W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

Studia podyplomowe
w Jędrzejowie
Już od nowego roku aka
demickiego w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Jędrzejowie odby
wać się będą zajęcia w ra
mach studiów podyplomo
wych.
19 lutego została pod
pisana umowa pomiędzy
rektorem Akademii Peda
gogicznej w Krakowie
Ęrof. dr hab. Michałem.
Śliwą a dyrektorem Ze
społu Szkól Ponadgimna
zjalnych nr 2 Władysła
wem Blicharskim oraz sta
rostą jędrzejowskim Ed
mundem Kaczmarkiem w
sprawie prowadzenia w
roku akademickim 2003/
2004 studiów podyplomo
wych.
Moment podpisywania porozumienia.
Akademia Pedago
giczna w Jędrzejowie prowadzić rozszerzeniem współpracy w innych
będzie studia podyplomowe z zakre kierunkach kształcenia, gdyby było
su edukacji integracyjnej, realizo takie zapotrzebowanie. Z czasem.
wane przez Katedrę Pedagogiki można prowadzić studia licencjac
Specjalnej. W planie jest również kie, magisterskie dzienne i zaoczne.
uruchomienie studiów podyplomo
- Na razie uczyniliśmy pierw
wych z innych dziedzin (m.in. bio szy, ale jakże ważny krok - powie
logia i wychowanie prozdrowotne), dział prof. M. Śliwa.
ale wszystko zależy od liczby chęt
Dyrektor W. Blicharski stwier
nych. Studia są płatne, a wysokos'ć dził z kolei, że należy się uczyć od
czesnego określi dyrektor Zespołu najlepszych, dlatego też kilka mie
Szkół/
• \
sięcy temu zwrócił się z listem in
Rektor M. Śliwa stwierdził, iż tencyjnym do władz tej uczelni o
bardzo się cieszy z możliwości pro prowadzenie studiów podyplomo
wadzenia zajęć w naszym mies'cie. wych.
W przyszłości może to zaowocować
- Studia te wychodzą naprzeciw

oczekiwaniom głównie środowiska
nauczycielskiego, które ciągle musi
pogłębiać swoją wiedzę i dzięki
temu, że Kraków przyjedzie do Ję
drzejowa, zajęcia odbywać się będą
na miejscu, co zmniejszy koszt pod
jęcia studiów - powiedział W. Bli
charski.
Bliższe informacje na temat stu
diów podyplomowych można uzy
skać w sekretariacie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. gen.
Stefana Roweckiego „Grota" przy
ul. Okrzei 63, tel. 386-14-01 lub
386-14-02.
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