
Specjalność międzykierunkowa  

Edukator przedmiotów ekonomicznych - 

Studium Pedagogiczne 
 

Chcesz prowadzić zajęcia dydaktyczne, chcesz być trenerem, szkoleniowcem?  

Chcesz zdobyć drugi zawód?  

Chcesz lepiej kierować przedsiębiorstwem niż inni? 

 

Na studiach magisterskich wybierz przedmioty ze specjalności międzykierunkowej  

EDUKATOR PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH – STUDIUM 

PEDAGOGICZNE 

 

Korzyści z ukończenia specjalności 

Program specjalności Edukator przedmiotów ekonomicznych – Studium Pedagogiczne stanowi II etap 

studiów przygotowujących do uzyskania pełnych uprawnień do nauczania dyscyplin ekonomicznych w 

placówkach oświatowo-wychowawczych począwszy od szkoły średniej (w powiązaniu z kierunkiem) 

zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 12 marca 2009 oraz zgodnie ze „Standardami kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela”. Po ukończeniu łącznie dwóch specjalności 

międzykierunkowych: Kształtowanie kompetencji trenerskich oraz Edukator przedmiotów 

ekonomicznych – Studium Pedagogiczne,  ich absolwenci uzyskują pełne kwalifikacje do zajmowania 

stanowisk: 

a)  edukator (przedmiotów ekonomicznych) w placówkach doskonalenia nauczycieli, 

zakładach kształcenia nauczycieli (przedmiotów ekonomicznych), kolegiach pracowników służb 

społecznych, centrach kształcenia ustawicznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego, 

uzupełniających liceach ogólnokształcących, technikach uzupełniających, szkołach policealnych;  

b) nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach policealnych, 

uzupełniających liceach ogólnokształcących, technikach oraz szkołach zawodowych.  

Ze względu na dobór studiowanych treści oraz podejmowane praktyki, program specjalności 

uzupełnia podstawy przygotowania do pełnienia roli szkoleniowca/trenera biznesu na rzecz dużych i 

małych organizacji (w kontekście studiowanego kierunku).  

Specjalność Edukator przedmiotów ekonomicznych – Studium Pedagogiczne rozwija 

kompetencje psychospołeczne i pedagogiczne, które w dobie współczesnej mają wpływ na wartość 

kapitału ludzkiego oraz rozwój organizacji. Uzyskany certyfikat jest dodatkową przepustką na 

rozmowach kwalifikacyjnych niemal w każdej organizacji. 
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Wiedza 
 Po zrealizowaniu programu specjalności student zna i rozumie: 

1. Jakościowe wymagania wobec kapitału ludzkiego i jego 

wykorzystanie.  

2. Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju edukacji i 

zapotrzebowania na kompetencje.  

3. Modele współczesnej myśli pedagogicznej i metody kształtowania 

wartości siebie samego i rozwoju innych.  

4. Procedury projektowania i oceny procesu rozwoju.  

5. Modelowe zasady funkcjonowania instytucji oświatowych jako 

jednostek społeczno-wychowawczych.  

6. Zasady etycznego postępowania w relacjach zawodowych.  

 



Umiejętności 
 Po zrealizowaniu programu specjalności student umie: 

1. Samodzielnie i w zespole zaprojektować cały cykl szkoleniowy i 

jednostkę dydaktyczną dla określonego odbiorcy.  

2. Twórczo realizować cele dydaktyczne w dowolnej formie, metodą 

klasyczną i metodami aktywizującymi.  

3. Zastosować technologie informatyczne w sytuacjach nauczania-

uczenia się.  

4. Diagnozować wyniki uczenia się-nauczania, oceniać pracę i 

osiągnięcia indywidualne w kontekście rozwoju osobistego i 

zawodowego.  

5. Współpracować z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego 

na rzecz instytucji edukacyjnych.  

6. Posługiwać się wymową wzorcową oraz prawidłowymi nawykami 

w operowaniu głosem. 

 

Inne kompetencje 
 Po zrealizowaniu programu specjalności student wykazuje: 

Zdolność do wprowadzania innowacyjnych form i metod pracy w 

instytucjach i organizacjach kształcąco-wychowawczych.  
 

Sprawdź, które przedmioty już zaliczyła(e)ś, a które wybierzesz, aby uzyskać certyfikat:  

 

Program  specjalności międzykierunkowej 

 Nazwa przedmiotu 
Wymiar godzin  Punkty 

ECTS ST i N(P) N(S-N)* 

Przedmioty 

OBOWIĄZKOWE 

tworzące 

specjalność: 

222600 Zarządzanie kapitałem 

ludzkim 

30 
14+7 3 

222160 Etyka  30 14+7 3 

234300 Negocjacje 30 14+7 3 

236930 Pedagogika       30 14+7 3 

237330 Projektowanie procesu 

dydaktycznego (szkoleniowego) - 

trening umiejętności 

30 14+7 3 

236570 Emisja głosu  30 14+7 3 

Razem 180 84+42=126 18 

Łączna liczba 

punktów ECTS 

(18-21) 

 

Integralną częścią specjalności międzykierunkowej są praktyki 

dydaktyczne realizowane we współpracy z placówkami edukacyjno-

wychowawczymi i firmami szkoleniowymi  w wymiarze 30 godz. 
 

Koordynator (osoba odpowiedzialna 

za podpisywanie certyfikatów) 
dr Lidia Jabłonowska 

Adres mailowy lidia.jablonowska@sgh.waw.pl 

Telefon IKL 22.564.9451 

Aktualizacja Plan obowiązuje od roku akad. 2018/2019 

 

*7 dodatkowych godzin oznacza pracę samodzielną w systemie „na odległość”. 
Informacja szczegółowa o praktykach: kliknij tutaj i arkusz hospitacyjny. 

https://brama.sgh.waw.pl/katedry/krkl/Dydaktyka/specjalnosc_mgr_edukator/,DanaInfo=wwwold.sgh.waw.pl+praktyki_mgr.doc
https://brama.sgh.waw.pl/katedry/krkl/Dydaktyka/specjalnosc_lic_trener/,DanaInfo=wwwold.sgh.waw.pl+Arkusz%20hospitacyjny.pdf


Pod hasłem „kliknij tutaj” proszę o załączniki Edukator_Arkusz Hospitacyjny oraz Edukator_ 

Praktyki pedagogiczne. 

  

Formalności: Przedmioty należy wybrać zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami w 

Wirtualnym Dziekanacie SGH. 

  

Kierownik specjalności: 

dr Lidia Jabłonowska 

  

Sekretariat specjalności: 

Instytut Kapitału Ludzkiego 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Al. Niepodległości 162 

02-554 Warszawa  

Budynek Główny, pokój 102 (I piętro) 

Telefon:        (22) 564 94 50 

Telefon/fax: (22) 564 94 

Opłata za świadectwo specjalności wynosi 30 zł. 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto: 

66 1240 6003 1111 0000 4946 5213 

 

  


