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NOWOŚĆ

KSZTAŁCENIE
SPECJALISTYCZNE
przygotuj się praktycznie
do wykonywania pracy zawodowej
Kształcenie specjalistyczne stanowi formę
kształcenia ustawicznego, którego celem
jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
poszerzanie i aktualizacja wiadomości
w związku z rozwojem nauki i techniki,
a także zdobywanie nowych umiejętności
niezbędnych na rynku pracy w systemie
uczenia się przez całe życie.

praktyczny profil
krótki cykl – 3 semestry
niewymagana matura

Kształcenie specjalistyczne
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REKRUTACJA

KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE
OD

28.06.2021 DO 19.09.2021

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane
są osobiście lub mogą zostać przesłane pocztą
na adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Punkt rekrutacyjny, pok. nr 6 (parter)
ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
63 249 72 34
czynny pn.-pt.
w godz. 10:00-14:00
Dokumenty do pobrania ze strony uczelni:
www.pwsz.konin.edu.pl/dokumenty-rekrutacyjne-kszt-spec

Kandydat musi posiadać kwalifikacje określone dla 4 poziomu
Polskiej Ramy Kwalifikacji:
ukończone technikum lub szkoła policealna, albo ukończona
branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający
kwalifikacje w danym zawodzie, lub
świadectwo dojrzałości*.
Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów:
(kopia świadectwa dojrzałości* - oryginał do wglądu, fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wypełniony kwestionariusz osobowy dla kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie
danych osobowych i kwestionariusz ankiety dla kandydata. Podczas składania dokumentów kandydat musi posiadać ważny dokument potwierdzający
tożsamość. W przypadku kierunków kształcenia: bezpieczeństwo i systemy
ochrony, doradztwo dietetyczne, trener personalny oraz wizaż i stylizacja wymagane jest zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy
o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia specjalistycznego.
*) Uwaga! W chwili przyjęcia na kształcenie specjalistyczne NIE JEST WYMAGANA MATURA. Kandydaci na etapie rekrutacji składają wówczas świadectwo potwierdzające ukończenie szkoły ponadpodstawowej (średniej).
W przypadku dostarczenia świadectwa dojrzałości w trakcie trwania kształcenia uczestnik otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty. Uczestnik
bez matury otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w kształceniu specjalistycznym.
Warunkiem rozpoczęcia kształcenia specjalistycznego
przez uczestnika jest zawarcie umowy o warunkach odpłatności
oraz złożenie potwierdzenia wniesienia opłaty.
Możliwość dalszego kształcenia: Absolwent może kontynuować naukę na
studiach pierwszego stopnia. W przypadku podjęcia studiów w dyscyplinie
zbieżnej z ukończonym kształceniem specjalistycznych, część uzyskanych
efektów może zostać uznana przez Uczelnię.

ANIMATOR
CZASU WOLNEGO

BEZPIECZEŃSTWO
I SYSTEMY OCHRONY

Celem kształcenia specjalistycznego jest wszechstronne, praktyczne
przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych (świetlice, kluby, ogniska), domach kultury, organizacjach samorządowych, pozarządowych (stowarzyszenia,
fundacje) oraz podmiotach sektora prywatnego, zajmujących się organizacją rozrywki, wypoczynku i czasu wolnego (agencje eventowe,
biura podróży, hotele).
Kształcenie specjalistyczne przeznaczone jest dla osób, które chcą
posiąść wiedzę i zdobyć umiejętności oraz kompetencje umożliwiające profesjonalne organizowanie działalności z zakresu animacji czasu
wolnego dla różnych grup wiekowych, co wiąże się z możliwością
wykonywania nowego zawodu.
Forma kształcenia:
popołudniowo-weekendowa
Czas trwania:
3 semestry
Uzyskane kwalifikacje:
dyplomowany specjalista
– animator czasu wolnego

Warunki rekrutacji:
ukończona szkoła średnia
(w procesie rekrutacji nie jest
wymagana matura)
Odpłatność:
290 zł miesięcznie
(3 semestry – 15 miesięcy)
Wpisowe:
brak

Celem kształcenia specjalistycznego jest wszechstronne, praktyczne
przygotowanie uczestników do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i systemów ochrony, w tym: zarządzania bezpieczeństwem (instytucje ochrony osób i mienia), administracji porządku publicznego
oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych (stanowiska w administracji publicznej i samorządowej).
Kształcenie specjalistyczne przeznaczone jest dla osób, które chcą
posiąść wiedzę i zdobyć umiejętności umożliwiające pracę w specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochronnych (SUFO) lub na stanowiskach w administracji publicznej i samorządowej, związanych z
bezpieczeństwem (ochrona informacji niejawnych i danych osobowych, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i sprawy obronne), co
wiąże się z możliwością wykonywania nowego zawodu.
Forma kształcenia:
popołudniowo-weekendowa
Czas trwania:
3 semestry
Uzyskane kwalifikacje:
dyplomowany specjalista
do spraw bezpieczeństwa
i systemów ochrony

Warunki rekrutacji:
ukończona szkoła średnia
(w procesie rekrutacji nie jest
wymagana matura)
Odpłatność:
290 zł miesięcznie
(3 semestry – 15 miesięcy)
Wpisowe:
brak

Kształcenie specjalistyczne
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DORADZTWO
DIETETYCZNE

GOSPODARKA
MAGAZYNOWA

Celem kształcenia specjalistycznego jest przygotowanie uczestników
do samodzielnego wykonywania działalności w zakresie doradztwa
dietetycznego oraz do: podjęcia pracy w zakładach żywienia zbiorowego, pracy z pacjentem indywidualnym w różnym wieku, a także z różnymi schorzeniami - układu pokarmowego, układu krążenia,
alergiami pokarmowymi, nadwagą, otyłością. Uczestnicy kształcenia
specjalistycznego nabędą również wiedzę i umiejętności związane
z organizacją edukacji żywieniowej wśród pacjentów w różnym wieku.
Kształcenie specjalistyczne przeznaczone jest dla osób zainteresowanych dietetyką i zdrowym odżywianiem. Uczestnicy, zwiększając
swoje kwalifikacje zawodowe, mogą rozpocząć działalność związaną
z żywieniem i dietetyką oraz udzielać porad związanych ze zdrowym
odżywianiem i układaniem jadłospisów.
Forma kształcenia:
popołudniowo-weekendowa
Czas trwania:
3 semestry
Uzyskane kwalifikacje:
dyplomowany specjalista
do spraw doradztwa
dietetycznego

Warunki rekrutacji:
ukończona szkoła średnia
(w procesie rekrutacji nie jest
wymagana matura)
Odpłatność:
290 zł miesięcznie
(3 semestry – 15 miesięcy)

Celem kształcenia specjalistycznego jest przekazanie uczestnikom kluczowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu nowoczesnych zasad gospodarki magazynowej, w tym logistyki magazynowej
i obsługi magazynu.
Kształcenie specjalistyczne przeznaczone jest dla osób, które chcą
uzyskać wiedzę oraz zdobyć umiejętności oraz kompetencje niezbędne do pracy na stanowisku magazyniera, logistyka magazyniera oraz
dysponenta materiałowego w magazynach i centrach dystrybucji.
Forma kształcenia:
popołudniowo-weekendowa
Czas trwania:
3 semestry
Uzyskane kwalifikacje:
dyplomowany specjalista
do spraw gospodarki
magazynowej

Warunki rekrutacji:
ukończona szkoła średnia
(w procesie rekrutacji nie jest
wymagana matura)
Odpłatność:
290 zł miesięcznie
(3 semestry – 15 miesięcy)
Wpisowe:
brak

Wpisowe:
brak

Kształcenie specjalistyczne
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MARKETING W MEDIACH
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

KADRY I PŁACE

Celem kształcenia specjalistycznego jest przekazanie uczestnikom
wiedzy oraz kształtowanie praktycznych umiejętności na potrzeby
obsługi kadrowej i płacowej w przedsiębiorstwach oraz jednostkach
samorządu terytorialnego. Absolwenci nabędą również umiejętność
obsługi programów komputerowych niezbędnych do realizacji procesów kadrowo-płacowych.
Kształcenie specjalistyczne przeznaczone jest dla osób, które chcą
uzyskać wiedzę oraz zdobyć umiejętności oraz kompetencje niezbędne do pracy w biurach rachunkowych, działach kadrowo-płacowych
oraz dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Kształcenie skierowane jest również do osób, które chcą rozszerzyć wiedzę
z zakresu obsługi kadrowo-płacowej pracowników.
Forma kształcenia:
popołudniowo-weekendowa
Czas trwania:
3 semestry
Uzyskane kwalifikacje:
dyplomowany specjalista
do spraw kadr i płac

Warunki rekrutacji:
ukończona szkoła średnia
(w procesie rekrutacji nie jest
wymagana matura)
Odpłatność:
290 zł miesięcznie
(3 semestry – 15 miesięcy)

Celem kształcenia specjalistycznego jest wszechstronne, praktyczne
przygotowanie uczestników do prowadzenia działalności związanej
z marketingiem w mediach społecznościowych, który ma inną specyfikę niż w mediach tradycyjnych.
Kształcenie specjalistyczne przeznaczone jest dla osób, które chcą
zdobyć wiedzę, umiejętności oraz kompetencje umożliwiające profesjonalne świadczenie usług związanych wykorzystaniem potencjału
nowych mediów. Uczestnicy będą przygotowani do pracy w agencjach reklamowych, działach marketingu, agencjach public relations,
przedsiębiorstwach wykorzystujących media społecznościowe w swoich strategiach marketingowych. Ponadto będą przygotowani do podjęcia własnej działalności gospodarczej w tej przyszłościowej branży skutecznej sprzedaży towarów i usług.
Forma kształcenia:
popołudniowo-weekendowa
Czas trwania:
3 semestry
Uzyskane kwalifikacje:
dyplomowany specjalista
do spraw marketingu
w mediach społecznościowych

Warunki rekrutacji:
ukończona szkoła średnia
(w procesie rekrutacji nie jest
wymagana matura)
Odpłatność:
290 zł miesięcznie
(3 semestry – 15 miesięcy)
Wpisowe:
brak

Wpisowe:
brak

Kształcenie specjalistyczne
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ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA ENERGII

TERAPIA ŚRODOWISKOWA
I ZAJĘCIOWA

Celem kształcenia specjalistycznego jest przygotowanie uczestników
do montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz systemów
służących zastosowaniu OZE. Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania instalacji fotowoltaicznej, doboru
pomp ciepła, montażu i eksploatacji poszczególnych systemów odnawialnych źródeł energii.
Kształcenie specjalistyczne przeznaczone jest dla osób, które chcą
posiąść wiedzę i zdobyć umiejętności oraz kompetencje umożliwiające montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła, co wiąże się
z możliwością wykonywania nowego zawodu w przedsiębiorstwach,
w administracji jako kandydaci na energetyków gminnych, na stanowiskach doradczych lub też prowadząc własną działalność gospodarczą w branży OZE.
Forma kształcenia:
popołudniowo-weekendowa
Czas trwania:
3 semestry
Uzyskane kwalifikacje:
dyplomowany specjalista
technolog do spraw
odnawialnych źródeł energii

Warunki rekrutacji:
ukończona szkoła średnia
(w procesie rekrutacji nie jest
wymagana matura)
Odpłatność:
290 zł miesięcznie
(3 semestry – 15 miesięcy)
Wpisowe:
brak

Celem kształcenia specjalistycznego jest wszechstronne, praktyczne
przygotowanie uczestników do prowadzenia środowiskowej pracy terapeutycznej w ośrodkach wsparcia dziennego, warsztatach terapii zajęciowej, podmiotach organizacyjnych systemu pomocy społecznej oraz
organizacjach pozarządowych zajmujących się statutową działalnością
obejmującą terapeutyczną pracę środowiskową. Kształcenie umożliwi
uczestnikom prowadzenie terapeutycznej pracy środowiskowej.
Kształcenie specjalistyczne kierowane jest do osób, które ze względu
na planowaną bądź realizowaną ścieżkę kariery zawodowej chcą zajmować się terapią środowiskową w podmiotach realizujących środowiskową pracę terapeutyczną.
Forma kształcenia:
popołudniowo-weekendowa
Czas trwania:
3 semestry
Uzyskane kwalifikacje:
dyplomowany specjalista do
spraw terapii środowiskowej
i zajęciowej

Warunki rekrutacji:
ukończona szkoła średnia
(w procesie rekrutacji nie jest
wymagana matura)
Odpłatność:
290 zł miesięcznie
(3 semestry – 15 miesięcy)
Wpisowe:
brak

Kształcenie specjalistyczne
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TRENER
PERSONALNY

WIZAŻ
I STYLIZACJA

Celem kształcenia specjalistycznego jest wszechstronne, praktyczne
przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania zawodu
trenera personalnego. Uczestnik przygotowany zostanie do podjęcia
pracy z klientem indywidualnym oraz z grupami osób w różnym wieku, stanie zdrowia i o zróżnicowanym stopniu sprawności fizycznej.
Będzie mógł pracować zarówno w klubie fitness oraz samodzielnie
jako trener personalny.

Celem kształcenia specjalistycznego jest wszechstronne, praktyczne
przygotowanie uczestników do wykonywania pracy związanej z szeroko pojętym makijażem i wizażem i odpowiednim przygotowaniem
skóry, analizą składu i doborem kosmetyków kolorowych do stanu
i potrzeb skóry, doborem stroju do sylwetki, typu urody i wykonywanej pracy zawodowej, analizy kolorystycznej i doborem barw w makijażu i stylizacji oraz doradztwo w zakresie kreowania wizerunku.

Kształcenie specjalistyczne przeznaczone jest dla osób, które chcą
zdobyć kompetencje umożliwiające profesjonalne organizowanie
wszechstronnej działalności trenera osobistego, co wiąże się z możliwością wykonywania nowego zawodu.

Kształcenie specjalistyczne przeznaczone jest dla osób, które chcą posiąść wiedzę i zdobyć umiejętności oraz kompetencje umożliwiające
wykonywanie profesjonalnego makijażu oraz wizażu, doboru stylizacji
oraz kreowania wizerunku, co wiąże się z możliwością wykonywania
nowego zawodu.

Forma kształcenia:
popołudniowo-weekendowa
Czas trwania:
3 semestry
Uzyskane kwalifikacje:
dyplomowany specjalista
– trener personalny

Warunki rekrutacji:
ukończona szkoła średnia
(w procesie rekrutacji nie jest
wymagana matura)
Odpłatność:
290 zł miesięcznie
(3 semestry – 15 miesięcy)
Wpisowe:
brak

Forma kształcenia:
popołudniowo-weekendowa
Czas trwania:
3 semestry
Uzyskane kwalifikacje:
dyplomowany specjalista
do spraw wizażu i stylizacji

Warunki rekrutacji:
ukończona szkoła średnia
(w procesie rekrutacji nie jest
wymagana matura)
Odpłatność:
290 zł miesięcznie
(3 semestry – 15 miesięcy)
Wpisowe:
brak

Kształcenie specjalistyczne
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STUDIA
PODYPLOMOWE
szansą na lepszą przyszłość

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Koninie oferuje 20 kierunków studiów
podyplomowych. Przyjęcie na studia nie
wymaga zdawania egzaminów wstępnych,
lecz następuje na podstawie złożonego
podania.

Kształcenie specjalistyczne
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REKRUTACJA
STUDIA PODYPLOMOWE
DO

30.09.2021

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane
są osobiście lub mogą zostać przesłane pocztą
na adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Punkt rekrutacyjny, pok. nr 6 (parter)
ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
63 249 72 34
czynny pn.-pt.
w godz. 10:00-14:00
Dokumenty do pobrania ze strony uczelni:
www.pwsz.konin.edu.pl/dokumenty-rekrutacyjne-podyplomowe

Zgłoszenie na studia podyplomowe powinno zawierać:
podanie o przyjęcie na studia
kwestionariusz osobowy
odpis dyplomu ukończenia studiów
1 fotografie legitymacyjną
ankietę dla kandydata na studia podyplomowe

10% zniżki dla absolwentów PWSZ w Koninie

ADMINISTRACJA
SAMORZĄDOWA

ALTERNATYWNE FORMY
SPORTU I REKREACJI

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z prawno-finansowymi
aspektami funkcjonowania administracji, zaprezentowanie możliwości
zastosowania technologii informacyjnych w jednostkach samorządowych oraz przygotowanie do pracy w różnych obszarach i na różnych
szczeblach administracji samorządowej.
Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych o profilu
ekonomicznym, politologicznym, administracyjnym i prawniczym, zainteresowanych prawno-finansowymi aspektami funkcjonowania administracji samorządowej, a także dla pracowników i kadry wszystkich
szczebli administracji samorządowej.
Forma kształcenia:
weekendowa (co dwa tygodnie)

Odpłatność:
1500 zł/semestr

Czas trwania:
2 semestry

Wpisowe:
brak

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej
studia I stopnia

Celem studiów jest jak najlepsze podnoszenie kwalifikacji, wyposażanie w kompetencje praktyczne i wspieranie potencjału nauczycieli
wychowania fizycznego. Za sprawą angażujących wykładów, interesujących zajęć i warsztatów program studiów tworzy szansę zdobycia
cennego uzupełnienia wykształcenia, które znacznie wpłynie na podniesienie zawodowej konkurencyjności. Studia uzupełnią umiejętności do prowadzenia atrakcyjnych i urozmaiconych zajęć wychowania
fizycznego na każdym etapie edukacyjnym w każdych warunkach.
Studia przeznaczone są dla nauczycieli wychowania fizycznego.
Forma kształcenia:
weekendowa (co dwa tygodnie)

Odpłatność:
1500 zł/semestr

Czas trwania:
2 semestry

Wpisowe:
brak

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej
studia I stopnia

Studia podyplomowe

12

Celem studiów jest przedstawienie uczestnikom najnowszych rozwiązań w zakresie budownictwa energooszczędnego oraz możliwości
korzystania z alternatywnych źródeł energii, a także wskazanie możliwości finansowania tych inwestycji.
Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, dla osób,
które związane są z projektowaniem, zarządzaniem, finansowaniem
i eksploatacją nieruchomości, a także dla deweloperów, inwestorów
indywidualnych, pracowników jednostek administracyjnych związanych z obsługą nieruchomości.
Forma kształcenia:
weekendowa (co dwa tygodnie)

Odpłatność:
1500 zł/semestr

Czas trwania:
2 semestry

Wpisowe:
brak

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej
studia I stopnia

NOWOŚĆ

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE
I ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII

CONTROLLING
W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Celem studiów jest przekazanie uczestnikom specjalistycznej wiedzy
z obszaru controllingu operacyjnego i strategicznego oraz budżetowania. Celem studiów jest również zapoznanie uczestników z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu controllingu w organizacji. Niewątpliwą korzyścią z ukończenia tego kierunku
będzie lepsze przygotowanie do pracy w komórkach budżetowania
i controllingu oraz zrozumienie roli controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem i jego finansami.
Studia skierowane są do pracowników działów controllingu, rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami, menedżerów wszystkich
pionów i szczebli zarządzania oraz analityków kosztów. Konstrukcja
programu studiów sprawia, iż studia podyplomowe należy traktować nie tylko jako sposób na podniesienie kwalifikacji zawodowych.
Skierowane są one bowiem także do osób, które chcą zdobyć nowe
kwalifikacje i nie posiadają wykształcenia i umiejętności praktycznych
w zakresie controllingu.
Forma kształcenia:
weekendowa (co dwa tygodnie)

Odpłatność:
1500 zł/semestr

Czas trwania:
2 semestry

Wpisowe:
brak

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej
studia I stopnia

Studia podyplomowe

13

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi doradztwa personalnego i zawodowego oraz coachingu we
współczesnych kontekstach: psychologicznych, socjologicznych, prawnych, ekonomicznych.
Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych problematyką doradztwa personalnego, zawodowego i coachingu, dla absolwentów
szkół wyższych chcących uzyskać wiedzę i kompetencje z obszaru
doradztwa, dla pracowników działów personalnych, biur karier, doradców zawodowych, pracowników administracji, pracowników organizacji pozarządowych, nauczycieli – osób chcących doskonalić swój
warsztat pracy związany doradztwem zawodowym i coachingiem.
Forma kształcenia:
weekendowa (co dwa tygodnie)

Odpłatność:
1400 zł/semestr

Czas trwania:
2 semestry

Wpisowe:
brak

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej
studia I stopnia

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

DORADZTWO PERSONALNE
I ZAWODOWE Z ELEMENTAMI
COACHINGU

EDUKACJA ALTERNATYWNA
Z ELEMENTAMI PLANU
DALTOŃSKIEGO
Celem studiów jest zapoznanie uczestników z alternatywnymi nurtami
edukacyjnymi ze szczególnym naciskiem na pedagogikę planu daltońskiego. Studia pozwolą na rewizję tradycyjnego podejścia do edukacji
dzieci i młodzieży proponując uczestnikom konkretne – praktyczne
rozwiązania metodyczne, do wykorzystania w praktyce zawodowej.
W trakcie zajęć ukazane zostaną innowacyjne podejścia do organizacji pracy w placówkach edukacji alternatywnej, jak również innowacyjny model relacji nauczyciel – uczeń. Studia mają charakter doskonalący, nie nadają uprawnień pedagogicznych. Studia realizowane są
w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Dalton.
Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych problematyką
edukacji alternatywnej, skierowane głównie do nauczycieli chcących:
zdobyć wiedzę i nabyć umiejętności i kompetencje związane z pedagogiką planu daltońskiego, wzbogacić warsztat metodyczny o innowacyjne, twórcze podejścia związane z edukacją alternatywną,
poznać nowatorskie strategie edukacyjne. Absolwenci będą przygotowani do pracy w przedszkolach i szkołach daltońskich bądź innych
placówkach bazujących na założeniach niedyrektywnego oddziaływania edukacyjnego.
Forma kształcenia:
weekendowa (co dwa tygodnie)

Odpłatność:
1400 zł/semestr

Czas trwania:
2 semestry

Wpisowe:
brak

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej studia I stopnia

Studia podyplomowe
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KOMUNIKACJA
ARTYSTYCZNA

Celem studiów jest nabycie przez uczestników kompetencji inspektora ochrony danych w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych, umiejętności interpretowania przepisów
o ochronie danych osobowych w konkretnych sytuacjach faktycznych
(biznesowych, organizacyjnych) i implementowania tych wymagań
u administratora danych oraz podstawowej wiedzy o współczesnych
metodach technicznych i organizacyjnych ochrony prywatności.
Studia przeznaczone są dla osób, które zamierzają podjąć funkcję inspektora ochrony danych lub będą do niej powołane, a także pracowników firm, urzędników, radców prawnych, adwokatów świadczących
usługi pomocy prawnej w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w organizacji, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.
Forma kształcenia:
weekendowa (co dwa tygodnie)

Odpłatność:
1600 zł/semestr

Czas trwania:
2 semestry

Wpisowe:
brak

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej
studia I stopnia

NOWOŚĆ

INSPEKTOR
OCHRONY DANYCH

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z kluczowymi kwestiami związanymi z komunikacją artystyczną w ujęciu interdyscyplinarnym (filozoficznym, psychologicznym, edukacyjnym, socjologicznym,
medioznawczym, terapeutycznym). Uczestnicy wyposażeni zostaną
w praktyczne umiejętności związane z krytycznym odczytywaniem
zjawisk z obszaru sztuki współczesnej, dzięki czemu będą mogli pełnić role eksperckie w różnych środowiskach i instytucjach. Uczestnicy nabędą także umiejętności związane z planowaniem, organizacją,
promocją wydarzeń artystycznych i kulturalnych o różnej skali. Studia
realizowane są w partnerstwie z CKiS w Koninie.
Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych problematyką komunikacji artystycznej, w tym: dla nauczycieli muzyki, plastyki, wiedzy
o kulturze, języka polskiego; do pracowników instytucji kultury; dla
wszystkich chętnych, chcących rozumieć aktualne zjawiska z obszaru
sztuki i kultury współczesnej.
Forma kształcenia:
weekendowa (co dwa tygodnie)

Odpłatność:
1400 zł/semestr

Czas trwania:
2 semestry

Wpisowe:
brak

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej
studia I stopnia

Studia podyplomowe
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Celem studiów jest umożliwienie nauczycielom posiadający pełne
uprawnienia (merytoryczne i pedagogiczne) do nauczania przedmiotów niejęzykowych, w języku angielskim na wszystkich etapach edukacji.
Studia przeznaczone dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych
posiadający pełne uprawnienia (merytoryczne i pedagogiczne) do
nauczania przedmiotów niejęzykowych oraz nauczyciele akademiccy oraz doktoranci planujący wykładać lub doskonalić umiejętności
związane z nauczaniem niejęzykowych przedmiotów kształcenia akademickiego w języku angielskim.

NOWOŚĆ

KSZTAŁCENIE PRZEDMIOTOWE
W JĘZYKU ANGIELSKIM

LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE
ŁAŃCUCHEM DOSTAW
Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom specjalistycznej wiedzy z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.
Studia podyplomowe pozwolą uczestnikom na przybliżenie praktycznych i teoretycznych aspektów z obszaru zarządzania przepływami
strumieni materiałów, informacji i kapitału oraz wskazanie na znaczenie logistyki jako metody zarządzania łańcuchem dostaw.
Studia adresowane są dla absolwentów szkół wyższych, którzy chcą
pozyskać oraz usystematyzować wiedzę i umiejętności z obszaru logistyki przedsiębiorstwa i zarządzania łańcuchem dostaw.

Forma kształcenia:
weekendowa (co dwa tygodnie)

Odpłatność:
1600 zł/semestr

Forma kształcenia:
weekendowa (co dwa tygodnie)

Odpłatność:
1500 zł/semestr

Czas trwania:
2 semestry

Wpisowe:
brak

Czas trwania:
2 semestry

Wpisowe:
brak

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej
studia I stopnia

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej
studia I stopnia

Studia podyplomowe
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Głównym celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej, jak i jej kompleksowego, praktycznego zastosowania z zakresu
szeroko pojętych metod ilościowych i jakościowych. Uczestnicy studiów
poznają zastosowania metod, technik i narzędzi analizy danych z różnych źródeł, w tym między innymi: metody ankietowej, analizy struktury,
trendów, badania zależności, prognozowania, badania preferencji, analizy wielowymiarowej, tworzenia rankingów, wywiadów i innych. Istotną
częścią studiów jest znaczna liczba zajęć warsztatowych z wykorzystaniem komputera oraz case studies.
Studia przeznaczone są dla pracowników administracji publicznej mających styczność z analizami, raportowaniem oraz projektami badawczymi, osób decyzyjnych w firmie (właściciele, kadra zarządzająca, pracownicy niższego szczebla, chcący poznać/pogłębić wiedzę na temat
możliwości wykorzystania analiz w działalności firmy), menadżerów
projektów, menadżerów sprzedaży oraz osób wyrażających chęć pracowania na stanowisku analityka.
Forma kształcenia:
weekendowa (co dwa tygodnie)

Odpłatność:
1500 zł/semestr

Czas trwania:
2 semestry

Wpisowe:
brak

NOWOŚĆ

METODY ANALIZY DANYCH
W ADMINISTRACJI I BIZNESIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
W SEKTORZE PUBLICZNYM
Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom profesjonalnej wiedzy
w zakresie efektywnego zarządzania jednostkami sektora publicznego oraz przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych, zarówno
w administracji publicznej, jak i w organizacjach świadczących usługi
społeczne.
Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych problematyką
sprawnego funkcjonowania jednostek sektora publicznego, a w szczególności dla pracowników samorządów i organizacji świadczących
usługi społeczne, a także osób, które zamierzają podjąć pracę w administracji publicznej i jednostkach współpracujących z administracją.
Forma kształcenia:
weekendowa (co dwa tygodnie)

Odpłatność:
1500 zł/semestr

Czas trwania:
2 semestry

Wpisowe:
brak

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej
studia I stopnia

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej
studia I stopnia

Studia podyplomowe
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NOWOŚĆ

OSZCZĘDNE WYTWARZANIE
(LEAN MANUFACTURING)

PORADNICTWO
DIETETYCZNE

Celem studiów jest zapoznanie uczestników studiów podyplomowych
z filarami koncepcji Lean Manufacturing. W trakcie studiów zostanie
przedstawiona współczesna wiedza dotycząca podstawowych narzędzi
tej koncepcji oraz umiejętność zastosowania tej wiedzy podczas rozwiązywania konkretnych problemów praktycznych, których wspólnym
celem jest dążenie do zmniejszenia kosztów funkcjonowania firmy. Po
zakończeniu studiów uczestnik przygotowany jest do pełnienia funkcji
leadera wdrożenia koncepcji Lean Manufacturing.

Celem studiów podyplomowych jest zaoferowanie najwyższej jakości
kształcenia z zakresu poradnictwa dietetycznego przygotowującego
do podjęcia pracy w zakładach żywienia zbiorowego, pracy z pacjentem indywidualnym w różnym wieku, a także z różnymi schorzeniami.
Uczestnicy studiów podyplomowych nabędą również wiedzę i umiejętności związane z organizacją edukacji żywieniowej. Uczestnik, po
ukończeniu studiów, może zostać edukatorem żywieniowym i promować zdrowy styl życia.

Problem minimalizacji kosztów w każdej jednostce organizacyjnej jest
priorytetem każdej organizacji. Z tego względu studia przeznaczone są
dla szerokiego grona pracowników firm produkcyjnych, usługowych,
a także administracji publicznej, którzy zainteresowani są usprawnieniem działalności organizacji.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć
kompetencje umożliwiające profesjonalne organizowanie wszechstronnej działalności w zakresie poradnictwa dietetycznego.

Forma kształcenia:
weekendowa (co dwa tygodnie)

Odpłatność:
1500 zł/semestr

Czas trwania:
2 semestry

Wpisowe:
brak

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej
studia I stopnia

Forma kształcenia:
weekendowa (co dwa tygodnie)

Odpłatność:
1400 zł/semestr

Czas trwania:
2 semestry

Wpisowe:
brak

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej
studia I stopnia

Studia podyplomowe
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Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników do
promowania edukacji zdrowotnej i kształtowania zachowań prozdrowotnych, do pełnienia ról nie tylko promotora, ale i edukatora zdrowia
w różnych placówkach i instytucjach czy organizacjach, takich jak: apteki, gabinety dermatologiczno-kosmetyczne, gabinety medycyny estetycznej, fundacje o charakterze pomocy i opieki onkologicznej. Poszerzenie kompetencji zawodowych o zagadnienia z zakresu profilaktyki
i poradnictwa w kosmetologii pozwala na podniesienie jakości usług
na rynku kosmetycznym. Uczestnicy będą przygotowania do wejścia
w skład zespołów konsultacyjnych w ramach współpracy z lekarzami
różnych specjalności.
Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów kierunków studiów: zdrowie publiczne, kosmetologia, dietetyka, pielęgniarstwo oraz
wszystkich zainteresowanych problematyką profilaktyki i poradnictwa
kosmetologicznego.
Forma kształcenia:
weekendowa (co dwa tygodnie)

Odpłatność:
1600 zł/semestr

Czas trwania:
2 semestry

Wpisowe:
brak

NOWOŚĆ

PROFILAKTYKA I PORADNICTWO
W KOSMETOLOGII

RACHUNKOWOŚĆ
I PODATKI
Celem studiów jest przedstawienie uczestnikom szerokiej wiedzy
i umiejętności z zakresu uproszczonych form opodatkowania, podatków lokalnych i centralnych, parapodatków, prowadzenia ksiąg
rachunkowych. Po skończonych studiach uczestnicy będą potrafili
między innymi obsługiwać programy finansowo-księgowe, rozliczać
podmioty z tytułu podatku dochodowego i podatku VAT oraz wiele
innych czynności należących do kompetencji księgowego.
Studia przeznaczone są dla wszystkich absolwentów szkół wyższych
pragnących zdobyć, poszerzyć lub uaktualnić wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków. Kandydatami mogą być osoby, które chcą
się przebranżowić i nie mają wykształcenia ekonomicznego.
Forma kształcenia:
weekendowa (co dwa tygodnie)

Odpłatność:
1500 zł/semestr

Czas trwania:
2 semestry

Wpisowe:
brak

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej
studia I stopnia

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej
studia I stopnia

Studia podyplomowe
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ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM
I HIGIENĄ PRACY
Celem studiów jest przedstawienie uczestnikom wiedzy i nabycie przez
nich umiejętności w zakresie ergonomii oraz systemów bezpieczeństwa
i higieny pracy, w stopniu niezbędnym do samodzielnego kierowania
działami i projektami oraz wdrażania tych zagadnień w miejscu pracy,
zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.
Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, którzy chcą
pogłębić i wzbogacić swoją wiedzę o problematykę związaną z bezpieczeństwem i ochroną człowieka w środowisku pracy, a w szczególności dla osób pełniących kierownicze funkcje w służbach BHP, które nie
posiadają wyższego wykształcenia kierunkowego. Uczestnikami mogą
być również pracownicy przedsiębiorstw, w których obowiązkowe jest
powołanie służby BHP, osoby chcące przygotować się do pracy w tym
obszarze, nauczyciele oraz pracownicy prywatnych firm świadczących
usługi w zakresie BHP.
Forma kształcenia:
weekendowa (co dwa tygodnie)

Odpłatność:
1300 zł/semestr

Czas trwania:
2 semestry

Wpisowe:
brak

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej
studia I stopnia

ZARZĄDZANIE KADRAMI
I PRAWO PRACY
Celem studiów jest przedstawienie uczestnikom narzędzi przydatnych
w procesie zarządzania kadrami oraz aktualnej wiedzy z zakresu prawa
pracy. Udostępniana wiedza ma mieć wymiar wysoce praktyczny i być
przekazywana uczestnikom w formie skondensowanej, zrozumiałej i interesującej, a tym samym ułatwiającej wykorzystanie w codziennych działaniach z zakresu zarządzania kadrami. Celem studiów jest również wyjaśnienie wątpliwości uczestników oraz pomoc w rozwiązaniu nurtujących
ich problemów, a także nauczenie ich interpretacji przepisów z zakresu
prawa pracy i pokazanie im określonych mechanizmów, które pomogą
w samodzielnym rozwiązywaniu podobnych problemów w przyszłości.
Studia przeznaczone są dla wszystkich absolwentów szkół wyższych
pragnących zdobyć, poszerzyć lub uaktualnić wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i prawa pracy. Oferta skierowana jest
w szczególności do pracowników działów personalno-kadrowych,
doradców personalnych, przedsiębiorców i kadry menedżerskiej oraz
pracowników administracji publicznej, którzy są odpowiedzialni za
wdrażanie i stosowanie narzędzi kadrowych oraz zapisów prawa pracy.
Adresatami są również Ci, którzy zatrudniają obcokrajowców i stosują
zapisy europejskiego prawa pracy
Forma kształcenia:
weekendowa (co dwa tygodnie)

Odpłatność:
1500 zł/semestr

Czas trwania:
2 semestry

Wpisowe:
brak

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej studia I stopnia

Studia podyplomowe
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NOWOŚĆ

ZARZĄDZANIE
PROJEKTAMI
Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego zarządzania
projektami. Uczestnicy zostaną zapoznani z problematyką zarządzania
projektami w ujęciu funkcjonalnym, personalnym i instrumentalnym.
Kwestie praktyczne uzupełni wiedza teoretyczna, która konieczna jest,
aby zrozumieć istotę zarządzania projektami. Prezentowane nowoczesne metody i dobre praktyki zarządzania projektami pozwolą uczestnikom na zwiększenie efektywności realizowanych działań w przedsiębiorstwach. Głównymi kryteriami podejmowanych zagadnień są
aktualność i praktyczność.
Studia skierowane są do osób, które zaangażowane są w realizację
projektów. Utylitarnym walorem tych studiów jest możliwość wymiany doświadczeń oraz poznanie różnorodnych postępowań projektowych, dlatego też od kandydatów oczekuje się aktywnego udziału
w zajęciach. Studia skierowane są również do osób, które nie miały
wcześniej do czynienia z tą materią, a chciałby spróbować swoich sił
w zarządzaniu projektami.
Forma kształcenia:
weekendowa (co dwa tygodnie)

Odpłatność:
1600 zł/semestr

Czas trwania:
2 semestry

Wpisowe:
brak

ZARZĄDZANIE
W OCHRONIE ZDROWIA
Celem studiów jest przygotowanie kadr menedżerskich sytemu ochrony
zdrowia poprzez przekazanie obszernej wiedzy z zakresu zarządzania.
Studia przeznaczone są dla osób przygotowujących się do pełnienia
lub aktualnie sprawujących funkcje kierownicze w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach związanych ze
zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz wszystkich
zainteresowanych problematyką zarządzania w placówkach ochrony
zdrowia.
Forma kształcenia:
weekendowa (co dwa tygodnie)

Odpłatność:
1400 zł/semestr

Czas trwania:
2 semestry

Wpisowe:
brak

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej
studia I stopnia

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej
studia I stopnia

Studia podyplomowe
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