Harmonogram płatności
STUDIA PODYPLOMOWE
SURDOPEDAGOGIKA
(kwiecień-grudzień 2015)

Szanowni Dyrektorzy i nauczyciele placówek z terenu działania
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce !!!!
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce przesyła informację
dotyczącą możliwości skorzystania ze studiów podyplomowych w zakresie surdopedagogiki
organizowanych przez Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach.
Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA w Katowicach przedstawia propozycję
współpracy organizacji studiów podyplomowych.
Studia te od ponad 10 lat prowadzimy we współpracy i pod nadzorem
merytorycznym Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium. Przez cały ten okres nauczyciele
z różnych miast przyjeżdżali do siedziby naszej placówki. Wychodząc naprzeciw aktualnym
potrzebom proponujemy organizację takich studiów na bliższym Państwu terenie.
Organizację studiów proponujemy w specjalności:
 Surdopedagogika.
Uruchomienie studiów nastąpiłoby w chwili zgłoszenia się minimum 15 osób.
Ze strony Instytutu gwarantujemy:
 merytorycznie przygotowaną kadrę pedagogiczną,
 rzetelność i sumienność w prowadzeniu zajęć,
 świadectwo ukończenia dwusemestralnych studiów podyplomowych wydane przez
Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium.
Zajęcia dydaktyczne mogłyby odbywać się w weekendy (sobota, niedziela od 9.00 do
17.00).
Planowany termin rozpoczęcia studiów został wyznaczony na 28 marca 2015 r. (pod
warunkiem zebrania się odpowiedniej liczby osób), a ich zakończenia na grudzień 2015 r.

Termin
płatności
do 23.03.2015
do 05.05.2015
do 05.07.2015
do 05.09.2015
do 05.11.2015

Tytuł płatności

Kwota

Imię i Nazwisko + Opłata gwarancyjna
SURDO, Milówka

200,00

Imię i Nazwisko +
SURDO, Milówka
Imię i Nazwisko +
SURDO, Milówka

475,00
475,00

Imię i Nazwisko +
SURDO, Milówka
Imię i Nazwisko +
SURDO, Milówka

475,00
475,00
Razem

2 100,00

Koszt studiów za całość to:
 Surdopedagogika – 2100,00 zł
Czesne jest płatne w ratach, a opłata gwarancyjna 200,00 zł jest na poczet czesnego.
Poniżej przedstawiamy proponowany harmonogram spotkań:
Daty zjazdów
28-29.03.2015 r.
18-19.04.2015 r.
16-17.05.2015 r.
20-21.06.2015 r.
04-05.07.2015 r.
05-06.09.2015 r.
19-20.09.2015 r.
03-04.10.2015 r.
17-18.10.2015 r.
28-29.11.2015 r.
12-13.12.2015 r.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w studiach prosimy o wysyłanie
zgłoszeń

za

pośrednictwem

naszej

strony

internetowej

pod

adresem:

http://idn.edu.pl/zgloszenie-studia/ oraz dokonania wpłaty opłaty gwarancyjnej 200,00
zł – w tytule wpisując specjalność studiów oraz miejscowość ich realizacji. Termin
przysyłania zgłoszeń upływa 23 marca 2015 r.
Wierzymy, że nasza oferta współpracy wzbudzi zainteresowanie i zostanie dobrze
przyjęta przez dyrektorów szkół i nauczycieli. Dzięki naszej propozycji, nauczyciele
z Państwa rejonu będą mieli okazję ukończyć studia podyplomowe niewielkim nakładem
czasowym i ekonomicznym.
Zachęcając

do

skorzystania

z

naszej

oferty

współpracy,

zapraszamy

do skontaktowania się z nami za pośrednictwem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Milówce pod numerem telefonu 338642125.
Zajęcia odbywać się będą w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Milówce, ul. Dworcowa 17.
Z poważaniem
Dorota Omyła
Dyrektor PPP w Milówce

