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Informacje: 

Fundacja-Oświatowa Europejskie Centrum Edukacyjne 

ul. T. Chałubińskiego 15, 75-581 Koszalin 

www.fundacja-ece.edu.pl 

Kontakt: 
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Studia prowadzi 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w porozumieniu 

z Fundacją Oświatową-Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie.  

Adresat studiów 
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych pierwszego i drugiego 

stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a także czynnych nauczycieli. 

Wymagane 
dokumenty  

 kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia 

 dyplom/świadectwo potwierdzające posiadane kwalifikacje do wykonywania 

zawodu nauczyciela 

 ankieta osobowa, którą kandydat wypełnia podczas internetowej rejestracji na 

stronie : podyplomowe.ukw.edu.pl 

Program studiów 
obejmuje m.in. 

1. Ekologiczne podstawy funkcjonowania układów przyrodniczych.  

2.  Świat zwierząt.  
3.  Świat roślin.  

4.  Genetyka 
5.  Zjawiska ewolucyjne w świecie zwierząt.  

6.  Zjawiska ewolucyjne w świecie roślin.  

7.  Biologia komórki.  
8.  Edukacja prozdrowotna 

9.  Eksperyment w biologii.  
10.  Anatomia funkcjonalna człowieka.  

11.  Bioindykacja i monitoring zjawisk przyrodniczych.  

12.  Skażenia biologiczne w przyrodzie.  
13.  Ekologia i ochrona środowiska.  

14.  Zjawiska fizyczne we wszechświecie. 
15.  Astronomia. 

16. Eksperyment w fizyce.  
17. Zjawiska chemiczne we wszechświecie.  

18. Eksperyment w chemii. 

19. Hydrologia i oceanografia.  
20. Gleboznawstwo i geografia gleb. 

21. Geomorfologia. 
22. Kartografia i topografia. 

23. Wykorzystanie technologii informacyjnych w edukacji przyrodniczej. 

24. Dydaktyka przyrody. 
25. Praktyka. 

Organizacja 

 studia trwają 3 semestry (rozpoczęcie: październik lub w luty/marzec; 

 miejsce prowadzenia zajęć: Koszalin; 

 zajęcia odbywają się w formie jedno lub dwudniowych zjazdów (sobota/niedziela); 

 program obejmuje 370 godz. w tym 60 godz. praktyki 

 zajęcia są zorganizowane w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń, seminariów oraz 

konsultacji i są prowadzone w salach dydaktycznych lub pracowniach Fundacji. 
Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach dydaktycznych oraz 

zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń wymaganych programem studiów. Absolwenci 
otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

Nabór 
 

http://www.fundacja-ece.edu.pl/

