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Studia mają na celu podniesienie kompetencji w zakresie przywództwa oraz zarządzania 
zasobami ludzkim. W trakcie studiów słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu współczesnych 
teorii strategii ZZL, budowania potencjału osób poprzez rozpoznawanie potencjału, 
talentów, pracę nad rozwojem osobistym, motywacją wewnętrzną do rozwoju i zmiany. 
Ponadto słuchacz zdobędzie umiejętności oceny pracowników, udzielania informacji 
zwrotnej o zmianie stanowiska, bądź zmianie miejsca pracy oraz prowadzenia rekrutacji. 
Pozyska wiedzę i umiejętności w zakresie rozwiązywania sytuacji trudnych, konfliktowych, 
a także rozwinie umiejętności coachingowe.

Oferta studiów skierowana jest do wszystkich absolwentów studiów wyższych 
(I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) o dowolnym profilu i specjalności, 
wiążących swoją przyszłość zawodową z obszarem HR. Studia w szczególności skierowane 
są do: menedżerów personalnych, przedsiębiorców, kadry kierowniczej; konsultantów HR 
i trenerów biznesu chcących poszerzyć swoje umiejętności zawodowe; osób pełniących 
funkcje specjalistyczne i kierownicze w pionach ZZL w przedsiębiorstwach, instytucjach 
i organizacjach, które aspirują do efektywnego pełnienia ról menedżerskich w tym obsza-
rze; osób zmieniających zawód i planujących rozwój kariery zawodowej w obszarze HR.

Uzyskane kwalifikacje zawodowe obejmują zakres przygotowywania i wdrażania efektyw-
nej strategii personalnej firmy, a także systemów motywacyjnych, rekrutacji i selekcji 
pracowników. Nabyta wiedza i umiejętności dają możliwość pozyskania pracy w pionach 
personalnych przedsiębiorstw państwowych i prywatnych oraz w agencjach doradztwa 
personalnego.

Absolwent kierunku posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie samo-
dzielnej, efektywnej ekonomicznie i zorientowanej na potrzeby rynku, działalności 
w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada wiedzę z zakresu sprawnego i skutecz-
nego zarządzania, przydatną do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa i podjęcia stano-
wiska kierowniczego w różnych firmach.
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Studia te mają na celu przygotowanie absolwentów kierunku do podejmowania czynno-
ści zawodowych na stanowiskach kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność 
oświatową. Stanowią one kompendium wiedzy dla potencjalnego kandydata obejmują-
cego stanowisko kierownicze - przekazują wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnej 
i twórczej realizacji procesu organizacji i zarządzania w nowej strukturze systemu 
edukacji.

Nauczycieli wszystkich specjalności i poziomów nauczania, którzy chcą ubiegać się 
o stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole lub innej     
placówce oświatowej 
(kwalifikacje te są bowiem niezbędne do pełnienia funkcji dyrektora każdej placówki oświatowej
 w świetle obowiązujących przepisów).

Pracowników nadzoru pedagogicznego.
Pracowników organów prowadzących szkoły i osób zatrudnionych w administracji 
państwowej wszystkich szczebli
Osób z wykształceniem wyższym zainteresowanych doskonaleniem zawodowym

Studia mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje w zakresie organizacji i zarzą-
dzania oświatą we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowaw-
czych, czy organach nadzorujących działalność oświatową. Uzyskane kwalifikacje umożli-
wiają pełnienie funkcji dyrektora lub innej funkcji kierowniczej w oświacie.

Absolwent po ukończeniu studiów posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: rozpoznawa-
nia problemów współczesnej edukacji; zadań nadzoru pedagogicznego; prawa oświato-
wego; zarządzania jednostkami oświatowymi, ekonomicznych uwarunkowań działalno-
ści szkoły z elementami marketingu oraz podstaw komunikacji społecznej i negocjacji.
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Uzyskane kwalifikacje

Adresaci

Opis kierunku

charakter studiów

studia kwalifikacyjne
rodzaj studiów
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metoda kształcenia
niestacjonarne

Organizacja i Zarządzanie Oświatą

praca zaliczeniowa
metoda kształcenia

czas trwania studiów  2 semestry        30 h praktyk
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ogólną wiedzę merytoryczną poprzez dostarczenie solidnego kompendium wiedzy 
w zakresie etyki oraz szczegółowych nauk o moralności,
podniesienie ogólnych kwalifikacji zawodowych nauczycieli, umożliwienie zdobycia 
przygotowania merytorycznego do nauczania w szkole przedmiotu etyka,
wiedzę i umiejętności dotyczące przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (me-
todyki nauczania) etyka na danym etapie edukacyjnym.

Studia adresowane są do nauczycieli, którzy ukończyli studia (licencjackie, magisterskie), 
posiadają przygotowanie pedagogiczne i zamierzają zdobyć wiedzę (merytoryczną,dy-
daktyczną i metodyczną) w zakresie przygotowania do nauczania drugiego przedmiotu. 
Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać doświadczenie 
i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian 
zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli.kariery zawodowej 
w obszarze HR.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień 
do nauczania drugiego przedmiotu. Słuchacze zyskują kwalifikacje do nauczania etyki 
w szkołach podstawowych (IV-VIII klasa) i ponadpodstawowych.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w sztuce 
argumentowania, prowadzenia dialogu i kształtowania postaw światopoglądowych. 
Jest przygotowany do prowadzenia merytorycznych zajęć z różnymi grupami słuchaczy, 
którzy posiadają odmienne przekonania moralne i światopoglądowe. 
Absolwent uzyskuje kompetencje dydaktyczno-metodyczne umożliwiające prowadze-
nie zajęć z etyki w szkołach.

Absolwent

Uzyskane kwalifikacje

Adresaci

Opis kierunku

charakter studiów

studia kwalifikacyjne
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Nauczanie Etyki

praca zaliczeniowa
metoda kształcenia

czas trwania studiów  2 semestry        90 h praktyk

Program studiów skoncentrowany jest na wyposażenie nauczycieli w:
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Studia mają na celu podniesienie kompetencji w zakresie przywództwa oraz zarządzania 
zasobami ludzkim. W trakcie studiów słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu współczesnych 
teorii strategii ZZL, budowania potencjału osób poprzez rozpoznawanie potencjału, 
talentów, pracę nad rozwojem osobistym, motywacją wewnętrzną do rozwoju i zmiany. 
Ponadto słuchacz zdobędzie umiejętności oceny pracowników, udzielania informacji 
zwrotnej o zmianie stanowiska, bądź zmianie miejsca pracy oraz prowadzenia rekrutacji. 
Pozyska wiedzę i umiejętności w zakresie rozwiązywania sytuacji trudnych, konfliktowych, 
a także rozwinie umiejętności coachingowe.

Studia adresowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne i pragnących 
uzyskać kwalifikacje do prowadzenia nowego rodzaju zajęć na różnych poziomach eduka-
cji szkolnej. Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą zwiększyć świadomość 
i zdobyć wiedzę na temat bezpieczeństwa oraz skutecznego rozwiązania problemów 
występujących w sytuacjach kryzysowych kariery zawodowej w obszarze HR.

Studia podyplomowe z zakresu nauczania kolejnego przedmiotu mają charakter kwalifi-
kacyjny. Słuchacze zyskują kwalifikacje do nauczania edukacji dla bezpieczeństwa we 
wszystkich typach szkół (podstawowych, liceach, technikach oraz szkołach branżowych).

Absolwent będzie przygotowany do pracy w zakresie prowadzenia przedmiotu Edukacja 
dla Bezpieczeństwa jako nauczyciel przedmiotu i do organizowania oraz koordynowania 
procesu kształcenia ucznia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa w placówce ogólnodo-
stępnej. Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą praktyczne oraz merytoryczne 
przygotowanie do prowadzenia zajęć z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa na 
wszystkich poziomach edukacji.
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czas trwania studiów  3 semestry         90 h praktyk
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Studia mają na celu zdobycie kwalifikacji z zakresu terapii pedagogicznej do pracy 
w charakterze nauczyciela terapeuty. Program studiów zapewnia zdobycie wiedzy i prak-
tycznych umiejętności z zakresu prowadzenia specjalistycznych zajęć 
korekcyjno-kompensacyjnych, indywidualnej i grupowej terapii dzieci ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się oraz z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonal-
nego i społecznego w oparciu o zasady pracy socjoterapeutycznej.

Studia adresowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne chcących 
zdobyć kwalifikacje do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych, w tym przede wszystkim do: nauczycieli, pedagogów szkolnych, logo-
pedów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek oświa-
towych.

Studia podyplomowe z zakresu Terapii pedagogicznej i socjoterapii mają charakter 
kwalifikacyjny. Absolwent uzyska kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej do pracy 
terapeutycznej w zakresie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży w instytucjach edukacyj-
nych, tym samym uzyska tytuł terapeuty pedagogicznego. 
Kwalifikacje uprawniają do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz tera-
peutycznych dla uczniówz zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami 
w uczeniu się, w przedszkolach i szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych oraz 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze diagnozy i terapii 
pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami 
rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego oraz wiedzę z zakresu socjote-
rapii. Jest przygotowany do projektowania indywidualnych i grupowych programów tera-
peutycznych z elementami socjoterapii.
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Uzyskane kwalifikacje
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praca zaliczeniowa
metoda kształcenia

czas trwania studiów  3 semestry       180 h praktyk



1

2

3

4

Program kształcenia został opracowany na podstawie aktualnej wiedzy teoretycznej 
i praktycznej w obszarze finansów i rachunkowości przedsiębiorstw. Studia przygotowują 
słuchacza do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz umożliwiają zdobycie i poszerzenie 
wiedzy z zakresu prawa, podatków, sprawozdawczości i analizy finansowej, controllingu 
oraz rachunkowości finansowej. 

Studia przeznaczone dla pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych na 
różnych stanowiskach we współczesnych przedsiębiorstwach oraz jednostkach sektora 
finansów publicznych, a także dla kandydatów do pracy w tych służbach, jak również 
Absolwentów wyższych uczelni pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunko-
wości.

Ukończenie studiów na kierunku Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw uprawnia do 
ubiegania się o pracę na stanowiskach związanych z księgowością, rachunkowością 
i finansami. Pozwalają na zajęcie stanowisk w działach finansowo-księgowych i kadro-
wych.

Absolwent studiów będzie potrafił: dokonać właściwego wyboru formy opodatkowania 
firmy, naliczać podatki związane z działalnością firmy, dokonywać ewidencji księgowej 
w księgach rachunkowych i ewidencji podatkowej w księdze przychodów i rozchodów, 
sporządzać sprawozdania finansowe, opracować zalecenia i wnioski dla kierownictwa 
firmy, mające na celu prawidłowe jej funkcjonowanie pod względem finansowym.
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Uzyskane kwalifikacje

Adresaci

Opis kierunku

charakter studiów
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praca zaliczeniowa
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czas trwania studiów  2 semestry       


