4-semestralne Studia Podyplomowe z Zakresu Odzieżownictwa dla Nauczycieli.
Celem głównym realizowanych studiów jest pogłębienie wiedzy i umiejętności związanych z
nauczaniem przedmiotów zawodowych odzieżowych i w konsekwencji uzyskanie uprawnień do
nauczania przedmiotów niezgodnych z ukończonym kierunkiem studiów.
Opłata za studia wynosi 8.800 zł.
Jednostka organizacyjna Instytut Architektury Tekstyliów
Kierownik studiów doc. dr inż. Janusz Zieliński
Kontakt: tel. (42) 6313314, (42) 6313350, email: janusz.zielinski@p.lodz.pl

Więcej
Absolwentom studiów różnych kierunków oferujemy możliwość ukończenia czterosemestralnych Podyplomowych Studiów z Zakresu Odzieżownictwa dla Nauczycieli.
Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy pracują lub będą pracować w szkołach
zawodowych o profilu odzieżowym.
Celem głównym realizowanych studiów jest pogłębienie wiedzy i umiejętności związanych z
nauczaniem przedmiotów zawodowych odzieżowych i w konsekwencji uzyskanie uprawnień do
nauczania przedmiotów niezgodnych z ukończonym kierunkiem studiów.
Na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów studia podyplomowe dla
nauczycieli funkcjonują od 1994 roku i do chwili obecnej ukończyło je ponad 190 osób.
Program Studiów
Studia trwają cztery semestry i prowadzone są w wymiarze 563 godzin (92 pkt. ECTS).
Przewidziano również praktyki dydaktyczne. Jest to zgodne z Rozporządzeniami MEN
7.03.2004r i 31.08.2015r oraz MNiSW 17.01.2012r.
Słuchacze na pierwszym semestrze otrzymują wiedzę ogólno-włókienniczą, natomiast na
pozostałych semestrach - wiedzę z zakresu: technologii odzieży, konstruowania form odzieży z
wykorzystaniem najnowocześniejszych systemów komputerowych, towaroznawstwa
odzieżowego, metrologii włókienniczej, wykorzystania tekstroniki w ubiorze, maszyn i urządzeń
odzieżowych, organizacji procesów produkcyjnych. Zajęcia realizowane są w formie wykładów,
laboratoriów i projektów. Poszczególne przedmioty kończą się egzaminem lub zaliczeniem.
Zgodnie z programem studiów, każdy słuchacz wykonuje pracę końcową.
Zajęcia realizowane są w trybie studiów zaocznych. Zakończenie nauki jest potwierdzone
Świadectwem Ukończenia Studiów Podyplomowych.
Osoby przyjęte na studia podyplomowe podpisują z Politechniką Łódzką umowę o pobieraniu nauki.

Rekrutacja
Termin uruchomienia studiów - październik 2016.
Warunkiem przyjęcia na studia są:
1. ukończone studia wyższe,
2. staż pracy na stanowisku nauczyciela.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Wymagane dokumenty:
1. podanie o przyjęcie na studia,
2. kwestionariusz osobowy,
3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
4. zaświadczenie ze szkoły, o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela,
5. zdjęcie,
6. zaświadczenie lekarskie o zdolności do kontynuowania nauki.

Odpłatność za Studia
Studia są płatne. Odpłatność wynosi 8.800 zł. Istnieje możliwość opłaty semestralnej (2.200 zł
za każdy semestr).
Słuchacze mogą ubiegać się o dofinansowanie, w swoim miejscu pracy, we właściwym
kuratorium lub w Krajowym Funduszu Szkoleniowym.

