S_WG
ma wiedzę w zakresie zasad modelowania w notacji BPMN
P7U_W, P7S_WG
ma wiedzę w zakresie zagadnień wymaganych do egzaminu IREB na poziomie podstawowym
P7U_W, P7S_WG
zna i rozumie założenia cetyfikacji IREB
P7U_W, P7S_WG
ma wiedzę w zakresie podstaw teoretycznych analizy biznesowej
P7U_W, P7S_WG
zna i rozumie procesy i czynności analizy biznesowej
P7U_W, P7S_WG
zna i rozumie elementy notacji UML
P7U_W, P7S_WG
ma wiedzę w zakresie zasad modelowania w notacji UML
P7U_W, P7S_WG
ma wiedzę w zakresie zasad skutecznej komunikacji oraz sposobów wywierania wpływu i perswazji
P7U_W, P7S_WG, P7S_WK
ma wiedzę w zakresie sposobów poprawienia produktywności osobistej
P7U_W, P7S_WG, P7S_WK
ma wiedzę w zakresie sposobów twórczego rozwiązywania problemów
P7U_W, P7S_WG, P7S_WK
ma wiedzę w zakresie technik sprzedawania usług i produktów
P7U_W, P7S_WG
zna pojęcie User Experience i wie co wpływa na kreowanie doświadczeń użytkownika
P7U_W, P7S_WG
wie jak zbudować architekturę informacji a następnie przygotować projekt graficzny interfejsu w aplikacji Sketch lub Adobe
XD P7S_WG
P7U_W,
zna narzędzia badań ilościowych oraz dobre praktyki w przeprowadzaniu badań jakościowych z użytkownikami
P7U_W, P7S_WG
wie jaka jest specyfika projektowania pod urządzenia mobilne i na komputery osobiste
P7U_W, P7S_WG
ma wiedzę w zakresie podstawowych technik analitycznych
P7U_W, P7S_WG
ma wiedzę w zakresie istnienia technik zaawansowanych analitycznych i wie gdzie pozyskać wymagane informacje o technikach
P7U_W, P7S_WG
ma wiedzę w zakresie zasad stosowania poszczególnych technik analitycznych
P7U_W, P7S_WG

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:

U1 potrafi zbudować mapę produktu i wykorzystywać ją do planowania jego rozwoju (Story Mapping)
U2 potrafi tworzyć wartościowe historyjki użytkownika, wykorzystując zasadę INVEST
potrafi korzystać z narzędzi wspierających gromadzenie i zarządzanie wymaganiami (JIRA, Confluence,
U3
Trello, Enterprise Architect)
U4 potrafi zamodelować procesy biznesowe w notacji BPMN
U5 potrafi poddać analizie diagramy BPMN i wskazać potencjalne obszary poprawy procesu biznesowego
U6 potrafi sklasyfikować wymagania zgodnie z wytycznymi IREB
U7 potrafi określić kontekst systemu i granice systemu
U8 potrafi pozyskiwać, analizować, dokumentować wymagania zgodnie z wytycznymi IREB
U9 potrafi wyjaśnić koncepcje i pojęcia analizy biznesowej
U10 potrafi dostosować proces analizy biznesowej do danego kontekstu
U11 ma umiejętność planowania i organizowania procesu analizy biznesowej

odniesienie do efektów z PRK

P7U_U, P7S_UW
P7U_U, P7S_UW
P7U_U, P7S_UW
P7U_U, P7S_UW
P7U_U, P7S_UW
P7U_U, P7S_UW
P7U_U, P7S_UW
P7U_U, P7S_UW
P7U_U, P7S_UW
P7U_U, P7S_UW
P7U_U, P7S_UW

U12 potrafi przeprowadzić pełny proces analizy biznesowej, którego efektem jest specyfikacja/model wymagań
P7U_U, P7S_UW
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potrafi wybrać odpowiednie w danym kontekście diagramy UML
potrafi zamodelować aspekty statyczne i dynamiczne systemów w notacji UML
potrafi opracować diagramy przypadków użycia, aktywności i stanów opisujące zachowanie systemu
potrafi poznać samego siebie poprzez test osobowości NEO-FFI
posługuje się czynnikami skutecznej komunikacji
umie prowadzić spotkania
posiada umiejętność budowania relacji, dostrajania się fizycznego i mentalnego
potrafi zarządzać czasem
umie budować strategię, cechuje się Inteligencją działania
umie odkrywać cele, fakty, problemy, pomysły, rozwiązania, zadawać pytania
potrafi rozpoznawać i zaspokajać potrzeby i pragnienia klienta; potrafi zachwycać klienta
potrafi zbudować interaktywne prototypy aplikacji i przetestować je z użytkownikami końcowymi

U25

umie dobrać technikę do potrzeby, projektu i etapu prac; potrafi w praktyce zastosować wybraną technikę i
wykorzystać zebrane dane
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Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:
ma świadomość ważności i zrozumienie roli analityka w zespole scrumowym
ma świadomość wagi ciągłej współpracy z klientem i zespołem przy tworzeniu wartościowych rozwiązań
wykazuje gotowość do ciągłego poszerzania wiedzy i nabywania nowych kwalifikacji
ma świadomość ważności i zrozumienie znaczenia certyfikacji analityków
ma świadomość ważności i zrozumienie procesu analizy biznesowej
ma świadomość ważności i zrozumienie umiejętności miękkich w pracy analityka
wykazuje gotowość budowania relacji
ma świadomość ważności i zrozumienie wywierania wpływu
ma świadomość niezbędnych ról wymaganych do stosowania technik analitycznych
potrafi zaangażować interesariuszy
potrafi przekazać wiedzę w zakresie stosowanej techniki interesariuszom i przedstawić wyniki

P7U_U, P7S_UW
P7U_U, P7S_UW
P7U_U, P7S_UW
P7U_U, P7S_UW
P7U_U, P7S_UW, P7S_UO
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odniesienie do efektów z PRK
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Załącznik nr 32 do uchwały nr 70/IX/2020
Senatu UJ z dnia 30 września 2020 r.

Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Matematyki i Informatyki

Nazwa studiów podyplomowych

Inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu

Ogólny opis studiów podyplomowych
Są to studia doskonalące, kształtujące umiejętność programowania, administrowania systemami operacyjnymi, zarządzania bazami danych. Absolwent
posiada szeroką wiedzę ze współczesnych dziedzin informatyki i, w zależności od wyboru przedmiotów, jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej
w dziedzinach takich jak: administracja serwerem (Windows lub UNIX), systemy zarządzania bazami danych, programowanie.
Absolwent zna wszelkie aspekty produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wytworzenie, aż do jego wdrażania i
administrowania. Absolwent jest przygotowany do pracy w zespołach zajmujących się zaawansowanymi technologiami projektowania i wytwarzania
oprogramowania, projektowania i wdrażania baz danych, jak również wybranych elementów zarządzania projektem informatycznym.
Absolwent posiada solidną wiedzę na temat administracji serwerami: od instalacji, konfiguracji i backupów po zaawansowane zagadnienia
bezpieczeństwa, wydajności i replikacji.
Kadrę dydaktyczną stanowią nauczyciele dydaktyczni z wieloletnim doświadczeniem, a wszystkie zajęcia konwersatoryjne mają formę zajęć
praktycznych w laboratoriach komputerowych.

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:

zna architekturę systemów operacyjnych
zna podstawowe narzędzia wspomagające pracę informatyka
posiada wiedzę na temat współbieżności, bezpieczeństwa, zarządzania pamięcią
posiada wiedzę w zakresie organizacji projektu, analizy, testowania
zna podstawowe techniki modelowania struktury i zachowania
posiada podstawową wiedzę w zakresie sieci komputerowych, bezpieczeństwa
zna podstawowe techniki szeregowania zadań, synchronizacji i unikania konfliktów pomiędzy procesami
posiada podstawową wiedzę w zakresie systemów baz danych
zna metody projektowania i programowania obiektowego
posiada wiedzę na temat architektury biznesu, wzorców biznesowych
zna podstawowe narzędzia wspomagające pracę informatyka
posiada podstawową wiedzę w zakresie algorytmiki, złożoności, kryptografii, systemów rozproszonych,
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Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:
potrafi efektywnie posługiwać się systemami operacyjnymi, administrować SO
umie projektować oprogramowanie zgodnie z metodyką obiektową
potrafi zaproponować rozwiązanie dla prostego problemu i przedstawić jego opracowanie
potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami współpracy grupowej
umie posługiwać się wzorcami projektowymi
potrafi posługiwać się typowymi narzędziami środowiska programistycznego
potrafi tworzyć relacyjne bazy danych
umie korzystać z narzędzi baz danych SQL Server

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:

K1 zdaje sobie sprawę z konieczności adaptowania swojej wiedzy do zmian cywilizacji
K2 ma świadomość doskonalenia się w zakresie inżynierii przez całe życie

odniesienie do efektów z PRK

P7U_W, P7S_WG
P7U_W, P7S_WG
P7U_W, P7S_WG
P7U_W, P7S_WG
P7U_W, P7S_WG
P7U_W, P7S_WG
P7U_W, P7S_WG
P7U_W, P7S_WG
P7U_W, P7S_WG
P7U_W, P7S_WK
P7U_W, P7S_WK
P7U_W, P7S_WG

odniesienie do efektów z PRK

P7U_U, P7S_UW
P7U_U, P7S_UW
P7U_U, P7S_UW
P7S_UO, P7S_UW
P7U_U, P7S_UW
P7U_U, P7S_UW
P7U_U, P7S_UW
P7U_U, P7S_UW

odniesienie do efektów z PRK

P7S_KR
P7S_KK

Załącznik nr 33 do uchwały nr 70/IX/2020
Senatu UJ z dnia 30 września 2020 r.

Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Matematyki i Informatyki

Nazwa studiów podyplomowych

Programowanie urządzeń mobilnych

Ogólny opis studiów podyplomowych
Są to studia doskonalące, kształtujące umiejętność projektowania, implementowania i wdrażania programów na platformy mobilne. Absolwent posiada
umiejętność projektowania, tworzenia, uruchamiania i testowania oprogramowania dla urządzeń mobilnych w dwóch najpopularniejszych systemach
Android i Apple iOS.
Studia podyplomowe na kierunku informatyka realizowane są wg nowoczesnych i ciągle uaktualnianych planów i programów studiów, których cele i
efekty kształcenia uwzględniają wymogi rynku pracy. Wydział dysponuje bardzo kompetentną kadrą naukowo-dydaktyczną, współpracuje z ekspertami z
danej dziedziny oraz posiada bardzo dobrze wyposażone pracownie i laboratoria komputerowe.

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.
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Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:
zna techniki projektowania i programowania obiektowego
zna wybrane narzędzia (języki programowania) i koncepcje (programowanie obiektowe, wzorce)
zna podstawowe metody programowania w systemie Apple iOS
zna podstawowe metody programowania w systemie Android
posiada wiedzę na temat funkcjonalności urządzeń mobilnych, bezpieczeństwa i przechowywania danych
zna wybrane techniki łączności i synchronizacji

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:
posługuje się podstawowymi technikami programowania obiektowego i wykorzystuje wzorce projektowe
potrafi programować w nowoczesnym języku programowania
posiada umiejętność programowania w Swift
posiada umiejętność programowania w systemie Android
potrafi posługiwać się istniejącym oprogramowaniem przeznaczonym na urządzenia mobilne
posiada umiejętność przygotowania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych
potrafi ustnie i pisemnie przedstawiać opracowanie rozwiązania prostego problemu

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:

K1 zdaje sobie sprawę z konieczności adaptowania swojej wiedzy do zmian cywilizacji
K2 ma świadomość doskonalenia się w zakresie programowania urządzeń mobilnych przez całe życie

odniesienie do efektów z PRK

P7U_W, P7S_WG
P7U_W, P7S_WG
P7U_W, P7S_WG
P7U_W, P7S_WG
P7U_W, P7S_WG
P7U_W, P7S_WG

odniesienie do efektów z PRK

P7U_U, P7S_UW
P7U_U, P7S_UW
P7U_U, P7S_UW
P7U_U, P7S_UW
P7U_U, P7S_UW
P7U_U, P7S_UW
P7U_U, P7S_UW

odniesienie do efektów z PRK

P7S_KR
P7S_KK

Załącznik nr 34 do uchwały nr 70/IX/2020
Senatu UJ z dnia 30 września 2020 r.

Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Matematyki i Informatyki

Nazwa studiów podyplomowych

Testowanie oprogramowania

Ogólny opis studiów podyplomowych
Kierunek studiów powstał w efekcie ścisłej współpracy Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ z grupą doświadczonych praktyków
zajmujących się zarządzeniem jakością w projektach software’owych oraz rekrutacją i edukacją testerów oprogramowania, analityków i
menadżerów testów. Propozycja skierowana jest do osób odpowiedzialnych za zapewnianie i kontrolę jakości systemów software’owych, pozostałych
pracowników firm informatycznych oraz wszystkich rozważających wybór nowej ścieżki kariery związanej z profesjonalnym zapewnianiem jakości
oprogramowania. Słuchacze poznają techniki i narzędzia stosowane w testach manualnych i automatycznych, ich
wykorzystanie do testowania aplikacji desktopowych, webowych i mobilnych, nauczą się jak dokumentować efekty swojej pracy oraz jak zarządzać
procesem testowym. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów i w przeważającej części opierają się na ćwiczeniach praktycznych. Kadrę
dydaktyczną stanowią praktycy z firm z branży IT z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze testowania i zapewniania jakości
oprogramowania. Większość ćwiczeń i laboratoriów ma formę zajęć praktycznych w laboratoriach komputerowych.
Dla chętnych słuchaczy istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego ISTQB Certyfikowany Tester - Poziom Podstawowy ze zniżką, ze
względu na umowę ze Stowarzyszeniem Jakości Systemów Informatycznych. Cena egzaminu: 640 PLN (cena rynkowa: 800 PLN).

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.
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Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:
ma wiedzę w zakresie podstaw testowania i zapewniania jakości oprogramowania
zna i rozumie potrzebę wdrożenia procesu testowego w firmie
ma wiedzę w zakresie technik projektowania testów
ma wiedzę w zakresie zarządzania procesem testowym
zna i rozumie potrzebę dokumentowania procesu testowego
ma wiedzę w zakresie automatyzacji testów
ma wiedzę dotyczącą ról w projekcie testowym oraz możliwych ścieżek kariery

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:
potrafi projektować, implementować i wykonywać efektywne przypadki testowe
potrafi analizować wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne pod kątem defektów
potrafi opracować plan testów
potrafi zautomatyzować testy nadające się do automatyzacji
potrafi zaplanować, przygotować i skonfigurować środowisko testowe
potrafi przeprowadzać nadzór i kontrolę nad przebiegiem procesu testowego
potrafi zarządzać zespołem testerów w organizacji
potrafi efektywnie komunikować się ze wszystkimi interesariuszami w projekcie

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:

K1 ma świadomość doskonalenia się w zakresie testowania przez całe życie
K2 rozumie potrzebę efektywnej komunikacji z współpracownikami i klientem
K3 ma świadomość konieczności zachowania w pracy testera zasad etyki zawodowej

odniesienie do efektów z PRK

P7U_W, P7S_WG
P7U_W, P7S_WG
P7U_W, P7S_WG
P7U_W, P7S_WG
P7U_W, P7S_WK
P7U_W, P7S_WG
P7U_W, P7S_WK

odniesienie do efektów z PRK

P7U_U, P7S_UW
P7U_U, P7S_UW
P7U_U, P7S_UW
P7U_U, P7S_UW
P7U_U, P7S_UW
P7U_U, P7S_UW
P7U_U, P7S_UW, P7S_UO
P7S_UO, P7S_UU

odniesienie do efektów z PRK

P7U_K, P7S_KR
P7S_KK, P7U_K
P7S_KO

Załącznik nr 35 do uchwały nr 70/IX/2020
Senatu UJ z dnia 30 września 2020 r.

Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa studiów podyplomowych

Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej

Ogólny opis studiów podyplomowych
Studia podyplomowe Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej kierowane są do osób pełniących lub przygotowujących się do sprawowania funkcji
kierowniczych w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami
zdrowotnymi, zdrowiem środowiskowym oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w ochronie zdrowia. Jednostką prowadzącą studia
podyplomowe jest Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM.
Celem studiów podyplomowych jest nabycie przez Słuchacza nowoczesnej wiedzy i praktycznych umiejętności
w zakresie zarządzania: organizowania, koordynowania i monitorowania działalności podmiotów leczniczych. Program studiów nakierowany jest na
wykształcenie u słuchaczy umiejętności: rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania strategii rozwojowej, sprawnego podejmowania decyzji
i skutecznego kierowania zespołami pracowników.
Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP

1
2
3
4

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:
Posiada pogłębioną wiedzę na temat organizacji i finansowania systemów ochrony zdrowia w Polsce i na
świecie
Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie zagadnień prawno-ekonomicznych w aspekcie
funkcjonowania sektora ochrony zdrowia i podmiotów w nim działających
Wykazuje znajomość zasad planowania badań oraz nowoczesnych technik zbierania danych i narzędzi
badawczych
Posiada wiedzę o narzędziach informacyjnych i informatycznych możliwych do wykorzystania przy
zarządzaniu jednostkami opieki zdrowotnej

5

Posiada wiedzę o zintegrowanych systemach zarządzania w sytuacjach kryzysowych i źródłach informacji

6

Rozumie rolę instytucji funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia w obszarze: opieki, promocji, nadzoru,
planowania

7

Zna zasady i uwarunkowania alokacji środków na wszystkich poziomach organizacyjnych ochrony zdrowia

9
10

Posiada wiedzę na temat uwarunkowań i metod planowania i zarządzania strategicznego na różnych
poziomach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia
Zna zasady procedury akredytacyjnej zakładów opieki zdrowotnej
Zna techniki i metody kontraktowania usług zdrowotnych on-line oraz metody i techniki ich rozliczania

11

Posiada wiedzę na temat czynników warunkujących skuteczne i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi

12

Zna zasady udostępniania, wykorzystania i ochrony zasobów informacyjnych w sektorze ochrony zdrowia

8

13
14
15
16
17

LP

1
2
3
4
5
6
7

Posiada wiedzę o źródłach informacji naukowej i profesjonalnej oraz koncepcjach tworzenia możliwych
modeli przepływu informacji w ochronie zdrowia oraz rozwiązań przyjętych w Polsce
Posiada wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących systemu obiegu dokumentów elektronicznych w
ochronie zdrowia
Zna uregulowania prawne dotyczące działań leczniczych (udzielanie świadczeń zdrowotnych, standardy,
zasady prawne, gwarancje prawne, prawo do ochrony zdrowia w regulacjach i w praktyce funkcjonowania),
Zna metody analiz ekonomicznych stosowane w ochronie zdrowia
Posiada pogłębioną wiedzę na temat nowoczesnych metod zarządzania lekami w szpitalu i lecznictwie
ambulatoryjnym

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:
Potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej pracy projektowej zawierającej
opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych
badań
Planuje, wdraża, monitoruje, ewaluuje i ocenia programy w restrukturyzacji jednostek
Potrafi wyciągać wnioski dotyczące wpływu polityki zdrowotnej państwa na funkcjonowanie jednostek
opieki zdrowotnej
Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenia
procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie
Potrafi pracować w grupie nad strategią wybranego problemu dotyczącego zdrowia publicznego
Umie wykorzystać narzędzia i metody analizy strategicznej, przeprowadzić analizę strategiczną, napisać plan
strategiczny i krytycznie analizować treść planów strategicznych zakładów opieki zdrowotnej i innych
podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia
Potrafi analizować i ocenić sytuację finansową jednostki opieki zdrowotnej i sporządzić biznes plan

odniesienie do efektów z PRK

P7S_WG
P7S_WK
P7S_WG
P7S_WG
P7S_WK
P7S_WK
P7S_WK
P7S_WK
P7S_WG
P7S_WG
P7S_WK
P7S_WG
P7S_WG
P7S_WK
P7S_WK
P7S_WG
P7S_WG

odniesienie do efektów z PRK

P7S_UW
P7S_UW
P7S_UW
P7S_UW
P7S_UO

P7S_UW
P7S_UW

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

LP
1
2
3
4
5

Posiada umiejętność doboru i wykorzystywania narzędzi informatycznych wykorzystywanych w jednostkach
ochrony zdrowia
Posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej do wdrażania w jednostkach ochrony zdrowia
struktur bezpieczeństwa danych osobowych w tym medycznych
Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do planowania, wdrażania i monitorowania procesu
zmiany w jednostkach opieki zdrowotnej
Potrafi dokonać oceny potrzeb modernizacyjnych i inwestycyjnych jednostek ochrony zdrowia
Posiada umiejętność praktycznego wykorzystania narzędzi do budowania wizerunku i promocji jednostki
opieki zdrowotnej
Umie dostosowywać regulacje wewnętrzne dotyczące działania jednostki do zmieniających się
uwarunkowań prawnych systemu zdrowotnego
Potrafi stosować techniki skutecznego negocjowania i budować pozytywne relacje międzyludzkie w
organizacji
Cechuje się skutecznością w zarządzaniu czasem własnym i współpracowników
Potrafi odpowiedzialnie projektować zadania, przeznaczone dla kierowanej przez siebie grupy i wyjaśnić
wymagania stawiane personelowi i uwarunkowania planowania pracy zespołu w celu zapewnienia realizacji
potrzeb klientów/pacjentów
Potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje
stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając zalety i wady różnych rozwiązań

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:
Zna poziom swoich kompetencji, współpracuje w zespole interdyscyplinarnym, zgodnie z zasadami etyki
zawodowej i uregulowaniami prawnymi
Ma świadomość pełnionej roli społecznej
Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje umiejętności analityczne korzystając z
obiektywnych źródeł informacji oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozstrzygania
praktycznych problemów
Przestrzega zasad etycznych obowiązujących w organizacji i pracy innych ludzi, mając na uwadze
patologiczne zjawiska, mogące wystąpić w miejscu pracy
Wykazuje gotowość rozwiązywania problemów organizacyjnych, w tym rozwiązywania konfliktów i
kształtowania pozytywnych relacji z podmiotami współpracującymi

P7S_UW
P7S_UW
P7S_UW
P7S_UW
P7S_UK
P7S_UW
P7S_UK
P7S_UU

P7S_UO
P7S_UK

odniesienie do efektów z PRK

P7S_KO
P7S_KR

P7S_KK
P7S_KO
P7S_KR

Załącznik nr 36 do uchwały nr 70/IX/2020
Senatu UJ z dnia 30 września 2020 r.

Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Polonistyki

Nazwa studiów podyplomowych

Edytorstwo - Redakcja tekstu

Ogólny opis studiów podyplomowych
Celem studiów podyplomowych: EDYTORSTWO - REDAKCJA TEKSTU jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych absolwentów wyższych uczelni,
którzy posiadają dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie każdej specjalności. Studia są przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych
pracą w wydawnictwie, bądź współpracą z wydawnictwem, które pragną się wyspecjalizować w redagowaniu publikacji. Program studiów obejmuje
całokształt wiedzy merytorycznej w zakresie redakcji naukowej, redakcji technicznej, grafiki książki, poligrafii, bibliografii, prawa autorskiego, składu
książki, projektowania publikacji. Jest to wiedza potrzebna dla uzyskania kompetencji niezbędnych podczas wykonywania wszystkich prac
przygotowawczych służących wydaniu publikacji. Jest to oferta dla absolwentów wyższych uczelni, którzy pragną przygotować się do pracy na
stanowiskach redaktorskich, bądź zdobytą wiedzę wykorzystać we własnych przedsięwzięciach gospodarczych o profilu wydawniczym.

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP

W1
W2
W3
W4
W5

LP

U1
U2
U3
U4
U5
U6

LP
1
2
3
4
5

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:
ma znajomość zasad opracowania merytorycznego, naukowego, językowego i technicznego tekstów różnego
typu
ma podstawową wiedzę w zakresie grafiki książki, redakcji technicznej i poligrafii pozwalającą na ocenę
projektu i analizę ścieżki jego realizacji
ma wiedzę z zakresu pracy wydawnictwa, rozumie prawa rządzące rynkiem wydawniczym i analizuje
repertuar wydawniczy
ma wiedzę z zakresu tekstologii i bibliografii pozwalającą na prawidłowe opracowanie tekstu
ma podstawową znajomość prawa autorskiego przydatną do pracy w wydawnictwie

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:
potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz innych właściwie dobranych źródeł; potrafi integrować
uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać
potrafi opracować publikację merytorycznie, wykonać redakcję, adiustację i korektę tekstu
umie wykonać projekt książki, zanalizować go pod względem zasad czytelności tekstu i opracować
publikację technicznie
potrafi wykonać makietę i złamać książkę w programie DTP, zgodnie z zasadami prawidłowego składu
umie używać języka XML i potrafi praktycznie wykorzystywać narzędzia nowoczesnych technologii
potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne
umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
osób
ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i
poszanowania różnorodności poglądów i kultur
ma świadomość że profesjonalizm polega na nieustannym podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych
uznaje, że praca w wydawnictwie jest pracą zespołową i sukces wydawniczy wymaga wysokich kompetencji
wszystkich pracowników
widzi rolę książki w życiu społecznym i przyjmuje odpowiedzialność za prawidłowe merytoryczne,
językowe, techniczne, graficzne i typograficzne jej przygotowanie

odniesienie do efektów z PRK

P6U_W
P6S_WK
P6S_WG
P6S_WK
P6S_WK

odniesienie do efektów z PRK

P6U_U
P6S_UW
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6U_U

odniesienie do efektów z PRK

P6U_K
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR
P6U_K

Załącznik nr 37 do uchwały nr 70/IX/2020
Senatu UJ z dnia 30 września 2020 r.

Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Polonistyki

Nazwa studiów podyplomowych

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Ogólny opis studiów podyplomowych
Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów studiów filologicznych, którzy chcą uzyskać dodatkową specjalizację w zakresie nauczania języka
polskiego jak obcego/drugiego. W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z zagadnieniami dydaktyki ogólnej: metodami nauczania języków obcych oraz
podstawami psychologicznymi i dydaktycznymi procesu kształcenia. Zajęcia z dydaktyki szczegółowej przybliżają uczestnikom zajęć sposoby nauczania
gramatyki i słownictwa, wymowy i pisowni. Pokazują także, jak rozwijać sprawności językowe (umiejętność rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i
pisania), wykorzystując, m.in., podejście interkulturowe. Słuchacze mają również możliwość w sposób praktyczny zweryfikować wiedzę i umiejętności
nabyte w toku kształcenia, planując i przeprowadzając lekcje z cudzoziemcami uczącymi się w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwenci studiów mogą wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy dydaktycznej za granicą (na lektoratach w
zagranicznych uczelniach, w polonijnych) oraz w kraju, ucząc dzieci cudzoziemców lub Polaków powracających zza granicy (w polskich szkołach) oraz
cudzoziemców coraz liczniej przyjeżdżających do Polski, by tutaj uczyć się, mieszkać i pracować (w rozmaitych szkołach językowych).

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8

LP

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:
w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu dydaktyki ogólnej i szczegółowej wsparte doświadczeniem w
ich praktycznym stosowaniu
w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu psychologii i pedagogiki pozwalające na rozumienie
procesów nauczania, uczenia się, oceniania
różnorodne uwarunkowania procesu kształcenia językowego; ma uporządkowaną wiedzę o jego
uczestnikach
terminologię wykorzystywaną do opisu procesu glottodydaktycznego
europejskie standardy nauczania języków obcych
zagadnienia dotyczące struktury i funkcji języka; zna mechanizm zmian językowych; posiada
uporządkowaną i usystematyzowaną wiedzę na ten temat
znaczenie ewaluacji w procesie kształcenia językowego; posiada uporządkowaną wiedzę o narzędziach
pomiaru i sposobach kontroli wyników
kwestie dotyczące zasad i norm etycznych, w tym zasad z zakresu ochrony praw autorskich oraz etyki
zawodu nauczyciela

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:

wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu glottodydaktyki w celu diagnozowania i analizy sytuacji
U1 dydaktycznych, tj. potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania
konkretnych działań/rozwiązań praktycznych
realizować kompleksowe zadania dydaktyczne w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego
U2 (tj. kształtowania kompetencji lingwistycznej, kulturowej, literackiej oraz rozwijania sprawności
językowych)
potrafi umiejętnie dobierać i wykorzystywać różnorodne materiały w celu efektywnej realizacji działań
U3 dydaktycznych; potrafi zaplanować proces kształcenia językowego dla grup uczących się o różnym poziomie
zaawansowania językowego
dobrać odpowiednie strategie do realizacji określonych działań praktycznych na różnych etapach procesu
U4
kształcenia językowego
U5 oceniać postępy uczących się, stosując różne sposoby ewaluacji
zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności zawodowe, wykorzystując różne źródła i nowoczesne
U6
technologie
sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie
U7
glottodydaktyki oraz z osobami pochodzącymi z różnych środowisk
potrafi w sposób spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i w piśmie na różne tematy z zakresu
U8
glottodydaktyki
U9 brać udział w dyskusji, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz o nich dyskutować
U10 pracować samodzielnie oraz działać zespołowo
U11 inspirować, planować i organizować proces uczenia się/nauczania innych osób
U12 kierować procesami uczenia się/nauczania
U13 wspierać samodzielność uczących się w zdobywaniu wiedzy
świadomie ocenić poziom swojej wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumiejąc konieczność ciągłego
U14
rozwoju sobistego i zawodowego
U15 dbać o doskonalenie swojego warsztatu dydaktycznego i pedagogicznego

odniesienie do efektów z PRK

P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WK

odniesienie do efektów z PRK

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW
P6S_UW
P6S_UW
P6S_UW
P6S_UK
P6S_UK
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UO
P6S_UO
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UU

LP

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:

K1 świadomej refleksji na temat znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
K2 analizy własnych działań dydaktycznych oraz wskazania obszarów wymagających modyfikacji
poszukiwania możliwości korygowania nieprawidłowych działań dydaktycznych i/lub pedagogicznych oraz
K3
optymalnych w danym kontekście rozwiązań praktycznych
rozumie znaczenie wartości, jaką jest język i jego znajomość; jest wrażliwy na problemy edukacyjne,
K4
angażuje się w działania służące ich rozwiązywaniu
świadomego podjęcia odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i
K5 świata; legitymowania się kompetencją międzykulturową; jest świadom(a) roli języka i kultury w integracji
społecznej i aktywnie współuczestniczy w tym procesie
K6 wykazuje troskę o poprawność języka w swoim środowisku społecznym i zawodowym
K7 dbałości o dorobek i tradycje zawodu nauczyciela języka

odniesienie do efektów z PRK

P6S_KK
P6S_KK
P6S_KK
P6S_KO

P6S_KO
P6S_KO
P6S_KR

Załącznik nr 38 do uchwały nr 70/IX/2020
Senatu UJ z dnia 30 września 2020 r.

Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Polonistyki

Nazwa studiów podyplomowych

Podyplomowe studium retoryki

Ogólny opis studiów podyplomowych
Podyplomowe Studium Retoryki działa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1995 roku. Powstało z inicjatywy dwóch uczelni:
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
Dysponując kilkunastoletnim doświadczeniem, oferujemy naukę na najwyższym poziomie, wypracowane metody szkolenia i niezawodną organizację
zajęć. Kształcimy w zakresie wystąpień publicznych, uczymy jak przemawiać i rozmawiać, jak być słuchanym i jak słuchać, jak przekonywać i jak nie
ulec manipulacji. Na podbudowie klasycznej retoryki i nowoczesnej teorii komunikacji uświadamiamy słuchaczom ich możliwości komunikacyjne:
pokazujemy ich mocne strony i punkty, które wymagają poprawy. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z tajnikami retoryki klasycznej i współczesnej,
kształcą i pogłębiają praktyczne umiejętności posługiwania się odpowiednimi narzędziami komunikacyjnymi. Chodzi bowiem nie tylko o poszerzenie
wiedzy w tym zakresie, ale przede wszystkim o to, by umieć radzić sobie w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych.
Studia w Podyplomowym Studium Retoryki skierowane są przede wszystkim do: prawników, księży, lekarzy, biznesmenów, nauczycieli, działaczy
organizacji społecznych, politycznych, urzędników państwowych różnego szczebla, rzeczników instytucji i firm oraz do wszystkich tych osób, które chcą
umieć pięknie i skutecznie posługiwać się słowem.

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:

W1 ma wiedzę w zakresie podstawowych pojęć retorycznych
W2 zna i rozumie podstawowe mechanizmy retoryczne
ma wiedzę o podstawowych zasadach (formalnych i pragmatycznych) związanych z wypowiadaniem się w
W3
sytuacjach publicznych
W4 ma wiedzę dotyczącą mechanizmów i strategii związanych z komunikacją interpersonalną

LP

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:

U1 potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie ustne dostosowane do sytuacji i audytorium
ma umiejętność argumentowania (różnego typu) z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów
U2
innych autorów
U3 posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin związanych z retoryką
U4 ma umiejętność oceny własnych kompetencji retorycznych
U5 analizuje wypowiedzi publiczne z użyciem narzędzi opanowanych podczas zajęć
U6 używa poprawnych form i konstrukcji językowych ze świadomością ich efektu perswazyjnego
U7 rozróżnia style i gatunki retoryczne w wypowiedziach własnych i cudzych

LP
K1
K2
K3
K4
K1

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:
ma świadomość znaczenia języka polskiego jako narzędzia komunikacji i poznania
potrafi współdziałać w grupie i inspirować innych, posługując się językiem
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz rozwijania własnych umiejętności
rozumie potrzebę odróżniania etycznych i nieetycznych metod i strategii retorycznych
wykazuje gotowość wykorzystania nabytych umiejętności i wiedzy dla dobra społecznego

odniesienie do efektów z PRK

P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG

odniesienie do efektów z PRK

P6S_UW
P6U_U
P6S_UW
P6S_UU
P6S_UK
P6U_U
P6S_UW

odniesienie do efektów z PRK

P6U_K
P6U_K
P6S_KK
P6S_KR
P6S_KO

Załącznik nr 39 do uchwały nr 70/IX/2020
Senatu UJ z dnia 30 września 2020 r.

Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Polonistyki

Nazwa studiów podyplomowych

Studia Literacko - Artystyczne

Ogólny opis studiów podyplomowych
Dwuletnie podyplomowe Studia Literacko-Artystyczne to pierwsze w Polsce, istniejce od 1994 roku, studia w zakresie tworzenia tekstów literackich
o charakterze artystycznym. Autorką ich oryginalnego programu jest Prof. dr hab. Gabriela Matuszek z Wydziału Polonistyki UJ. Wykładowcami są
wybitni pisarze, prozaicy, poeci, eseiści i krytycy oraz dramaturdzy i scenarzyści. Dzięki nim wielu wychowanków SLA odniosło znaczące sukcesy
literackie.
Program studiów obejmuje warsztaty z głównych rodzajów i gatunków literackich oraz wykłady uupełniające wiedzę potrzebną twórcom literatury. Studia
kończą się pracą dyplomową pisaną pod opieką wybranego tutora, w formie (jednej z wybranych): tomu poetyckiego, tomu opowiadań, powieści,
dramatu, scenariusza, itp. Przy studiach istnieje seria literacka, umożliwiająca debiuty oraz publikacje kolejnych książek absolwentom i słuchaczom.
Studia dedykowane są dla osób utalentowanych literacko, posiadających ukończone studia I lub II stopnia, inżynierskie, albo jednolite magisterskie. O
przyjęciu na studia decyduje egzamin. Zajęcia odbywają się w cyklach dwudniowych sesji, średnio co dwa tygodnie, w piątki i soboty.
SLA realizuje ponadto projekty literackie, organizuje festiwale, konkursy literackie (np. Konkurs Literacki im. Macieja Słomczyńskiego), podejmuje
współpracę z podobnymi placówkami za granicą (Praga, Lipsk, Piatigorsk), itp. Z inicjatywy absolwentów powstało i działa Stowarzyszenie
Absolwentów, Wykładowców i Słuchaczy Studium Literacko-Artystycznego UJ, które pomaga w publikacji książek, (współ)organizuje promocje,
imprezy literackie itp. Z inicjatywy pierwszego rocznika SLA powstało pismo „Sudium”, które przez wiele lat było jednym z najważniejszych pism
młodo-literackich w Polsce, a od 2008 r. ukazuje się pod red. Gabrieli Matuszek „Seria Studium Literacko-Artystycznego UJ”, umożliwiająca debiuty
oraz publikację kolejnych książek absolwentom SLA.
Szczegółowe informacje nt. wykładowców, przedmiotów oraz życia literackiego słuchaczy i absolwentów znajdują się na stronie:
http://www.sla.polonistyka.uj.edu.pl/
A także na stronach:
https://www.facebook.com/sla.uj.krakow?fref=ts
https://www.facebook.com/SzkolaKreatywnegoPisaniaStowarzyszenieSLA?fref=ts
Zajęcia praktyczne
Warsztaty prozatorskie – 80 godz.
Warsztaty poetyckie – 80 godz.
Warsztaty dramaturgiczne – 26 godz.
Warsztaty scenopisarskie -24 godz.
Gatunki niefikcjonalne – 18 godz.
Przekład literacki – 8 godz.
Warsztaty medialne – 10 godz.
Krytyka tekstu - 8 godz.
Zajęcia teoretyczne
Wykłady o literaturze – 20 godz.
Wykłady o dramacie i teatrze – 14 godz.
Wykłady o filmie – 14 godz.
Poetyka opisowa – 12 godz.
Elementy prawa autorskiego - 6 godz.
Konsultacje indywidualne: słuchacze pod opieką tutora przygotowują literacką pracę dyplomową.

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP
W1
W2
W3
W4
W5

LP
U1
U2
U3
U4
U5
U6

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:
podział na rodzaje i gatunki literackie
specyfikę tworzenia oraz budowy tekstów prozatorskich, poetyckich, dramatycznych, itp..
funkcjonowanie rynku czytelniczego i prawa autorskiego
podstawowe zagadnienia z zakresu współczesnej kultury (film, teatr), a zwłaszcza literatury
podstawy problemów translatorskich

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:
stworzyć tekst prozatorski, poetycki, dramat i scenariusz oraz poddać je krytycznej ocenie
wykorzystać twórczo literackie środki artystycznego wyrazu w tekscie
poruszać się swobodnie w przestrzeni kultury literaturackiej epoki
ocenić własny i cudzy tekst literacki
przygotować do publikacji utwór literacki
prowadzić warsztaty twórczego pisania dla początkujących

odniesienie do efektów z PRK

P7U_W
P7S_WG
P7S_WK
P7S_WK
P7S_WG

odniesienie do efektów z PRK

P7U_U
P7U_U
P7U_U
P7S_UU
P7S_UU
P7S_UO

LP
K1
K2
K3
K4
K1

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:
rozwoju talentu literackiego
uczestnictwa w bieżącym życiu literackim
rozwoju umiejętności interpretowania tekstów kultury
popularyzowania wiedzy o literaturze
praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności twórczych

odniesienie do efektów z PRK

P7S_KK
P7S_KR
P7S_KK
P7S_KR
P7S_KR

Załącznik nr 40 do uchwały nr 70/IX/2020
Senatu UJ z dnia 30 września 2020 r.

Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Polonistyki

Nazwa studiów podyplomowych

Terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu

Ogólny opis studiów podyplomowych
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu terapii pedagogicznej. Absolwenci studiów podyplomowych
Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu zdobywają wiedzę z zakresu terapii pedagogicznej oraz praktyczne umiejętności jej zastosowania w
diagnozie i terapii zaburzeń rozwojowych.
Zajęcia terapeutyczne mają swój własny, odmienny od zajęć lekcyjnych charakter. Do najważniejszych czynników, mających wpływ na efekty tego
procesu mają: osobowość terapeuty i jego wiedza, indywidualizacja programu terapeutycznego, umiejętność zapewnienia uczestnikom zajęć sukcesu oraz
współpraca terapeuty za środowiskiem domowym i szkolnym.

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12

LP
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9

LP

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:
zasady kształtowania się mowy w ontogenezie
zasady budowania języka oraz podstawy fonetyki
klasyfikacje, symptomy i przyczyny zaburzeń mowy i języka
prawidłowości i zaburzenia rozwoju psychicznego i motorycznego w wieku szkolnym
rodzaje, przyczyny oraz symptomy specyficznych trudności w uczeniu się
przyczyny i symptomy dysleksji rozwojowej
założenia metodyki nauczania czytania i pisania
współczesne klasyfikacje oraz rodzaje zaburzeń w zachowaniu
założenia profilaktyki i terapii zaburzeń w zachowaniu
podstawowe zagadnienia związane z anatomią, foniatrią i fizjologią słuchu
założenia teoretyczne, metody i etapy postępowania terapeutycznego zaburzeń rozwojowych
problematykę indywidualizacji kształcenia oraz oceniania uczniów

Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:
współpracować z instytucjami zajmującymi się wychowaniem i terapią
projektować i prowadzić terapię pedagogiczną
stosować zasady higieny głosu
rozpoznawać symptomy dysleksji rozwojowej
rozpoznawać symptomy zaburzeń mowy i języka
zdefiniować pojęcia z fonetyki oraz rozpoznać rodzaje błędów językowych
określić specyficzne potrzeby edukacyjne uczniów
rozpoznawać symptomy zaburzeń rozwojowych oraz projektować działania profilaktyczne
interpretować wyniki badań psychologiczno-pedagogicznych

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:

K1 weryfikowania stanu wiedzy i umiejętności oraz obszarów wymagających doskonalenia
K2 uczestniczenia w działaniach o charakterze badawczym i pomocowym
K3 brania odpowiedzialności za podejmowane działania diagnostyczne i terapeutyczne

odniesienie do efektów z PRK

P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG

odniesienie do efektów z PRK

P6S_UW
P6S_UW
P6S_UW
P6S_UW
P6S_UW
P6S_UW
P6S_UW
P6S_UW
P6S_UW

odniesienie do efektów z PRK

P6S_KK
P6S_KK
P6S_KK

