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Zarządzenie Nr 34/2003 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 6 maja 2003 r. 
 

w sprawie działania Podyplomowego Studium Edukacji Informatycznej 
na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu W rocławskiego 

 
 
 
 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 
( Dz. U. Nr 65, poz. 385 ) oraz  uchwały  Senatu  Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 4 
czerwca 1998 r. zarządza się, co następuje: 
 
 § 1.1. Na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego działa 
Podyplomowe Studium Edukacji Informatycznej. 
   2. Celem Studium jest przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do 
prowadzenia  zajęć  z  informatyki,   stosowania  technologii   informacyjnej,   korzystania z 
elementów informatyki w pracy dydaktycznej i pozadydaktycznej oraz wykształcenie 
doradców dla nauczycieli innych przedmiotów wykorzystujących komputery na zajęciach 
szkolnych. 
   3. Studium przeznaczone jest dla absolwentów wyższych uczelni z tytułem 
licencjata lub magistra, a w przypadku szkolnych koordynatorów technologii informacyjnej 
również posiadających uprawnienia do nauczania informatyki. 
   4. Nauka w Studium trwa jeden, dwa lub trzy semestry i prowadzona jest 
systemem zaocznym. 
 
 § 2. 1. W ramach Podyplomowego Studium Edukacji Informatycznej wyróżnia się 
następujące nitki edukacyjne: 
   1/ Podstaw  Informatyki – przygotowuje   nauczycieli  informatyki  dla  szkół  
       podstawowych i gimnazjów ( 2 semestry), 
   2/ Informatyki – przygotowuje nauczycieli  informatyki dla  szkół  ponadgim- 
       nazjalnych  ( 3 semestry ), 
   3/ Technologii Informacyjnej dla  Nieinformatyków – przygotowuje  nauczy-  
       cieli  przedmiotów  nieinformatycznych  do  stosowania  technologii infor- 
       macyjnej  w  swojej dziedzinie  nauczania – to   Studium  powoływane jest 
       dla  różnych  grup  przedmiotowych, różnych etapów kształcenia, również  
       dla nauczycieli nauczania początkowego ( 1 semestr ), 
   4/ Technologii  Informacyjnej  dla  Informatyków – przygotowuje nauczycieli 
       do nauczania technologii  informacyjnej  w  szkołach  ponadgimnazjalnych 
          ( 1 semestr – dla  posiadających  uprawnienia  do  nauczania  informatyki, 
       2 semestry – dla nie posiadających takich uprawnień ), 
   5/ Szkolnych   Koordynatorów   Technologii    Informacyjnej – przygotowuje  
       nauczycieli  posiadających  uprawnienia do nauczania informatyki do  
          roli   szkolnego  lub   gminnego  koordynatora  technologii   informacyjnej 
       ( 2 semestry );  ta  nitka  edukacyjna   jest  osobno powoływana  dla  szkół 
       podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
 
  2. Absolwenci Studium otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowego 
Studium Edukacji Informatycznej i, w zależności od rodzaju ukończonej nitki edukacyjnej, 
uzyskują kwalifikacje do stosowania technologii informacyjnej w nauczaniu różnych 
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przedmiotów, prowadzenia wydzielonych zajęć informatycznych w szkołach różnego 
szczebla oraz pełnienia funkcji szkolnego lub gminnego koordynatora technologii 
informacyjnej. 
 
 § 3. Koszt Studium, według stawek określonych w kosztorysie, pokrywają instytucje 
delegujące kandydatów lub poszczególni uczestnicy. 
 
 § 4. Kierownika Studium powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Dziekana Wydzia- 
łu Matematyki i Informatyki. 
 
 § 5. Zobowiązuje  się  Dziekana  Wydziału  Matematyki  i  Informatyki  do  złożenia 
informacji z wykonania niniejszego zarządzenia do Działu Organizacyjnego do dnia 31 
października 2003 r. 
 
 § 6. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Nauczania. 
 
 § 7. Traci moc zarządzenie Nr 35/98 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 
czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium  Edukacji  Informatycz- 
nej w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 
 
 § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


