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 ADMINISTRACJA 

studia I i II stopnia (profil ogólnoakademicki)

Specjalności:

       • Administracja rządowa i samorządowa
  
       • Administracja finansowa i gospodarcza

      

     Studia administracyjne mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy na średnich szczeblach 
w różnych rodzajach administracji, nie tylko rządowej i samorządowej w Polsce, ale także administrcji 
organizacji międzynarodowych, a w szczególności Unii Europejskiej, administracji przedsiębiorstw 
państwowych i prywatnych, zakładów publicznych, agencji, funduszy, fundacji, banków i innych 
instytucji zarządzających mieniem publicznym i prywatnym.

  Poza tym uruchomienie systemu punktów transferowych ECTS oraz wprowadzenie wielu 
nowych przedmiotów zwiększyło wyraźnie interdyscyplinarność studiów administracyjnych na Wydziale 
Administracji, Nauk Społecznych i Nauk o Zdrowiu WSHP i zapewniło im elastyczność niezbędną 
do szybkiego dostosowywania się do ciągle zmieniających się warunków na rynku pracy w Polsce.

  Realizacja programu pozwala studentom na zapoznanie się z podstawowymi koncepcjami
i teoriami z dziedziny prawa, ekonomii, nauk politycznych, socjologii, psychologii i zarządzania. 
Umożliwia nabywanie umiejętności sprawnego wykorzystywania dostępnych środków informacji
i nowoczesnej techniki biurowej.

   Niezbędną wiedzę studenci otrzymują podczas wykładów i ćwiczeń kierunkowych oraz zajęć 
realizowanych w ramach specjalizacji kierunkowych w zakresie administracji publicznej, 
administracji gospodarczej oraz integracji z Unią Europejską. Interdyscyplinarny charakter studiów powinien 
wyposażyć absolwentów także w kompetencje do pracy w organach NIK i innych instytucjach kontroli.

       Znakomita kadra naukowa ma decydujący wpływ na rozwój studentów, wśród których kilkoro 
po ukończeniu studiów otrzymało w przeszłości propozycję pracy na Uczelni.
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PEDAGOGIKA SPECJALNA 

studia I stopnia (profil praktyczny)  

     Studia na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA mają na celu profesjonalne przygotowanie
przyszłych pedagogów do pracy zawodowej, wyposażając ich w niezbędną do tego wiedzę 
psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, 
wychowania i nauczania. Absolwent studiów na kierunku pedagogika specjalna uzyska nowoczesną 
wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, jak również działań edukacyjnych i wspierających: 
rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych, podejmowanych wobec wychowanków i uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi.

Specjalności oferowane przez naszą uczelnię tj. „Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych 
intelektualnie z pedagogiką wczesnoszkolną”, „Logopedia szkolna z pedagogiką wczesnoszkolną”, 
”Resocjalizacja z socjoterapią” prowadzą do wykształcenia teoretycznie i praktycznie przygotowanych 
specjalistów w zakresie Pedagogiki specjalnej do pracy w placówkach o charakterze opiekuńczo-
wychowawczym, placówkach rehabilitacji, specjalistycznego poradnictwa, wsparcia socjalnego, 
placówkach służby zdrowia, resocjalizacyjnych, na stanowiskach związanych z realizacją działań 
oświatowych, stowarzyszeniach, fundacjach i innych agendach pozarządowych, sądownictwie 
oraz przygotowują absolwentów do kontynuacji studiów drugiego stopnia w obszarze nauk społecznych. 
Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje kwalifikacje  pedagoga specjalnego w zakresie 
określonym specjalnością studiów.

Kształcenie odbywa się w zakresie modułowym

           • Moduł kształcenia podstawowego

           • Moduł kształcenia kierunkowego

           • Moduł specjalnościowy

           • Moduł sprawnościowy

           • Moduł dyplomowania

           • Praktyki (obserwacyjna, metodyczna I i II, terapeutyczna)

           • Przedmioty fakultatywne

Specjalności:

           • Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie z pedagogiką wczesnoszkolną

           • Logopedia szkolna z pedagogiką wczesnoszkolną

           • Resocjalizacja z socjoterapią
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STUDIA PODYPLOMOWE

Zarządzanie administracją publiczną

    Studia podyplomowe „Zarządzanie administracją publiczną” adresowane są do osób posiadających
wyższe wykształcenie, które związane są zawodowo z administracją rządową i samorządową 
(pracownicy i kadra kierownicza administracji zespolonej i niezespolonej, urzędów wojewódzkich, 
urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich itd.), a także z organizacjami 
pozarządowymi. 
             Zapraszamy na nie również wójtów, burmistrzów, prezydentów, sekretarzy gmin, radnych samorządowych
oraz wszystkie osoby zainteresowane pracą w administracji, podniesieniem swoich kwalifikacji, chcące
zostać liderami swoich społeczności

Program studiów:

       • Podstawy prawne funkcjonowania administracji publicznej
       • Ustrój i funkcjonowanie jednostki samorządu terytorialnego
       • Prawo i instytucje UE  
       • Status pracownika administracji
       • Prawa i obowiązki kadry kierowniczej w administracji rządowej i samorządowej
       • Zarządzanie zasobami ludzkimi i budowanie zespołów
       • Podstawy postępowania administracyjnego
       • Zarządzanie finansowe w administracji publicznej 
       • Podatki i opłaty
       • Administracja ochrony środowiska
       • Gospodarka nieruchomościami
       • Windykacja należności publicznoprawnych
       • Zamówienia publiczne w administracji
       • Odpowiedzialność cywilna i karna funkcjonariusza (pracownika administracji)
       • Dostęp do informacji publicznej i relacje z mediami
       • Partnerstwo publiczno-prywatne
       • Partycypacja społeczna
       • Zarządzanie kryzysowe
       • Ochrona danych osobowych
       • Seminarium

Tryb nauki i czas trwania:

Forma studiów: studia niestacjonarne     Liczba semestrów: 2    Liczba godzin: 200
Opłata za studia: 3000 zł. całość  (2 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach)
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Zarządzanie oświatą

    Celem studiów jest przygotowanie kadry kierowniczej dla szkół i placówek oświatowych. 
Absolwent uzyskuje kwalifikacje wymagane przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowsko 
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach 
publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz.1436), zmienione rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 8 listopada 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 254, poz.1526).

Ramowy program:     

     • prawo oświatowe,
     • prawo pracy,
     • prawo rodzinne
     • system edukacji w Polsce,
     • zarządzanie finansami w oświacie oraz programy UE wspierające oświatę,
     • bezpieczeństwo uczestników procesu dydaktycznego,
     • projektowanie programu szkoły,
     • zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie,
     • efektywny nadzór pedagogiczny,
     • badanie efektów pracy szkoły i placówki oświatowej; ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna,
     • seminarium

Tryb nauki i czas trwania:

Forma studiów: studia niestacjonarne
Liczba semestrów: 2
Opłata za studia: 2400 zł. całość  (2 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach)
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

      Cel studiów: Wyposażenie słuchaczy w kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznej 
realizacji zadań pracownika służby BHP zgodnie z nowymi standardami obowiązującymi w Polsce 
i innych krajach Unii Europejskiej. W trakcie studiów słuchacze zapoznają się między innymi z informacjam
dotyczącymi nauki  o bezpieczeństwie, z prawnymi uwarunkowaniami zapobiegania zagrożeniom, 
z metodami analizy i oceny ryzyka. 
      Ponadto problematyka studiów obejmuje metody badania wypadków przy pracy, chorób zawodowych
oraz związaną z nimi profilaktyką. Od 1 lipca 2005 r. obowiązują przepisy – Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie służby bhp (Dz. U. 2004 nr 246
poz. 2468). Na mocy w/w rozporządzenia pracownikami na niżej wymienionych stanowiskach mogą być
osoby, które posiadają ukończone studia podyplomowe w zakresie BHP.
Adresaci: 
      Studia przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym, szczególnie dla pracowników służby BHP, 
którzy mają możliwość uzupełnić swoje dotychczasowe wykształcenie oraz osób  ubiegających się o pracę
w charakterze pracowników tej służby.
Kwalifikacje:
       Do pracy na stanowiskach: inspektorów, specjalistów, głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa 
i higieny pracy, wymaganych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. o zmianie 
rozporządzenia w sprawie służby bhp (Dz. U. 2004 nr 246 poz. 2468).
Warunki ukończenia studiów:
    Uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, zdanie egzaminów z ustalonych 
przedmiotów oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej.

Program studiów:

       • Podstawy prawne systemu ochrony pracy w Polsce  i w krajach UE
       • Służba bhp w zakładzie pracy i jej zadania
       • Ergonomia i fizjologia pracy
       • Analiza zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego
       • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
       • Profilaktyka ochrony zdrowia
       • Pierwsza pomoc przedlekarska
       • Zarządzanie  bezpieczeństwem i higieną pracy
       • Ochrona środowiska naturalnego
       • Ochrona przeciwpożarowa
       • Organizacja i metodyka prowadzenia szkoleń
       • Seminarium dyplomowe

Tryb nauki i czas trwania:

Forma studiów: studia niestacjonarne  Liczba semestrów: 2   Łączna liczba godzin – 200
Opłata z studia: 2400 zł. całość   (2 semestry- istnieje możliwość zapłaty w ratach)
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Prawo gospodarcze Ukrainy

          Studia podyplomowe dla osób z wyższym wykształceniem (możliwość rozpoczęcia w trakcie ostatniego
roku studiów wyższych).

Cel studiów: 
       Zapoznanie słuchaczy z praktycznymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie
oraz przygotowanie słuchaczy do samodzielnego sporządzania dokumentów związanych z działalnością
gospodarczą na terytorium Ukrainy  oraz skutecznego nadzoru nad procesem ich przygotowywania.

Adresaci: 
         Studia przeznaczone są dla osób zamierzających prowadzić działalność inwestycyjną na Ukrainie 
lub pozyskać partnerów biznesowych z tego kraju, a także dla pracowników przedsiębiorstw, prawników, 
pracowników banków i instytucji finansowych prowadzących działalność w tym kraju lub też  przygoto-
wujących się do niej. Adresatami studiów są także osoby zamierzające podjąć pracę w przedsiębiorstwach
działających na terytorium Ukrainy.

Program studiów:

        • Prawo konstytucyjne Ukrainy
        • Prawo administracyjne Ukrainy
        • Prawo pracy
        • Prawo cywilne
        • Prawo przedsiębiorcze
        • Inwestycje i prawo inwestycyjne
        • Prawo własności intelektualnej
        • Prawo korporacyjne
        • Prawo podatkowe
        • Ochrona karno-prawna własności na Ukrainie
        • Język ukraiński z elementami terminologii prawniczej

Tryb nauki i czas trwania:

Forma studiów: studia niestacjonarne
Liczba semestrów: 2
Łączna liczba godzin – 200
Opłata z studia: 2400 zł. całość   (2 semestry- istnieje możliwość zapłaty w ratach)
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Rachunkowość i administracja przedsiębiorstw i samorządów

     Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (pierwszego i drugiego stopnia), którzy
pracują lub zamierzają podjąć pracę w działach księgowości przedsiębiorstw i administracji publicznej 
oraz organizacji pozarządowych, jak też do osób prowadzących własną działalność gospodarczą. 
Zapraszamy również wszystkie osoby pragnące zdobyć lub ugruntować wiedzę z rachunkowości.

              W ramach zajęć studenci poznają teoretyczne podstawy finansów i rachunkowości w różnych podmiotach
oraz nabędą praktyczną umiejętność posługiwania się najnowszymi, informatycznymi systemami
kadrowo-płacowymi. Ćwiczenia w tym zakresie prowadzone będą przez ekonomistów o wysokiej wiedzy 
i doświadczeniu oraz ugruntowanej pozycji zawodowej  (dyrektor ekonomiczny spółki, szef biura
 rachunkowego).

Ponadto studentom przekazana zostanie wiedza dotycząca:

        • niezbędnych regulacji prawnych, kształtujących gospodarkę i administrację,
        • zarządzania finansami, metod analizy sprawozdań finansowych, kontrolingu i ryzyka.

Program studiów:

        • Mikroekonomia
        • Rachunkowość finansowa i zarządcza
        • Kontroling finansowy
        • Analiza ekonomiczno-finansowa
        • Kadrowo-płacowe systemy informatyczne- praktyczne ćwiczenia
        • Elementy prawa handlowego
        • Rachunkowość  banków
        • Rachunkowość w administracji publicznej
        • Sprawozdawczość finansowa i budżetowa
        • Analiza finansowa
        • Prawo podatkowe i elementy systemu podatkowego
        • Kontrola podatkowa
        • Aspekty administracyjne rachunkowości w przedsiębiorstwie
        • Wybrane regulacje prawne dotyczące przedsiębiorstw i samorządów
        • Prawo gospodarcze i restrukturyzacyjne.

Tryb nauki i czas trwania:

Forma studiów: studia niestacjonarne. 
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziela- dogodne terminy uzgadniane są ze studentami.
Liczba semestrów: 2.
Liczba godzin: 200.
Opłata za studia: 2600 zł. całość  (2 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach).
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Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych w administracji
   Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (pierwszego i drugiego stopnia), 
zatrudnionych lub chcących w przyszłości pracować w administracji, organizacjach gospodarczych 
i służbach państwowych. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do organizowania i realizacji
przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych. Po ukończeniu studiów
absolwenci będą posiadali m.in. następujące umiejętności:

        • właściwego postępowanie z dokumentami i informacjami niejawnymi, danymi osobowymi
        i informacjami stanowiącymi tajemnicę zawodową, branżową i przedsiębiorstwa,
        • opracowywania dokumentacji związanej z postępowaniem z dokumentacjami i informacjami 
        niejawnymi oraz danymi osobowymi,
          • organizowania i prowadzenia kancelarii tajnej w jednostce administracji, instytucji i przedsiębiorstwie,
        • identyfikowania i posługiwania się źródłami informacji,
        • wyszukiwania danych i ich analizowania,
        • nadzoru i kontroli nad ochroną informacji niejawnych.

Program studiów:

        • Pozstępowane z dokumentacją jednostki organizacyjnej
        • Bezpieczeństwo osobowe informacji niejawnych
        • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
        • Ochrona danych osobowych-zakres przedmiotowy
        • Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych
        • Bezpieczeństwo przemysłowe
        • Międzynarodowe standardy ochrony informacji niejawnych
        • Ochrona osób i mienia w systemie bezpieczeństwa państwa
        • Teoretyczny wymiar bezpieczeństwa informacyjnego
        • Bezpieczeństwo wewnętrzne
        • Bezpieczeństwo informacji
        • Kancelarie tajne i obieg dokumentów
        • Przygotowanie systemów teleinformatycznych do przetwarzania informacji niejawnych
        • Nadzór i kontrola nad ochroną informacji niejawnych
        • System ochrony danych osobowych
        • Ochrona fizyczna informacji niejawnych i danych osobowych
        • Etyka zawodowa
        • Odpowiedzialność prawna za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych 
        i informacji niejawnych
        • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Tryb nauki i czas trwania:

Forma studiów: studia niestacjonarne. 
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziela- dogodne terminy uzgadniane 
są ze studentami.
Liczba semestrów: 2.
Opłata za studia: 3000 zł. całość  (2 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach).
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KIERUNKI PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE 
KWALIFIKACYJNE 

Przygotowanie pedagogiczne
3 semestralne studia podyplomowe - kwalifikacyjne

 
     Celem studiów  podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu 
pedagogiki, psychologii i dydaktyki, w tym również dydaktyki szczegółowej w powiązaniu z nauczanym 
przedmiotem lub zajęciami specjalizacyjnymi w wymiarze niezbędnym do uzyskania przygotowania
pedagogicznego i zajmowania stanowiska nauczyciela, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131).
Adresaci:
    Słuchaczami Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Pedagogicznych mogą być absolwenci 
studiów wyższych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich posiadający przygotowanie 
merytoryczne do nauczania określonego przedmiotu lub przedmiotów (prowadzenia zajęć), przy czym 
zgodnie z wymaganiami absolwenci studiów I stopnia zdobywają kwalifikacje do pracy w przedszkolu
i szkole podstawowej, a absolwenci studiów II stopnia  i jednolitych studiów magisterskich na wszystkich
etapach kształcenia.
 
Program studiów:

        • Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i wychowawczej
        • Specjalne potrzeby edukacyjne – elementy pedagogiki specjalnej
        • Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela
        • Pedagogika ogólna z teorią wychowania
        • Pedeutologia i etyka nauczyciela
        • Prawo oświatowe i status zawodowy nauczyciela
        • Podstawy dydaktyki ogólnej
        • Dydaktyka przedmiotów humanistyczno-społecznych na różnych etapach edukacyjnych
        • Dydaktyka przedmiotów matematyczno-przyrodniczych na różnych etapach edukacyjnych
        • Dydaktyka przedmiotów zawodowych
        • Planowanie i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
        • Emisja głosu
        • TIK w pracy nauczyciela
        • Zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy
        • Seminarium dyplomowe
        • Praktyka pedagogiczna

Tryb nauki i czas trwania:

Forma studiów: studia niestacjonarne, kwalifikacyjne
Liczba semestrów: 3  Liczba godzin: 420 godzin zajęć (270 godzin wykładów i ćwiczeń i 150 godzin 
praktyk pedagogicznych).

Opłata za studia: 2400 zł. całość   (3 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach)
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Rewalidacja indywidualna z terapią pedagogiczną
3 semestralne studia podyplomowe - kwalifikacyjne

     
    Studia Rewalidacja indywidualna z terapią pedagogiczną, uprawniają do prowadzenia rewalidacji 
indywidualnej oraz terapii pedagogicznej i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia
2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 2013, poz. 532), Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania oraz opieki 
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym (Dz.U.2015,poz.1113). 

    Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające udzielanie 
profesjonalnej pomocy dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (głównie 
z niepełnosprawnością, z chorobami przewlekłymi, ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, trudnościami 
w nauce itp).  w grupach przedszkolnych, klasach szkolnych ogólnodostępnych i integracyjnych oraz innych 
placówkach posiadających tego typu zajęcia w swojej ofercie programowej.

Adresaci studiów:
   Absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne. 
Przede wszystkim: nauczyciele realizujący zajęcia rewalidacyjne i inne specjalistyczne w przedszkolach 
i szkołach ogólnodostępnych, psycholodzy i pedagodzy szkolni, wychowawcy pracujący w świetlicach
szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych.

Tryb nauki i czas trwania:
     Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie.
Program studiów obejmuje 270 godzin zajęć plus praktyki. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, 
ćwiczeń  i warsztatów.

Warunki ukończenia studiów:
          Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 
80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie 
efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami. Absolwenci uzyskują świadectwo 
ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dające 
uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu rewalidacji indywidualnej oraz terapii pedagogicznej dzieci 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
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Program studiów:

        • Psychologiczne podstawy rewalidacji i terapii
        • Podstawy pedagogiki specjalnej
        • Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży – organizacja zajęć rewalidacyjnych 
        i specjalistycznych
        • Psychologiczne podstawy procesów uczenia się z elementami neurodydaktyki
        • Prawa dziecka w systemie edukacji
        • Diagnostyka psychopedagogiczna  i funkcjonalna
        • Zaburzenia w rozwoju wzroku u dzieci i młodzieży – diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć 
        rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych
        • Zaburzenia w rozwoju słuchu u dzieci i młodzieży – diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć 
        rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i  wyrównawczych
        • Specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja-diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-
        kompensacyjnych i wyrównawczych
        • Rewalidacja dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją ruchu – metodyka zajęć korekcyjno-
        kompensacyjnych
        • Niepełnosprawność intelektualna u dzieci i młodzieży – diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć 
        rewalidacyjnych i specjalistycznych
        • Specyfika pracy z uczniem z Zespołem Aspergera
        • Metody pracy terapeutycznej i rewalidacyjnej
        • Praca logopedyczna z elementami logorytmiki
        • Nowe technologie w diagnozie i terapii uczniów ze SPE
        • Alternatywne i wspomagające metody komunikowania się – warsztaty
        • Rewalidacja dzieci z zaburzeniami słuchu – trening słuchowy
        • Usprawnianie psychoruchowe (Orientacja przestrzenna i orientacja w schemacie własnego ciała) 
        – warsztat
        • Warsztat terapii pedagogicznej
        • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, diagnoz funkcjonalnych  
        i programów rewalidacji
        • Muzykoterapia w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
        • Arteterapia w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
        • Praktyki

Opłata za studia: 3600 zł. całość  (3 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach)
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Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
3 semestralne studia podyplomowe - kwalifikacyjne

       Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy z zakresu pedagogiki,  psychologii, 
dydaktyki oraz kształtowanie umiejętności metodycznych niezbędnych dla nauczycieli przedszkola 
i edukacji wczesnoszkolnej (w klasach 1-3 szkoły podstawowej). Proponowany program wyposaży 
uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy przedszkolnej wczesnoszkolnej zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131)

   W ramach studiów słuchacze odbywają praktyki pedagogiczne w wybranych przez siebie 
przedszkolach i szkołach podstawowych w łącznym wymiarze 150 godzin (75 godzin placówka 
przedszkolna i 75 godzin szkoła podstawowa – klasy I-III.

Adresaci:
     Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych pedagogicznych, posiadających dyplom
studiów I lub II stopnia. Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych i zgodnie z aktualnymi 
wymaganiami oświatowymi, w tym z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela, ich ukończenie daje kwalifikacje do pracy w klasach I – III szkoły podstawowej oraz 
w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, w placówkach publicznych i niepublicznych.
Pożądane predyspozycje do pracy z dziećmi, m.in.: umiejętności plastyczne, muzyczne, brak wad wymowy.

Program studiów:

        • Psychologia rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
        • Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
        • Pedagogika zabawy i metody aktywizujące w edukacji i wychowaniu małego dziecka
        • Pedagogika zabawy i metody aktywizujące
        • Wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym
        • Podstawy logopedii z elementami diagnostyki i terapeutycznej
        • Diagnoza psychopedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
        • Diagnoza psychopedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
        • Budowanie warsztatu pracy nauczyciela wychowawcy
        • Elementy prawa oświatowego
        • Podstawy dydaktyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
        • Projektowanie działań edukacyjnych w szkole i  w przedszkolu
        • Metodyka edukacji polonistycznej
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        • Metodyka edukacji matematycznej
        • Metodyka edukacji przyrodniczej
        • Metodyka edukacji muzycznej
        • Metodyka edukacji plastycznej i wychowania technicznego
        • Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
        • Metodyka wychowania przedszkolnego
        • Metodyka zajęć komputerowych i multimediów w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
        • Rozpoznawanie i kształcenie zdolności dzieci- warsztaty twórczości
        • Metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej
        • Literatura dziecięca oraz gry i zabawy umysłowe
        • Etyka pedagogiczna w zawodzie nauczyciela
        • Emisja głosu
        • Seminarium dyplomowe
        • Praktyka przedszkolna
        • Praktyka wczesnoszkolna

Tryb nauki i czas trwania:

Forma studiów: studia niestacjonarne, kwalifikacyjne
Liczba semestrów: 3
Liczba godzin: 470 godzin zajęć (320 godzin wykładów i ćwiczeń i 150 godzin praktyk pedagogicznych)

Opłata za studia: 3600 zł. całość  (3 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach)



WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZO - PRZYRODNICZA W SANDOMIERZU

15

Edukacja i rehabilitacja 
osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu

3 semestralne studia podyplomowe - kwalifikacyjne

Cel studiów: 
        przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu 
(w tym z zespołem Aspergera)

Adresaci studiów: 
        Absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Ramowy program studiów:

        • Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży – podstawy teoretyczne
        • Pedagogika specjalna
        • Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika)
        • Wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej i psychiatrii
        • Autyzm, zespół Aspergera – etiologia i specyfika rozwojowa
        • Diagnoza  osób z autyzmem, zespołem Aspergera
        • Rewalidacja osób niepełnosprawnych intelektualnie, z autyzmem, zespołem Aspergera
        • Modele terapeutyczne i terapie wspomagające (muzykoterapia, artterapia, drama i inne)
        • Wspomaganie rozwoju ruchowego
        • Kształtowanie mowy i komunikacji
        • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
        • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
        • Dydaktyka specjalna
        • Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i uczniów niepełnosprawnych intelektualnie,  z autyzmem,
        zespołem Aspergera – edukacja przedszkolna i szkolna
        • Praca z rodziną dziecka ze SPE
        • Prawa osób z autyzmem, zespołem Aspergera, osób niepełnosprawnych intelektualnie
        • Praktyka

Tryb nauki i czas trwania:
     Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie.
Program studiów obejmuje 270 godzin zajęć i 150 godzin praktyki. Zajęcia prowadzone są w formie 
wykładów, ćwiczeń  i warsztatów.
Warunki ukończenia studiów:
         Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co namniej 
80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających 
osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami.
Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. 

Opłata za studia: 3600 zł. całość  (3 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach)
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Doradztwo edukacyjno-zawodowe  

3 semestralne studia podyplomowe - kwalifikacyjne

        Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji  niezbędnych do  pełnienia zadań doradcy zawodowego oraz 
przygotowanie nauczycieli do udzielania w szkole lub placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
uczniowi oraz wspierania rodziców ucznia i innych nauczycieli/specjalistów w zakresie doradztwa 
edukacyjno-zawodowego.

Adresaci: 
       Absolwenci studiów (I lub II stopnia) dowolnego kierunku posiadający przygotowanie pedagogiczne.
Po ukończeniu kierunku absolwenci nabywają uprawnienia do pracy na stanowisku szkolnego doradcy 
zawodowego w placówkach oświatowych, (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, centra kształcenia 
ustawicznego, pozaszkolne instytucje edukacji) oraz uprawnienia do pracy na stanowisku doradcy 
zawodowego (po spełnieniu dodatkowych wymogów określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w  instytucjach:

        • Publiczne służby zatrudnienia,
        • Ochotnicze Hufce Pracy,
        • Instytucje partnerstwa lokalnego,
        • Agencje pośrednictwa pracy,
        • Agencje pracy tymczasowej,
        • Agencje doradztwa zawodowego i personalnego.

Studia trwają trzy semestry (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 r 
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, 
Dz. U. 2012 poz. 131)

Ramowy program studiów:  

        • Teoretyczne podstawy doradztwa edukacyjno-zawodowego
        • Zawodoznawstwo
        • Podstawy prawne poradnictwa zawodowego
        • Rynek pracy – informacja edukacyjna i zawodowa
        • Metodyka pracy doradcy zawodowego
        • Planowanie kariery
        • Umiejętności komunikacyjne w pracy doradcy zawodowego
        • Trening osobisty – elementy coachingu
        • Praktyka zawodowa
        • Seminarium dyplomowe

Opłata za studia: 3600 zł. całość  (3 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach)



Socjoterapia
3 semestralne studia podyplomowe - kwalifikacyjne

Cel studiów:  
      Studia 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 niedostosowaną społecznie oraz z tzw. „grup ryzyka”. Celem studiów 
na kierunku Socjoterapia jest pogłębianie i uzupełnienie wiedzy z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń 
zachowania i zaburzeń emocjonalnych, zdobywanie i doskonalenie umiejętności planowania i organizowania 
sytuacji psychokorekcyjnych oraz prowadzenia dziecięcych i młodzieżowych grup socjoterapeutycznych.

Adresaci: 
    Absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) dowolnego kierunku posiadający przygotowanie 
pedagogiczne. W szczególności nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy pracujący w szkołach, internatach, 
ośrodkach wychowawczych, świetlicach – z dziećmi, młodzieżą, rodzicami.

Program studiów:

        • Podstawy socjoterapii i metodyki pracy socjoterapeutycznej
        • Wybrane zagadnienia psychologii klinicznej i psychopatologii rozwoju
        • Elementy psychoterapii – współczesne trendy i kierunki
        • Diagnostyka pedagogiczna  i postępowanie postdiagnostyczne
        • Profilaktyka i promocja zdrowia – konstruowanie i ewaluacja programów wychowawczych 
        i profilaktycznych
        • Diagnoza i przeciwdziałanie agresji szkolnej
        • Dynamika małych grup i techniki pracy grupowej
        • Socjopedagogiczne problemy młodzieży
        • Podstawy terapii rodzin
        • Komunikacja interpersonalna ze sztuką negocjacji
        • Techniki relaksacyjno-terapeutyczne: min. trening autogenny
        • Techniki pracy grupowej –  muzykoterapia, dramoterapia, arteterapia
        • Trening interpersonalny, asertywności, zastępowania agresji
        • Trening umiejętności wychowawczych
        • Praktyka socjoterapeutyczna

Tryb nauki i czas trwania:

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie.
Program studiów obejmuje 270 godzin zajęć i 150 godzin praktyki. Zajęcia prowadzone są w formie 
wykładów, ćwiczeń  i warsztatów.Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
zgodnie ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Opłata za studia: 3600 zł. całość  (3 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach)
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Wiedza o społeczeństwie
3 semestralne studia podyplomowe - kwalifikacyjne

     Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania wiedzy o społeczeństwie  w szkołach 
każdego typu. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie 
standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012  poz. 131).
Adresaci: 
        Studia skierowane są przede wszystkim do nauczycieli szkół wszystkich typów, oraz dla absolwentów 
studiów wyższych pokrewnych specjalności w szczególności historii pragnących uzyskać kwalifikacje 
do nauczania wiedzy o społeczeństwie jako drugiego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne obejmuje 
kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego w zakresie wiedzy o społeczeństwie oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania przedmiotu.

Ramowy program zajęć: 

        • Podstawy socjologii 
        • Nauka o państwie i prawie 
        • Historia państwa i prawa XIX i XX w
        • Systemy polityczne i partyjne 
        • System polityczny RP
        • Organizacje międzynarodowe 
        • Podstawy gospodarki rynkowej 
        • Prawa człowieka 
        • Prawo wspólnotowe, integracja europejska 
        • Problemy współczesnego świata 
        • Społeczeństwo obywatelskie 
        • Samorząd i polityka lokalna 
        • Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie 
        • Technologia informacyjna 
        • Źródła informacji w naukach społecznych 
        • Seminarium
        • Praktyka pedagogiczna 

Tryb nauki i czas trwania:   
     Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. 
Program studiów obejmuje 270 godzin zajęć stacjonarnych  i 150 godzin praktyki. Zajęcia prowadzone 
są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.
Warunki ukończenia studiów: 
    Obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń 
i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz 
z praktykami.Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem
Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Opłata za studia: 3600 zł. całość  (3 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach)
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Logopedia szkolna z logorytmiką
4 semestralne studia podyplomowe - kwalifikacyjne

Cel studiów:
        Przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy na stanowisku logopedy. Uzyskane kwalifikacje dają
uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

Opis studiów:
     Oferta studiów z zakresu Logopedii skierowana jest do absolwentów studiów wyższych II stopnia 
kierunków humanistycznych, posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów studiów 
wyższych II stopnia kierunków medycznych. Preferowane są osoby z kierunków humanistycznych, 
społecznych, medycznych, wokalno-aktorskich. Uczestnicy studiów podyplomowych z logopedii 
po ich ukończeniu uzyskają uprawnienia i kompetencje do podjęcia pracy w zawodzie logopedy 
w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej, 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 niepełnosprawnościami oraz udzielania porad rodzicom, 
nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci, nabędzie umiejętności przygotowania narzędzi
pomocnych w prowadzeniu terapii logopedycznej.

Kwalifikacje wstępne:
   Brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie logopeda – zaświadczenie lekarskie
Ze względu na charakter studiów i wykonywaną po ich ukończeniu pracę kandydaci powinni posiadać
prawidłową wymowę, słuch i budowę aparatu artykulacyjnego.

Czas trwania: 
        4 semestry,  studia w trybie niestacjonarnym

Ramowy program studiów:

        • Anatomia, fizjologia i patofizjologia układu nerwowego, narządów mowy, głosu i słuchu
        • Psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka
        • Fonetyka akustyczna i audiologiczna 
        • Wprowadzenie do logopedii
        • Nauka o języku. Słownictwo, gramatyka, składnia języka polskiego
        • Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
        • Anatomia i fizjologia człowieka. Biologiczne podstawy mowy
        • Profilaktyka i terapia logopedyczna
        • Audiofonologia i  foniatria
        • Fonologia i fonetyka artykulacyjna
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         • Terapia zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami w rozwoju mowy i terapia rodziny
        • Elementy pedagogiki specjalnej
        • Zasady kultury żywego słowa i zasady ortofonii polskiej
        • Zaburzenia mowy (1): Dyslalia
        • Zaburzenia mowy (2): Niedokształcenie mowy z powodu niedosłuchu
        • Zaburzenia mowy (3): Jąkanie
        • Zaburzenia mowy (4): Afazja
        • Zaburzenia mowy (5): Dyzartria
        • Zaburzenia mowy (6): Dysglosja
        • Zaburzenia mowy (7): Alalia
        • Zaburzenia mowy (8): Autyzm
        • Profilaktyka logopedyczna
        • Trudności w czytaniu i pisaniu – dysleksja i dysgrafia
        • Emisja głosu i dykcja
        • Wykorzystanie logorytmiki w profilaktyce i terapii poszczególnych zaburzeń mowy.
        • Metody badań logopedycznych
        • Piosenka i zrytmizowany tekst w terapii i profilaktyce logopedycznej.
        • Metodyka logopedyczna
        • Logorytmika, drama i inne metody usprawniające
        • Komunikacja wspomagająca i alternatywna
        • Warsztat logopedy
        • Seminarium dyplomowe

Koszt studiów:   4800 zł (4 x 1200 zł za semestr)

Oprócz zajęć audytoryjnych, w ciągu 2 lat studiów, obowiązuje dodatkowo 90 godzin zajęć praktycznych w 
placówkach oświatowych.
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Edukacja artystyczna – muzyka, plastyka i wiedza o kulturze
3 semestralne studia podyplomowe - kwalifikacyjne

       Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności w zakresie 
treści programowych przedmiotów muzyka, plastyka, wiedza o kulturze. Program studiów jest zgodny 
z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131).
Adresaci: Studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje 
pedagogiczne, a nie posiadają kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotów: Plastyka, Muzyka, 
Wiedza o kulturze. Adresatami są również: pedagodzy zatrudnieni w szkolnictwie specjalnym, pracownicy 
placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz terapeutycznych, pracownicy placówek kulturalno-
oświatowych, a także osoby pragnące pracować w takich placówkach. (Wymagane konieczne: 
kwalifikacje pedagogiczne)  Absolwenci zdobywają formalne uprawnienia wymagane w szkołach publicznych 
do nauczania przedmiotów: Plastyka, Muzyka, Wiedza o kulturze, a także prowadzenia zajęć artystycznych 
w innych placówkach kulturalnych i edukacyjnych.  Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują
kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej, absolwenci studiów drugiego stopnia kwalifikacje 
do nauczania na wszystkich etapach edukacyjnych.
Program studiów:
Moduł kształcenia ogólnego:
        • Wstęp do wiedzy o sztuce 
        • Pedagogika twórczości
        • Psychologia i coaching twórczości 
        • Elementy prawa autorskiego 
        • Media w komunikacji społecznej i przekazie kultury 
        • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – elementy artterapii 
        • Seminarium – praca projektowa 
Moduł kształcenia specjalistycznego:
        • Metodyka nauczania muzyki 
        • Metodyka nauczania plastyki 
        • Podstawy wiedzy o kulturze z metodyką 
        • Technologia informatyczna i multimedialna w edukacji – grafika 
        • Emisja głosu w śpiewie 
        • Zajęcia muzyczno-ruchowe 
        • Szkolne instrumenty muzyczne 
        • Organizacja przedsięwzięć artystycznych 
        • Praktyka (180 godzin)
Warunki ukończenia studiów: Obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, 
uzysknie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, 
przewidzianych programem wraz z praktykami. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów 
podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Tryb nauki i czas trwania:
Forma studiów: studia niestacjonarne, kwalifikacyjne
Liczba semestrów: 3
Liczba godzin: 360 godzin dydaktycznych + 180 godzin praktyki (60 + 60 + 60 godzin na przedmiot). Dla 
słuchaczy realizujących studia wyłącznie z zakresu przedmiotów muzyka i plastyka – 300 godzin + 120 
godzin praktyk

Opłata za studia: 3600 zł. całość  (3 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach)
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Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
3 semestralne studia podyplomowe - kwalifikacyjne

      Celem studiów jest wspomaganie nauczycieli i wychowawców w rozwoju zawodowym w zakresie:
                • przyswojenia wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z dziećmi i młodzieżą posiadającą specyficzne 
        potrzeby edukacyjne i opiekuńczo – wychowawcze,
               • doskonalenia umiejętności konstruowania programów edukacyjnych profilaktycznych, terapeutycznych 
        i korekcyjno – kompensacyjnych,
        • zapoznania się z wykorzystywanymi metodami aktywizującymi wychowanka, ucznia i nauczyciela
        w procesach edukacyjnych – specjalnych.
Adresaci studiów: 
      Pedagodzy, nauczyciele i wychowawcy pracujący z dziećmi i młodzieżą o specyficznych potrzebach 
edukacyjnych w różnych placówkach oświatowych, a szczególnie w opiekuńczo – wychowawczych 
oraz inne osoby zainteresowane omawianą problematyką.

Ramowy program studiów:
        • Podstawy psychologii klinicznej
        • Psychopedagogika rozwoju dzieci i młodzieży
        • Podstawy prawne opieki nad dzieckiem i rodziną
        • Trening umiejętności wychowawczych
        • Diagnostyka pedagogiczna
        • Metodyka i organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej
        • Komunikacja interpersonalna
        • Wspomaganie rozwoju psychospołecznego  dzieci i młodzieży
        • Animacja czasu wolnego
        • Formy pomocy rodzinie
        • Praca z dzieckiem z zachowaniami trudnymi
        • Praktyka pedagogiczna

Tryb nauki i czas trwania:
     Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie.
Program studiów obejmuje 270 godzin zajęć plus praktyki. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów,
ćwiczeń  i warsztatów.

Warunki ukończenia studiów:
        Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 
80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie 
efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami. Absolwenci uzyskują świadectwo 
ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dające upraw-
nienia do prowadzenia zajęć z zakresu

Opłata za studia: 3600 zł. całość  (3 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach)
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Wychowanie do życia w rodzinie
3 semestralne studia podyplomowe - kwalifikacyjne

Celem studiów jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej rodziny jako środowiska wychowawczego 
oraz merytoryczne i dydaktyczne przygotowanie do efektywnego nauczania przedmiotu „wychowanie 
do życia w rodzinie”. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności
metodycznych, przyczyniają się do zwiększenia profesjonalizmu i skutecznego poszukiwania sposobów
nauczania i prowadzenia pracy wychowawczej.

Adresaci:
        Studia podyplomowe „Wychowanie do życia w rodzinie” adresowane są dla absolwentów:

        • szkół wyższych (studia I i II stopnia) wszystkich specjalności kierunku pedagogika i kierunków
   nauczycielskich, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu, 
        • szkół wyższych (studia I i II stopnia) specjalności, których treści grupy przedmiotów podstawowych 
        są zbliżone merytorycznie do poniższego programu studiów
        • nauczycieli, absolwentów kursu kwalifikacyjnego z zakresu „Wychowania do życia w rodzinie”, 
   zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji na poziomie studiów podyplomowych 
        (możliwość zaliczenia części przedmiotów z kursu kwalifikacyjnego po weryfikacji treści kształcenia)

Warunkiem niezbędnym jest posiadanie przygotowania pedagogicznego 
   Absolwenci studiów I stopnia po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje 
do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” w szkołach 
podstawowych, absolwenci studiów II stopnia kwalifikacje do nauczania we wszystkich typach szkół. 

Tryb nauki i czas trwania:
        Forma studiów: studia niestacjonarne, kwalifikacyjne.  
Liczba semestrów: 3    Liczba godzin: 350    Liczba godzin praktyk: 60   (miejsce odbywania praktyk: 
szkoła podstawowa i ponadpodstawowa każdego typu)

Program:
        Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
        • Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka
        • Psychologia małżeństwa i rodziny 
        • Socjologia małżeństwa i rodziny 
        • Pedagogika rodziny 
        • Podstawy wychowania do życia w rodzinie 
        • Etyka
        • Profilaktyka zachowań ryzykownych
        • Polityka rodzinna w Polsce i krajach UE 
        • Komunikacja w rodzinie
        • Podstawy prawa małżeńskiego i rodzinnego 
        • Dydaktyka i metodyka nauczania przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” 
        • Seminarium
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Liczba semestrów: 3 semestry
Liczba godzin dydaktycznych: 350 godzin
Liczba godzin praktyk: 60 h praktyk 
(miejsce odbywania praktyk: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia)

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:
        • obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, 
        • uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, 
        przewidzianych programem wraz z praktykami,  
                                        • praca dyplomowa w formie prezentacji projektu/portfolia słuchacza z działań praktycznych zrealizowanych 
        w ramach studiów. 

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opłata za studia: 3600 zł. całość   (3 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach)
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STUDIA PODYPLOMOWE DOSKONALĄCE

Artterapia
     Cel studiów: Zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwalają na  do prowadzenie w placówkach 
oświatowych i opiekuńczych zajęć polegających głównie na terapii poprzez sztukę. Ukończenie  kierunku 
gwarantuje pogłębienie wiedzy na temat szeroko rozumianej sztuki i twórczości artystycznej oraz praktyk, 
które pozwalają na ich wykorzystywanie w terapii.

                  Adresaci: Studia adresowane są do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich przygotowujących 
     się do wykonywania zawodu terapeuty w placówkach o charakterze pedagogicznym, opiekuńczym, 
        terapeutycznym, medycznym, kulturalno-oświatowym, a w szczególności w:
        • szkołach, przedszkolach, szkołach specjalnych i szkoły życia,
      • szkoły i klasy integracyjne, szpitalach, sanatoriach, hospicjach, zakładach leczniczych, warsztatach
    terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, domach złotej jesieni, domach dziennego pobytu, 
                                              zakładach karnych, poprawczych, ośrodkach szkolno – wychowawczych , świetlicach    socjoterapeutycznych, 
        ośrodkach rehabilitacyjno – readaptacyjnych, domach kultury. 

Ramowy program studiów:
        • Podstawy artterapii w edukacji, medycynie i resocjalizacji
        • Pedagogika specjalna – osoby niepełnosprawne jako podmiot artterapii
        • Wiedza o sztuce: plastyka, muzyka, taniec, literatura, teatr, fotografia, technologie komputerowe
        • Psychopedagogika twórczości
        • Warsztat twórczości i kreatywności
        • Warsztat pracy z grupą
        • Teatroterapia (psychoterapia, drama, pantomima)
        • Muzykoterapia
        • Biblioterapia
        • Sztuki plastyczne i rękodzieło w artterapii
        • Choreoterapia – terapia tańcem i ruchem
        • Budowanie programów i przygotowanie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych  elementów 
        artterapeutycznych
        • Warsztat artterapeutyczny

Tryb nauki i czas trwania:
     Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie.
Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń  i warsztatów.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 
80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających 
osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia 
studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Opłata za studia: 2400 zł. całość  (2 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach)
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Muzykoterapia

   Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu muzykoterapii pozwalających 
do ich wykorzystania  w procesie rehabilitacji, leczenia, resocjalizacji. 

Adresaci: 
        • dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia, pedagogika,
         medycyna, rehabilitacja lub pokrewnym lub na kierunku studiów muzycznych,
           • dla osób które ukończyły szkołę muzyczną I stopnia lub wykazują umiejętności muzyczne na poziomie 
         ukończonej szkoły muzycznej I stopnia,

Ramowy program studiów:
        • Instrumentarium Orffa w muzykoterapii
        • Wprowadzenie do literatury muzycznej
        • Wprowadzenie do pedagogiki
        • Emisja głosu
        • Improwizacja
        • Podstawy psychologii zdrowia
        • Techniki parateatralne
        • Rehabilitacja
        • Techniki relaksacyjne
        • Wykorzystanie metody R.Labana w działaniach muzykoterapeutycznych 
        • Psychologiczne podstawy muzykoterapii
       • Ćwiczenia z muzykoterapii (dla osób ze sprzężonymi niepełno sprawnościami,  osób autystycznych,
    osób z zespołem Downa oraz z niepełnosprawnością intelektualną, osób z zaburzeniami wzroku, 
        z zaburzeniami ruchu
        • Programowanie muzyki terapeutycznej
        • Ćwiczenia z muzykoterapii w leczeniu dysleksji 
        • Zastosowanie muzyki w wadach wymowy

Tryb nauki i czas trwania:
     Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie.
Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń  i warsztatów.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 
80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających 
osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Opłata za studia: 2400 zł. całość  (2 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach)
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Muzyka – rytmika i elementy muzykoterapii 
w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Celem studiów jest:
             • Wyposażenie uczestników studiów podyplomowych w wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia 
        zajęć z zakresu edukacji muzycznej dzieci w przedszkolach i klasach I-III.  
                  • Przygotowanie słuchaczy do pracy metodami aktywnymi, warsztatowymi, łączącymi wiedzę i aktywność
        twórczą.
               • Przygotowanie słuchaczy do tworzenia przestrzeni edukacyjnej z wykorzystaniem twórczych kompilacji 
        opartych na różnych rodzajach działań muzycznych i ruchowych.
        • Przybliżenie specjalistycznej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, związanej ze wspieraniem  
        twórczego rozwoju dziecka.

Adresaci:
        Studia podyplomowe z zakresu Muzyka – rytmika i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej skierowane są do nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, a także nauczycieli 
szkół podstawowych, instruktorów tańca, instruktorów kulturalno-oświatowych, nauczycieli rytmiki 
oraz pozostałych osób zainteresowanych tematyką.

Ramowy program studiów:

        • Psychopedagogika twórczości
        • Metodyka zajęć muzycznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
        • Podstawy muzykoterapii i pedagogiki zabawy
        • Muzykoterapia w pracy dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
        • Rytmika z elementami choreoterapii
        • Kształcenie głosu dziecka i elementy śpiewu zespołowego
        • Podstawy dyrygowania
        • Instrumenty szkolne
        • Zabawy i tańce integracyjne
        • Tańce towarzyskie
        • Wykorzystanie muzyki klasycznej w pracy z dzieckiem
        • Ośrodki kultury – filharmonia, muzeum sztuki, rozgłośnia radiowa.
        • Folklor regionalny
        • Emisja i higiena głosu
        • Seminarium dyplomowe

Tryb nauki i czas trwania:
     Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie.
Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń  i warsztatów.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej
80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie 
efektów kształcenia, przewidzianych programem. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów 
podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Opłata za studia: 2400 zł. całość  (2 semestry – istnieje możliwość zapłaty w ratach)
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