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Szanowni Państwo,

studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół 
wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, 
pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także 
uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy 
nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych
i opiekuńczo – wychowawczych. 

Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które 
chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach. 
Kształcenie pracowników jest dla wielu pracodawców najtańszym, a zarazem najefek-
tywniejszym sposobem zwiększenia wydajności pracy, uniknięcia zwolnień oraz uno-
wocześnienia metod pracy.

Wysoką jakość kształcenia prowadzonego przez Instytut Studiów Podyplomowych 
Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych zapewnia 
staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni i cieszący się 
uznaniem praktycy, właściwe programy i metody nauczania, a także nowoczesne wypo-
sażenie pomieszczeń w sprzęt ułatwiający realizację procesu dydaktycznego. Progra-
my kształcenia realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, 
w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning)

W ramach swojej działalności organizacyjnej Instytut Studiów Podyplomowych pro-
wadzi współpracę z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, oddziałami związku nauczy-
cielstwa polskiego, zakładami doskonalenia zawodowego oraz uczelniami wyższymi w 
kraju i za granicą. Dzięki temu możemy zagwarantować wysoki poziom nauczania oraz  
zajęcia dydaktyczne jak najbliżej  miejsca zamieszkania studenta.  

Wiedza i umiejętności nabyte podczas oferowanego przez Instytut Studiów Podyplo-
mowych kształcenia, którego ofertę prezentujemy, są pomocne w realizacji planów za-
wodowych tych, którzy dzięki solidnemu wykształceniu pragną sprostać wciąż rosną-
cym wymogom rzeczywistości.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Rafał Kosmulski
Dyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych
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Nazwa Kierunku Semestry Czesne za semestr

1 Andragogika 3 1000 zł

2 Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu) 3 1000 zł

3 Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 3 800 zł

4 Biologia w szkole* 3 1000 zł

5 Doradztwo zawodowe 3 1000 zł

6 Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy 3 1000 zł

7 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  
(oligofrenopedagogika) 

3 800 zł

8 Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 3 1000 zł

9 Geografia w szkole 3 1000 zł

10 Gerontologia i opieka nad osobami starszymi 3 1000 zł

11 Historia w szkole 3 1000 zł

12 Informatyka z programowaniem w szkole* 3 1000 zł

13 Język polski 3 1000 zł

14 Logistyka 2 1200 zł

15 Logopedia 4 1000 zł

16 Matematyka w szkole 3 1000 zł

17 Pedagogika lecznicza 3 1000 zł

18 Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią 3 1000 zł

19 Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą  
psychologiczno-pedagogiczną

3 1000 zł

20 Pedagogika sztuki - plastyka 3 1000 zł

21 Przedsiębiorczość 3 1000 zł

22 Przygotowanie pedagogiczne 3 800 zł

23 Przyroda w szkole* 3 1000 zł

24 Pedagogika specjalna – Rewalidacja 3 1100 zł

25 Surdopedagogika 3 1000 zł

26 Terapia pedagogiczna 3 1000 zł

27 Terapia zajęciowa z arteterapią 3 1000 zł

28 Tyflopedagogika 3 1000 zł

29 Wczesne nauczanie języka obcego 3 1000 zł

30 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 1000 zł

31 Wiedza o społeczeństwie 3 1000 zł

32 Wychowanie do życia w rodzinie 3 1000 zł

33 Zarządzanie oświatą 2 1200 zł

Oferta Studiów Podyplomowych

Kierunki Pedagogiczne

* - szczegóły dotyczące tego kierunku znajdziesz na stronie podyplomowe.info
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH 
KIERUNKACH STUDIÓW I TOKU NAUKI  
UZYSKACIE PAŃSTWO:

- w filiach Instytutu Studiów Podyplomowych WSKPISM i Partne-
rów na terenie kraju (adresy na ostatniej stronie informatora) oraz 
w Ogólnopolskim Biurze Obsługi Studenta Instytutu Studiów Po-
dyplomowych pod nr tel. 790 790 316 lub e-mail: podyplomowe@
wskpism.edu.pl;
- na stronach internetowych: 
www.wskpism.edu.pl i www.podyplomowe.info

PROMOCJE:

Studenci studiujący jednocześnie drugi kierunek studiów podyplo-
mowych otrzymują zniżkę 50% czesnego za tańszy kierunek;

Absolwenci studiów podyplomowych i licencjackich WSKPiSM 
i WSSMiA otrzymują 50% zniżki czesnego za przygotowanie 
pedagogiczne i 20% zniżki czesnego za pozostałe kierunki.

Absolwentów kursów kwalifikacyjnych 
realizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli zapraszamy   

na uzupełniające studia podyplomowe (jeden semestr). 
Czesne za całość studiów tylko 1200 zł!

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i trwa do 31 paź-
dziernika. Przyjęcia na Studia na zasadzie kolejności zgłoszeń. 

WYMAGANE DOKUMENTY:

- oryginał /odpis lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia 
studiów wyższych I lub II     stopnia;
- kserokopia dowodu osobistego;
- podanie /formularz o przyjęcie na studia (do pobrania na naszych 
stronach www.wskpism.edu.pl i www.podyplomowe.info).

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:

- osobiście w dziekanacie Wyższej Szkoły Komunikowania, Politolo-
gii i Stosunków Międzynarodowych, 02-001 Warszawa, Al. Jerozo-
limskie 81 lub w dowolnej filii Instytutu Studiów Podyplomowych na 
terenie kraju (adresy na ostatniej stronie)
- listownie na adres: 
Instytut Studiów Podyplomowych WSKPiSM
Ogólnopolskie Biuro Obsługi Studenta, 
ul. Sienkiewicza 16 (Dom Nauczyciela)
97-300 Piotrków Trybunalski, 
- elektronicznie (zeskanowane dokumenty) na adres e-mail: 
podyplomowe@wskpism.edu.pl

Nazwa Kierunku Semestry Czesne za semestr

38 Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe* 2 1200 zł

39 Higiena i epidemiologia w opiece zdrowotnej 2 1200 zł

40 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 2 1200 zł

41 Zarządzanie w ochronie zdrowia 2 1200 zł

Kierunki pozostałe

Nazwa Kierunku Semestry Czesne za semestr

34 Administracja publiczna 2 1200 zł

35 E – administracja 2 1200 zł

36 Kontrola zarządcza 2 1200 zł

37 Samorząd terytorialny 2 1200 zł

Kierunki Administracyjne

* - szczegóły dotyczące tego kierunku znajdziesz na stronie podyplomowe.info

Zasady Rekrutacji
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ANDRAGOGIKA
(Trener rozwoju kariery  
zawodowej)

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli lub absolwentów wyż-
szych uczelni, którzy chcą uzyskać kompetencje do nauczania 
dorosłych zarówno w formach szkolnych, (np. szkoły policealne, 
kwalifikacyjne kursy zawodowe) jak i pozaszkolnych, pracowni-
ków zatrudnionych w placówkach opieki dla dorosłych. Celem 
studiów jest wyposażenie w wiedzę i kompetencje z zakresu an-
dragogiki,  które umożliwiają organizowanie w sposób profesjo-
nalny przedsięwzięć edukacyjnych dla osób dorosłych, zwłaszcza 
w kontekście ich pracy zawodowej oraz edukacji formalnej i nie-
formalnej prowadzonej w oparciu o idee kształcenia całożycio-
wego. Student uzyskuje uprawnienia do nauczania i prowadzenia 
różnych form kształcenia osób dorosłych. Uzyskane kompetencje 
są wskazane przy organizacji szkoleń z ramienia ORE, MEN, KO 
czy innych publicznych oraz prywatnych instytucji organizujących 
szkolenia. 
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym za-
liczenia z praktyki ( tj. 60 godzin praktyki ), zakończone zdaniem 
egzaminu dyplomowego. 

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06. studia w 
trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

Moduł I:

1. Teoretyczne podstawy andragogiki.
2. Podstawy wiedzy z zakresu andragogiki.
3. Prawo oświatowe.
4. Psychologia rozwojowa dorosłych.
5. Dydaktyka nauczania dorosłych- style, strategie, i metody 

uczenia się człowieka dorosłego.
6. Diagnoza potrzeb w zakresie edukacji dorosłych.
7. Higiena i emisja głosu.
                     
Moduł II:

1. Metody i techniki pracy trenera-andragoga.
2. Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej.
3. Techniki pracy warsztatowej.
4. Organizacja procesu doskonalenia dorosłych.
5. Praca socjalna z dorosłymi.
6. Trening interpersonalny.
7. Metody kształcenia na odległość z wykorzystaniem 
8. nowoczesnych technologii.

KOSZT STUDIÓW:

3000zł  (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

AUTYZM
(Edukacja i rewalidacja osób 
ze spektrum autyzmu)

OPIS STUDIÓW:

Kwalifikacyjne studia podyplomowe adresowane są do czynnych 
nauczycieli absolwentów studiów wyższych oraz psychologów, 
logopedów i fizjoterapeutów. 

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania 
potencjału rozwojowego osób z autyzmem na każdym etapie 
edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygoto-
wanie do aktywności zawodowej. Program studiów obejmuje tre-
ści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie 
wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości 
edukacyjne osób z autyzmem, współpracę z ich środowiskiem wy-
chowawczym oraz innymi specjalistami. 

CZAS TRWANIA:  
3 semestry (w tym jeden semestr on-line), od 01.10 do 30.06. 
studia w trybie niestacjonarnym 

PROGRAM:

1. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne
2. Autystyczne spektrum zaburzeń – etiologia, specyfika roz-

wojowa, rewalidacja
3. Uwarunkowania procesu edukacyjno-terapeutycznego
4. Diagnoza funkcjonalna osób ze spektrum autyzmu
5. Metodyka nauczania osób ze spektrum autyzmu w przed-

szkolu i I etapie edukacyjnym
6. Metodyka nauczania osób ze spektrum autyzmu w II, III i IV 

etapie edukacyjnym
7. Terapia psychopedagogiczna osób ze spektrum autyzmu
8. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu
9. Psychopedagogiczne przygotowanie do pracy wychowaw-

czej osób z autyzmem
10. Główne obszary terapii psychologicznej osób ze spektrum 

autyzmu
11. Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum auty-

zmu
12. Problemy komunikacyjne osób z autyzmem i zespołem 

Aspergera  - rozwój mowy, umiejętność komunikowania się, 
komunikacja alternatywna i ułatwiona;

13. Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna w autyzmie, 
zespole Aspergera i zaburzeniach pokrewnych;

14. Metody terapeutyczne wykorzystywane w pracy z osobami 
ze spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi

15. Edukacja w szkole masowej. Kompetencje nauczycieli w 
pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

16. Rodzina w terapii i edukacji dziecka z autyzmem oraz zespo-
łem Aspergera.

17. Praktyka zawodowa.

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł
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BIBLOTEKOZNAWSTWO 
I INFORMACJA NAUKOWA

OPIS STUDIÓW:

Słuchacze podczas studiów zdobywają wiedzę z zakresu biblio-
tekoznawstwa, czytelnictwa, literatury, a także informacji na-
ukowej. Ponadto nabywają umiejętności praktycznego tworzenia 
księgozbiorów i ich katalogów, a jednocześnie wdrażają się do po-
sługiwania się w pracy bibliotecznej nowoczesnymi technologia-
mi informacyjnymi (komputerami, mediami, mas mediami i Inter-
netem). Słuchacze otrzymują także merytoryczne i metodyczne 
przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji me-
dialnej i czytelniczej, tworzenia słowno - wizualnych materiałów 
dydaktycznych i gazetek szkolnych. Studia nadają kwalifikacje do 
pracy w bibliotekach.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10. do 30.06., 
studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Podstawy nauki o książce i bibliotece
2. Organizacja zbiorów bibliotecznych
3. Źródła informacji piśmienniczej
4. Prawo biblioteczne i autorskie
5. Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo
6. Komputerowe systemy biblioteczno-informacyjne
7. Bazy danych
8. Rynek wydawniczy i księgarski
9. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
10. Media i multimedia cyfrowe 
11. Działalność informacyjna bibliotek
12. Ćwiczenia metodyczne
13. Współpraca bibliotekarza z uczniami z elementami  

komunikacji interpersonalnej
14. Czytelnictwo, dydaktyka pracy z czytelnikiem
15. Literatura dziecięca i młodzieżowa 
16. Literatura współczesna
17. Czasopisma dziecięce, młodzieżowe i naukowe
18. Internet w informacji i edukacji
19. Praktyka zawodowa

KOSZT STUDIÓW:

2400zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

DORADZTWO 
ZAWODOWE

OPIS STUDIÓW:

Uczestnicy studiów zapoznają się z najważniejszymi zagadnie-
niami dotyczącymi psychofizjologicznych podstaw poradnictwa 
zawodowego oraz jego rolą i zastosowaniem w systemie oświato-
wym. Program studiów obejmuje również problematykę związa-
ną z metodyką i narzędziami pracy doradcy zawodowego. Studia 
przygotowują do prowadzenia modułów zajęć edukacyjnych do-
tyczących preorientacji zawodowej uczniów gimnazjów, a także 
szkół ponadgimnazjalnych. Zakres przygotowania merytorycz-
nego jest również zgodny z zakresem zadań doradcy zawodowe-
go określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 
placówkach.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10. do 30.06., 
studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Struktura doradztwa zawodowego w Polsce
2. Biomedyczne podstawy rozwoju
3. Psychologia zdrowia i stresu zawodowego
4. Wybrane problemy psychologii komunikacji i z zarządzania 

personelem
5. Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych
6. Zawodoznawstwo
7. Socjologia edukacji i moralności
8. Doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych
9. Poradnictwo psych. pedagogiczne dla dzieci i młodzieży                                                        
10. Psychologia rozwoju dziecka
11. Metodologia badań w doradztwie zawodowym
12. Komputerowy system wspomagania doradcy zawodowego
13. Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego
14. Wybrane zagadnienia z prawa i etyki zawodowej
15. Psychologia komunikacji
16. Planowanie kariery zawodowej

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.
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EDUKACJA  
DLA BEZPIECZEŃSTWA 
Z DYDAKTYKĄ PIERWSZEJ 
POMOCY

OPIS STUDIÓW:

Propozycja skierowana do nauczycieli szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazialnych, absolwentów studiów wyższych zawodowych 
lub magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogicz-
ne, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej, 
przedstawicieli służb mundurowych oraz wolontariuszy organi-
zacji pozarządowych uczestniczących w działaniach ratowniczych 
i edukacyjnych w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa po-
wszechnego. Słuchacze uzyskują kwalifikacje do nauczania przed-
miotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach gimnazjalnych 
 i ponadgimnazjalnych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
zdobyciem odpowiedniej wiedzy i umiejętności praktycznych 
 w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, umożliwiających np. pra-
cę w charakterze nauczyciela czy koordynatora bezpieczeństwa 
 w placówkach edukacyjnych różnych szczebli.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry  (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06., 
studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Pedagogika wobec zagrożeń i kryzysów
2. Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
3. Podstawy ratownictwa sanitarnego i medycznego
4. Metodyka nauczania bezpieczeństwa
5. Teoria profilaktyki z elementami terapii zagrożeń szkolnych
6. Podstawy zarządzania kryzysowego
7. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne czasu wojny i pokoju
8. Elementy międzynarodowego prawa humanitarnego
9. Psychologiczne uwarunkowania człowieka w sytuacji zagro-

żeń
10. Podstawy komunikacji interpersonalnej w sytuacji zagrożeń
11. System obronności i bezpieczeństwa państwa
12. Wypadki i katastrofy techniczne i komunikacyjne
13. Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

EDUKACJA
 I REHABILITACJA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
INTELEKTUALNĄ
(OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone dla osób posiadających przygotowanie 
pedagogiczne, ukończone studia wyższe. Studia przygotowują 
słuchaczy do prowadzenia nauczania dzieci i młodzieży z nie-
pełnosprawnością intelektualną. Ukończenie studiów pozwoli  
na twórcze rozwijanie swoich zdolności i umiejętności pedago-
gicznych w zakresie oligofrenopedagogiki. Absolwenci studiów 
znacząco udoskonalą swoje umiejętności w dziedzinie komuniko-
wania społecznego, pracy z osobą niepełnosprawną i jego rodziną. 
Ukształtowana podczas studiów świadomość odpowiedzialności 
etycznej i społecznej związanej z pracą z osobami niepełnospraw-
nymi pozwoli im dołączyć do grona specjalistów w zakresie oligo-
frenopedagogiki.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06, 
studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Elementy psychologii i psychopatologii 
2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej i specjalnej
3. Postawy społeczne wobec osób z różnymi niepełno spraw-

nościami
4. Oligofrenopedagogika
5. Podstawy psychologii i rewalidacji
6. Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych 

umysłowo
7. Metodyka wychowania głębiej upośledzonych umysłowo
8. Kształcenie integracyjne
9. Arteterapia w pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo
10. Elementy psychiatrii i psychopatologii
11. Metodyka wychowania w internacie
12. Diagnoza i terapia pedagogiczna
13. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
14. Praktyka zawodowa

KOSZT STUDIÓW:

2400zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.
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EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
I PRZEDSZKOLNA

OPIS STUDIÓW:

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć lekcyjnych z dziećmi  
w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, nadając właściwe 
do realizacji tych zadań kwalifikacje. Program studiów obejmuje 
wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z metodyką pro-
wadzenia kształcenia z uwzględnieniem problematyki diagnozy 
 i terapii pedagogicznej, a także zasad bezpieczeństwa i udzielania 
pierwszej pomocy.

Adresatami studiów są nauczyciele oraz osoby z przygotowaniem 
pedagogicznym prowadzące lub zamierzające prowadzić kształ-
cenie dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, 
studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Podstawy nauki o książce i bibliotece
2. Organizacja zbiorów bibliotecznych
3. Źródła informacji piśmienniczej
4. Prawo biblioteczne i autorskie
5. Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo
6. Komputerowe systemy biblioteczno-informacyjne
7. Bazy danych
8. Rynek wydawniczy i księgarski
9. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
10. Media i multimedia cyfrowe
11. Edukacja w zakresie plastyki i zajęć technicznych  

z metodyką
12. Wykład monograficzny z zakresu metodyki
13. Pedagogika przedszkolna z metodyką
14. Emisja głosu
15. Psychologia rozwojowa i osobowości
16. Zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy
17. Wykorzystanie technologii ITC w edukacji przedszkolnej  

i wczesnoszkolnej
18. Edukacja motoryczno zdrowotna z metodyką
19. Praktyka - edukacja przedszkolna
20. Praktyka - edukacja wczesnoszkolna

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

GEOGRAFIA
W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane jest przede wszystkim do na-
uczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania geografii 
w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
oraz zajęć edukacyjnych z zakresu geografii we wszystkich typach 
szkół.  Studia przeznaczone są dla osób posiadających kwalifika-
cje pedagogiczne do nauczania w szkole. Po ukończeniu studiów 
absolwent posiada wiedzę geograficzną niezbędną nauczycielowi 
geografii do realizacji procesu kształcenia na wszystkich pozio-
mach kształcenia, posługuje się narzędziami pracy nauczyciela 
geografii, umiejętnie organizuje proces dydaktyczny w zakresie 
nauczania geografii w szkole, posługuje się środkami multime-
dialnymi w pracy  z uczniem. Warunkiem ukończenia studiów jest 
uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki - 60 godzin prak-
tyki (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 
roku  w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela); zakończone zdaniem egzami-
nu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06, studia w 
trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Geologia
2. Prawne podstawy ochrony środowiska
3. Astronomiczne podstawy geografii
4. Geografia fizyczna
5. Geografia społeczno-ekonomiczna
6. Gleboznawstwo i geografia gleb
7. Geografia regionalna z elementami geografii kultur
8. Metodyka nauczania geografii
9. Technologia informacyjna w programie nauczania geografii
10. Higiena i emisja głosu
11. Elementy prawa oświatowego

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.
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GERONTOLOGIA
I OPIEKA OSOBAMI  
STARSZYMI

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla osób zaangażowanych w organizo-
wanie opieki nad osobami starszymi, którzy podsiadają wyższe 
wykształcenie I i/lub Ii stopnia. Studia skierowane są m.in. do spe-
cjalistów terapii zajęciowej, psychologów, socjologów, opiekunów 
społecznych, pielęgniarek, fizjoterapeutów/rehabilitantów. Ce-
lem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności 
praktycznych niezbędnych w pracy z osobami starszymi i na ich 
rzecz, zarówno w warunkach środowiskowych jak i w ramach in-
stytucji.
Studia adresowane są do osób chcących znaleźć zatrudnienie w 
instytucjach pomocy i opieki społecznej, zakładach opiekuńczo 
leczniczych, hospicjach, zakładach opieki zdrowotnej, placów-
kach aktywizujących i zrzeszających ludzi starszych ( klub senio-
ra, uniwersytetach III wieku), a także jako prywatni opiekunowie 
osób starszych. 
Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu dyplomo-
wego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06 studia w 
trynie niestacjonarnym

PROGRAM:

Moduł I. Biomedyczne podstawy gerontologii  i geriatrii.
1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.
2. Biologia starzenia się.
3. Podstawy geriatrii ( epidemiologia i profilaktyka)
Moduł II. Psychologiczne i socjologiczne starzenia się i starości
1. Komunikacja społeczna
2. Aktywizacja społeczna osób starszych
3. Wsparcie psychologiczne osób starszych
4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Moduł III. Podstawy andragogiki i terapie zajęciowe
1. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych
2. Techniki treningu pamięci
3. Terapie zajęciowe 
Moduł IV. Prawne i instytucjonalne możliwości wspierania osób 
starszych
1. Podstawy prawa
2. Organziacja opieki zdrowotnej w Polsce i UE
3. Instytucje wspracia osób starszych.
Moduł V. Starzenie się, a styl życia
1. Dietetyka
2. Turystyka zdorowtna i uzdrowiskowa
Moduł VI. Zabiegi medyczne i pielęgnacja
1. Medycyna naturalna i ziołolecznictwo
2. Zabiegi pielęgnacyjne i kosmetyczne
3. Podstawy fizjoterapii i rehabilitacji
4. Pierwsza pomoc przedmedycznas
5. Podstawy farmakologii
6. Opieka paiatywna i terminalna.

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

HISTORIA 
W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane jest przede wszystkim do na-
uczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania historii 
w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
oraz absolwentów kierunków humanistycznych różnych typów 
szkół wyższych, posiadających co najmniej stopień licencjata.  Ce-
lem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy historycz-
nej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania historii w 
szkołach na wszystkich etapach kształcenia. 
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym 
zaliczenia z praktyki - 60 godzin praktyki (zgodnie z rozporzą-
dzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku  w sprawie stan-
dardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela); zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06, studia w 
trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Historia starożytna i średniowieczna
2. Historia nowożytna powszechna i Polski
3. Historia XIX wieku
4. Historia najnowsza Polski
5. Historia powszechna XX wieku
6. Dzieje kultury
7. Wybrane zagadnienia metodologii historii
8. Analiza i interpretacja źródła historycznego w przekazie 

szklonym
9. Metodyka historii
10. Edukacja regionalna
11. Technologia informacyjna w programie nauczania historii
12. Higiena i emisja głosu
13. Elementy prawa oświatowego

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.
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JĘZYK POLSKI

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane jest przede wszystkim do na-
uczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania języka 
polskiego w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych oraz absolwentów kierunków humanistycznych róż-
nych typów szkół wyższych, posiadających co najmniej stopień 
licencjata.  Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wie-
dzy polonistycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do naucza-
nia języka polskiego w szkołach na wszystkich etapach kształce-
nia. 
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym 
zaliczenia z praktyki - 60 godzin praktyki (zgodnie z rozporzą-
dzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku  w sprawie stan-
dardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela); zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06, studia w 
trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Tradycja literacka w szkole
2. Motywy i tematy literatury współczesnej (od dwudziestole-

cia do najnowszej)
3. Teoretyczne podstawy interpretacji dzieła literackiego
4. Poetyka i sztuka interpretacji
5. Literatura dla dzieci i młodzieży
6. Gramatyka opisowa języka polskiego
7. Komunikacja językowa
8. Historyczne i społeczne konteksty języka
9. Lingwistyka a kształcenie językowe
10. Sztuka czytania i redagowania
11. Metodyka nauczania języka polskiego
12. Planowanie i ewaluacja w nauczaniu języka polskiego
13. Projekt jako metoda uczenia się
14. Technologia informacyjna w nauczaniu języka polskiego
15. Higiena i emisja głosu
16. Elementy prawa oświatowego

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

LOGISTYKA

OPIS STUDIÓW:

Podstawowym celem jest przekazanie słuchaczom najnowszej 
wiedzy z zakresu logistyki międzynarodowej i profesjonalne przy-
gotowanie do pracy w podmiotach gospodarczych, które uczest-
niczą w obrocie międzynarodowym. Zarządzanie międzynarodo-
wymi przepływami surowców, materiałów i produktów, wymaga 
wiedzy o istniejących barierach i obowiązujących procedurach. 
Niezbędna staje się więc znajomość procedur obowiązujących  
w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w środo-
wisku międzynarodowym. Dotyczy to osób pracujących zarów-
no dla globalnych korporacji, ponadnarodowych koncernów, jak  
i dla mniejszych podmiotów, które uczestniczą w obrocie mię-
dzynarodowym. Ukończenie Studiów Podyplomowych Logistyki  
Międzynarodowej wydatnie zwiększa szanse kariery w środowi-
sku międzynarodowym. Studia podyplomowe przeznaczone są 
dla absolwentów wyższych uczelni (z tytułem licencjata, inżyniera 
lub magistra). 

Słuchacze studiów zdobędą umiejętności niezbędne do pracy na 
stanowiskach kierowniczych i menedżerskich w podmiotach go-
spodarczych, które uczestniczą w wymianie międzynarodowej  
i lokalnej. Kształcimy menedżerów pod kątem potrzeb firm funk-
cjonujących we wszystkich sektorach gospodarczych, w których 
ma miejsce fizyczny przepływ dóbr i materiałów. Zdobyta wiedza 
ma ułatwić lub umożliwić pracę na stanowiskach kierowniczych 
w obszarach logistyki, transportu i spedycji, handlu i dystrybucji, 
zaopatrzenia i produkcji.

CZAS TRWANIA:  
2 semestry, od 01.10 do 30.06, 
studia w trybie niestacjonarnym 

PROGRAM:

1. Podstawy logistyki
2. Logistyka w strategiach firm działających w środowisku    

międzynarodowym
3. Polityka transportowa Unii Europejskiej
4. Procedury i dokumenty w transporcie i spedycji 

międzynarodowej
5. Prawo transportowe
6. Optymalizacja wewnętrznych i zewnętrznych procesów 

logistycznych
7. Strategiczne i operacyjne decyzje logistyczne 
8. Regulacje, przepisy i procedury celne
9. Ubezpieczenia transakcji międzynarodowych
10. Outsourcing w logistyce
11. Specyfika i zasady współpracy z operatorem logistycznym
12. Opodatkowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i spoza   

Unii Europejskiej
13. Finanse międzynarodowe - instrumenty finansowe  

pozwalające ograniczać ryzyko 
14. Controlling
15. Pomiar efektywności działań w łańcuchu dostaw
16. Systemy informatyczne w logistyce
17. Logistyka w produkcji
18. Zarządzanie dystrybucją
19. Metody tworzenia i zasady sterowania międzynarodowymi 

łańcuchami dostaw
20. Zarządzanie organizacją wyszczuploną (Lean management)
21. Elastyczne systemy logistyczne (Agile systems)

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.
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LOGOPEDIA

OPIS STUDIÓW:

Oferta studiów z zakresu Logopedii skierowana jest do absol-
wentów studiów wyższych II stopnia, kierunków humanistycz-
nych, posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów 
studiów wyższych II stopnia, kierunków medycznych. Uczestnicy 
studiów podyplomowych z logopedii po ich ukończeniu uzyskają 
uprawnienia i kompetencje do podjęcia pracy w zawodzie logo-
pedy w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy spo-
łecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy. 
Plan studiów podyplomowych jest zgodny w wymaganiami sta-
wianymi przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne. 

Absolwent posiada umiejętności diagnozowania oraz określania 
kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy, będzie przy-
gotowany do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na 
korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepeł-
nosprawnościami oraz udzielania porad rodzicom, nauczycielom 
odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci, nabędzie umiejętno-
ści przygotowania narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii 
logopedycznej.

CZAS TRWANIA:  
4 semestry, od 01.10, 
studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Wprowadzenie do logopedii
2. Nauka o języku
3. Anatomia i fizjologia człowieka. Biologiczne podstawy mowy
4. Terapia logopedyczna
5. Elementy pedagogiki specjalnej
6. Psychologia ogólna i rozwojowa
7. Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
8. Zasady kultury żywego słowa i zasady ortofonii polskiej
9. Dyslalia
10. Profilaktyka logopedyczna
11. Trudności w czytaniu i pisaniu
12. Emisja głosu i dykcja 
13. Zaburzenie płynności mówienia
14. Metody badań logopedycznych
15. Terapia zaburzeń emocjonalnych
16. Foniatria
17. Audiofonologia
18. Fonologia i fonetyka artykulacyjna
19. Oligofazja i zaburzenia mowy w złożonych zespołach  

chorobowych
20. Mowa dzieci z rozszczepem
21. Elementy neurologii i psychiatrii
22. Afazja
23. Dyzartria
24. Komunikacja wspomagająca i alternatywna
25. Seminarium dyplomowe

KOSZT STUDIÓW:

4000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

MATEMATYKA W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane jest przede wszystkim do na-
uczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania mate-
matyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy 
matematycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania 
matematyki w szkołach na wszystkich etapach kształcenia. 
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym 
zaliczenia z praktyki - 60 godzin praktyki (zgodnie z rozporzą-
dzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku  w sprawie stan-
dardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela); zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06, studia w 
trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Algebra
2. Geometria
3. Analiza matematyczna
4. Teoria mnogości
5. Rachunek prawdopodobieństwa i kombinatoryka
6. Kształtowanie umiejętności ponadprzedmiotowych w 

nauczaniu matematyki
7. Metodyka matematyki
8. Metodyka nauczania matematyki uczniów o specjalnych 

trudnościach edukacyjnych 
9. Technologia informacyjna w nauczaniu matematyki
10. Higiena i emisja głosu
11. Elementy prawa oświatowego

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.
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PEDAGOGIKA 
RESOCJALIZACYJNA 
Z SOCJOTERAPIĄ
OPIS STUDIÓW:

Studia przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą 
niedostosowaną społecznie, dorosłymi oraz wybranymi grupa-
mi społecznymi. Studia te pozwalają na pracę w placówkach re-
socjalizacyjnych, oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych, 
profilaktycznych i organizacjach samopomocowych. Studia na 
kierunku pedagogika resocjalizacyjna z  socjoterapią pozwalają 
słuchaczom zdobyć wiedzę w zakresie diagnozy, metodyki i tera-
pii resocjalizacyjnej oraz praktycznych umiejętności wychowaw-
czych i terapeutycznych. Pozwoli to na analizowanie uwarunko-
wań zjawiska związanych z różnymi formami niedostosowania 
społecznego i wykorzystania odpowiednich form wsparcia spo-
łecznego oraz działań profilaktycznych, socjoterapeutycznych 
i resocjalizacyjnych.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, 
studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Elementy psychologii rozwojowej, klinicznej  
i psychopatologii 

2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej w obszarze 
niedostosowania społecznego

3. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością i 
niedostosowaniem społecznym

4. Sytuacja rodziny dziecka z niedostosowaniem społecznym  
– regulacje prawne, formy oddziaływania i pomoc  
specjalistyczno - interwencyjna

5. Diagnostyka psychopedagogiczna ze szczególnym  
uwzględnieniem diagnozy niedostosowania społecznego

6. Zasady, metody i formy pracy opiekuńczo – wychowawczej,  
rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej

7. Resocjalizacja i socjoterapia – modele pracy z uczniem 
niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostoso-
waniem społecznym 

8. Norma i patologia
9. Pedagogika resocjalizacyjna
10. Prawne i psychologiczne podstawy resocjalizacji  

i socjoterapii
11. Patologie społeczne. Wspieranie umiejętności  

wychowawczych i właściwych relacji w rodzinie
12. Metodyka prowadzenia zajęć i specyfika kształcenia 

uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym 
13. Włączanie uczniów do procesu samowychowania
14. Formy kształcenia młodzieży z zaburzeniami. Zachowania 

w Polsce i za granicą – specyfika systemu dydaktycznego w 
resocjalizacji i socjoterapii

15. Trening interpersonalny
16. Trening umiejętności wychowawczych  

i socjoterapeutycznych
17. Warsztat pracy z grupą i jednostką
18. Metodyka wychowania resocjalizującego
19. Kuratela sądowa
20. Praktyka zawodowa 

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

PEDAGOGIKA
LECZNICZA

OPIS STUDIÓW:

Absolwenci studiów uzyskają uprawnienia do nauczania w kla-
sach integracyjnych, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, 
specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do prowa-
dzenia nauczania indywidualnego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, od 01.10 do 30.06, 
studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Pedagogika specjalna
2. Pedagogika lecznicza
3. Opieka i terapia specjalistyczna (wczesna interwencja i 

logopedia)
4. Charakterystyka wybranych schorzeń dzieci i młodzieży
5. Rewalidacja indywidualna
6. Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce
7. Metodyka nauczania i wychowania dzieci w zakładzie lecz-

niczym i w nauczaniu indywidualnym
8. Trening umiejętności interpersonalnych
9. Trening umiejętności wychowawczych
10. Współpraca z rodziną dzieci chorych
11. Drama;
12. Technologia informacyjna w pedagogice leczniczej
13. Higiena i emisja głosu
14. Elementy prawa oświatowego;
15. Praktyki zawodowe

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.
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PEDAGOGIKA 
OPIEKUŃCZO–WYCHOWAWCZA  
Z POMOCĄ  
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ

OPIS STUDIÓW:

Studia przygotowują słuchaczy do pracy w placówkach opiekuń-
czo - wychowawczych (np. środowiskowe domy opieki), interna-
tach i świetlicach szkolnych oraz na stanowisku pedagoga szkol-
nego. 

Studia na kierunku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej po-
zwolą słuchaczom realizować działania z zakresu pomocy i profi-
laktyki społecznej, dadzą umiejętność rozwiązywania problemów 
społecznych, wychowawczych i dydaktycznych. Kierunek ten 
promuje wrażliwość społeczną i zachowania prozdrowotne.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, 
studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Podstawy psychologii klinicznej
2. Pedagogika opiekuńcza
3. Prawo rodzinne i opiekuńcze
4. Teoretyczne podstawy udzielania pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej
5. Dzieci i młodzież w rodzinach dysfunkcyjnych
6. Podstawy terapii pedagogicznej
7. Zadania zespołu do spraw specjalnych potrzeb  

edukacyjnych
8. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
9. Diagnoza pedagogiczna
10. Specyfika pracy pedagoga szkolnego 
11. Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci  

i młodzieży
12. Praca z uczniem mającym trudności w nauce
13. Projektowanie i ewaluacja działań wychowawczo-profilak-

tycznych
14. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
15. Profilaktyka ukierunkowana na grupy ryzyka
16. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
17. Podstawy pracy z rodziną
18. Praca z dzieckiem zdolnym
19. Trening umiejętności wychowawczych
20. Warsztat pracy z grupą
21. Praktyka zawodowa 

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

PEDAGOGIKA SZTUKI
PLASTYKA

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane jest przede wszystkim do na-
uczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania plasty-
ki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Celem studiów 
jest zdobywanie lub pogłębienia wiedzy teoretycznej z zakresu 
plastyki oraz doskonalenie praktyki z zakresu pedagogiki sztuki 
wśród nauczycieli - uczestników studiów. Podczas zajęć uczestni-
cy zapoznają się z nowoczesnymi metodami nauczania 
i technikami edukacyjnymi umożliwiającym im podjęcie lub udo-
skonalenie pracy nauczyciela plastyki, wzbogacone zajęciami 
warsztatowymi w plenerze. 
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym 
zaliczenia z praktyki - 60 godzin praktyki (zgodnie z rozporzą-
dzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku  w sprawie stan-
dardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela); zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, 
studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Współczesne tendencje w edukacji
2. Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i osobowości
3. Elementy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
4. Historia sztuki
5. Historia kultury
6. Grafika i rzeźba
7. Malarstwo i rysunek
8. Psychologia twórczości
9. Dydaktyka plastyki
10. Higiena i emisja głosu
11. Technologia informacyjna w nauczaniu plastyki
12. Elementy prawa oświatowego

KOSZT STUDIÓW:

3.000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.
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PRZYGOTOWANIE 
PEDAGOGICZNE

OPIS STUDIÓW:

Studia kierowane są do obecnych lub przyszłych nauczycieli nie-
posiadających przygotowania pedagogicznego, którzy posiadają 
tytuł magistra, licencjata lub inżyniera na dowolnym kierunku stu-
diów. Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicz-
nego pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne 
niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych 
oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje nauczyciela.

Studia przygotowują do pracy nauczyciela na wszystkich etapach 
edukacyjnych.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, 
studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki 
specjalnej, logopedii i neurologopedii

2. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
3. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej  

i społecznej oraz podstawy psychoanalizy
4. Sylwetka rozwojowa dziecka w okresie przedszkolnym, 

szkolnym oraz w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości
5. Progi edukacyjne i adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole
6. Szkoła jako instytucja wychowawcza oraz wspomagająca 

rozwój jednostki i społeczeństwa
7. Praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi w przedszkolu  

i w szkole
8. Bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza jej terenem
9. Współpraca nauczyciela z uczniami i rodzicami  

z elementami komunikacji interpersonalnej
10. Wybrane zagadnienia z dydaktyki ogólnej i szczególowej
11. System oświaty oraz wybrane zagadnienia z prawa  

oświatowego
12. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego na poszczególnych etapach  
edukacyjnych

13. Metodyka prowadzenia zajęć na I, II, III i IV etapie  
edukacyjnym

14. Projektowanie działań edukacyjnych
15. Podstawy prawa oświatowego
16. Organizacja pracy nauczyciela
17. Praktyka pedagogiczna

KOSZT STUDIÓW:

2400zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane jest przede wszystkim do 
nauczycieli pracujących w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjal-
nych, którzy zajmują się lub planują rozpocząć nauczanie przed-
siębiorczości. Celem studiów jest zdobywanie lub pogłębienia 
wiedzy teoretycznej z zakresu przedsiębiorczości oraz dosko-
nalenie praktyki z zakresu nauczania przedsiębiorczości wśród 
nauczycieli - uczestników studiów. Podczas zajęć uczestnicy 
zapoznają się z nowoczesnymi metodami nauczania i technikami 
edukacyjnymi umożliwiającym im podjęcie lub udoskonalenie 
pracy nauczyciela przedsiębiorczości. 
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym 
zaliczenia z praktyki - 60 godzin praktyki (zgodnie z rozporządze-
niem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku  w sprawie standar-
dów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela); zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego

CZAS TRWANIA:  
2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym 

PROGRAM:

1. Współczesne tendencje w edukacji
2. Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i osobowości
3. Elementy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
4. Psychologia pracy
5. Makroekonomia
6. Mikroekonomia
7. Podstawy przedsiębiorczości
8. Marketing w przedsiębiorstwie
9. Wprowadzenie na rynek pracy
10. Komunikacja interpersonalna
11. Dydaktyka przedsiębiorczości
12. Higiena i emisja głosu
13. Technologia informacyjna w nauczaniu przedsiębiorczości
14. Elementy prawa oświatowego

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.
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PEDAGOGIKA SPECJALNA
– REWALIDACJA 
(uprawnienia pedagoga specjalnego do nauczania 
i terapii dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz innymi  
utrudnieniami w rozwoju)

OPIS STUDIÓW:

Adresatami studiów  są nauczyciele, pedagodzy szkolni, specja-
liści zatrudnieni w szkołach wszystkich typów oraz absolwenci 
wyższych studiów zawodowych i magisterskich z przygotowa-
niem pedagogicznym.

Absolwenci nabywają kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzie-
żą oraz osobami dorosłymi z dysfunkcjami rozwojowymi róż-
nego stopnia w szkołach, innych placówkach oświatowo - wy-
chowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych. Ponadto do 
pracy na stanowisku pedagoga specjalnego, doradcy - konsultanta  
w instytucjach opieki i wychowania w ośrodkach terapeutycznych 
i rehabilitacyjnych, a także w ośrodkach wczesnego wspomagania 
rozwoju.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry (w tym jeden on–line), od 01.10 do 30.06.,  
studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki 
specjalnej, logopedii i neurologopedii

2. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej 
i społecznej oraz podstawy psychoanalizy

3. Zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy
4. Metodyka kształcenia zintegrowanego
5. Metodyka zajęć korekcyjno kompensacyjnych
6. Organizacja procesu terapeutycznego
7. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami 

rozwoju emocjonalnego i społecznego
8. Elementy diagnozy i terapii pedagogicznej
9. Prawo oświatowe w zakresie pomocy  

pedagogiczno–psychologicznej
10. Praca z dzieckiem nadpobudliwym (ADHD)Współczesne 

kierunki w pedagogice 
11. Wybrane zagadnienia z zakresu korygowania zaburzeń 

mowy
12. Wspomaganie i rewalidacja osób z zaburzeniami sensorycz-

nymi / wzroku i słuchu / 
13. Wspomaganie i rewalidacja indywidualna osób niepełno-

sprawnych intelektualnie 
14. Wspomaganie i rewalidacja przewlekle chorych i z dysfunk-

cją ruchu 
15. Wspomaganie i rewalidacja osób ze sprzężonymi niepełno-

sprawnościami. 
16. Praca z uczniem zdolnym 
17. Praca z uczniem z Autyzmem i z Zespołem Aspergera
18. Profilaktyka, diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej 
19. Specyficzne trudności w uczeniu się –dysortografia, dysgra-

fia -diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kom-
pensacyjnych i wyrównawczych.

20. Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki -diagnoza, 
metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 
i wyrównawczych 

21.  Wprowadzenie do poradnictwa i podstawy pracy z rodziną  
22. Pedagogika rodziny dziecka dysfunkcyjnego 
23. Technologia informacyjna w pracy terapeutycznej 
24. Nowatorskie metody pracy rewalidacyjnej 
25. Arteterapia
26. Praktyka zawodowa.

KOSZT STUDIÓW:

3300 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

SURDOPEDAGOGIKA

OPIS STUDIÓW:

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów skutecznej  
komunikacji językowej z osobami z uszkodzonym słuchem.  
Program studiów został opracowany tak, aby uczestnicy  
osiągnęli umiejętności sprawnego porozumiewania się z oso-
bami niesłyszącymi i słabo słyszącymi, przy użyciu odpowied-
nio dobranych i dostępnych środków. Absolwenci uzyskują  
kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki - rehabilitacji  
niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabosłyszących). 

Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów  
podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w przed-
szkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach 
szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów pody-
plomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia pozwa-
la na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, 
studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Elementy psychologii i psychopatologii 
2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej i specjalnej
3. Postawy społeczne wobec osób z różnymi  

niepełnosprawnościami
4. Psychologia niesłyszących 
5. Wprowadzenie do surdopedagogiki
6. Metodyka nauczania niesłyszących
7. Surdologopedia
8. Psychopedagogika twórczości
9. Trening twórczości
10. Audiometria i audiologia 
11. Rewalidacja dzieci z wadą słuchu
12. Dydaktyka specjalna
13. Metodyka wychowania w internacie
14. Komputer w pracy z dzieckiem niesłyszącym
15. Podstawy języka migowego
16. Praktyka specjalistyczna

KOSZT STUDIÓW:

3.000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.
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TERAPIA PEDAGOGICZNA

OPIS STUDIÓW:

Celem studiów jest poznanie teoretycznych podstaw terapii pe-
dagogicznej i jej praktyczne zastosowanie w profilaktyce, dia-
gnozie i korekcji zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się człowieka 
od urodzenia, poprzez wczesne dzieciństwo, wiek przedszkolny 
i szkolny. Absolwenci studiów wyposażeni zostaną w umiejętno-
ści rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się 
dzieci i młodzieży oraz w umiejętności podejmowania odpowied-
nich działań. Otrzymają również przygotowanie do prowadzenia 
terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisa-
niu. 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza 
uzyskanie kwalifikacji do pracy w grupach przedszkolnych i kla-
sach szkolnych, w tym integracyjnych, oraz kwalifikacje do pro-
wadzenia terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi oraz do prowadzenia wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, 
studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki 
specjalnej, logopedii i neurologopedii

2. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i 
społecznej oraz podstawy psychoanalizy

3. Zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy
4. Metodyka kształcenia zintegrowanego
5. Metodyka zajęć korekcyjno kompensacyjnych
6. Organizacja procesu terapeutycznego
7. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami 

rozwoju emocjonalnego i społecznego 
8. Elementy diagnozy i terapii pedagogicznej 
9. Prawo oświatowe w zakresie pomocy pedagogiczno - psy-

chologicznej i terapii pedagogicznej
10. Podstawy komunikacji
11. Metodyka nauczania dzieci o nieharmonijnym rozwoju
12. Praca z dzieckiem nadpobudliwym (ADHD)
13. Arteterapia
14. Tworzenie, dokumentowanie i ewaluacja programu pracy  

z dziećmi w trakcie prowadzenia zespołów  
korekcyjno-kompensacyjnych

15. Praktyka zawodowa

KOSZT STUDIÓW:

3.000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

TERAPIA ZAJĘCIOWA
z arteterapią

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli lub absolwentów wyż-
szych uczelni, którzy chcą uzyskać kompetencje w zakresie te-
rapii zajęciowej z elementami arteterapii niezbędnych do po-
dejmowania różnorodnych działań na rzecz promocji zdrowia i 
zapobiegania niepełnosprawności  w formie bezpośredniej terapii 
albo w obszarze organizowania wsparcia osób z ograniczeniami w 
funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnością  oraz osób wyklu-
czonych społecznie, dla poprawy integracji społecznej i aktywiza-
cji zawodowej. 

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w  placówkach edukacyj-
nych, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach pomocowych, 
dziennych domach pomocy społecznej, środowiskowych domach 
pomocy społecznej, zakładach pomocy społecznej, klubach senio-
ra, organizacjach pozarządowych prowadzących zajęcia z terapii 
zajęciowej, świetlicach socjoterapeutycznych i placówkach reso-
cjalizacyjnych.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, 
studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i 
społecznej oraz podstawy psychoanalizy

2. Elementy psychoterapii
3. Komunikacja interpersonalna, charakterologia i autoprezen-

tacja
4. Organizacja czasu wolnego
5. Problemy osób niepełnosprawnych
6. Pedagogika specjalna
7. Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania 

dzieci i młodzieży
8. Problemy sprawności psychofizycznej ludzi starszych
9. Diagnoza terapeutyczna
10. Metody i techniki pracy terapeuty zajęciowego
11. System prawny pomocy społecznej, rehabilitacji i ochrony 

zdrowia w Polsce
12. Metody i formy terapii w różnych grupach wiekowych
13. Terapia zajęciowa
14. Metody pracy w warsztatach terapii zajęciowej
15. Arteterapia

KOSZT STUDIÓW:

3.000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.
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TYFLOPEDAGOGIKA

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców pracują-
cych lub chcących pracować w szkołach lub placówkach dla dzieci 
i osób niewidomych lub niedowidzących. 
Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych 
niezbędnych do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej 
rewalidacyjnej z dziećmi z defektami wzroku na wszystkich eta-
pach edukacyjnych, w przedszkolu, szkole specjalnej, masowej, 
integracyjnej, a także w internacie i świetlicy oraz w placówkach 
pomocy społecznej i służby zdrowia. Uczestnicy studiów posze-
rzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność   dostosowania 
wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepeł-
nosprawnością wzrokową.  W trakcie praktyk uczestnicy studiów 
zapoznają się z nowoczesną ofertą szkół dla dzieci z uszkodze-
niem wzroku, w zakresie terapii i pomocy uczniowi w nauce i co-
dziennym funkcjonowaniu. Warunkiem ukończenia studiów jest 
uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia praktyki ( 120 godzin)  zakoń-
czone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06  studia w 
trybie niestacjonarnym.

PROGRAM:

1. Pedagogika specjalna.
2. Tyflopedagogika.
3. Rewalidacja.
4. Anatomia, fizjologia i patologia narządu wzroku.
5. Orientacja w przestrzeni.
6. Rehabilitacja widzenia.
7. Wczesne wspomaganie rozwoju.
8. Wsparcie rodziny dziecka z niepełnosprawnością wzroku.
9. Metodyka nauczania.
10. Wychowanie, edukacja, terapia i rehabilitacja osób słabowi-

dzących i niewidomych.
11. Współpraca nauczyciela z rodzicami i specjalistami prowa-

dzącymi rehabilitację uczniów słabowidzących i niewido-
mych.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł  (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł

WCZESNE NAUCZANIE
JĘZYKA OBCEGO
OPIS STUDIÓW:

Absolwent studiów posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z 
zakresu prowadzenia zajęć edukacyjnych z języka angielskiego 
w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach 0–III. Efektem 
kształcenia będzie wypromowanie absolwenta o specjalności na-
uczyciel języka angielskiego we wczesnej edukacji. Uczestnikami 
studiów mogą być pracujący nauczyciele w przedszkolach i szko-
łach podstawowych oraz różnego typu placówkach realizujących 
opiekę, wychowanie i edukację, ponadto absolwenci innych kie-
runków studiów pedagogicznych, humanistycznych, społecznych 
posiadający uprawnienia pedagogiczne (studia podyplomowe w 
zakresie przygotowania pedagogicznego lub kurs kwalifikacyjny 
z przygotowania pedagogicznego).

Słuchacze powinni legitymować się znajomością języka angiel-
skiego w zakresie średnio zaawansowanym (np. certyfikat FCE). 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2009r. nr 50, poz. 400) oraz 
z dnia 7 września 2004r. w sprawie standardów kształcenia na-
uczycieli (Dz.U. z 2004r. nr 207, poz. 2110).

Studia zawierają blok doskonalenia umiejętności językowych na-
uczyciela.

Osoby nieposiadające świadectwa potwierdzającego znajomość 
języka angielskiego uprawniającego do nauczania dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym będą mogły przystąpić do eg-
zaminu B1, B2 lub C1. 

CZAS TRWANIA:  
3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, 
studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Zagadnienia związane z psychicznym i fizycznym rozwojem 
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

2. Metodyka nauczania języka angielskiego najmłodszych
3. Glottodydaktyka
4. Nowe technologie w nauczaniu języka angielskiego
5. Historia i kultura wielkiej Brytanii
6. Fonetyka praktyczna  

– gry i zabawy ruchowe  
– piosenka w nauczaniu języka angielskiego  
– literatura dziecięca 

7. Praktyczna nauka języka angielskiego
8. Planowanie i analiza lekcji, dobór  i rozkład materiałów 

nauczania
9. Metody i techniki nauczania w klasie wczesnoszkolnej
10. Nauczanie elementów języka
11. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności
12. Rozwijanie i integracja sprawności
13. Doskonalenie języka angielskiego
14. Praktyka zawodowa

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.
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WIEDZA 
O SPOŁECZEŃSTWIE
OPIS STUDIÓW:

Studia adresowane do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych, pracowników wydziałów obywatelskich urzędów 
samorządowych, instytucji i organizacji pozarządowych. Absol-
went studiów podyplomowych w zakresie „Wiedzy o społeczeń-
stwie” będzie posiadać kwalifikacje i umiejętności kształcenia 
na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym z przedmiotu 
„Wiedza o społeczeństwie” w szczególności: 1) przygotowanie do 
nowych zadań stojących obecnie przed nauczycielami „Wiedzy 
o  społeczeństwie” wynikających z wyzwań, jakie stawia zrefor-
mowana szkoła; 2) nabycie umiejętności analizowania obecnej 
sytuacji politycznej oraz przemian społecznych z wykorzystaniem 
wiedzy przekazanej na studiach podyplomowych; 3) poznanie 
nowatorskich technik dydaktycznych pomocnych w nauczaniu 
przedmiotu „Wiedza o  społeczeństwie”; 4) nabycie, zgodnie z 
podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla gimnazjów i 
szkół ponadgimnazjalnych, umiejętności do kształtowania wśród 
uczniów odpowiednich postaw oraz rozumienia i oceny ważnych 
wydarzeń życia społecznego, politycznego oraz gospodarczego w 
kraju i na świecie. 
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym 
zaliczenia z praktyki- 60 godzin praktyki (zgodnie z rozporządze-
niem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczy-
ciela); zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, 
studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Nauka o państwie i prawie
2. Podstawy socjologii
3. Historia państwa i prawa XIX i XX w.
4. Systemy polityczne i partyjne
5. Organizacje międzynarodowe
6. Teoria gospodarki narodowej
7. Media w społeczeństwie
8. Prawa człowieka
9. Integracja europejska
10. Problemy współczesnego świata
11. Społeczeństwo obywatelskie
12. Samorząd i polityka lokalna
13. Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
14. Technologia informacyjna

KOSZT STUDIÓW:

3.000zł  (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 
zł.

WCZESNE WSPOMAGANIE
ROZWOJU DZIECKA

OPIS STUDIÓW:

Celem kształcenia jest przygotowanie do profesjonalnego orga-
nizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagro-
żonym nieprawidłowym rozwojem. Program Studiów obejmuje 
problematykę niezbędną do opracowania i realizacji indywidual-
nych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 
i działań wspomagających rodzinę. 

Absolwenci Studiów otrzymują uprawnienia do pracy w zespo-
łach wczesnego wspomagania rozwoju organizowanych w przed-
szkolach, szkołach podstawowych oraz specjalnych ośrodkach 
szkolno – wychowawczych. Studia kierowane są do osób z wy-
kształceniem wyższym i przygotowaniem pedagogicznym.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, 
studia w trybie niestacjonarnym 

PROGRAM:

1. Psychologia i pedagogika dziecka
2. Podstawy pedagogiki specjalnej
3. Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej  

interwencji
4. Wybrane zagadnienia z psychiatrii
5. Stymulacja psychoruchowa i opieka nad dzieckiem
6. Podstawy terapii psychoruchowej
7. Podstawy rewalidacji dzieci niepełnosprawnych
8. Reedukacja dzieci z trudnościami  w nauce
9. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
10. Podstawy pediatrii
11. Metodyka nauczania i wychowania dzieci z autyzmem
12. Metodyka pracy z dzieckiem do 10 roku życia
13. Metodyka nauczania i wychowania dzieci  

niepełnosprawnych umysłowo
14. Elementy logopedii
15. Diagnoza i terapia pedagogiczna
16. Wsparcie rodziców dziecka we wczesnym etapie rozwoju
17. Podstawy prawne kształcenia i rehabilitacji dzieci o różnych 

potrzebach edukacyjnych
18. Praktyka zawodowa

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.
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WYCHOWANIE DO ŻYCIA
W RODZINIE

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, z pełnymi 
uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje 
do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie 
do życia w rodzinie. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci 
studiów wyższych (I lub II stopnia) posiadający przygotowanie 
pedagogiczne.
Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do pro-
wadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia 
w rodzinie. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umoż-
liwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.  Warunkiem 
ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie trwania stu-
diów, w tym zaliczenia praktyki ( 60 godzin) zakończone zdaniem 
egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, 
studia w trybie niestacjonarnym 

PROGRAM:

1. Dydaktyka i metodyka przedmiotu „Wychowanie do życia w 
rodzinie”

2. Zagadnienia dotyczące podstaw wychowania do życia w 
rodzinie

3. Zagadnienia biomedyczne. Biomedyczne aspekty rozwoju 
człolwieka

4. Etyka życia rodzinnego
5. Podstawy prawne życia małżeńskiego i rodzinnego
6. Polityka rodzinna w Polsce i krajach UE
7. Psychologia rozwojowa i wychowawcza
8. Psychologia i pedagogika rodziny
9. Prawne i organizacyjne podstawy realizacji zajęć wychowa-

nia do życia w rodzinie
10. Komunikacja w rodzinie
11. Trening interpersonalny

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł  (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł

ZARZĄDZANIE
OŚWIATĄ

OPIS STUDIÓW:

Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kie-
rowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju pla-
cówkach oświatowych w warunkach reformy oświatowej i admi-
nistracji samorządowej. 

Świadectwo ukończenia studiów nadaje kwalifikacje specjali-
styczne w zakresie zarządzania oświatą i uprawnia do zajmowa-
nistanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych 
placówkach oświatowo-wychowawczych oraz  organach prowa-
dzących i nadzorujących działalność oświatową.

CZAS TRWANIA:  
2 semestry, od 01.10 do 30.06., 
studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Zarządzanie oświatą
2. Zarządzanie szkołą 
3. Nadzór pedagogiczny 
4. Podstawy zarządzania placówką oświatową 
5. Umiejętności kierownicze 
6. Marketing edukacyjny
7. Public relations w szkole i oświacie 
8. Finanse publiczne
9. Zamówienia publiczne
10. Prawne uwarunkowania funkcjonowania placówki  

oświatowej  
11. Prawo samorządowe i oświatowe
12. Podstawy prawa pracy
13. Prawo gospodarcze

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.
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ADMINISTRACJA
PUBLICZNA

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu Administracja Publiczna stanowią formę 
kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplo-
mem ukończenia studiów wyższych i skierowane są do osób 
zainteresowanych funkcjonowaniem administracji państwowej, 
rządowej i samorządowej. 
 
Studia kierowane są przede wszystkim do pracowników admini-
stracji publicznej różnego szczebla, działaczy samorządowych, 
do kierowników lub dyrektorów jednostek organizacyjnych gmin, 
powiatów i województw oraz do wszystkich osób zainteresowa-
nych tematyką administracji publicznej. Studia maja charakter 
dokształcający.

CZAS TRWANIA:  
2 semestry, od 01.10, 
studia w trybie niestacjonarnym 

PROGRAM:

1. Podstawowe pojęcia prawoznawstwa
2. Prawo administracyjne materialne
3. Prawo administracyjne osobowe
4. Nadzór i kontrola w administracji
5. Ustrój samorządu terytorialnego
6. Postępowanie administracyjne
7. Postępowanie egzekucyjne w administracji
8. Postępowanie sądowoadministracyjne
9. Odpowiedzialność w administracji
10. Prawo pracy z prawem urzędniczym
11. Instytucje i źródła prawa w Unii Europejskiej
12. Finanse publiczne
13. Zasady tworzenia prawa
14. Udostępnianie i ochrona informacji w administracji
15. Projekty Unii Europejskiej w instytucjach administracji 

publicznej
16. Elementy prawa cywilnego 
17. Mediacje i komunikacja w administracji
18. Etyka w administracji

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

E-ADMINISTRACJA

OPIS STUDIÓW:

Celem studiów Podyplomowych z zakresu E- Administracji jest 
podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej 
(rządowej i samorządowej) a także poszerzenie kompetencji ab-
solwentów różnych kierunków studiów magisterskich i studiów 
zawodowych - zamierzających podjąć pracę w administracji. 

Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do posługi-
wania się narzędziami informatycznymi wspomagającymi pracę 
urzędu i komunikację elektroniczną z obywatelami i przedsiębior-
cami.

CZAS TRWANIA:  
2 semestry, od 01.10,
studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Podstawy społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji         
2. Podstawy prawne informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne
3. Europejskie i krajowe strategie, programy i plany rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego i elektronicznej  
administracji

4. E-usługi w administracji
5. Zjawisko wykluczenia cyfrowego
6. E-government
7. Publiczna infrastruktura
8. Informatyzacja a prawo do informacji publicznej
9. Rejestry publiczne i ich informatyzacja
10. Dokumenty elektroniczne i ich bezpieczeństwo
11. Podpis elektroniczny w administracji publicznej
12. E – PUAP i elektroniczne usługi publiczne, praktyczne 

aspekty korzystania z platformy
13. Metody identyfikacji użytkowników elektronicznych usług 

publicznych
14. Elektroniczny system zarządzania dokumentami  

w administracji publicznej
15. Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu  

administracyjnym
16. Archiwizacja dokumentów elektronicznych
17. Narzędzia wspomagające pracę w administracji publicznej 

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.
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KONTROLA
ZARZĄDCZA

OPIS STUDIÓW:

Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszła w życie Ustawa o finansach pu-
blicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.  i wprowadzone zostają wy-
mogi dotyczące zapewnienia skuteczności przepływu informacji, 
zgodności działań z procedurami wewnętrznymi urzędu, wiary-
godności sprawozdań oraz zarządzaniem ryzykiem. Stąd koniecz-
ne jest ustanowienie zasad i procedur wewnętrznych związanych 
z zapewnieniem kontroli zarządczej w poszczególnych jednost-
kach sektora finansów publicznych.

Głównym celem studiów podyplomowych jest przekazanie słu-
chaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu identyfikacji, pomiaru 
oraz zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów pu-
blicznych oraz wdrożenia systemu kontroli zarządczej w tych or-
ganizacjach. Adresatami są: 
- kadra zarządzająca JSFP, na której spoczywa obowiązek orga-
nizowania i utrzymania efektywnego systemu kontroli zarządczej 
w jednostce administracji publicznej.
- pozostali pracownicy JSFP, którzy odpowiedzialni są za wdroże-
nie i właściwe funkcjonowanie poszczególnych elementów syste-
mu kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem
- osoby pracujące w komórkach kontroli i audytu wewnętrznego 
JSFP
- osoby zatrudnione w, przedsiębiorstwach użyteczności publicz-
nej (szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, zespołach szkół, 
przedsiębiorstwach komunalnych itp).

CZAS TRWANIA:  
2 semestry, od 01.10, studia w trybie niestacjonarnym 
(soboty i niedziele 2 razy w miesiącu, możliwość zajęć  
praktycznych w inne dni)

PROGRAM:

1. Współczesne trendy w zarządzaniu w JSFP                
2. Gospodarka finansowa JSFP 
3. Planowanie i zarządzanie strategiczne w JSFP           
4. Zarządzanie projektami w JSFP                
5. Standardy i metodyka kontroli zarządczej w JSFP 
6. Podstawy rachunkowości budżetowej             
7. Rachunkowość zarządcza w JSFP                           
8. Budżetowanie zadaniowe w JSFP                               
9. Zarządzanie ryzykiem w JSFP           
10. Dyscyplina finansów publicznych                     
11. Zamówienia publiczne                                       
12. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w JSFP
13. Partnerstwo publiczno-prywatne w JSFP                         
14. Audyt wewnętrzny                                                       
15. Zarządzanie systemami informatycznymi w JSFP
16. Zarządzanie kadrami w JSFP                       
17. Analiza ekonomiczna i finansowa projektów publicznych
18. Komunikacja interpersonalna   

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

SAMORZĄD
TERYTORIALNY

OPIS STUDIÓW:

Celem studiów z zakresu Samorząd Terytorialny jest dostarczenie 
specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności koniecznych 
w pracy w administracji samorządowej. Studia podyplomowe sta-
nowią formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących 
się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Studia te skierowa-
ne są do osób zainteresowanych funkcjonowaniem administracji 
państwowej i samorządowej. W programie studiów zawierają się 
zagadnienia związane z podstawami prawa, prawem administra-
cyjnym, prawem samorządu terytorialnego. 

Studia kierowane są przede wszystkim do pracowników admini-
stracji i działaczy samorządowych, do kierowników lub dyrekto-
rów jednostek organizacyjnych gmin, powiatów i województw, do 
wszystkich pracowników administracji rządowej oraz do wszyst-
kich osób zainteresowanych tematyką administracji publicznej, 
którzy ukończyli studia wyższe.

CZAS TRWANIA:  
2 semestry, od 01.10, 
studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Podstawy prawa administracyjnego
2. Postępowanie administracyjne
3. Ustrój i zadania samorządu
4. Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej
5. Prawo pracy z prawem urzędniczym
6. Odpowiedzialność urzędników administracji publicznej
7. Etyka w administracji
8. Nadzór i kontrola w samorządzie terytorialnym 
9. Finanse samorządu terytorialnego
10. Zarządzanie jakością w administracji publicznej
11. Prawo Unii Europejskiej
12. Fundusze unijne w samorządzie terytorialnym
13. Zamówienia publiczne
14. Prawo zagospodarowania przestrzennego i planowanie 

przestrzenne
15. Gospodarowanie mieniem komunalnym
16. Organizacja i funkcjonowanie urzędu gminy i powiatu

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.
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HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA
W PROFILAKTYCE  
I PROMOCJI ZDROWIA

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla osób zatrudnionych m.in. w instytu-
cjach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach 
odpowiedzialnych za szeroko pojętą profilaktykę, stacjach sa-
nitarno-epidemiologicznych,szpitalach i poradniach leczniczo-
-zabiegowych, Narodowym Funduszu Zdrowia,systemie ubez-
pieczeń społecznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 
szkołach publicznych i prywatnych.Program studiów „Higiena 
i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia” obejmuje 
kształcenie w zakresie epidemiologii ogólnej, epidemiologii cho-
rób zakaźnych  i niezakaźnych, szczepień ochronnych, higieny, or-
ganizacji ochrony zdrowia, promocji zdrowia w ramach tworzenia 
polityki zdrowotnej i prozdrowotnej. Poszczególne przedmioty 
zawierają wybrane treści kształcenia z uwzględnieniem najnow-
szych osiągnięć medycyny, nauk biologicznych oraz biotechno-
logii, tak by zdobyta wiedza mogła być praktycznie zastosowana 
w codziennej działalności pracowników ochrony zdrowia. Student 
poznaje aktualne zagrożenia zdrowotne oraz metody zapobiega-
nia. Absolwent przygotowany jest do pracy na wszystkich stano-
wiskach w ochronie zdrowia, a także w programach i projektach 
edukacyjno-profilaktycznych. Potrafi planować działania na rzecz 
poprawy stanu zdrowia społeczeństwa oraz współpracować 
na rzecz tworzenia środowisk wspierających zdrowie.

CZAS TRWANIA:  
2 semestry, od 01.10, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Epidemiologia ogólna 
2. Mikrobiologia/Bioterroryzm 
3. Higiena Komunalna 
4. Ekonomia w ochronie zdrowia
5. Statystyka medyczna 
6. Promocja zdrowia 
7. Zagadnienia prawne w ochronie zdrowia 
8. Epidemiologia chorób niezakaźnych 
9. Epidemiologia chorób zakaźnych i zakażeń szpitalnych 
10. Ochrona zdrowia w UE 
11. Organizacja Ochrony zdrowia
12. Jakość w opiece medycznej 
13. Przepisy BHP 
14. Marketing usług medycznych
15. Socjologia zdrowia/Demografia 
16. Higiena żywności i żywienia
17. Szczepień Ochronnych

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

ZARZĄDZANIE
BEZPIECZEŃSTWEM
I HIGIENĄ PRACY

OPIS STUDIÓW:

Uczestnicy studiów zapoznają się z podstawowymi zagadnienia-
mi związanymi z kształtowaniem jakości warunków pracy, meto-
dyką kompleksowej oceny ryzyka, narzędziami komputerowymi 
w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy oraz dydaktyką szkoleń 
w zakresie BHP. Studia przygotowują do pracy na różnych szcze-
blach zarządzania bezpieczeństwem pracy. Ponadto ich ukoń-
czenie ułatwia zatrudnienie w Państwowej Inspekcji Pracy oraz 
w jednostkach prowadzących szkolenia BHP. 

Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania sta-
nowisk kierowniczych w służbach BHP oraz kwalifikacje do peł-
nienia strszego inspektora - głównego specjalisty do spraw BHP 
zgodnie z rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 2 listopada 
2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

CZAS TRWANIA:  
2 semestry, od 01.10. do 30.06., 
studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Prawo pracy
2. Zarządzanie ryzykiem zawodowym
3. Organizacja bezpiecznej pracy
4. Audyty bezpieczeństwa pracy
5. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
6. Psychologia pracy
7. Metodyka pracy służb BHP
8. Zasady udzielania pierwszej pomocy
9. Ochrona przeciwpożarowa 
10. Zarządzanie jakością
11. Międzynarodowe normy systemu bezpieczeństwa pracy
12. Systemy bezpieczeństwa pracy
13. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
14. Wypadki przy pracy, choroby zawodowe
15. Metodyka pracy służ BHP
16. Dydaktyka ogólna oraz metodyka szkoleń

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.
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ZARZĄDZANIE
W OCHRONIE ZDROWIA

OPIS STUDIÓW:

Celem studiów jest kształcenie kadry kierowniczej i specjalistów, 
rozumiejących na czym polega nowoczesne zarządzanie zakła-
dem opieki zdrowotnej i innymi organizacjami w systemie ochro-
ny zdrowia, umiejących zastosować w praktyce nabyte umiejęt-
ności. Wzrost kwalifikacji menedżerskich kadry kierowniczej 
w istotny sposób przyczynia się do wzrostu siły konkurencyjnej 
zakładów opieki zdrowotnej na coraz bardziej konkurencyjnych 
rynkach – quasi rynku publicznych świadczeń zdrowotnych oraz 
rynku świadczeń prywatnych. Wpływa także na wzrost skutecz-
ności i efektywności działania innych podmiotów systemu ochro-
ny zdrowia (właścicieli, płatników, regulatorów, organów nadzo-
ru, podmiotów sektora ubezpieczeniowego, itp.).

Absolwenci tych studiów podyplomowych posiadają wiedzę o spe-
cyfice zarządzania w ochronie zdrowia, w szczególności: formuło-
wania strategii, biznesplanów i projektów dla jednostek ochrony 
zdrowia, opracowania strategii, tworzenia systemów zarządzania 
jakością oferowanych świadczeń zdrowotnych, negocjowania  
i mediacji, organizowania pracy zespołowej, uwarunkowań pra-
cy menedżerskiej ,form i metod zatrudniania,  zarządzania mar-
ketingowego, zarządzania finansami i ekonomiki ochrony zdro-
wia, prawnych aspektów komercjalizacji, restrukturyzacji oraz  
prowadzenia działalności gospodarczej.

Studia kierowane są do obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej 
oraz specjalistów  z publicznych i niepublicznych zakładów opie-
ki zdrowotnej, NFZ, firm oferujących ubezpieczenia zdrowotne,  
instytucji regulujących i nadzorujących działanie systemu ochro-
ny zdrowia a także do osób zainteresowanych prowadzeniem 
działalności gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia

CZAS TRWANIA:  
2 semestry, od 01.10, 
studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Podstawy organizacji i zarządzania podmiotem leczniczym 
2. Organizacja i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce
3. Prawne aspekty ochrony zdrowia
4. Zarządzanie personelem medycznym
5. Zarządzanie finansami w zakładach opieki zdrowotnej
6. Prywatyzacja i restrukturyzacja zakładów opieki  

zdrowotnej
7. Strategie finansowania placówki medycznej
8. Marketing usług zdrowotnych
9. Zarządzanie jakością w usługach zdrowotnych
10. Prawo pracy
11. Nadzór sanitarno epidemiologiczny
12. Systemy opieki zdrowotnej  w Polsce i UE
13. Strategia kontraktowania świadczeń medycznych
14. Negocjacje i komunikacja interpersonalna
15. Promocja zdrowia
16. Problemy ochrony zdrowia w UE

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.
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Filie i oddziały partnerów

INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
WSKPISM W WARSZAWIE 

OGÓLNOPOLSKIE BIURO OBSŁUGI STUDENTA

Dom Nauczyciela, ul. Sienkiewicza 16
97-300 Piotrków Tryb., 
Telefon:
790 790 316 lub 884 980 040
e-mail: podyplomowe@wskpism.edu.pl 

FILIE: 

FILIA W BEŁCHATOWIE 

Osiedle Dolnośląskie 204 a 
97-400 Bełchatów 
tel. 510 274 031 
belchatow@wskpism.edu.pl
 
FILIA W BIAŁYMSTOKU 

ul.Cieszyńska 3a lok. 302 
15-425 Białystok 
tel. 883 404 025 
bialystok@wskpism.edu.pl
 
FILIA W BOLESŁAWCU 

ul. Zgorzelicka 18 
59-700 Bolesławiec 
tel. 889 395 088 
bolesławiec@wskpism.edu.pl 

FILIA W CZĘSTOCHOWIE 

„EUROPOL” Centrum Szkoleniowe 
42-200 Częstochowa, 
ul. Piłsudskiego 35 
czestochowa@podyplomowe.info
 
FILIA W GDYNI 

ul.Świętojańska 134 
81-404 Gdynia 
tel. 509-390-418 
gdansk@podyplomowe.info 
biuro@studia-gdansk.pl 

FILIA W KOŚCIERZYNIE 

ul. Świętojańska 10 
83-400 Kościerzyna 
tel. 505 200 099 
koscierzyna@wskpism.edu.pl 

FILIA W LUBACZOWIE 

Ul. Kazimierza Wielkiego 2 (wej-
ście od ul. Żeromskiego) 
37-600 Lubaczów 
tel. 667 872 153 

FILIA W LUBSKU 

ul. Kopernika 19/16 
68-300 Lubsko 
tel. 601 589 583 
lubsko@wskpism.edu.pl 

FILIA W ŁOMŻY 

ul. Przykoszarowa 22 18-400 
Łomża 
tel. 501 325 646 
lomza@wskpism.edu.pl 

FILIA W NYSIE 

ul. Poznańska 1 
48-300 Nysa 
tel 691 564 567, 605 55 06 51 
sekretariat_ipz@itkb.nysa.pl 
dos@vademecum.nysa.pl 

FILIA W OBORNIKACH 

ul. Dmowskiego 24 
64-600 Oborniki 
tel. 608 571 332 
oborniki@wskpism.edu.pl 

FILIA W PRZASNYSZU 

Publiczne Gimnazjum im. Nobli-
stów Polskich ul. Orlika 48 
06-300 Przasnysz 
tel. 29 752 49 29 
przasnysz@wskpism.edu.pl 

FILIA W SIERPCU 

ul. Z. Nałkowskiej 10 
09-200 Sierpc 
tel. 503 010 002 
sierpc@wskpism.edu.pl 

FILIA W SULECHOWIE 

ul. A. Mickiewicza 2 
66-100 Sulechów – Brzezie 
tel. 506 127 314 
sulechow@wskpism.edu.pl 

FILIA W SZCZYTNIE 

ul. Polna 14 
12-100 Szczytno 
tel. 502 412 280 
szczytno@wskpism.edu.pl 

FILIA W ZAMOŚCIU 

ul. Partyzantów 59/1„Baszta“ 
(wejście od strony Banku) 
22-400 Zamość 
tel. 664 051 457, 793 008 107 
zamosc@wskpism.edu.pl 

PARTNERZY: 

CENTRUM EDUKACJI BAZA, 

Plac Tadeusza Czackiego 2, 
(obok Katedry Grekokatolickiej) 
37-700 Przemyśl 
tel.16 676 0076, 503148748, 
515152511, 695777415 

INSTYTUT DOSKONALENIA 
NAUCZYCIELI 

ul. Wojska Polskiego 2/1 
47-400 Racibórz 
tel. 725 500 725 
studia@precursor.pl 

MIEJSKI OŚRODEK DOSKONA-
LENIA NAUCZYCIELI W KONINIE 

ul. Sosnowa 6 
62-510 Konin 
tel.: 63 2112756, 695777151 
www.modn.konin.pl 

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM 
JĘZYKÓW OBCYCH 

ul. Wojska Polskiego 2a 
62-300 Września 
tel.799 349 229, 695 777 151 
www.nkjowrzesnia.pl 

PLACÓWKA KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO RMK 
SZKOLENIA,

 ul. Sportowa 6, 
64-500 Szamotuły
biuro@rmkszkolenia.pl
tel. 48/603097122 

POWIATOWE CENTRUM DO-
SKONALENIA NAUCZYCIELI
W PUŁAWACH 

Al. Królewska 3 
24-100 Puławy 
tel.799 349 260, 695 777 415 
www.pcdzn.edu.pl 

PODLASKI OŚRODEK DOSKO-
NALENIA NAUCZYCIELI 

ul. Antoniukowska 11; 15-740 
Białystok 
tel. 85 716 62 21, 512 321 121 
www.mentor-med.pl 

POWIATOWY OŚRODEK DO-
SKONALENIA NAUCZYCIELI W 
LUBLINIE 

ul. Karłowicza 4 
20 – 027 Lublin 
tel. 695777559, 695777415 

POWIATOWE CENTRUM EDU-
KACYJNE I PSYCHOLOGICZNO-
-PEDAGOGICZNE W MILICZU 

ul.Trzebnicka 4B 
56-300 Milicz 
tel. 799331609, 609407414 

POWIATOWY OŚRODEK DO-
SKONALENIA NAUCZYCIELI W 
KLUCZBORKU 
ul. Byczyńska 7 
46-200 Kluczbork 
tel. 77 418 7249 
podyplomowe.kluczbork@gmail.
com

OŚRODEK DOSKONALENIA 
NAUCZYCIELI W POZNANIU 

ul. Górecka 1 
60-201 Poznań 
tel. 618 584 700 
odn@odn.poznan.pl 

POWIATOWY OŚRODEK
PORADNICTWA 
PSYCHOLOGICZNO -
PEDAGOGICZNEGO
I DORADZTWA 
METODYCZNEGO
 W POLKOWICACH 

ul. Targowa 1 
59-100 Polkowice 
tel. 799 349 268, 609 407 414 

RZESZÓW - AKADEMIA 
ul. Bohaterów 1 
35–112 Rzeszów 
tel.: 695777415, 697777455, 
www.sec.edu.pl 

POWIATOWY OŚRODEK DO-
SKONALENIA NAUCZYCIELI W 
WOŁOWIE 

ul. Tadeusza Kościuszki 27 
56-100 Wołów 
tel. 799349270, 609407414 
www.wolowpce.pl 

POWIATOWY OŚRODEK DO-
RADZTWA METODYCZNO-PRO-
GRAMOWEGO 
NOWA 1 (WEJŚCIE OD UL. 
WROCŁAW SKIEJ, I PIĘTRO) 

55-100 Trzebnica 
tel. 799 349 228, 609 407 414 
www.podmp-trzebnica.edu.pl 

SAMORZĄDOWE CENTRUM 
EDUKACJI W TARNOWIE 

Aleja Solidarności 5-9 
33-100 Tarnów 
tel. 799 331 597, 
609 407 414, 695 777 415 
www.sce.pl 

NIEPUBLICZNE CENTRUM 
EDUKACJI, 

34-600 Limanowa, 
ul. Z. Augusta 8, 
tel. 18 3375474

SZKOŁA JĘZYKÓW 
OBCYCH OPTIMA S.C.

45-006 Opole,  ul. Książąt Opol-
skich 48-50 
 tel. 77 4412226
 www.optima.opole.pl 
 

Oferty cenowe w poszczególnych filiach mogą się różnić od oferty katalogowej.
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ELŻBIETA MISZTAL, 

Końskie, ul. Starowarszawska 1, 
tel. 790 452 436

AKADEMIA NAUCZANIA

P.P.H. Rarytas J. 
i R. Markowscy Sp. J.
Ul. Włościańska 2, 
82-200 Malbork
tel. 605-105-584/ 601-660-255
biuro@akademia-nauczania.pl
www.akademia-nauczania.pl

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZ-
NO-PEDAGOGICZNA CENTRUM 
KURSÓW PSYCHOLOGICZNYCH 
POSTERUS ALEKSANDRA JĘD-
RYSZEK-GEISLER

ul. Hugona Kołłątaja 2A lok. 2, 
83-110 Tczew
tel. 514 226 749
posterus@onet.pl
Prywatne Centrum Edukacyjne 
„Marmołowscy” s.c.
Ul. 11 listopada 1, 77-100 Bytów
tel./fax (0-59) 822 74 02
www.marmolowscy.pl  
pce@marmolowscy.pl

POWIATOWY OŚRODEK ROZ-
WOJU EDUKACJI

ul. Smętka 5 , 
11-500 Giżycko
tel./fax: 87 4283315 , 516 141 282
poradnia2@wp.pl 
www.poradnia.gizycko.edu.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA 
KADR GRACZYK 

Ul. Pionierska 1a, 
14-100 Ostróda
tel. 89 646 97 42
graczyk@ckk.edu.pl
www.ckk.edu.p

„BASZKA” OŚRODEK KSZTAŁ-
CENIA

ul. Bohaterów Warszawy 7A/2,
11-700 Mrągowo
tel./fax 089-741 34 23, 
kom. 695 061 205  
www.baszka.mragowo.pl
baszka.o.k@gmail.com

STOWARZYSZENIE POMOCY 
OSOBOM NIEPEŁNOSPRAW-
NYM I AUTYSTYCZNYM
„SPONIA – WĘGRÓW”

ul. Mickiewicza 23, 
07-100 Węgrów,
Tel.: 025 792-01-61
sponiawegrow@onet.pl 
www.sponia.prosta.pl

FUNDACJA REGIONALNE INKU-
BATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ul. Ks. Stanisława Brzóski 17, 
21-400 Łuków
tel. 25 797 20 08 , 784 306 487
inkubator@ripfundacja.pl
www.ripfundacja.pl

NIEPUBLICZNY OŚRODEK 
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 
CENTRUM ROZWOJU I EDUKA-
CJI CHAMPION

ul. Radości 8, 20-530 Lublin, 
tel. 81/ 532-14-50, 
fax 81/534-94-95
biuro@champion.edu.pl 
www.champion.edu.pl

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-
-PEDAGOGICZNA W LEŻAJSKU

ul. M.C Skłodowskiej 8 
37-300 Leżajsk
tel. (017) 242 07 99
poradnialezajsk@o2.pl  
www.ppp.lezajsk.pl

FIRMA NOEZA 

Consulting – Szkolenia
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
tel.: 17 22 76 212
biuro@noeza.pl  www.noeza.pl/

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-
-PEDAGOGICZNA W NISKU

ul. Podarewskiego 4
37-400 Nisko
tel/fax (15) 841 27 73
pppnisko1@poczta.onet.pl
www.pppnisko.webd.pl

CENTRUM USŁUG 
DYDAKTYCZNYCH SP. Z O. O.

ul. Franciszka Kotuli 3A
35-122 Rzeszów
tel. 17 856 92 88
email: biuro@cud.rzeszow.pl
www.cud.rzeszow.pl

FUNDACJA DOBROCZYŃCA

ul.Majakowskiego1a, 81-198 
Pogórze
tel. 58 882 09 83
fundacjadobroczynca@gmail.com

PODLASKA AGENCJA CONSUL-
TINGOWA RECTUS 
 – WOC SP. Z O.O.

Al. 1000-leica 32
21-500 Biała Podlaska
tel./fax 83 343 14 60
biuro@rectus.edu.pl
www.rectus.edu.pl

Grażyna Borowa

Ostrów Mazowiecka
508908599

OŚRODEK DOSKONALENIA 
NAUCZYCIELI

62-800 Kalisz
ul. Wrocławska 182
tel./fax 62 766 59 65 
 
POWIATOWE CENTRUM EDU-
KACJII KULTURY

Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Wojska 
Polskiego 56
Telefon: 71 3140172 e-mail: se-
kretariat@pceik.pl
 

POWIATOWE CENTRUM PO-
RADNICTWA PSYCHOLOGICZ-
NO-PEDAGOGICZNEGO 
I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

ul. Jedności Robotniczej 38
67-200 Głogów
tel.(76) 833 32 93
tel/fax: (76) 835 75 40
pcpppidn@neostrada.pl
centrum@pcpppidn.eu

Salon Edukacyjny 
EMPIRIA Sp. z  o. o.

70-442 Szczecin, ul. gen L. Ray-
skiego 28/3
tel./fax +48 (91) 434 00 01,  tel. 
kom. 693 730 712
 
POWIATOWY OŚRODEK PO-
RADNICTWA PSYCHOLOGICZ-
NO-PEDAGOGICZNEGO
I DORADZTWA METODYCZNE-
GO W POLKOWICACH

ul. Targowa 1, 59 - 100 Polkowice
www.polkowice.edu.pl
76 746 15 70, fax 76 746 15 71
popppidm@polkowice.edu.pl
  
POWIATOWY OŚRODEK DO-
SKONALENIA NAUCZYCIELI I 
PORADNICTWA 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGO-
GICZNEGO

Adres : ul. Szkolna 1, 
59-500 Złotoryja 
tel. (76) 8-783-549 
tel./fax (76) 8-787-927

POWIATOWE CENTRUM PO-
RADNICTWA PSYCHOLOGICZ-
NO-PEDAGOGICZNEGO
 I DOSKONALENIA NAUCZY-
CIELI

ul. A. Mickiewicza 10
57-200 Ząbkowice Śl.
Numery telefonów:
tel. 74 8157828, 74 8 157  619
 
POWIATOWE CENTRUM 
PORADNICTWA PSYCHOLO-
GICZNO-PEDAGOGICZNEGO 
I DORADZTWA EDUKACYJNEGO 
W DZIERŻONIOWIE
UL. PARKOWA 2

58-200 Dzierżoniów
tel/fax: 74 831-56-79
poradniaparkowa2@wp.pl

OŚRODEK DOSKONALENIA 
NAUCZYCIELI W KAMIENNEJ 
GÓRZE

ul. Papieża Jana Pawła II nr 17 
(parter)
58-400 Kamienna Góra
tel/fax: 075 645 02 44
tel/fax: 075 645 02 46 (dyrekcja)
b-kurczewska@o2.pl
 

POWIATOWE CENTRUM EDU-
KACJI W LWÓWKU ŚLĄSKI

ul. Henryka Brodatego 1
59-600 Lwówek Śląski
tel./fax +48 75 782 36 66
email: pce@powiatlwowecki.pl

POWIATOWE CENTRUM 
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 
I PORADNICTWA PSYCHOLO-
GICZNO-PEDAGOGICZNEGO 
W GÓRZE 

56-200 Góra, 
Plac Bolesława Chrobrego 27
Telefon: 
centrala: 65/544 12 77,
tel.kom. 501 394 621
  
CENTRUM DOSKONALENIA 
NAUCZYCIELI W KONINIE 

ul. Sosnowa 14
62-510 Konin
tel. +48 63 242 23 32
tel. +48 63 245 75 20
fax +48 63 245 61 95
e-mail: cdn@cdnkonin.pl

ZNP W HRUBIESZOWIE 

ul. 3 Maja 37 
22-500 Hrubieszów 
tel. 84 696 30 45, 695 777 559 
ZNP Przysucha 
ul. Krakowska 76 lok.104 
26-400 Przysucha 
tel. 609 407 414, 669 090 987 
przysucha@znp.edu.pl 

ZNP STASZÓW 

Armii Krajowej 10 
28-200 Staszów 
tel. 15 864 25 30, 609 407 414 

ZNP SANDOMIERZ 
Rynek 3A 
27-600 Sandomierz 
tel. 15 832 28 24, 609 407 414 

ZNP WŁOSZCZOWA 

Wiśniowa 12 
29-100 Włoszczowa 
tel. 41 394 31 46, 609 407 414



Wyższa Szkoła
 Komunikowania, Politologii 

 i Stosunków Międzynarodowych
Aleje Jerozolimskie 81

02-001 Warszawa

tel.  790 790 316, 884 980 040, 22 100 90 10
e-mail: podyplomowe@wskpism.edu.pl
FB: facebook.com/podyplomowe.info

www.podyplomowe.info   ·   www.wskpism.edu.pl

Najbliższa filia lub oddział partnera:


