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SZANOWNI PAŃSTWO,

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie jest uczelnią niepubliczną, wpisaną do 

Rejestru Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 236 (polon.nauka.gov.pl).

Nasza placówka już 19 lat kształci studentów w zakresie pedagogiki ogólnej oraz specjalnej

na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Możemy poszczycić się wysoką jakością 

nauczania, którą potwierdza posiadany przez nas akt akredytacyjny (Uchwała nr 128/2019 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 marca 2019 roku).

Wraz z uczelnią równolegle funkcjonuje Instytut Studiów Podyplomowych, który może 

poszczycić się bogatą ofertą kształcenia na kierunkach nie tylko pedagogicznych. Studia w 

Instytucie adresowane są do absolwentów szkół wyższych, posiadających tytuł licencjata, 

inżyniera i magistra, którzy pragną pogłębić wiedzę zdobytą podczas wcześniejszych 

studiów lub uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe. 

Wysoką jakość kształcenia w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk 

Pedagogicznych w Warszawie zapewnia staranny dobór doświadczonej kadry naukowej 

oraz stosowane przez nią nowoczesne metody nauczania (m.in. wykorzystanie technik 

kształcenia na odległość – e-learning). Nie bez znaczenia jest także współpraca Instytutu 

z wieloma ośrodkami doskonalenia nauczycieli, uczelniami wyższymi w kraju i za granicą  

a także ośrodkami szkoleniowymi oraz oddziałami Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Tak duża liczba współpracujących z nami na polu dydaktycznym partnerów (ponad 100  

w kraju) umożliwia studentowi zdobywanie wiedzy blisko miejsca jego zamieszkania. Jest 

także dowodem zaufania, którym obdarzyło nas to liczne grono cieszących się uznaniem 

instytucji związanych z procesem nauczania. Zaufaj więc i Ty!

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Rafał Kosmulski
Dyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych
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OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Kierunki Pedagogiczne
Nazwa Kierunku Semestry Czesne za semestr

1. Andragogika 2 1 200 zł

2. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 3 1 000 zł

3. Biologia w szkole 3 1 000 zł

4. Chemia w szkole 3 1 000 zł

5. Coaching i tutoring w szkole * 2 1 750 zł

6. Doradztwo zawodowe 3 1 000 zł

7. Dydaktyka języka obcego 3 1 000 zł

8. Edukacja dla bezpieczeństwa 3 1 000 zł

9. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 3 1 000 zł

10. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) 3 800 zł

11. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) 3 1 000  zł

12. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) 3 1 000 zł

13. Edukacja włączająca 3 1 000 zł

14. Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia* 2 1 200 zł

15. Etyka w szkole* 3 1 000 zł

16. Filozofia w szkole* 3 1 000 zł

17. Fizyka w szkole 3 1 000 zł

18. Geografia w szkole 3 1 000 zł

19. Gerontologia i opieka nad osobami starszymi* 2 1 200 zł

20. Historia w szkole 3 1 000 zł

21. Informatyka z programowaniem w szkole 3 1 000 zł

22. Język polski w szkole 3 1 000 zł

23. Logistyka w szkole* 3 1 000 zł

24. Logopedia 3 1 300 zł

25. Matematyka w szkole 3 1 000 zł

26. Pedagogika leczniczo-terapeutyczna 3 1 000 zł

27. Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) 3 1 000 zł

28. Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną 3 1200 zł

29. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną 3 1 000 zł

30. Pedagogika resocjalizacyjna 3 1 000 zł

31. Pedagogika sztuki - plastyka w szkole 3 1 000 zł

32. Przedsiębiorczość w szkole 3 1 000 zł

33. Przygotowanie pedagogiczne 3 800 zł

34. Przyroda w szkole 3 1 000 zł

35. Socjoterapia 3 1 000 zł

36. Technika w szkole 3 1 000 zł

37. Terapia rodzin* 3 1 000 zł

38. Trener w oświacie 2 1200 zł

39. Wczesne nauczanie języka obcego 3 1 000 zł

40. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 1 000 zł

41. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną 3 1200 zł

42. Wiedza o społeczeństwie 3 1 000 zł

43. Wychowanie do życia w rodzinie 3 1 000 zł

44. Wychowanie fizyczne w szkole 3 1 000 zł

45. Zarządzanie w oświacie 2 1 200 zł
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WYMAGANE DOKUMENTY:

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
- podanie /formularz o przyjęcie na studia (do pobrania na naszych 
   stronach www.wnsp.edu.pl i www.podyplomowe.info).

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:

- osobiście w filiach Instytutu Studiów Podyplomowych i Partnerów 
  na terenie kraju (adresy na ostatniej stronie informatora) 
  lub w dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych, 
  02-001 Warszawa Aleje Jerozolimskie 81
- listownie na adres: 

Instytut Studiów Podyplomowych
Ogólnopolskie Biuro Obsługi Studenta, 
ul. Sienkiewicza 16 (Dom Nauczyciela)
97-300 Piotrków Trybunalski, 

- elektronicznie (zeskanowane dokumenty) na adres e-mail: 
podyplomowe@podyplomowe.info

Absolwentów kursów kwalifikacyjnych 
realizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli zapraszamy  

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

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O POSZCZEGÓLNYCH 
KIERUNKACH STUDIÓW I TOKU NAUKI UZYSKACIE PAŃ-
STWO:

- w filiach Instytutu Studiów Podyplomowych i Partnerów na terenie  
  kraju (adresy na ostatniej stronie informatora) oraz w Ogólnopol- 
  skim Biurze Obsługi Studenta Instytutu Studiów Podyplomowych 
  pod nr tel. 790 790 316 lub e-mail: podyplomowe@podyplomowe.info;
- na stronach internetowych: 
  www.wnsp.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, licencjackich i magister-
skich WSNP i WSSMiA otrzymują 50% zniżki czesnego za kieru-
nek: przygotowanie pedagogiczne i 20% zniżki czesnego za pozostałe 
kierunki.

Kierunki pozostałe

Kierunki Administracyjne

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

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i trwa do 30 listopada ( rekrutacja jesienna) oraz do 15.03.( rekrutacja zimowa).
Przyjęcia na studia na zasadzie kolejności zgłoszeń + opłata rekrutacyjna

ZASADY REKRUTACJI

Nazwa Kierunku Semestry Czesne za semestr

46. Administracja publiczna 2 1 200 zł

47. E-administracja 2 1 200 zł

48. Kontrola zarządcza 2 1 200 zł

49. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych 2 1 200 zł

50. Samorząd terytorialny 2 1 200 zł

Nazwa Kierunku Semestry Czesne za semestr

51. Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe* 2 1 200 zł

52. Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia 2 1 200 zł

53. Logistyka* 2 1 200 zł

54. Rolnictwo 2 1 200 zł

55. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 2 1 200 zł

56. Zarządzanie w biznesie* 2 1 200 zł

57. Zarządzanie w ochronie zdrowia 2 1 200 zł
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ANDRAGOGIKA
(TRENER ROZWOJU KARIERY  
ZAWODOWEJ)

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli lub absolwentów 
wyższych uczelni, którzy chcą uzyskać kompetencje do 
nauczania dorosłych zarówno w formach szkolnych, (np. szkoły 
policealne, kwalifikacyjne kursy zawodowe) jak i pozaszkolnych, 
pracowników zatrudnionych w placówkach opieki dla dorosłych. 
Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę i kompetencje 
z zakresu andragogiki, które umożliwiają organizowanie w 
sposób profesjonalny przedsięwzięć edukacyjnych dla osób 
dorosłych, zwłaszcza w kontekście ich pracy zawodowej oraz 
edukacji formalnej i nieformalnej prowadzonej w oparciu 
o idee kształcenia całożyciowego. 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 
zaliczenia z praktyki ( tj. 30 godzin praktyki ), zakończone zdaniem 
egzaminu dyplomowego. 

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning). 

 ZAKRES KSZTAŁCENIA :

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 nowoczesnych technologii.
8. Praktyka zawodowa – 30 godzin.

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach).

BIBLOTEKOZNAWSTWO 
I INFORMACJA NAUKOWA

OPIS STUDIÓW:

Słuchacze podczas studiów zdobywają wiedzę z zakresu 
bibliotekoznawstwa, czytelnictwa, literatury, a także informacji 
naukowej. Ponadto nabywają umiejętności praktycznego tworzenia 
księgozbiorów i ich katalogów, a jednocześnie wdrażają się 
do posługiwania się w pracy bibliotecznej nowoczesnymi 
technologiami informacyjnymi (komputerami, mediami, mas 
mediami i Internetem). Słuchacze otrzymują także merytoryczne 
i metodyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie 
edukacji medialnej i czytelniczej, tworzenia słowno - wizualnych 
materiałów dydaktycznych i gazetek szkolnych. Studia nadają 
kwalifikacje do pracy w bibliotekach.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest 
zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone 
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). 
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uzyskanie 
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin, 
zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

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

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne 
do nauczania przedmiotu 
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu 
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach).
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BIOLOGIA W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe „Biologia w szkole”, kierowane są przede 
wszystkim do na uczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje 
zawodowe do nauczania biologii w szkołach wszystkich 
typów. Zgodnie z nowymi wymogami do nauczania kolejnego 
przedmiotu, słuchacz powinien mieć ukończone studia I stopnia i  
studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie 5 letnie.

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu 
biologii. Szczególną uwagę zwraca się na zagadnienia dotyczące 
poznania różnorodności świata żywego oraz zrozumienia 
podstawowych procesów życiowych organizmów. Słuchacze 
poznają  zasady funkcjonowania organizmu człowieka oraz jego 
wpływu na środowisko przyrodnicze. 

Przygotowanie merytoryczne podczas studiów, obejmuje 
kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie 
biologii oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania tego 
przedmiotu. 

Po zakończeniu studiów absolwent uzyskuje wszechstronną 
wiedzę biologiczną, którą potrafi wykorzystać w działaniu 
praktycznym (dobór metod i form pracy, formułowanie celów, 
opracowanie narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie 
programów, planów nauczania, scenariuszy, wdrażanie 
innowacji pedagogicznych, prowadzenie doświadczeń i 
badań biologicznych, dostosowanie wymagań edukacyjnych 
do indywidualnych potrzeb ucznia). Studia mają charakter 
kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami 
prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. 
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). 
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie 
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin, 
zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM RAMOWY:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne 
do nauczania przedmiotu 
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu 
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna 

CHEMIA W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe „Chemia w szkole”, kierowane są przede 
wszystkim do na uczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe 
do nauczania chemii w szkołach wszystkich typów. 

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu 
chemii. Studia te umożliwiają również uaktualnienie i pogłębienie 
wiedzy z zakresu chemii oraz poszerzenie i uzupełnienie 
umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem tego 
przedmiotu.
Przygotowanie merytoryczne podczas studiów, obejmuje 
kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie 
chemii oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania tego 
przedmiotu. 

Po zakończeniu studiów absolwent uzyskuje wszechstronną 
wiedzę chemiczną, którą potrafi wykorzystać w działaniu 
praktycznym (dobór metod i form pracy, formułowanie celów, 
opracowanie narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie 
programów, planów dydaktycznych, scenariuszy, wdrażanie 
innowacji pedagogicznych, prowadzenie doświadczeń i badań, 
dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 
potrzeb ucznia).
 
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest 
zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone 
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).  
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie 
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin,  
zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning).

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do na-
uczania przedmiotu 
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu 
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach).
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DYDAKTYKA JĘZYKA OBCEGO

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Dydaktyka języka obcego” 
skierowane są do nauczycieli chcących zdobyć kwalifikacje 
do nauczania języka angielskiego na drugim etapie szkoły 
podstawowej (w klasach IV-VIII ). Celem studiów jest 
nabycie  kompetencji metodycznych do nauczania  języka  
obcego (w zakresie języka angielskiego), nabycie wiedzy 
metodycznej z zakresu metod i technik nauczania 
języka angielskiego dostosowanej do pracy z dziećmi  
na II etapie edukacyjnym, doskonalenie wiedzy i umiejętności 
psychologiczno- pedagogicznych niezbędnych w pracy 
dydaktyczno- wychowawczej. Studia podyplomowe na kierunku 
„ Dydaktyka języka obcego„ kierowane są do nauczycieli i osób 
posiadających przygotowanie pedagogiczne, chcących uzyskać 
przygotowanie metodyczne do nauczania języka angielskiego 
w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII. Absolwent  
uzyska kwalifikacje i kompetencje w zakresie nauczania języka 
obcego na drugim etapie edukacyjnym.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in.wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning)

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:
I moduł:  Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do prowa-
dzenia zajęć
II moduł:  Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia zajęć
IV moduł:  Praktyki zawodowe – 90 godzin

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  
w sprawie szczegółowych  kwalifikacji wymaganych od 
nauczycieli, obowiązkowy jest egzamin potwierdzający 
kwalifikacje do nauczania języków obcych. Centrum 
Egzaminacyjne  działające we Wrześni we współpracy z 
Instytutem Studiów Podyplomowych WSNP organizuje dla 
chętnych osób egzaminy PTE General na poziomie C1 - info o 
egzaminach na stronie Pearson.  

Informacji udziela: Urszula Kropaczewska 
kontakt: email: urszula_kropaczewska@interia.pl; 
nr tel. 607615074.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł.  (możliwość opłat w 8 ratach).

DORADZTWO ZAWODOWE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe z zakresu „Doradztwo zawodowe” 
skierowane są do osób posiadających kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela na danym etapie edukacyjnym. Zgodnie z 
nowymi wymogami do nauczania kolejnego przedmiotu, słuchacz 
powinien mieć ukończone studia I stopnia i  studia II stopnia 
lub jednolite studia magisterskie 5 letnie. Studia przygotowują 
słuchaczy do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy 
zawodowego na wszystkich etapach edukacyjnych. 

Studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego  
ukierunkowane są na rozwijanie wiedzy, a zwłaszcza praktycznych 
umiejętności dotyczących psychofizjologicznych podstaw 
poradnictwa zawodowego oraz jego rolą i zastosowaniem 
 w systemie oświatowym. 

Studia mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. 
(Dz.U.2017.poz.1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji  
wymaganych od nauczycieli, a program studiów jest zgodny 
z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone 
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 25 lipca 2019w sprawie standardu kształcenia  
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 
2019 poz. 1450). 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie 
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej w wymiarze 90 
godzin zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in.wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning)

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do prowa-
dzenia zajęć
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia zajęć
IV moduł:  Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3000zł.  (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna
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EDUKACJA 
DLA BEZPIECZEŃSTWA

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa, zgodnie 
z nową podstawą programową kształcenia ogólnego dla 
szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, w tym dla uczniów  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły 
I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 
policealnej. 

Zapraszamy absolwentów studiów wyższych zawodowych lub 
magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne, 
nauczycieli którzy chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania 
w/w przedmiotu, pełnić funkcje koordynatora bezpieczeństwa 
w placówkach edukacyjnych. Zapraszamy także pracowników 
administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli służb 
mundurowych oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych 
uczestniczących w działaniach ratowniczych i edukacyjnych 
w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego. 
Słuchacze uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotu 
edukacja dla bezpieczeństwa z ratownictwem medycznym 
zgodnie z nową podstawą programową. Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych zdobyciem odpowiedniej wiedzy i umiejętności 
praktycznych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa poszerzonej 
o obszar ratownictwa medycznego.

Studia mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. (Dz.U.2017.
poz.1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 
nauczycieli, a program studiów jest zgodny z przepisami prawa, 
uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019w sprawie 
standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). Warunkiem 
ukończenia studiów podyplomowych  jest uzyskanie zaliczeń, 
w tym zaliczenia praktyki zawodowej w wymiarze 90 godzin 
zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in.wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning)

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

I moduł:  Podyplomowe przygotowanie merytoryczne
 do prowadzenia zajęć
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia zajęć
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach).

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA)

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności 
„Edukacja i rehabilitacja osób  z niepełnsparwnością słuchową 
przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców chcących 
uzyskać kwalifikacje i kompetencje zawodowe w zakresie pracy 
z dziećmi i osobami niesłyszącymi (głuchymi) i niedosłyszącymi 
(słabosłyszącymi). Zgodnie z nowymi wymogami studia 
kierowane są   do osób posiadających kwalifikacje do nauczania 
przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania 
w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie 
w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie 
w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.  Celem studiów 
z zakresu surdopedagogiki jest przygotowanie specjalistów 
skutecznej komunikacji językowej z osobami z uszkodzonym 
słuchem. Zakres kształcenia został opracowany tak, aby uczestnicy 
nabyli umiejętności sprawnego porozumiewania się z osobami 
niesłyszącymi i słabo słyszącymi, przy użyciu odpowiednio 
dobranych i dostępnych środków. Absolwenci uzyskują kwalifikacje 
w zakresie surdopedagoga, rehabilitacji niesłyszących (głuchych) 
i niedosłyszących (słabosłyszących). Studia mają charakter 
kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami 
prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie 
standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). Warunkiem ukończenia studiów 
podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki 
zawodowej (I uprawnienia 180 godzin; II uprawnienia 120 godzin) 
zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego. Ukończenie 
studiów podyplomowych pozwalają na prowadzenie zajęć z zakresu 
surdopedagogiki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz.U.2017 poz.1575).

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in.wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning)

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

Kształcenie kierunkowe:
I moduł:   Dydaktyka specjalna
II moduł:  Diagnostyka w pedagogice specjalnej
III moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu
IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin

Przygotowanie merytoryczne:
I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie edukacji
i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową 
(surdopedagogika)
II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie 
edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową
(surdopedagogika)
III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł.  (możliwość opłat w 8 ratach). 
 
Kierunek koordynowany przez filię w Tarnowskich Górach  
(NPDN Pedagog) w zakresie e- konsultacji, pomocy w realizacji 
praktyk zawodowych w zakresie surdopedagogiki.
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EDUKACJA 
I TERAPIA OSÓB 
Z ZABURZENIAMI 
ZE SPEKTRUM AUTYZMU

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Edukacja 
i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” przygotowują 
słuchaczy do pracy diagnostyczno-terapeutycznej i edukacyjnej 
z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Zgodnie z nowymi wymogami studia kierowane są  do osób posia-
dających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia 
zajęć, a nie posiadają przygotowania  w zakresie pedagogiki specjal-
nej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej 
i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki 
specjalnej. Celem studiów podyplomowych jest rozwój kompetencji 
w zakresie wczesnej interwencji diagnostyczno-terapeutycznej  dla 
dzieci z autyzmem, umiejętność planowania działań profilaktyczno-
-wspomagających, wszechstronną interdyscyplinarną rehabilitację 
z dziećmi i młodzieżą ze spektrum ASD, w tym opracowywania indy-
widualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla osób ze 
spektrum ASD na wszystkich poziomach edukacyjnych. Studia mają 
charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z prze-
pisami prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w 
sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu nauczyciela (Dz.U.2019 poz. 1450). Warunkiem ukończenia 
studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia 
praktyk zawodowych (I uprawnienia-180 godzin; II uprawnienia - 
120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in.wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning)

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

Kształcenie kierunkowe:
I moduł:   Dydaktyka specjalna
II moduł:  Diagnostyka w pedagogice specjalnej
III moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu
IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin

Przygotowanie merytoryczne:
I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie edukacji 
i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne  
w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami  
ze spektrum autyzmu
III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł.  (możliwość opłat w 8 ratach).

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ  
(OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Edukacja i rehabi-
litacja osób z niepełnosprawnością inelektualną” przygotowują słucha-
czy do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie we 
wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych. Zgodnie z nowymi 
wymogami studia kierowane są  do osób posiadających kwalifikacje do 
nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygo-
towania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie 
w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w do-
datkowym zakresie pedagogiki specjalnej. Celem Studiów Podyplo-
mowych jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje uprawniające do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach specjalnych, w specjalnych 
ośrodkach szkolno-wychowawczych i placówkach edukacyjno-rewali-
dacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Poza nauczaniem absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyj-
ne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo – rewalidacyjnych 
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak zakłady pra-
cy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), 
placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne. Słuchacze 
zdobędą umiejętność podejmowania racjonalnych i skutecznych dzia-
łań dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku do 
dzieci o szerokim spektrum niepełnosprawności intelektualnej. Uzy-
skają również wiedzę z zakresu diagnozowania, planowania i wdrażania 
indywidualnych planów pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelek-
tualnie. Uzyskane kompetencje pozwolą słuchaczom na modelowanie 
zachowań wobec osób niepełnosprawnych   przeciwdziałając wyklu-
czeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną.  Studia 
mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z 
przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w spra-
wie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawo-
du nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450) Warunkiem ukończenia studiów 
podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki za-
wodowej (I uprawnienia- 180godzin; II uprawnienia 120 godzin) zakoń-
czone zdaniem egzaminu podyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in.wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning)

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE: 
Kształcenie kierunkowe:
I moduł: Dydaktyka specjalna
II moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej
III moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu
IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin

Przygotowanie merytoryczne:
I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie edukacji i 
rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie 
edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin.

KOSZT STUDIÓW:

2400zł.  (możliwość opłat  8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna
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EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  
WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA)

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności 
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową 
przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców chcących uzyskać 
kwalifikacje i kompetencje zawodowe w zakresie pracy z dziećmi 
i osobami niewidomymi lub niedowidzącymi. Zgodnie z nowymi 
wymogami studia kierowane są  do osób posiadających kwalifikacje 
do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają 
przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają 
przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać 
przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.  

Celem studiów z zakresu tyflopedagogiki jest zdobycie wiedzy i 
umiejętności praktycznych, niezbędnych do pracy dydaktycznej, 
wychowaczej, opiekuńczej, rewalidacyjnej z dziećmi, osobami 
z defektami wzroku na wszystkich etapach edukacyjnych 
w przedszkolu, szkole specjalnej, szkole ogólnodostępnej, 
integracyjnej, a także w internacie i świetlicy oraz placówkach 
pomocy społecznej. Uczestnicy studiów poszerzą kompetencje 
zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych 
do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością wzrokową. 
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku 
jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, uwzględnia 
wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela (Dz.U.2019poz.1450). Warunkiem ukończenia studiów 
podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki 
zawodowej (I uprawnienia 180godzin; II uprawnienia 120 godzin) 
zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego. Ukończenie 
studiów podyplomowych pozwalają na prowadzenie zajęć z zakresu 
tyflopedagogiki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz.U. 2017 poz.1575).

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in.wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning)

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE: 
Kształcenie kierunkowe:
I moduł; Dydaktyka specjalna
II moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej
III moduł; Podstawy dydaktyki i emisji głosu
IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin
Przygotowanie merytoryczne:
I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie edukacji 
i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową  
(tyflopedagogika)
II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie 
edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową 
(tyflopedagogika)
III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin.

KOSZT STUDIÓW:

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

Kierunek koordynowany przez filę w Tarnowskich Górach ( 
NPDN Pedagog) w zakresie e- konsultacji, pomocy w realizacji 
praktyk zawodowych w zakresie surdopedagogiki.

EDUKACJA  
WŁĄCZAJĄCA

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Edukacja włączająca” skiero-
wane są do nauczycieli,  pedagogów szkolnych  oraz absolwentów 
wyższych studiów licencjackich i magisterskich lub jednolitych 5 
letnich magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, posia-
dających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub  prowadzenia 
zajęć.  Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do realiza-
cji zadań z zakresu edukacji uczniów  ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi ( SPE) w warunkach kształcenia integracyjnego i 
ogólnodostępnego. 

Absolwenci nabywają kwalifikacje do pracy w charakterze na-
uczyciela edukacji włączającej w przedszkolach, szkołach, jak i 
innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i 
rewalidacyjnych. Absolwenci studiów licencjackich po ukończe-
niu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje w zakresie 
edukacja włączającej w  przedszkolach i szkołach podstawowych. 
Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absol-
wenta studiów magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we 
wszystkich typach szkół.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest 
zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wyma-
gania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.u. 
2019 poz. 1450) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowa-
nia kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017, poz.1578 ze zm.).

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie 
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej ( 180 godzin) za-
kończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

CZAS TRWANIA: 

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania wzbogacone technikami kształ-
cenia na odległość – e-learning.

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE: 
I. Przygotowanie psychologiczne do pracy z dziećmi i uczniami 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
II. Przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
III. Dydaktyka specjalna
IV. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
V. Teorie edukacji integracyjnej i włączającej
VI. Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, planowanie, 
realizacja i monitoring działań wspierających
VII. Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych
VIII. Programy wychowawcze w edukacji integracyjnej i włącza-
jącej
IX.Praktyki zawodowe -180 godzin 

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach).
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GEOGRAFIA W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane jest przede wszystkim do 
nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania 
geografii w szkołach podstawowych oraz zajęć edukacyjnych 
z zakresu geografii we wszystkich typach szkół. Studia 
przeznaczone są dla osób posiadających kwalifikacje 
pedagogiczne do nauczania w szkole. Po ukończeniu studiów 
absolwent posiada wiedzę geograficzną niezbędną nauczycielowi 
geografii do realizacji procesu kształcenia na wszystkich 
poziomach kształcenia, posługuje się narzędziami pracy 
nauczyciela geografii, umiejętnie organizuje proces dydaktyczny 
w zakresie nauczania geografii w szkole, posługuje się środkami 
multimedialnymi w pracy z uczniem. Studia mają charakter 
kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami 
prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. 
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). 
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie 
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin, 
zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning).

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE: 
I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do na-
uczania przedmiotu 
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu 
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach).

FIZYKA W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe „Fizyka w szkole”, kierowane są przede 
wszystkim do na uczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje 
zawodowe do nauczania fizyki w szkołach wszystkich typów.

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu fizyki. 
Studia te umożliwiają również uaktualnienie i pogłębienie wiedzy 
z zakresu fizyki oraz poszerzenie i uzupełnienie umiejętności 
zawodowych związanych z nauczaniem tego przedmiotu.

Przygotowanie merytoryczne podczas studiów, obejmuje 
kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie fizyki 
oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania tego przedmiotu. 

Po zakończeniu studiów absolwent uzyskuje wszechstronną 
wiedzę z zakresu fizyki, którą potrafi wykorzystać w działaniu 
praktycznym (dobór metod i form pracy, formułowanie celów, 
opracowanie narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie 
programów, planów nauczania, scenariuszy, wdrażanie 
innowacji pedagogicznych, prowadzenie doświadczeń i badań, 
dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 
potrzeb ucznia). 

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest 
zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone 
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowujące-
go do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). 
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie 
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin, zakoń-
czone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA: 

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning)

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE: 
I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do na-
uczania przedmiotu 
II moduł:  Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu 
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin
 

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach).
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INFORMATYKA 
Z PROGRAMOWANIEM 
W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Podyplomowe studia kwalifikacyjne przygotowują słuchaczy- 
nauczycieli do nauczania kolejnego przedmiotu- informatyki 
z programowaniem w szkole.

Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie nauczycieli 
do nauczania informatyki z programowaniem w szkole, 
począwszy od edukacji wczesnoszkolnej. 

Absolwent studiów zostanie wyposażony w wiedzę z zakresu 
metodyki i dydaktyki z zakresu współczesnej informatyki 
uwzględnionymi w podstawach programowych kształcenia 
ogólnego, zapozna się z możliwościami wykorzystania 
narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia 
zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem TIK. Uczestnicy 
studiów zostaną przygotowani do podjęcia współpracy 
w zakresie obsługi informatycznej działalności dydaktycznej 
i administracyjnej prowadzonej w szkole.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest 
zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone 
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). 
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie 
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin, 
zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning).

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne 
do nauczania przedmiotu 
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu 
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin 

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach)

HISTORIA W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane są do nauczycieli, którzy chcą 
uzyskać uprawnienia do nauczania historii oraz absolwentów 
kierunków humanistycznych różnych typów szkół wyższych.

Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy 
historycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania 
historii w szkołach na wszystkich etapach kształcenia. 

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest 
zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone 
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). 
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie 
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin, 
zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning).

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE: 
I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do na-
uczania przedmiotu 
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu 
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach).
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LOGOPEDIA

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Logopedia” 
skierowane są do absolwentów studiów wyższych magisterskich, 
posiadających przygotowanie pedagogiczne. Zgodnie z nowymi 
wymogami studia kierowane są   do osób posiadających 
kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a 
nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej 
lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej 
i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie 
pedagogiki specjalnej. Uczestnicy studiów podyplomowych z 
logopedii po ich ukończeniu uzyskują uprawnienia i kompetencje 
do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela logopedy w 
placówkach oświatowych, zgodnie z etycznymi zasadami 
udzielania takiej pomocy. Absolwent posiada umiejętności 
diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej 
zaburzeń mowy, będzie przygotowany do prowadzenia terapii 
logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy 
u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościmi oraz 
udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania 
rozwoju mowy dzieci, nabędzie umiejętności przygotowania 
narzędzi pomocnych w prowdzeniu terapii logopedycznej. 
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku 
jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania 
określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa  
Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 
2019 poz. 1450) Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  
jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej (I 
uprawnienia -180 godzin; II uprawnienia-120 godzin) zakończone 
zdaniem egzaminu podyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in.wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning)

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

Kształcenie kierunkowe:
I moduł; Dydaktyka specjalna
II moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej
III moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu
IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin
Przygotowanie merytoryczne:
I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie  
diagnozy i terapii logopedycznej
II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne  
w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej
III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin.

KOSZT STUDIÓW:

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

JĘZYK POLSKI W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane są do nauczycieli, którzy 
chcą uzyskać uprawnienia do nauczania języka polskiego oraz 
absolwentów kierunków humanistycznych różnych typów szkół 
wyższych.

Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy 
polonistycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania 
języka polskiego w szkołach na wszystkich etapach kształcenia. 

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest 
zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone 
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). 
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie 
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin, 
zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA: 

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning).

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do na-
uczania przedmiotu 
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu 
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach).



Instytut Studiów Podyplomowych
tel. 790 790 316  •   www.podyplomowe.info

Więcej informacji w Filiach i u Partnerów
 - blisko miejsca zamieszkania (patrz ostatnie strony)14

O
fe

rt
y 

ce
n

o
w

e 
w

 p
o

sz
cz

eg
ó

ln
yc

h
 fi

lia
ch

 i 
u

 p
ar

tn
er

ó
w

  m
o

gą
 s

ię
 r

ó
żn

ić
 o

d
 o

fe
rt

y 
ka

ta
lo

go
w

ej
.

PEDAGOGIKA 
LECZNICZO-TERAPEUTYCZNA

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Pedagogi-
ka leczniczo-terapeutyczna” przygotowują słuchaczy do pracy z 
dziećmi i młodzieżą chorymi, w tym przewlekle chorymi, w jed-
nostkach oświatowych zorganizowanych w podmiotach leczni-
czych. Zgodnie z nowymi wymogami studia kierowane są  do osób 
posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowa-
dzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogi-
ki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki 
specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie 
pedagogiki specjalnej. Celem studiów podyplomowych z zakresu 
pedagogiki leczniczo-terapeutycznej jest przygotowanie wyso-
ko wykwalifikowanej kadry do pracy w przedszkolach i szkołach 
zorganizowanych w podmiotach leczniczych (nauczycieli przed-
miotowych do nauczania w szkołach przyszpitalnych, pedago-
gów do pracy w roli wychowawcy w szkołach zorganizowanych 
w podmiotach leczniczych). Absolwenci uzyskują uprawnienia 
do naucznia w klasach integracyjnych, szkołach sanatoryjnych  
i przyszpitalnych, secjalnych ośrodkach szkolno-wychowaw-
czych oraz do pracy w zakresie wczesnej interwencji wobec 
dzieci z przewlekłą chorobą somatyczną i niepełnosprawnością 
ruchową. Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego 
kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymaga-
nia określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 
2019 poz. 1450) Warunkiem ukończenia studiów podyplomo-
wych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodo-
wej (I uprawnienia -180 godzin: II uprawnienia- 120 godzin) za-
kończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in.wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning)

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

Kształcenie kierunkowe:
I moduł; Dydaktyka specjalna
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu
III moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej 
w zakresie pedagogiki leczniczo- terapeutycznej
IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin

Przygotowanie merytoryczne:
I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie pedagogiki 
leczniczo-terapeutycznej
II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie 
pedagogiki leczniczo-terapeutycznej
III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin.

KOSZT STUDIÓW:

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

MATEMATYKA W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane są do nauczycieli, którzy chcą 
uzyskać uprawnienia do nauczania matematyki. Celem studiów 
podyplomowych jest poszerzenie wiedzy matematycznej 
słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania matematyki 
w szkołach na wszystkich etapach kształcenia. 

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest 
zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone 
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). 
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie 
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin, 
zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning).

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne 
do nauczania przedmiotu 
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu 
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach).
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PEDAGOGIKA KOREKCYJNA 
(TERAPIA PEDAGOGICZNA)
OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Pedagogika 
korekcyjna” (terapia pedagogiczna) zgodnie z nowymi wymogami 
studia kierowane są  do osób posiadających kwalifikacje do naucza-
nia przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowa-
nia w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie 
w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie  
w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. Celem studiów po-
dyplomowych z pedagogiki korekcyjnej jest poznanie teoretycznych 
podstaw terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 
i ich praktycznego zastosowania w diagnozie pedagogicznej i od-
działywaniach terapeutycznych wobec dziecka z grup ryzyka spe-
cyficznych trudności w uczeniu się oraz ucznia ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się w pracy terapeutycznej w przedszkolu, 
szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia terapeu-
ty pedagogicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. (Dz.U.2017.poz.1575) w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, a program 
studiów jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania 
określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygo-
towującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 
1450). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uzy-
skanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej (I uprawnienia 
-180 godzin: II uprawnienia-120 godzin) zakończone zdaniem egza-
minu podyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in.wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning)

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

Kształcenie kierunkowe:
I moduł; Dydaktyka specjalna
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu
III moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej w zakresie peda-
gogiki korekcyjnej
IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin

Przygotowanie merytoryczne:
I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie pedagogiki 
korekcyjnej
II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie 
pedagogiki korekcyjnej i oddziaływań terapeutycznych
III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin.

KOSZT STUDIÓW:

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

PEDAGOGIKA KOREKCYJNA 
Z INTEGRACJĄ SENSORYCZNĄ
(TERAPIA PEDAGOGICZNA)
OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności Pedagogika 
korekcyjna z integracją sensoryczną” zgodnie z nowymi wymogami 
studia kierowane są   do osób posiadających kwalifikacje do 
nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają 
przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają 
przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać 
przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. 
Celem studiów podyplomowych z pedagogiki korekcyjnej z 
elementami integracji sensorycznej jest poznanie teoretycznych 
podstaw terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 
i ich praktycznego zastosowania w diagnozie pedagogicznej i 
oddziaływaniach terapeutycznych wobec dziecka z grup ryzyka 
specyficznych trudności w uczeniu się oraz ucznia ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się w pracy terapeutycznej w przedszkolu, 
szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poznanie 
wiedzy i umiejętności w zakresie integracji sensorycznej, jej 
rozwoju i wpływu na rozwój emocjonalny, ruchowy i poznawczy 
dziecka. Zapoznanie z dysfunkcjami Integracji Sensorycznej i 
ich wpływem na funkcjonowanie dziecka.  Studia mają charakter 
kwalifikacyjny i nadają uprawnienia terapeuty pedagogicznego 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
1 sierpnia 2017r. (Dz.U.2017.poz.1575) w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, a program studiów jest 
zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone 
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 
lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). 
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uzyskanie 
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej (I uprawnienia -180 
godzin; II uprawnienia- 120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu 
podyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in.wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning)

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE: 
Kształcenie kierunkowe:
I moduł: Dydaktyka specjalna
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu
III moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej o specjalności 
pedagogiki korekcyjnej
IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin

Przygotowanie merytoryczne:
I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie pedagogiki 
korekcyjnej
II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie 
pedagogiki korekcyjnej i oddziaływań terapeutycznych
III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin.

KOSZT STUDIÓW:

3600zł  (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna
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PEDAGOGIKA 
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
Z POMOCĄ 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu „Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną” .Zgodnie z nowymi 
wymogami do nauczania kolejnego przedmiotu, słuchacz 
powinien mieć ukończone studia I stopnia i  studia II stopnia 
lub jednolite studia magisterskie 5 letnie. Studia przygotowują 
słuchaczy do pracy w placówkach oświatowych  w charakterze 
pedagoga szkolnego, w internatach, świetlicach w placówkach  
opiekuńczo-wychowawczych np. środowiskowe domy 
opieki. Celem studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki 
opiekuńczo- wychowawczej z pomocą psychologiczno-
pedagogiczną jest poznanie teoretycznych podstaw z zakresu 
pomocy psychologiczno- pedagogicznej, diagnozy i terapii 
pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i ich 
praktycznego zastosowania w diagnozie pedagogicznej i 
oddziaływaniach terapeutycznych wobec dziecka z grup 
ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz ucznia ze 
specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz specjalnych 
potrzeb edukacyjnych w pracy terapeutycznej w przedszkolu, 
szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej.  Studia mają 
charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy w 
charakterze pedagoga szkolnego, nauczyciela wychowawcy  w 
internatach, nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
1 sierpnia 2017r. (Dz.U.2017.poz.1575) w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, a program studiów jest 
zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone 
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). 
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie 
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej w wymiarze 90 
godzin zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in.wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning)

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do prowa-
dzenia zajęć
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia zajęć
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin 

KOSZT STUDIÓW:

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

PEDAGOGIKA 
RESOCJALIZACYJNA
OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Pedagogika 
resocjalizacyjna” przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą 
niedostosowaną społecznie lub zagrożoną społecznie.  Zgodnie  
z nowymi wymogami studia kierowane są   do osób posiadających 
kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a 
nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub 
posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą 
uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. 
Celem studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej 
jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy 
w placówkach resocjalizacyjnych np. młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych, placówkach wsparcia dziennego, interwencyjnych, 
ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach kuratorskich, instytucjach i 
organizacjach działających na rzecz przeciwdziałania przestępczości i 
patologii społecznej, a także w instytucjach resortów sprawiedliwości 
i spraw wewnętrznych. Studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna 
pozwolą słuchaczom zdobyć wiedzę w zakresie diagnozy, metodyki 
i terapii resocjalizacyjnej. Pozwoli to na analizowanie uwarunkowań 
zjawisk związanych z różnymi formami niedostosowania 
społecznego, bądź zagrożeniami niedostosowaniem społecznym 
i wykorzystania odpowiednich form wsparcia społecznego oraz 
działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Studia mają charakter 
kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, 
w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie 
standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450) Warunkiem ukończenia studiów 
podyplomowych  jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki 
zawodowej (I uprawnienia -180 godzin; II uprawnienia - 120 godzin) 
zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in.wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning)

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

Kształcenie kierunkowe:
I moduł: Dydaktyka specjalna
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu
III moduł:  Diagnostyka w pedagogice specjalnej w zakresie pedago-
giki resocjalizacyjnej
IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin

Przygotowanie merytoryczne:
I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie pedagogiki 
resocjalizacyjnej
II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie 
pedagogiki resocjalizacyjnej
III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin.

KOSZT STUDIÓW:

3000zł.  (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane są przede wszystkim 
do nauczycieli, którzy zajmują się lub planują rozpocząć 
nauczanie przedsiębiorczości. 

Celem studiów jest zdobywanie lub pogłębienia wiedzy teoretycznej 
z zakresu przedsiębiorczości oraz doskonalenie 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. 

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest 
zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone 
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). 
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie 
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin, 
zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning).

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do naucza-
nia przedmiotu 
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu 
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach).

PEDAGOGIKA SZTUKI
PLASTYKA W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane są do nauczycieli, którzy chcą 
uzyskać uprawnienia do nauczania plastyki w szkołach. 

Celem studiów jest zdobywanie lub pogłębienia wiedzy 
teoretycznej z zakresu plastyki oraz doskonalenie praktyki 
z zakresu pedagogiki sztuki wśród nauczycieli - uczestników 
studiów. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi 
metodami nauczania i technikami edukacyjnymi umożliwiającym 
im podjęcie lub udoskonalenie pracy nauczyciela plastyki, 
wzbogacone zajęciami warsztatowymi w plenerze. 

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest 
zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone 
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). 
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uzyskanie 
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin, 
zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning).

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do naucza-
nia przedmiotu 
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu 
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach).
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PRZYRODA W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe „Przyroda w szkole”, kierowane są przede 
wszystkim do na uczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje 
zawodowe do nauczania przedmiotu przyroda w szkole 
podstawowej. 

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu 
nauk przyrodniczych (biologii, geografii, chemii, fizyki), 
stanowiących integralną całość przedmiotu, przyroda. Ponadto 
studia służą rozwijaniu u uczestników znajomości aktualnego 
prawa oświatowego w zakresie związanym z nauczaniem 
przedmiotu przyroda. Dodatkowo celem studiów jest także 
rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji 
oraz umiejętności posługiwania się komputerem i technologiami 
informacyjnymi. Słuchacz uzyskuje przygotowanie merytoryczne 
do nauczania przyrody, zgodnie z obowiązującymi standardami 
w zakresie przedmiotowym, dydaktycznym i metodycznym. 

Po zakończeniu studiów absolwent uzyskuje wszechstronną 
wiedzę przyrodniczą, którą potrafi wykorzystać w działaniu 
praktycznym (dobór metod i form pracy, formułowanie celów, 
opracowanie narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie 
programów, planów nauczania, scenariuszy, wdrażanie 
innowacji i eksperymentów pedagogicznych, dostosowanie 
wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia). 
Absolwent zdobędzie także umiejętność krytycznego myślenia 
w odniesieniu do zjawisk przyrodniczych oraz rozwiązywania 
problemów przyrodniczych, prowadzenia obserwacji, 
doświadczeń, pomiarów.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest 
zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone 
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). 
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uzyskanie 
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin, 
zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning).

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne  
do nauczania przedmiotu 
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu 
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach).

PRZYGOTOWANIE 
PEDAGOGICZNE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego 
kierowane są do obecnych lub przyszłych nauczycieli, w tym 
nauczycieli psychologów, nieposiadających przygotowania 
pedagogicznego, którzy ukończyli studia I stopnia i  studia II 
stopnia lub jednolite studia magisterskie 5 letnie, na dowolnym 
kierunku studiów. Studia podyplomowe z zakresu przygotowania 
pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje 
pedagogiczne i  metodyczne niezbędne w pracy w szkołach 
i  placówkach oświatowych oraz nadają wymagane w tym 
zakresie kwalifikacje nauczyciela. Studia przygotowują do pracy 
nauczyciela na wszystkich etapach edukacyjnych. 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń  
w tym zaliczenia praktyk zawodowych, zakończone zdaniem 
egzaminu dyplomowego. Studia mają charakter kwalifikacyjny, 
program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, 
uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie 
standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). Warunkiem 
ukończenia studiów podyplomowych  jest uzyskanie zaliczeń, 
w tym zaliczenia praktyk zawodowych w wymiarze 150 godzin, 
zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego, a dla nauczycieli 
psychologów w wymiarze 120 godzin praktyk zawodowych.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning)

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

I moduł: Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu 
lub prowadzenia zajęć
IV moduł: Praktyki zawodowe – 150 godzin, w tym 30 godz.  
w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego 
i 120 godz. w zakresie przygotowania dydaktycznego na różnych 
etapach edukacyjnych

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł.  (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna 
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TECHNIKA W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe „Technika w szkole” adresowane są do 
nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne, chcących 
uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu Technika 
w szkole podstawowej. Zasadniczym celem studiów jest zdobycie 
kwalifikacji do nauczania techniki jako drugiego przedmiotu. 
Absolwenci uzyskają potrzebną wiedzę i umiejętności nauczania 
przedmiotu na II etapie edukacyjnym oraz rozbudzania 
i rozwijania zainteresowań technicznych uczniów. Ponadto 
zostaną przygotowani do organizacji bezpiecznych zajęć 
i wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. 
Program studiów podyplomowych przygotowano, opierając 
się na wieloletnich doświadczeniach inżynierów - nauczycieli 
przedmiotów technicznych i technologicznych. Studia mają 
charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny 
z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone 
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). 
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie 
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin, 
zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning).

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do 
nauczania przedmiotu 
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu 
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł  (możliwość opłat w 8 ratach).

SOCJOTERAPIA

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe z zakresu „Socjoterapia” zgodnie z nowymi 
wymogami skierowane są do osób posiadających ukończone 
studia I stopnia i  studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie 5 
letnie. Studia przygotowują słuchaczy do zajmowania stanowiska 
wychowawcy lub nauczyciela w młodzieżowych ośrodka 
wychowawczych lub młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. 
Stduia podyplomowe w dziedzinie socjoterapii ukierunkowane 
są na rozwijanie wiedzy, a zwłaszcza praktycznych umiejętności 
wychowawczych i terapeutycznych za pomocą różnych form, 
metod i technik pracy  z dziećmi i młodzieżą niedostsosowaną 
społecznie.  Studia te prygotowuja abslolwentów do 
diagnozowania niedostoswania społecznegoi prowadzenia 
zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualncyh) z dziećmi 
i młodzieżą z tzw. grup ryzyka (dzieci i młodzież wychowywana 
w rodziach dysfunkcyjnych, z diagnozą zaburzeń emocjonalnych 
i zaburzeń zachowania). Studia mają charakter kwalifikacyjny 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
1 sierpnia 2017r. (Dz.U.2017.poz.1575) w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, a program studiów jest 
zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone 
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
25 lipca 2019w sprawie standardu kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). 
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie 
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej w wymiarze 90 
godzin zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in.wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning)

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do prowa-
dzenia zajęć
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia zajęć
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3000zł.  (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna
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WCZESNE WSPOMAGANIE
ROZWOJU DZIECKA

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka” przygotowują słuchaczy do 
profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej 
pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem od 
momentu wykrycia niepełnosprawności dziecka do podjęcia 
obowiązku szkolnego.

Zgodnie z nowymi wymogami studia kierowane są   do osób 
posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub 
prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie 
pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie 
pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w 
dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. Celem studiów 
podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji 
terapeutycznej w przedszkolach integracyjnych, placówkach, 
fundacjach i stowarzyszeniach realizujących zadania w ramach 
WWRD oraz poradniach psychologiczno- pedagogicznych. 
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku 
jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania 
określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 
(Dz.U. 2019 poz. 1450) Warunkiem ukończenia studiów 
podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia 
praktyk zawodowych (I uprawnienia - 180 godzin; II uprawnienia 
- 120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania (m.in.wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning) 

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

Kształcenie kierunkowe:
I moduł; Dydaktyka specjalna
II moduł:  Podstawy dydaktyki i emisji głosu
III moduł:  Diagnostyka w pedagogice specjalnej w zakresie 
wczesnego wpsomagania rozwoju dziecka
IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin

Przygotowanie merytoryczne:
I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka
II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin.

KOSZT STUDIÓW:

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

WCZESNE NAUCZANIE
JĘZYKA OBCEGO

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Wczesne nauczanie języka 
obcego” skierowane są do nauczycieli chcących zdobyć 
kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu 
i szkole podstawowej w klasach I-III. Celem studiów jest 
nabycie kompetencji metodycznych do nauczania języka 
obcego ( w zakresie języka angielskiego),nabycie wiedzy 
metodycznej z zakresu metod i technik nauczania języka 
angielskiego dostosowanej do pracy z dziećmi w przedszkolu 
i na I etapie edukacyjnym, doskonalenie wiedzy i umiejętności 
psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i w szkole 
podstawowej na I etapie edukacyjnym.  Studia podyplomowe na 
kierunku „ Wczesne nauczanie języka obcego„ kierowane są do 
nauczycieli i osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, 
chcących uzyskać przygotowanie metodyczne do nauczania 
języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych  
w klasach I-III. 

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest 
zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone 
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). 
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie 
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin, 
zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning).

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne  
do nauczania przedmiotu 
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu 
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w 
sprawie szczegółowych  kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, 
obowiązkowy jest egzamin potwierdzający kwalifikacje 
do nauczania języków obcych. Centrum Egzaminacyjne   
działające we Wrześni we współpracy z Instytutem Studiów 
Podyplomowych WSNP organizuje dla chętnych osób egzaminy 
PTE General na poziomie B2 - info o egzaminach na stronie 
Pearson.
 
Informacji udziela: Urszula Kropaczewska kontakt: email:urszula_
kropaczewska@interia.pl; nr tel. 607615074.
 

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł.  (możliwość opłat w 8 ratach).
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WCZESNE WSPOMAGANIE 
ROZWOJU DZIECKA
Z INTEGRACJĄ SENSORYCZNĄ
OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną” przy-
gotowują słuchaczy do profesjonalnego organizowania wczesnej 
i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym 
rozwojem od momentu wykrycia niepełnosprawności dziecka do 
podjęcia obowiązku szkolnego, w tym poznania wiedzy i umiejęt-
ności w zakresie integracji sensorycznej, jej rozwoju i wpływu na 
rozwój emocjonalny, ruchowy i poznawczy dziecka. Zapoznanie z 
dysfunkcjami integracji sensorycznej i ich wpływem na funkcjo-
nowanie małego dziecka. 

Zgodnie z nowymi wymogami studia kierowane są  do osób po-
siadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadze-
nia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki 
specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki 
specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie 
pedagogiki specjalnej. Celem studiów podyplomowych z zakresu 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z elementami integra-
cji sensorycznej jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej 
kadry do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej 
interwencji terapeutycznej w przedszkolach integracyjnych, pla-
cówkach, fundacjach i stowarzyszeniach realizujących zadania w 
ramach WWRD oraz poradniach psychologiczno- pedagogicz-
nych. Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierun-
ku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia 
wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczy-
ciela (Dz. U. 2019 poz. 1450) Warunkiem ukończenia studiów po-
dyplomowych  jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyk 
zawodowych (I uprawnienia - 180 godzin; II uprawnienia - 120 
godzin) zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in.wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning)

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

Kształcenie kierunkowe:
I moduł; Dydaktyka specjalna
II moduł:  Podstawy dydaktyki i emisji głosu
III moduł:  Diagnostyka w pedagogice specjalnej w zakresie 
wczesnego wpsomagania rozwoju dziecka
IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin

Przygotowanie merytoryczne:
I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka
II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin. 

KOSZT STUDIÓW:

3600zł.  (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia adresowane do nauczycieli szkół, pracowników 
wydziałów obywatelskich urzędów samorządowych, 
instytucji i organizacji pozarządowych. Absolwent studiów 
podyplomowych w zakresie „Wiedzy o społeczeństwie” 
będzie posiadać kwalifikacje i umiejętności kształcenia 
z przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” w szczególności: 
1) przygotowanie do nowych zadań stojących obecnie przed 
nauczycielami „Wiedzy o  społeczeństwie” wynikających 
z wyzwań, jakie stawia zreformowana 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, umiejętności do 
kształtowania wśród uczniów odpowiednich postaw oraz 
rozumienia i oceny ważnych wydarzeń życia społecznego, 
politycznego oraz gospodarczego w kraju i na świecie. 

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest 
zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone 
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). 
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie 
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin, 
zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning).

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE: 
I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do naucza-
nia przedmiotu 
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu 
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach).
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WYCHOWANIE FIZYCZNE 
W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Wychowanie fizyczne  
w szkole” skierowane są do absolwentów studiów wyższych 
pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie 
pedagogiczne. Celem studiów jest  przygotowanie słuchaczy 
do prowadzenia przedmiotu wychowanie fizyczne do poziomu 
szkół ponadpodstawowych włącznie. Studia mają charakter 
kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami 
prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. 
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). 
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie 
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin, 
zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning).

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE: 
I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne  
do nauczania przedmiotu 
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu 
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł.  (możliwość opłat w 8 ratach).

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 
prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie 
do życia w rodzinie. Oprócz przygotowania merytorycznego 
studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych. 
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest 
zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone 
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). 
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie 
zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin, 
zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning).

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE: 
I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do naucza-
nia przedmiotu 
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu 
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach).
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ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie w oświacie” mają 
na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej do 
efektywnego i kreatywnego zarządania szkołami i placówkami 
oświatowymi. Ukończenie kierunku „Zarządzanie w oświacie” 
łączy się z uzyskaniem kwalifikacji do wykonywania pracy w 
obszarze zarządzania, we wszystkich typach szkół, pracowników 
oświatowej administracji samorządowej i rządowej, którzy chcą 
uzyskać wymagane kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą. 
Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem, 
które chcą wzbogacić swoją wiedzę i kwalifikacje w zakresie 
nowoczesnej organizacji, zarządzania i kierowania w instytucjach 
oświatowych działających w warunkach określonych w polskim 
systemie edukacji, z uwzględnieniem ustawy – Prawo oświatowe 
oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Charakter zajęć 
prowadzonych w ramach studiów uwzględnia fakt posiadania 
przez słuchaczy określonego zasobu wiedzy i doświadczenia 
zawodowego. Studia podyplomowe stanowią kompendium 
wiedzy dla potencjalnego kandydata obejmującego stanowisko 
kierownicze oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji 
niezbędnych do powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, 
szkoły lub innej placówki oświatowej. Absolwenci otrzymają 
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające 
uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych we 
wszystkich typach szkół i placówek oświatowych podległych 
ustawie o systemie oświaty, na podstawie rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne 
stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych 
szkół i rodzajach placówek oświatowych. 

CZAS TRWANIA:  
2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym wspomagane meto-
dami kształcenia na odległość

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ  
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE: 
1. Przywództwo edukacyjne w szkole.
2. Przywództwo  dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.
3. Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku.
4. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
5. Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecz-

nym i finansowym.
6. Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.
7. Nadzór pedagogiczny.
8. Podstawy prawne zarządzania placówką oświatową.
9. Umiejetności kierownicze.
10.  Marketing edukacyjny.

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł  (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna
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E-ADMINISTRACJA

OPIS STUDIÓW:

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

Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do 
posługiwania się narzędziami informatycznymi wspomagającymi 
pracę urzędu i komunikację elektroniczną z obywatelami 
i przedsiębiorcami.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń 
zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

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

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

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).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

OPIS STUDIÓW:

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

Studia mają charakter dokształcający. Warunkiem ukończenia 
studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie zakończone zdaniem 
egzaminu dyplomowego.

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

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

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).
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KONTROLA ZARZĄDCZA

OPIS STUDIÓW:

Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszła w życie Ustawa o finansach 
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i wprowadzone zostają 
wymogi dotyczące zapewnienia skuteczności przepływu 
informacji, zgodności działań z procedurami wewnętrznymi 
urzędu, wiarygodności sprawozdań oraz zarządzaniem 
ryzykiem. Stąd konieczne jest ustanowienie zasad i procedur 
wewnętrznych związanych z zapewnieniem kontroli zarządczej 
w poszczególnych jednostkach sektora finansów publicznych.

Głównym celem studiów podyplomowych jest przekazanie 
słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu identyfikacji, 
pomiaru oraz zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora 
finansów publicznych oraz wdrożenia systemu kontroli 
zarządczej w tych organizacjach. 
 
Adresatami są: 

 
- kadra zarządzająca JSFP, na której spoczywa obowiązek  
  organizowania i utrzymania efektywnego  
  systemu kontroli zarządczej w jednostce  
  administracji publicznej.
- pozostali pracownicy JSFP, którzy odpowiedzialni są 
   za wdrożenie i właściwe funkcjonowanie poszczególnych 
   elementów systemu kontroli zarządczej,  
   w tym zarządzania ryzykiem
- osoby pracujące w komórkach kontroli  
   i audytu wewnętrznego JSFP
- osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach 
  użyteczności publicznej (szpitalach, zakładach 
  opieki zdrowotnej, zespołach szkół,  
  przedsiębiorstwach komunalnych itp).

CZAS TRWANIA:  
2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning).

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

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).

OCHRONA DANYCH 
OSOBOWYCH 
I INFORMACJI NIEJAWNYCH

OPIS STUDIÓW:

Studia skierowane są głównie do osób zajmujących się szeroko 
rozumianą problematyką ochrony informacji i danych osobowych 
we wszystkich sektorach gospodarki (pracownicy przedsiębiorstw 
i firm, administracji państwowej i samorządowej, służb 
mundurowych), tj. do osób, które kierują lub przygotowują się do pracy 
w pionach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych lub 
odpowiadają za politykę bezpieczeństwa w swoich jednostkach 
organizacyjnych, a w szczególności do osób zatrudnionych 
w charakterze pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, 
pełniących funkcje ABI oraz wszystkich zatrudnionych w pionach 
ochrony informacji niejawnych. Zapraszamy także pracowników 
kadr, PR, kierowników lub pracowników jednostek organizacyjnych, 
którzy obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się 
w zagadnieniach ochrony danych osobowych i prywatności.

Celem studiów jest podnoszenie kwalifikacji pracowników 
administracji samorządowej i rządowej, służb mundurowych, firm 
oraz przedsiębiorstw mających w swej działalności do czynienia 
z danymi osobowymi, informacjami prawnie chronionymi. Celem 
studiów jest także przygotowanie specjalistów do pełnienia funkcji 
Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych – w myśl planowanych regulacji UE) oraz 
wsparcie merytoryczne osób już zajmujących się tą problematyką.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie 
trwania studiów, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:  
2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning).

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Wybrane elementy bezpieczeństwa narodowego.
2. Podstawy prawne ochrony informacji niejawnych.
3. Ochrona danych osobowych – podstawy teoretyczne 

i aspekty praktyczne. 
4. Tworzenie dokumentacji z zakresu danych osobowych.
5. Praktyczne aspekty ochrony informacji niejawnych: 

bezpieczeństwo osobowe, bezpieczeństwo przemysłowe, 
bezpieczeństwo teleinformatyczne.

6. Standardy ochrony informacji niejawnych w NATO i UE.
7. Bezpieczeństwo informacji biznesowych. Teoretyczne 

i praktyczne aspekty ustanawiania i wdrażania tajemnicy 
przedsiębiorstwa.

8. Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. 
Szacowanie i zarządzanie ryzykiem  
ochrony informacji niejawnych. 

9. Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych.  
Obieg dokumentów niejawnych.

10. Archiwizacja dokumentów.
11. Inwigilacja (nadzór) w społeczeństwie informacyjnym.
12. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji  

w stanach kryzysowych/ekstremalnych.
13. Nowoczesne techniki technologii i ochrony informacji.

KOSZT STUDIÓW:

2400zł. możliwość opłat w 8 ratach).
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HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA
W PROFILAKTYCE  
I PROMOCJI ZDROWIA

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla osób zatrudnionych m.in. 
w instytucjach administracji rządowej i samorządowej 
na stanowiskach odpowiedzialnych za szeroko pojętą profilaktykę, 
stacjach sanitarno-epidemiologicznych,szpitalach i poradniach 
leczniczo-zabiegowych, Narodowym Funduszu Zdrowia, 
systemie ubezpieczeń 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 
chorób zakaźnych i niezakaźnych, szczepień ochronnych, higieny, 
organizacji ochrony zdrowia, promocji zdrowia w ramach tworzenia 
polityki zdrowotnej i prozdrowotnej. Poszczególne przedmioty 
zawierają wybrane treści kształcenia z uwzględnieniem najnowszych 
osiągnięć medycyny, nauk biologicznych oraz biotechnologii, 
tak by zdobyta wiedza mogła być praktycznie zastosowana 
w codziennej działalności pracowników ochrony zdrowia. Student 
poznaje aktualne zagrożenia zdrowotne oraz metody zapobiegania. 
Absolwent przygotowany jest do pracy na wszystkich stanowiskach 
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, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning).

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

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. Szczepienia Ochronne

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach).

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 stanowią formę kształcenia przeznaczoną 
dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów 
wyższych. Studia te skierowane są do osób zainteresowanych 
funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządowej. 
W programie studiów zawierają się zagadnienia związane 
z podstawami prawa, prawem administracyjnym, prawem 
samorządu terytorialnego. 

Studia kierowane są przede wszystkim do pracowników 
administracji i działaczy samorządowych, do kierowników 
lub dyrektorów jednostek organizacyjnych gmin, powiatów 
i województw, do wszystkich pracowników administracji rządowej 
oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką administracji 
publicznej, którzy ukończyli studia wyższe.

CZAS TRWANIA:  
2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning).

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

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).
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ROLNICTWO
 

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Rolnictwo” skierowane są 
do absolwentów studiów wyższych (licencjackie,  inżynierskie, 
magisterskie) kierunków innych niż Rolnictwo. Celem 
studiów jest przekazanie wiedzy i doskonalenie umiejętności 
osobom chcącym pracować w szerokim otoczeniu rolnictwa 
(Agencjach Rządowych, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego). 
Uzyskanie wykształcenia rolniczego pozwoli na prowadzenie 
gospodarstwa rolnego oraz umożliwi pozyskiwanie środków 
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy strukturalnych przy 
aplikowaniu o pomoc finansową z programów Unii Europejskiej  
na rzecz działań aktywizujących obszary wiejskie zgodnie 
z obecnie obowiązującym ustawodawstwem unijnym jak również 
Strategią Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 
na lata 2012-2020 (SZRWRiR) oraz Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 - 2020. Dotyczy to w szczególności 
beneficjentów ubiegającym się o dofinansowanie w ramach 
działań: „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na 
rzecz młodych rolników” oraz „Modernizacja gospodarstw 
rolnych”. Słuchaczami mogą być również osoby bezpośrednio 
pracujące w rolnictwie, zamierzające nabyć ziemię lub przejąć 
gospodarstwo po rodzicach oraz osoby chcące uzupełnić swoje 
wykształcenie o kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa.  
Program kształcenia jest zgodny z wytycznymi Rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju  Wsi z dnia 17 stycznia 2012 
roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez 
osoby wykonujące działalność rolniczą  ( Dz. U. 2012 poz.109). 
oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o Szkolnictwie 
Wyższym ( z późn. zm.). Świadectwo ukończenia studiów 
podyplomowych na kierunku „Rolnictwo” jest dowodem 
potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji rolniczych, o których 
mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 
r. o kształtowaniu ustroju rolnego (z późn. zm. Dz. U. z 2012r. 
poz. 803 t.j.).

CZAS TRWANIA:  
2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning). 

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Podstawy prawa i prawa rolnego 
2. Podstawy gleboznawstwa rolniczego
3. Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt
4. Organizacja lub technologia produkcji roślinnej
5. Rachunkowość rolnicza
6. Rynki rolne w Polsce i UE
7. Ochrona roślin
8. Ekonomika rolnictwa
9. Marketing artykułów rolnych
10. Agrobiznes
11. Agroturystyka z ekologią
12. Rozwój obszarów wiejskich. 

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł.  (możliwość opłat w 8 ratach).

ZARZĄDZANIE  
W BIZNESIE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie w biznesie” 
pozwalają na zdobycie kompleksowej wiedzy teoretycznej 
 i praktycznej w zakresie zarządzania i doskonalenia procesów 
zarządzania organizacjami bez względu na rodzaj działalności 
biznesowej, formę organizacyjno-prawną, formę własności 
czy też wielkość. Celem studiów podyplomowych jest 
dostarczenie wiedzy, która pozwoli absolwentom na zarządzanie 
organizacjami i doskonalenie sposobów ich funkcjonowania.  
Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie 
w biznesie”  pozwala na uzyskanie kompetencji i kwalifikacji 
pozwalających zajmować różne stanowiska, na wszystkich 
szczeblach zarządzania w różnych instytucjach: przedsiębiorstwa 
produkcyjnych, sieciach handlowych i firmach logistycznych, 
firmach konsultingowych, instytucjach finansowych, jednostkach 
samorządu terytorialnego, instytucjach ochrony zdrowia, własnej 
działalności gospodarczej. Absolwenci studiów podyplomowych 
„Zarządzanie w biznesie” to potencjalni członkowie zarządów 
przedsiębiorstw, menadżerowie wyższych szczebli zarządzania 
w administracji publicznej, menadżerowie średniego szczebla 
zarządzania w przedsiębiorstwach, samodzielni specjaliści 
ds. rozwoju, specjaliści ds. organizacji i zarządzania, doradcy 
i konsultanci w organizacjach o charakterze gospodarczym lub 
publicznym.

CZAS TRWANIA:  
2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning).
 

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Prawo w biznesie.
2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Spółka handlowa jako forma organizacyjno- prawna przed-

siębiorstwa.
4. Marketing. Wyzwania współczesnego biznesu, a działalność 

marketingowa firm.
5. Marketing, a sukces rynkowy przedsiębiorstw.
6. Public relations - podstawowe pojęcia, źródła, funkcje spo-

łeczne, podstawy psychologiczne.
7. PR korporacyjny, a PR produktowy.
8. Zarządzanie przedsiębiorstwem.
9. Zarządzanie personelem, motywowanie i tworzenie zaanga-

żowania pracowników.
10. Tworzenie środowisk innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
11. Finanse przedsiębiorstwa.
12. Decyzje finansowe, a pozycja finansowa przedsiębiorstwa.
13. Psychologia biznesu. Kierowanie zmianą w rozwoju organi-

zacji.

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł.  (możliwość opłat w 8 ratach).
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ZARZĄDZANIE
W OCHRONIE ZDROWIA

OPIS STUDIÓW:

Celem studiów jest kształcenie kadry kierowniczej i specjalistów, 
rozumiejących na czym polega nowoczesne zarządzanie zakładem 
opieki zdrowotnej i innymi organizacjami w systemie ochrony 
zdrowia, umiejących zastosować w praktyce nabyte umiejętności. 
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 skuteczności 
i efektywności działania innych podmiotów systemu ochrony 
zdrowia (właścicieli, płatników, regulatorów, organów nadzoru, 
podmiotów sektora ubezpieczeniowego, itp.).

Absolwenci tych studiów podyplomowych posiadają wiedzę 
o specyfice zarządzania w ochronie zdrowia, w szczególności: 
formułowania strategii, biznesplanów i projektów dla jednostek 
ochrony zdrowia, opracowania strategii, tworzenia systemów 
zarządzania jakością oferowanych świadczeń zdrowotnych, 
negocjowania  i mediacji, organizowania pracy zespołowej, 
uwarunkowań pracy menedżerskiej ,form i metod zatrudniania,  
zarządzania marketingowego, zarządzania finansami i ekonomiki 
ochrony zdrowia, prawnych aspektów komercjalizacji, 
restrukturyzacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

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

CZAS TRWANIA:  
2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning).

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

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).                             

ZARZĄDZANIE
BEZPIECZEŃSTWEM
I HIGIENĄ PRACY

OPIS STUDIÓW:

Uczestnicy studiów zapoznają się z podstawowymi 
zagadnieniami związanymi z kształtowaniem jakości warunków 
pracy, metodyką kompleksowej oceny ryzyka, narzędziami 
komputerowymi w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy oraz 
dydaktyką szkoleń w zakresie BHP. Studia przygotowują 
do pracy na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem 
pracy. Ponadto ich ukończenie ułatwia zatrudnienie 
w Państwowej Inspekcji Pracy oraz w jednostkach prowadzących 
szkolenia BHP. 

Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania 
stanowisk kierowniczych w służbach BHP oraz kwalifikacje do 
pełnienia starszego inspektora - głównego specjalisty do spraw 
BHP zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

CZAS TRWANIA:  
2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik 
kształcenia na odległość- e-learning).

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

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).
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Absolwentów kursów kwalifikacyjnych 
realizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli zapraszamy  

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

PROMOCJE 
Studenci studiujący jednocześnie drugi kierunek studiów 

podyplomowych otrzymują zniżkę 50% czesnego za tańszy kierunek;

Absolwenci studiów podyplomowych i licencjackich WSNP 
i WSSMiA otrzymują 50% zniżki czesnego za przygotowanie 

pedagogiczne i 20% zniżki czesnego za pozostałe kierunki.

Zanotuj ważne informacje

Osoba kontaktowa: 

E-mail:          Telefon: 
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FILIE NASZEGO INSTYTUTU:

INSTYTUT STUDIÓW 
PODYPLOMOWYCH W WARSZAWIE 

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Telefon: 790 790 316, 
e-mail: podyplomowe@podyplomowe.info

OGÓLNOPOLSKIE
BIURO OBSŁUGI STUDENTA

Dom Nauczyciela, ul. Sienkiewicza 16
97-300 Piotrków Tryb., 

Telefon: 790 790 316 lub 22 100 90 21
e-mail: podyplomowe@podyplomowe.info 

MIEJSCOWOŚĆ TELEFON E-MAIL NAZWA ADRES

Warszawa 790-790-316 podyplomowe@podyplomowe.info Wyższa Szkoła  
Nauk Pedagogicznych 

Al. Jerozolimskie 81, 
02-001 Warszawa

Augustów 790-801-501 studiujwaugustowie@onet.pl Filia w Augustowie ul. Mickiewicza 1, 
16-300 Augustów, 

Bartoszyce 89 762-07-90 osu@vp.pl Filia Bartoszyce - 
Ośrodek Szkolenia 
Ustawicznego i Kur-
sów Zawodowych  

ul. Konopnickiej 2a, 
11-200 Bartoszyce

Białystok 85 716 62 21
512-321-121
509-869-855

podn@axoncem.pl 
sekretariat@axoncem.pl
biuroregionalne1@podyplomowe.info

Filia w Białymstoku 
Podlaski Ośrodek 
Doskonalenia Nauczy-
cieli w Białymstoku 

ul. Antoniukowska 11 lok. 21, 
15-740 Białystok

Bolesławiec 889-395-088 studiaboleslawiec@gmail.com Filia w Bolesławcu ul. Zgorzelecka 18, 
59-700 Bolesławiec

Chełm 516-099-889 juszczakemilia@gmail.com Filia Chełm ul. Pocztowa 52F, 
22-100 Chełm

Częstochowa 784-008-142; 
790-790-316 

podyplomowe@podyplomowe.info Filia w Częstochowie 
EUROPOL

ul. Piłsudskiego 35, 
42-200 Częstochowa

Giżycko 87 428-66-63 
87 428-10-28

podyplomowe@poregizycko.pl
poradnia2dyrektor@wp.pl

Filia Giżycko 
Powiatowy Ośrodek 
Rozwoju Edukacji

ul. Smętka 5, 
11-500 Giżycko

Grajewo 501-325-646 studiujwgrajewie@op.pl Filia w Grajewie ul. Wojska Polskiego 84 , 
19-200 Grajewo

Grodzisk  
Mazowiecki

501-058-790
509-286-688

studiapodyplomowewgrodzisku@
gmail.com

Filia w Grodzisku 
Mazowieckim

ul. Zagaje 7A, 
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Jarosław
  /  Lubaczów

799-282-583
667-872-153

lubaczow@podyplomowe.info Filia w Jarosławiu ul. Pełkińska 12, 
37-500 Jarosław 

Kościerzyna 505-200-099 biuro@studiujwkoscierzynie.pl Filia w Kościerzynie ul. Świętojańska 10, 
83-400 Kościerzyna

Kwidzyn 880-544-057
882-571-273

studia@eduedukcja.pl Filia Kwidzyn 
Edu-Edukacja  
Akademia Rozwoju 
Kadr Oświatowych 

ul. Grunwaldzka 9/16, 
82-500 Kwidzyn

Lublin 533-102-210 lublin@podyplomowe.info Filia w Lublinie ul. Grenadierów 13/113, 
20-331 Lublin
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Lubsko 601-589-583 sekretariat@studiujwlubsku.pl Filia w Lubsku 
Centrum Edukacji 
INNOWACJA

ul. Kopernika 19/16, 
69-300 Lubsko

Łomża 501-325-646 studiujwlomzy@op.pl Filia w Łomży ul. Przykoszarowa 22, 
18-400 Łomża

Łódź 575-585-665 lodz@podyplomowe.info Filia w Łodzi ul. Pabianicka 119/131 lok. 5/19
93-490 Łódź

Łuków 784-684-362 inkubator@ripfundacja.pl Filia Łuków
Fundacja Regionalne 
Inkubatory 
Przedsiębiorczości 

ul. Ks. Stanisława Brzóski 17
21-400 Łuków

Malbork 601-660-255 
605-105-584

mfrr@akademia-nauczania.pl Filia Malbork
Malborska 
Fundacja Rozwoju 
Regionalnego przy 
Akademii Nauczania

ul. Głowackiego 111,
82-200 Malbork, 
Dzielnica Wielbark

Milicz 884-980-946 
517-620-669

isp.sekretariat@wp.pl Filia w Miliczu
Firma Szkoleniowo-
-Doradcza MERITUM

ul. Rynek 28, 
56-300 Milicz

Mława 604-938-363 labecki007@gmail.com Filia w Mławie ul. Kościuszki 12, 
06-500 Mława

Nowa Dęba 693-599-596 lesna555@wp.pl Filia Nowa Dęba ul. Rzeszowska 5/13, 
39-460 Nowa Dęba 

Oborniki 608-571-332 edyta.k@tlen.pl Filia w Obornikach 
Centrum Eduka-
cyjno-Szkoleniowe 
„SKRYPT” Edyta Kreja

ul. Dmowskiego 24, 
64-600 Oborniki

Ostróda 89 646-97-42 
513-159-840

graczyk@ckk.edu.pl; 
ckk@ckk.edu.pl 

Filia Ostróda
Centrum Kształcenia 
Kadr Graczyk, 

ul. Pionierska1a, 
14-100 Ostróda

Piotrków  
Trybunalski

790-790-316 podyplomowe@podyplomowe.info Filia w Piotrkowie 
Tryb.

ul. Sienkiewicza 16, 
97-300 Piotrków Tryb.

Radom 888-414-247 
660-763-860

sekretariat@okko.edu.pl Filia Radom - Ośrodek 
Kształcenia Kadr 
Oświaty OKKO 

ul. Czarnoleska 10
26-600 Radom

Sierpc 503-010-002 
24 275-58-30

adwa4u@wp.pl, adwa3u@wp.pl Filia w Sierpcu ul. Z. Nałkowskiej 10, 
09-200 Sierpc 

Szczytno 502-412-280 
519-813-500

dorka.szczytno@op.pl Filia w Szczytnie ul. M. Skłodowskiej-Curie 15, 
12-100 Szczytno

Sulechów
  / Gorzów Wlkp.

506-127-314 studiujwsulechowie@gmail.com Filia w Sulechowie os. Zacisze 3, 
66-100 Sulechów

Tarnowskie Góry 32 769-03-39 
512-812-165

pedagog@kursysilesia.pl
studia@kursysilesia.pl

Filia w Tarnowskich 
Górach - Pedagog

ul. Karłuszowiec 9, 
42-600 Tarnowskie Góry

Tarnów 604-164-289 
695-585-877

edmundjusko@gmail.com Filia w Tarnowie - XXI 
LO Sportowe

ul. Szujskiego 15, 
33-100 Tarnów

Toruń 603-992-200 s.hoffmann@wp.pl Filia w Toruniu  
Fundacja na Rzecz 
Edukacji i Rozwoju 
STER

ul. Rejtana 2-4,
87-100 Toruń

Węgrów 25 792-01-61, 
502-092-497 

strak.g@wp.pl
kasperowicz.h@wp.pl

Filia Węgrów
Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym i 
Autystycznym 
„SPONIA” 

ul. Mickiewicza 23,
07-100 Węgrów 

Zamość 795-498-196 zamosc@podyplomowe.info Filia w Zamościu ul. Partyzantów 27/6, 
22-400 Zamość
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PARTNERZY: 
MIEJSCOWOŚĆ TELEFON E-MAIL NAZWA ADRES

Białogard
/ Świdwin

514-057-555 miwo@biurotfc.pl PKR Białogard
Twoje Finase Centrum 

ul. Grunwaldzka 50, 
78-200 Białogard

Bielawa 74 833-13-77 centrump@vp.pl PKR Bielawa
Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli 

ul. Wolności 105, 
58-260 Bielawa

Bielsko-Biała 33 822-8058;  
513-097-904

biuro@centrumedukacja.pl PKR Bielsko-Biała - Cen-
trum EDUKACJA

ul. 3 Maja 31, 
43-300 Bielsko - Biała

Chełm 535-205-500 csia.edu@gmail.com PKR Chełm - Centrum 
Szkoleń i Animacji 

ul. Szymanowskiego 4, 
22-100 Chełm

Chodzież
/ Budzyń

608-571-332; 
575-326-156

success.doradztwo@gmail.com PKR Chodzież - Wielkopol-
skie Centrum Rozwoju 
Zawodowego

ul. Zwycięstwa 23, 
64-800  Chodzież

Chojnice 505-200-099 biuro@studia-chojnice.pl PKR Chojnice - Instytut 
Edukacji i Innowacji

ul. Piłsudskiego 30a, 
89-600 Chojnice

Ciechanów 604-938-363; 
501-340-959

labecki007@gmail.com PKR Ciechanów - Zespół 
Szkół nr 2  

ul. Orylska 9, 
06-400 Ciechanów

Czarnków 608-571-332 edyta.k@tlen.pl PKR Czarnków - SKRYPT ul. Wroniecka 30, 
64-700 Czarnków

Czechowice 
-Dziedzice

792-988-005 studia.online@interia.eu PKR 
Czechowice- Dziedzice 
Ośrodek Satelitarny 
Wyższych Szkół Systemu 
Eksternistycznego

 ul. Traugutta 11,  
43-502 Czechowice - Dziedzice

Elbląg 509-390-418 biuro@studia-elblag.pl PKR Elbląg -Instytut  
Edukacji i Innowacji

ul. Płk Stanisława Dąbka 140/1,
82-300 Elbląg

Gdynia 509-390-418 biuro@studia-gdansk.pl PKR Gdynia Instytut  
Edukacji i Innowacji

ul. Marszałka Piłsudskiego 1; 
81-406 Gdynia

Gliwice 517-772-245 biuro@podyplomowe-gliwice.pl PKR Gliwice - Instytut 
Studiów Podyplomowych 
 i Szkoleń Pedagogium

ul. Toszecka 101/220 b, 
44-100 Gliwice

Góra 65 544-12-77 pcdn@pcdn.edu.pl PKR Góra - Powiatowe 
Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Poradnictwa 
Psychologiczno 
-Pedagogicznego, 

pl. Bolesława Chrobrego 27, 
56-200 Góra

Jarocin 608-571-332; 
692-204-637

grzegorzk2@tlen.pl PKR Jarocin- Centrum 
Kształcenia Dorosłych

ul. Kościuszki 14a, 
63-200 Jarocin

Kaźmierz 508-764-700 kontakt@osrodek-wiedza.pl PKR Kaźmierz - Ośrodek 
Edukacyjny „WIEDZA”

ul. Dolna 11, 
64-530 Kaźmierz,

Kędzierzyn-Koźle 500-277-801 biuro@irso.org.pl PKR Kędzierzyn-Koźle - 
Instytut Rozwoju Społe- 
czeństwa Obywatelskiego

ul. Wyspa 3, 
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Kępno/ Sułów 604-827-611 fakultet.sp@wp.pl PKR Kępno - FAKULTET - 
Firma Szkoleniowa

ul. Polna 18, 
Sułów, 56-300 Milicz

Kluczbork 601-844-284; 
884-980-054

podyplomowe.kluczbork@gmail.
com

PKR Kluczbork
Studium A

ul. Byczyńska 7, 
46-200 Kluczbork

Kołobrzeg 575-351-234 studia.kolobrzeg@wp.pl PKR Kołobrzeg ul. Koniecpolskiego 15B/2, 
78-100 Kołobrzeg

Kraków 600-281-401 grazmar@gmail.com PKR Kraków
Polskie Stowarzyszenie 
Psychologów Praktyków

ul. Łobzowska 48/8, 
30 - 038 Kraków

Kraśnik 534-606-160 marcoo@poczta.onet.pl PKR Kraśnik ul. Słowackiego 7/103, 
23-204 Kraśnik

Krosno
/ Iwonicz Zdrój

609-465-822 mblizycki@podyplomowe.info PKR Krosno, Iwonicz ul. Długa 216, 
38-440 Iwonicz-Zdrój

Krotoszyn 517-620-669; 
884-980-946

isp.sekretariat@wp.pl PKR Krotoszyn - Społeczna 
Szkoła Podstawowa

ul. Garncarska 9, 
63-700 Krotoszyn
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Leszno 793-464-040 wsnpleszno@gmail.com PKR Leszno- Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa TO-
TUS TUUS

ul. T. Rejtana 37, 
64-100 Leszno

Lębork 509-390-418 biuro@studia-lebork.pl PKR Lębork -Instytut 
Edukacji i Innowacji

ul. Krzywoustego 1; 
84-300 Lębork

Limanowa 791-640-030 info@studiujwlimanowej.edu.pl PKR Limanowa studiujwlimanowej.edu.pl

Lublin 534-606-160 centrumedukacyjne@onet.pl PKR Lublin ul. Magnoliowa 8, p. 019, 
20-143 Lublin

Lublin 535-205-500 csia.edu@gmail.com PKR Lublin
Centrum Szkoleń
i Animacji 

ul. Jutrzenki 24, 
20-538 Lublin 
(Budynek Poradni „Skrzydła”)

Luboń 603-054-549 gatta_tais@wp.pl PKR Luboń ul. Wysika 17, 
62-030 Luboń

Lwówek Śląski 75 782-36-66 pce@powiatlwowecki.pl PKR Lwówek Śląski
 Powiatowy Ośrodek Ro-
zwoju Edukacji

ul. Henryka Brodatego 1, 
59-600 Lwówek Śl.

Łańcut 600-589-636 pazpol-echo@o2.pl PKR Łańcut ul. A. Krajowej 51 A, 
ul. Lisa Kuli 23, 
37-100 Łańcut

Międzychód 660-768-748 miedzychod@rmkszkolenia.pl PKR Międzychód - Zespół 
Szkół nr 2

ul. Chrobrego 13, 
64-400 Międzychód, 

Murowana Goślina 608-571-332; 
515-004-336

angara@vp.pl PKR Murowana Goślina - 
SKRYPT

ul. Szkolna 1, 
62-095 Murowana Goślina

Nisko 15 841-27-73; 
667-770-440

studia.nisko@onet.pl PKR Nisko -Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna 

ul. Padarewskiego 4, 
37-400 Nisko

Nowy Tomyśl 691-247-782 bgostynski@interia.pl PKR Nowy Tomyśl ul. Polna 3; 
64-300 Nowy Tomyśl

Nysa 77 435-12-54 
(wew.23, 24), 
691-564-567

dos@vademecum.nysa.pl PKR Nysa 
ECE-S Vademecum 

ul. Poznańska 1, 
48-300 Nysa

Olsztyn 89 527-58-25; 
89 527-24-49

pte@pteolsztyn.edu.pl;mar-
juc1984@wp.pl

PKR Olsztyn - Polskie 
Towarzystwo Ekonomiczne 
Oddział w Olsztynie 

ul. 1 Maja 13, 
10-117 Olsztyn 

Opole 77 441-22-26 ewa@optima.opole.pl PKR Opole - Niepubliczna 
Placówka Kształcenia 
Ustawicznego OPTIMA

ul. Książąt Opolskich 48-50, 
45-006 Opole

Ostrowiec 
Świętokrzyski

884-744-144 ostrowiecsw@podyplomowe.info PKR Ostrowiec 
Świętokrzyski

ul. Sandomierska 26a, 
27-400 Ostrowiec Świętokrzys-
ki

Ostrów 
Wielkopolski

884-980-946, 
517-620-669

isp.sekretariat@wp.pl PKR Ostrów Wlkp
Szkoła Podstawowa nr 11

ul. S. Batorego 2, 
63-400 Ostrów Wielkopolski

Parczew
/ Biała Podlaska

660-240-853 studiawparczewie@op.pl;
studiawbialejpodlaskiej@op.pl

PKR Parczew - Szkoła 
PROFIT

ul. Spółdzielcza 7, 
21-300 Parczew

Piła 663-151-408; 
660-162-036

pila@romaniszyn.com.pl PKR Piła - Korporacja 
Romaniszyn 

ul.Różana Droga 1, 
64-920 Piła 

Pisz 530-530-087 anna.max@interia.pl PKR Pisz ul. Wołodyjowskiego 2a, 
12-200 Pisz

Poznań 602-796-009; 
662-212-054

office@aiadoradztwo.pl PKR Poznań 
NODN PROGRESFERA

ul. Szamarzewskiego 17/3; 
60-514 Poznań 

Poznań 603-054-549 gatta_tais@wp.pl PKR Poznań
Szkoła Podstawowa nr 74 

ul. Trybunalska 17, 
60-325 Poznań 

Przasnysz 604-938-363, 
501-340-959

labecki007@gmail.com PKR Przasnysz
Szkoła Podstawowa nr 3

ul. Orlika 48,  
06-300 Przasnysz

Przemyśl 533-523-231 przemysl@podyplomowe.info PKR Przemyśl ul. Franciszkańska, 
37-700 Przemyśl

Rawa Mazowiecka 600-810-279 edid.centrum.szkolenia@gmail.
com

PKR Rawa Mazowiecka Wałowice 51A, 96-200 Rawa 
Mazowiecka, 

Rawicz 884-980-946, 
517-620-669

isp.sekretariat@wp.pl PKR Rawicz
DOMA - INVEST

ul. Piastowska 14, 63-900 
Rawicz
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Sławno 509-390-418 biuro@studia-slawno.pl PKR Sławno - Instytut 
Edukacji i Innowacji

ul. Chełmońskiego 30; 
76-100 Sławno

Stalowa Wola 533-523-231 stalowawola@podyplomowe.info PKR Stalowa Wola - Kuźnia 
Przedsiębiorczości

ul. Kwiatkowskiego 1 p.214, 
37-450 Stalowa Wola, 

Szamotuły 603-097-122 biuro@rmkszkolenia.pl PKR Szamotuły - Placówka 
Kształcenia Ustawicznego 
RMK

ul. Sportowa 6, 
64-500 Szamotuły

Szczecin 914-893-996; 
508-117-752

szczecin@romaniszyn.com.pl PKR Szczecin - Centrum 
Edukacji i Zarządzania 
Korporacja „Romaniszyn” 
sp.z.o.o

ul.ks.H.Kołłątaja 31/4, 
71-525 Szczecin

Szczecinek 882-940-796 justyna.zabel@gmail.com PKR Sczecinek - Ośrodek 
MG-PROGRES

ul.Warcisława IV. 14a I piętro, 
78-400 Szczecinek

Śrem 793-464-040; 
512-429-115

wsnpsrem@gmail.com PKR Śrem pl. 20-go Października 11/4, 
63-100 Śrem

Tczew 884-666-293 biuro@studia-tczew.pl PKR Tczew - Instytut Eduk-
acji i Innowacji

ul. Obrońców Westerplatte 3; 
83-110 Tczew

Toruń/Brodnica 603-992-200 s.hoffmann@wp.pl PKR  Toruń - Fundacja na 
Rzecz Edukacji i Rozwoju 
STER

ul. Rejtana 2-4, 
87-100 Toruń 

Toruń 663-793-957 kasiarebain10@interia.pl PKR Toruń ul. Brylantowa 10, 
87-100 Toruń

Trzcianka 608-571-332 edyta.k@tlen.pl PKR Trzcianka - SKRYPT ul. Broniewskiego 2, 
64-980 Trzcianka

Trzebnica 517-620-669; 
884-980-946 

isp.sekretariat@wp.pl PKR Trzebnica - Firma 
Szkoleniowo - Doradcza 
„MERITUM”

ul. T. Kościuszki 16, 
55-100 Trzebnica

Trzemeszno 606-340-923 justyna.kaniasty@gmail.com PKR Trzemeszno - Firma 
Szkoleniowa AMADI

ul. Marchlewicza 8, 
62-240 Trzemeszno

Wadowice 502-566-801 osidwad@gmail.com; osid.studia@
gamil.com

PKR Wadowice - Ośrodek 
Szkolenia i Dokształcania

ul. Spadzista 10, 
34-100 Wadowice

Wałcz 607-295-299; 
662-041-438

studiapodyplomowe@vp.pl PKR Wałcz ul.Bydgoska 14/3, 
78-600 Wałcz

Wągrowiec 608-571-332 edyta.k@tlen.pl PKR Wągrowiec - SKRYPT ul. Ksyńska 48, 
62-100 Wągrowiec

Witaszyce 517-620-669; 
884-980-946

isp.sekretariat@wp.pl PKR Witaszyce - Zespół 
Szkół

ul. Szkolna 1a, 
63-230 Witaszyce

Włocławek 601-341-008 jmisztal.fsk@wp.pl PKR Włocławek - Firma Sz-
koleniowo - Konsultingowa

ul. Komarowa 6, 
87-800 Włocławek

Wolsztyn 500-202-711 przymuszalajolanta@gmail.com PKR Wolsztyn Berzyna 33, 
64-200 Wolsztyn

Wołów 713-892-100 wpodn@wolowpce.pl 
studia@wolowpce.pl

PKR Wołów - Powiatowe 
Centrum Edukacji i Pomocy 
Psychologiczno-Pedagogicznej

 ul. Kościuszki 27, 
56-100 Wołów

Wrocław 71 350-48-06; 
602-444-671

podyplomowe@szkolyeuropejsk-
ie.pl

PKR Wrocława - Szkoły 
Europejskie 

ul. Sienkiewicza 6a, 
50-335, Wrocław

Wronki 885-384-585 monikaradunz@wp.pl PKR Wronki ul.Partyzanów 6; 
64-510 Wronki 

Września 607-615-074 urszula_kropaczewska@interia.pl PKR Września - WSCKU ul.Wojska Polskiego 21, 
62-300 Września

Złotoryja 76 878-35-49 sekretariat@podnzlotoryja.pl; 
lo_kazkarst@op.pl

PKR Złotoryja - Powiatowy 
Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli 

ul. Szkolna 1, 
59-500 Złotoryja

Złotów 882-940-796 justyna.zabel@gmail.com PKR Złotów ul. Matejki 2/15, 
77-400 Złotów



ZAPRASZAMY NA STUDIA NA KIERUNKACH: 

• PEDAGOGIKA SPECJALNA 
studia magisterskie jednolite 5 letnie 

• EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 
I PRZEDSZKOLNA 
studia magisterskie jednolite 5 letnie 

• PEDAGOGIKA 
studia licencjackie (I stopnia) 

• PEDAGOGIKA 
studia magisterskie (II stopnia) 

MOŻLIWOŚĆ WYBORU SPECJALNOŚCI:

• Zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia pracy
• Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
• Doradztwo zawodowe i personalne
• Pedagogika kryminologiczno – sądowa
• Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
• Resocjalizacja z socjoterapią
• Spektrum autyzmu
• Oligofrenopedagogika
• Surdopedagogika
• Tyflopedagogika

CZESNE:

• Pedagogika I stopnia – 1680 zł za semestr
• Pedagogika II stopnia – 1890zł za semestr
• Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – 1890 zł  

za semestr
• Pedagogika specjalna – 1890 zł za semestr

Możliwość płatności ratalnej 
przez 10 miesięcy w roku akademickim

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PEDAGOGIKĘ NA WSNP?

• studiowanie pedagogiki umożliwia nie tylko zdobycie 
odpowiednich uprawnień, ale również całego szeregu 
tzw. umiejętności miękkich, niezwykle cenionych 
przez obecnych pracodawców. Co ważne, z racji 
charakterystyki zawodu pedagoga, studenci uczą 
się również kreatywności, szybkiego rozwiązywania 
problemów i podejmowania decyzji, co umożliwia im pracę 
nawet w biznesie, policji, służbie więziennej czy wojsku;

• prowadzimy także zajęcia z wykorzystaniem technik 
kształcenia na odległość  (e-learningu) dzięki czemu 
studia są dostosowane do potrzeb osób pracujących, 
niepełnosprawnych, realizujących swoje hobby lub 
przebywających za granicą;

• nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności 
i kwalifikacji;

• możliwość uczenia się od czynnych zawodowo 
nauczycieli i pedagogów;

• posiadamy bogaty system stypendialny.

WYMAGANE DOKUMENTY:

• kserokopia świadectwa dojrzałości
• kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego 

stopnia dla kandydatów na II stopień
• 1 fotografia o wymiarze 45x35 mm (zgodnie z 

wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu 
osobistego) plus fotografia w formacie JPG na nośniku 
elektronicznym;

• podanie o przyjęcie na studia, umowa i ślubowanie  
(dostępne na stronie www.wsnp.edu.pl)

WARSZAWSKA UCZELNIA BLIŻEJ CIEBIE

TRWA REKRUTACJA

ZAPISZ SIĘ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ U NASZEGO PARTNERA!
Szczegółowe informacje dostępne tez na stronie www.wsnp.edu.pl 

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie została założona w 2002 roku. Jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru MNiSW pod nr 236 (polon.nauka.gov.pl). 

Wyższa Szkoła
Nauk Pedagogicznych



Aleje Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

tel. 790 790 316, 22 100 90 21 lub 22 100 90 10
e-mail: podyplomowe@podyplomowe.info

FB: facebook.com/podyplomowe.info
www.podyplomowe.info · www.wnsp.edu.pl

Najbliższa filia lub oddział partnera:

WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH


