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UNIWERSYTET GDAŃSKI 

Wydział Nauk Społecznych 

Nazwa Kursu Dokształcającego: SZKOŁA MENTOR DLA STYPENDYSTY (SMS)  

 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA  

 

 Kurs dokształcający, jako wyodrębniona część obszaru (względnie obszarów) kształcenia:  
Kurs „Szkoła Mentor dla Stypendysty” (SMS) stanowi wyodrębnioną część jednego obszaru  kształcenia – 
nauk społecznych, realizowaną w uczelni w sposób określony przez program kształcenia. 
 

 Jednostka prowadząca studia kurs dokształcający:  
Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, we współpracy z Gdańską 
Fundacją Innowacji Społecznej oraz Gdańską Fundacją Oświatową 
 

 Forma kursu:   
Niestacjonarny kurs dokształcający 
 

 Określenie formy zakończenia kursu  
Świadectwo ukończenia kursu „Szkoła Mentor dla Stypendysty”,  prowadzonego we współpracy z Gdańską 
Fundacją Innowacji Społecznej i Gdańską Fundacją Oświatową, potwierdzające uzyskanie określonych w 
programie efektów  kształcenia (5 punktów ECTS), a zarazem osiągnięcie kwalifikacji w ich zakresie (zakłada 
się, że absolwent osiągnie kwalifikacje w zakresie mentoringu społecznego i pracy metodą projektu w 
ramach programu stypendialnego dla dzieci i młodzieży oraz innych form wsparcia obejmującego dzieci i 
młodzież). 
 

 Uzyskiwane uprawnienia/specjalność w ramach kursu :  
Kurs dokształcający poszerza kompetencje słuchaczy o podstawy mentoringu w odniesieniu do pracy z 
dziećmi i młodzieżą, w szczególności z osobami w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, wywodzącymi 
się ze środowisk spauperyzowanych, zagrożonych społecznym wykluczeniem. Uprawnienia mentora lokują 
się w realizacji programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży oraz innych form wsparcia adresowanego 
głównie do środowisk zaniedbanych pod względem społecznym i ekonomicznym. 
 

 Profil absolwenta (możliwości związane z rozwojem kariery zawodowej lub kontynuacji kształcenia) 
Absolwent kursu uzyskuje świadectwo ukończenia kursu dokształcającego potwierdzające uzyskanie 
określonych w programie efektów  kształcenia (co jest równoznaczne z nabyciem kwalifikacji w zakresie 
mentoringu społecznego i pracy metodą projektu w ramach programu stypendialnego dla dzieci i młodzieży 
oraz innych form wsparcia obejmującego dzieci i młodzież). 
Kwalifikacje te mogą stanowić punkt wyjścia w staraniach Absolwentów o uznanie efektów uczenia się 
uzyskanych w ramach kursu, w procesie walidacji prowadzonej w uczelniach na terenie Unii Europejskiej. 
W jej wyniku Absolwent może rozpocząć, względnie kontynuować studia na wybranych kierunkach (np. 
pedagogika i psychologia, praca socjalna, animacja społeczna i społeczno-kulturalna), mając w ich ramach 
już osiągnięte drogą kursu SMS efekty uczenia się.   
 

 Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: 
Obszar nauk społecznych; dyscypliny: pedagogika, psychologia, praca socjalna. 
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 Czas trwania studiów/kursu:  
Kurs dokształcający „Szkoła Mentor dla Stypendysty” trwa 1 semestr. 
 

 Liczba punktów ECTS uzyskiwana w czasie trwania kursu dokształcającego:  
Kurs zakłada uzyskanie 5 punktów ECTS, obejmujących zajęcia dydaktyczne z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich i słuchaczy studiów (zajęcia dydaktyczne, egzaminy z przedmiotów i modułów 
wchodzących w skład programu kształcenia, praktyki, konsultacje z nauczycielami akademickimi) oraz pracę 
własną słuchacza (w tym projekty realizowane przez słuchacza w trakcie kursu).   
 

 Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje) kandydata:  
Kandydat na niestacjonarny kurs dokształcający to osoba posiadająca kwalifikacje na poziomie piątym 
(ukończona szkoła ponadgimnazjalna) i pełnoletność.  
 

 Zasady rekrutacji: 
Wskazane w akcie powołania kursu dokształcającego 
 

 Różnice w stosunku do innych prowadzonych na UG programów kształcenia                                       o 
podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia:  
Program kursu współgra z programami studiów na kierunkach, takich jak pedagogika, psychologia, praca 
socjalna, animacja społeczna i społeczno-kulturalna. Pozwala ukształtować wiedzę, umiejętności i 
kompetencje społeczne w zakresie mentoringu, profilowanego w odniesieniu do adresata, jakim są dzieci i 
młodzież, w szczególności ze środowisk w trudnym położeniu społeczno-ekonomicznym.   
 

 Kadra dydaktyczna kursu: 
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i Doktoranci UG: 
1. Prof. dr hab. Maria Mendel  (opiekun naukowy) 
2. Dr Dorota Jaworska (kierownik kursu) 
3. Dr Adam Jagiełło Rusiłowski 
4. Dominik Krzymiński , doktorant WNS UG 
Pracownicy organizacji współpracujących: 
1. Joanna Szeluga – Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej  
2. Ewa Czech  - Gdańska Fundacji Oświatowa 
3. Magdalena Kielbratowska – Gdańska Fundacja Oświatowa 
4. Jakub Zieliński – Gdańska Fundacja Oświatowa 

. 

 Sposób prowadzenia zajęć:  

Zajęcia w ramach kursu będą urozmaicone: obok krótkiego, interaktywnego konwersatorium (wykład 

problemowo-konwersatoryjny) o charakterze wprowadzającym i - wiodącej formy - warsztatów 

odbywających się stacjonarnie, wystąpią też  warsztaty jako zajęcia terenowe bliskie formie badania w 

działaniu (action research), odbywające się w środowiskach marginalizowanych i zaniedbanych pod 

względem społeczno-ekonomicznym i kulturowym, na terenie miasta Gdańska. Nowatorskie metody 

dydaktyczne oraz innowacyjne treści i formy kształcenia zapewnią wysoką jakość kształcenia oraz 

atrakcyjny, skoncentrowany na słuchaczu, przebieg kursu. 

 


