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STUDIA 
PODYPLOMOWE
szansą na lepszą przyszłość

Akademia Nauk Stosowanych 
w Koninie oferuje 21 kierunków 
studiów podyplomowych. 

Przyjęcie na studia nie wymaga 
zdawania egzaminów wstępnych, 
lecz następuje na podstawie 
złożonego podania.



STUDIA PODYPLOMOWE

DO 30.09.2022 r.

Podanie prawidłowych danych i wysłanie formula-
rza drogą elektroniczną jest równoznaczne z zapi-
saniem się na studia i zapewnia miejsce na wy-
branym kierunku.

Po 15 września 2022 r. zostanie przesłana 
na wskazany adres email informacja o liczbie 
zgłoszeń. W przypadku zebrania grupy przed w/w 
terminem kandydaci otrzymają informację o obo-
wiązku złożenia dokumentów. Termin składania 
dokumentów w formie papierowej - najpóźniej do 
30 września 2022 r.

Wymagane dokumenty:

    - podanie o przyjęcie na studia
    - kwestionariusz osobowy
    - odpis dyplomu ukończenia studiów
    - 1 fotografia legitymacyjna
    - ankieta dla kandydata 
       na studia podyplomowe

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane
są za pomocą formularza: 

Dokumenty do pobrania ze strony uczelni:
https://www.ans.konin.pl/zasady-rekrutacji-na-studia-podyplomowe  

czynny pn.-pt.
w godz. 10:00-14:00

63 249 72 34

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
Punkt rekrutacyjny, pok. nr 6 (parter)
ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin



Celem studiów jest zapoznanie uczestników z prawno-finansowymi 
aspektami funkcjonowania administracji, zaprezentowanie możli-
wości 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 pracowni-
ków i kadry wszystkich szczebli administracji samorządowej.

Forma kształcenia:
weekendowa 
(co dwa tygodnie)

Administracja samorządowa

Czas trwania:
2 semestry

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej 

studia I stopnia

Odpłatność:
1600 zł/semestr

Wpisowe:
brak

Celem studiów jest jak najlepsze podnoszenie kwalifikacji, wyposa-
żanie w kompetencje praktyczne i wspieranie potencjału nauczycieli 
wychowania fizycznego. Za sprawą angażujących wykładów, intere-
sujących zajęć i warsztatów program studiów tworzy szansę zdoby-
cia cennego uzupełnienia wykształcenia, które znacznie wpłynie na 
podniesienie zawodowej konkurencyjności. Studia uzupełnią umie-
jętności do prowadzenia atrakcyjnych i urozmaiconych zajęć 
wychowania fizycznego na każdym etapie edukacyjnym w każdych 
warunkach.

Studia przeznaczone są dla nauczycieli wychowania fizycznego.

Alternatyne formy
sportu i rekreacji

5

Forma kształcenia:
weekendowa 
(co dwa tygodnie)

Czas trwania:
2 semestry

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej 

studia I stopnia

Odpłatność:
1600 zł/semestr

Wpisowe:
brak



Celem studiów jest przekazanie uczestnikom specjalistycznej wiedzy 
z zakresu cyfryzacji postępowania administracyjnego oraz pogłębie-
nie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania prawa europej-
skiego w pracy urzędnika, a w szczególności metod praktycznego 
wykorzystania (poszukiwania i analizy) orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, którzy są 
zainteresowani pozyskaniem oraz usystematyzowaniem, wiedzy 
z obszaru cyfryzacji postępowania administracyjnego i prawa euro-
pejskiego oraz chcą nabyć praktyczne umiejętności w tym zakresie. 
Skierowane są również do osób, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje 
i nie posiadają wykształcenia i umiejętności praktycznych w zakresie 
cyfryzacji postępowania administracyjnego i prawa europejskiego. 

Akademia nowoszesnego
urzędnika [on-line]

Forma kształcenia:
weekendowa 
(co dwa tygodnie)

Czas trwania:
2 semestry

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej 

studia I stopnia

Odpłatność:
1600 zł/semestr

Wpisowe:
brak

Celem studiów jest przedstawienie uczestnikom najnowszych 
rozwiązań w zakresie budownictwa energooszczędnego oraz możli-
wości 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 związa-
nych z obsługą nieruchomości.

Budownictwo energooszczędne 
i alternatywne źródła energi

Forma kształcenia:
weekendowa 
(co dwa tygodnie)

Czas trwania:
2 semestry

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej 

studia I stopnia

Odpłatność:
1600 zł/semestr

Wpisowe:
brak
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Celem studiów jest przekazanie uczestnikom specjalistycznej wiedzy 
z obszaru controllingu operacyjnego i strategicznego oraz budżeto-
wania. Celem studiów jest również zapoznanie uczestników z teore-
tycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu con-
trollingu 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, rachun-
kowości 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. Skie-
rowane są one bowiem także do osób, które chcą zdobyć nowekwa-
lifikacje i nie posiadają wykształcenia i umiejętności praktycznych 
w zakresie controllingu.

Controlling w przedsiębiorstwie

Forma kształcenia:
weekendowa 
(co dwa tygodnie)

Czas trwania:
2 semestry

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej 

studia I stopnia

Odpłatność:
1600 zł/semestr

Wpisowe:
brak

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami doty-
czącymi 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 absolwen-
tów szkół wyższych chcących uzyskać wiedzę i kompetencje z obsza-
ru 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 coachin-
giem.

Doradztwo personalne 
i zawodowe z elemtami 
coachingu

Forma kształcenia:
weekendowa 
(co dwa tygodnie)

Czas trwania:
2 semestry

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej 

studia I stopnia

Odpłatność:
1500 zł/semestr

Wpisowe:
brak
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Celem studiów jest zapoznanie uczestników z alternatywnymi nurta-
mi 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 rów-
nież innowacyjny model relacji nauczyciel – uczeń. Studia mają cha-
rakter 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 chcą-
cych: zdobyć wiedzę i nabyć umiejętności i kompetencje związane 
 z pedagogiką planu daltońskiego, wzbogacić warsztat metodyczny 
o innowacyjne, twórcze podejścia związane z edukacją alternatyw-
ną, poznać nowatorskie strategie edukacyjne. Absolwenci będą 
przygotowani do pracy w przedszkolach i szkołach daltońskich bądź 
innych placówkach bazujących na założeniach niedyrektywnego 
oddziaływania edukacyjnego.

Edukacja alternatywna 
z elementami planu 
daltońskiego

Forma kształcenia:
weekendowa 
(co dwa tygodnie)

Czas trwania:
2 semestry

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej 

studia I stopnia

Odpłatność:
1500 zł/semestr

Wpisowe:
brak

Celem studiów jest nabycie przez uczestników kompetencji inspek-
tora 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 faktycz-
nych (biznesowych, organizacyjnych) i implementowania tych 
wymagań u administratora danych oraz podstawowej wiedzy 
o współczesnych metodach technicznych i organizacyjnych ochro-
ny prywatności.

Studia przeznaczone są dla osób, które zamierzają podjąć funkcję 
inspektora ochrony danych lub będą do niej powołane, a także pra-
cowników firm, urzędników, radców prawnych, adwokatów świad-
czących 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.

Inspektor 
ochrony danych

Forma kształcenia:
weekendowa 
(co dwa tygodnie)

Czas trwania:
2 semestry

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej 

studia I stopnia

Odpłatność:
1700 zł/semestr

Wpisowe:
brak
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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. Uczest-
nicy nabędą także umiejętności związane  z planowaniem, organiza-
cją, promocją wydarzeń artystycznych i kulturalnych o różnej skali. 
Studia ealizowane 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.

Komunikacja
artystyczna

Forma kształcenia:
weekendowa 
(co dwa tygodnie)

Czas trwania:
2 semestry

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej 

studia I stopnia

Odpłatność:
1500 zł/semestr

Wpisowe:
brak

Celem studiów jest umożliwienie nauczycielom posiadający pełne 
uprawnienia (merytoryczne i pedagogiczne) do nauczania przed-
miotów niejęzykowych, w języku angielskim na wszystkich etapach 
edukacji. 

Studia przeznaczone dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyj-
nych posiadający pełne uprawnienia (merytoryczne i pedagogicz-
ne) do nauczania przedmiotów niejęzykowych oraz nauczyciele aka-
demiccy oraz doktoranci planujący wykładać lub doskonalić umie-
jętności związane z nauczaniem niejęzykowych przedmiotów kształ-
cenia akademickiego w języku angielskim.

Kształcenie przedmiotowe 
w języku angielskim

Forma kształcenia:
weekendowa 
(co dwa tygodnie)

Czas trwania:
2 semestry

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej 

studia I stopnia

Odpłatność:
1700 zł/semestr

Wpisowe:
brak
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Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom spe-
cjalistycznej wiedzy z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchem 
dostaw. Studia podyplomowe pozwolą uczestnikom na przybliżenie 
praktycznych i teoretycznych aspektów z obszaru zarządzania prze-
pływami 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.

Logistyka i zarządzanie 
łańcuchem dostaw

Forma kształcenia:
weekendowa 
(co dwa tygodnie)

Czas trwania:
2 semestry

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej 

studia I stopnia

Odpłatność:
1600 zł/semestr

Wpisowe:
brak

Głównym celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy teore-
tycznej, jak i jej kompleksowego, praktycznego zastosowania z zakre-
su 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 zarzą-
dzająca, 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.

Metody analizy danych 
w administracji i biznesie

Forma kształcenia:
weekendowa 
(co dwa tygodnie)

Czas trwania:
2 semestry

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej 

studia I stopnia

Odpłatność:
1600 zł/semestr

Wpisowe:
brak
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Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom profesjonalnej wiedzy 
w zakresie efektywnego zarządzania jednostkami sektora publiczne-
go 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 współpracu-
jących z administracją.

Organizacja i zarządzanie 
w sektorze publicznym

Forma kształcenia:
weekendowa 
(co dwa tygodnie)

Czas trwania:
2 semestry

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej 

studia I stopnia

Odpłatność:
1600 zł/semestr

Wpisowe:
brak

Celem studiów jest zapoznanie uczestników studiów podyplomo-
wych z filarami koncepcji Lean Manufacturing. W trakcie studiów 
zostanie przedstawiona współczesna wiedza dotycząca podstawo-
wych narzędzi tej koncepcji oraz umiejętność zastosowania tej 
wiedzy podczas rozwiązywania konkretnych problemów praktycz-
nych, których wspólnym celem jest dążenie do zmniejszenia kosztów 
funkcjonowania firmy. 

Po zakończeniu studiów uczestnik przygotowany jest do pełnienia 
funkcji leadera wdrożenia koncepcji Lean Manufacturing. Problem 
minimalizacji kosztów w każdej jednostce organizacyjnej jest priory-
tetem każdej organizacji. Z tego względu studia przeznaczone są dla 
szerokiego grona pracowników firm produkcyjnych, usługowych, 
a także administracji publicznej, którzy zainteresowani są uspraw-
nieniem działalności organizacji. 

Oszczędne wytwarzanie
(lean manufacturing)

Forma kształcenia:
weekendowa 
(co dwa tygodnie)

Czas trwania:
2 semestry

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej 

studia I stopnia

Odpłatność:
1600 zł/semestr

Wpisowe:
brak
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Celem studiów podyplomowych jest zaoferowanie najwyższej jako-
ści kształcenia z zakresu poradnictwa dietetycznego przygotowują-
cego 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 żywie-
niowy i promować zdrowy styl życia. 

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

Poradnictwo dietetyczne

Forma kształcenia:
weekendowa 
(co dwa tygodnie)

Czas trwania:
2 semestry

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej 

studia I stopnia

Odpłatność:
1500 zł/semestr

Wpisowe:
brak

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników do 
promowania edukacji zdrowotnej i kształtowania zachowań proz-
drowotnych, 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 pod-
niesienie 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.

Pro�laktyka
i poradnictwo w kosmetologi

Forma kształcenia:
weekendowa 
(co dwa tygodnie)

Czas trwania:
2 semestry

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej 

studia I stopnia

Odpłatność:
1700 zł/semestr

Wpisowe:
brak
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Celem studiów jest przedstawienie uczestnikom szerokiej wiedzy 
i umiejętności z zakresu uproszczonych form opodatkowania, podat-
ków 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. 

Rachunkowość i podatki

Forma kształcenia:
weekendowa 
(co dwa tygodnie)

Czas trwania:
2 semestry

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej 

studia I stopnia

Odpłatność:
1600 zł/semestr

Wpisowe:
brak

Celem studiów jest przedstawienie uczestnikom wiedzy i nabycie 
przez nich umiejętności w zakresie ergonomii oraz systemów bezpie-
czeństwa i higieny pracy, w stopniu niezbędnym do samodzielnego 
kierowania działami i projektami oraz wdrażania tych zagadnień 
w miejscu pracy, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami praw-
nymi.

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 służ-
bach BHP, które nie posiadają wyższego wykształcenia kierunkowe-
go. Uczestnikami mogą być również pracownicy przedsiębiorstw, 
w których obowiązkowe jest powołanie służby BHP, osoby chcące 
przygotować się do pracy w tym obszarze, nauczyciele oraz pracow-
nicy prywatnych firm świadczących usługi w zakresie BHP

Zarządzanie bezpieczeństwem 
i higieną pracy

Forma kształcenia:
weekendowa 
(co dwa tygodnie)

Czas trwania:
2 semestry

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej 

studia I stopnia

Odpłatność:
1500 zł/semestr

Wpisowe:
brak
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Celem studiów jest przedstawienie uczestnikom narzędzi przydat-
nych w procesie zarządzania kadrami oraz aktualnej wiedzy z zakre-
su prawa pracy. Udostępniana wiedza ma mieć wymiar wysoce 
praktyczny i być przekazywana uczestnikom w formie skondenso-
wanej, zrozumiałej i interesującej, a tym samym ułatwiającej wyko-
rzystanie 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 poka-
zanie im określonych mechanizmów, które pomogą w samodziel-
nym 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.

Zarządzanie kadrami 
i prawo pracy

Forma kształcenia:
weekendowa 
(co dwa tygodnie)

Czas trwania:
2 semestry

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej 

studia I stopnia

Odpłatność:
1600 zł/semestr

Wpisowe:
brak

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom spe-
cjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego zarządza-
nia projektami. Uczestnicy zostaną zapoznani z problematyką zarzą-
dzania projektami w ujęciu funkcjonalnym, personalnym i instru-
mentalnym. Kwestie praktyczne uzupełni wiedza teoretyczna, która 
konieczna jest, aby zrozumieć istotę zarządzania projektami. Prezen-
towane 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 wymia-
ny doświadczeń oraz poznanie różnorodnych postępowań projekto-
wych, 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.

Zarządzanie projektami

Forma kształcenia:
weekendowa 
(co dwa tygodnie)

Czas trwania:
2 semestry

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej 

studia I stopnia

Odpłatność:
1700 zł/semestr

Wpisowe:
brak
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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 związa-
nych ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz 
wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w placów-
kach ochrony zdrowia

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Forma kształcenia:
weekendowa 
(co dwa tygodnie)

Czas trwania:
2 semestry

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej 

studia I stopnia

Odpłatność:
1500 zł/semestr

Wpisowe:
brak
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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 
SPECJALISTYZNE

OD 27.06.2022 r.
DO 18.09.2022 r.

Kandydat musi posiadać kwalifikacje określone dla 4 pozio-
mu Polskiej Ramy Kwalifikacji:
    • ukończone technikum lub szkoła policealna, albo ukoń  
 czona branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin   
 potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie, lub
    • świadectwo dojrzałości*.

(kopia świadectwa dojrzałości* - oryginał do wglądu, foto-
grafia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wyda-
waniu 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 styli-
zacja wymagane jest zaświadczenie lekarskie wydane przez 
lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podję-
cia kształcenia specjalistycznego.

*) Uwaga! W chwili przyjęcia na kształcenie specjalistyczne 
NIE JEST WYMAGANA MATURA. Kandydaci na etapie rekruta-
cji składają wówczas świadectwo potwierdzające ukończe-
nie szkoły ponadpodstawowej (średniej).W przypadku 
dostarczenia świadectwa dojrzałości w trakcie trwania 
kształcenia uczestnik otrzyma świadectwo dyplomowane-
go specjalisty. Uczestnik bez matury otrzymuje zaświadcze-
nie o uczestnictwie w kształceniu specjalistycznym.

Warunkiem rozpoczęcia kształcenia specjalistycznego 
przez uczestnika jest zawarcie umowy o warunkach odpłat-
ności oraz złożenie potwierdzenia wniesienia opłaty. Możli-
wość dalszego kształcenia: Absolwent może kontynuować 
naukę na studiach pierwszego stopnia. W przypadku podję-
cia studiów w dyscyplinie zbieżnej z ukończonym kształce-
niem specjalistycznych, część uzyskanych efektów może 
zostać uznana przez Uczelnię.

Dokumenty do pobrania ze strony uczelni:
https://www.ans.konin.pl/dokumenty-rekrutacyjne-kszt-spec 

czynny pn.-pt.
w godz. 10:00-14:00

63 249 72 34

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
Punkt rekrutacyjny, pok. nr 6 (parter)
ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane 
są poprzez formularz: 

Warunkiem przyjęcia jest złożenie
 kompletu dokumentów:



Celem kształcenia specjalistycznego jest wszechstronne, praktyczne 
przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych (świetlice, kluby, ogniska), domach 
kultury, organizacjach samorządowych, pozarządowych (stowarzy-
szenia, fundacje) oraz podmiotach sektora prywatnego, zajmują-
cych 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 umożliwia-
jące profesjonalne organizowanie działalności z zakresu animacji 
czasu wolnego dla różnych grup wiekowych, co wiąże się z możliwo-
ścią wykonywania nowego zawodu.

Animator czasu wolnego

Forma kształcenia:
popołudniowo-
weekendowa

Czas trwania:
3 semestry

Warunki rekrutacji:
ukończona szkoła średnia
 (w procesie rekrutacji nie 

jest wymagana matura)

Odpłatność:
320 zł miesięcznie

 (3 semestry – 15 miesięcy)

Wpisowe:
brak

Celem kształcenia specjalistycznego jest wszechstronne, praktyczne 
przygotowanie uczestników do realizacji zadań z zakresu bezpie-
czeństwa i systemów ochrony, w tym: zarządzania bezpieczeństwem 
(instytucje ochrony osób i mienia), administracji porządku publicz-
nego 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 spe-
cjalistycznych uzbrojonych formacjach ochronnych (SUFO) lub na 
stanowiskach w administracji publicznej i samorządowej, związa-
nych z bezpieczeństwem (ochrona informacji niejawnych i danych 
osobowych, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i sprawy obron-
ne), co wiąże się z możliwością wykonywania nowego zawodu.

Bezpieczeństwo i systemy 
ochrony

Forma kształcenia:
popołudniowo-
weekendowa

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej 

studia I stopnia
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Uzyskane kwalifikacje
dyplomowany 
specjalista – animator 
czasu wolnego 

Czas trwania:
3 semestry

Odpłatność:
320 zł miesięcznie

 (3 semestry – 15 miesięcy)

Wpisowe:
brak

Uzyskane kwalifikacje
dyplomowany specjalista 
do spraw bezpieczeństwa 
i systemów ochrony 



Celem kształcenia specjalistycznego jest przygotowanie uczestni-
ków 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 zaintereso-
wanych 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.

Doradztwo dietetyczne

Forma kształcenia:
popołudniowo-
weekendowa

Czas trwania:
3 semestry

Warunki rekrutacji:
ukończona szkoła średnia
 (w procesie rekrutacji nie 

jest wymagana matura)

Odpłatność:
320 zł miesięcznie

 (3 semestry – 15 miesięcy)

Wpisowe:
brak

Celem kształcenia specjalistycznego jest przekazanie uczestnikom 
kluczowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu nowo-
czesnych zasad gospodarki magazynowej, w tym logistyki magazy-
nowej 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 magazy-
niera oraz dysponenta materiałowego w magazynach i centrach 
dystrybucji.

Gospodarka magazynowa

Forma kształcenia:
popołudniowo-
weekendowa

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej 

studia I stopnia
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Uzyskane kwalifikacje
dyplomowany specjalista 
do spraw doradztwa 
dietetycznego 

Czas trwania:
3 semestry

Odpłatność:
320 zł miesięcznie

 (3 semestry – 15 miesięcy)

Wpisowe:
brak

Uzyskane kwalifikacje
dyplomowany specjalista 
do spraw gospodarki 
magazynowej  



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 pra-
cowników.

Kadry i płace

Forma kształcenia:
popołudniowo-
weekendowa

Czas trwania:
3 semestry

Warunki rekrutacji:
ukończona szkoła średnia
 (w procesie rekrutacji nie 

jest wymagana matura)

Odpłatność:
320 zł miesięcznie

 (3 semestry – 15 miesięcy)

Wpisowe:
brak

Celem kształcenia specjalistycznego jest wszechstronne, praktyczne 
przygotowanie uczestników do prowadzenia działalności związanej 
z marketingiem w mediach społecznościowych, który ma inną spe-
cyfikę 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 spo-
łecznościowe w swoich strategiach marketingowych. Ponadto będą 
przygotowani do podjęcia własnej działalności gospodarczej w tej 
przyszłościowej branży skutecznej sprzedaży towarów 
i usług.

Marketing w mediach 
społecznościowych

Forma kształcenia:
popołudniowo-
weekendowa

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej 

studia I stopnia
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Uzyskane kwalifikacje
dyplomowany 
specjalista do spraw 
kadr i płac 

Czas trwania:
3 semestry

Odpłatność:
320 zł miesięcznie

 (3 semestry – 15 miesięcy)

Wpisowe:
brak

Uzyskane kwalifikacje
dyplomowany specjalista do 
spraw marketingu w 
mediach społecznościowych  



Celem kształcenia specjalistycznego jest przygotowanie uczestni-
ków do montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz syste-
mów służących zastosowaniu OZE. Uczestnicy nabędą wiedzę 
i umiejętności niezbędne do projektowania instalacji fotowoltaicznej, 
doboru pomp ciepła, montażu i eksploatacji poszczególnych syste-
mów odnawialnych źródeł energii. 

Kształcenie specjalistyczne przeznaczone jest dla osób, które chcą 
posiąść wiedzę i zdobyć umiejętności oraz kompetencje umożliwia-
jące 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. 

Odnawialne źródła energii

Forma kształcenia:
popołudniowo-
weekendowa

Czas trwania:
3 semestry

Warunki rekrutacji:
ukończona szkoła średnia
 (w procesie rekrutacji nie 

jest wymagana matura)

Odpłatność:
320 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 tera-
pii zajęciowej, podmiotach organizacyjnych systemu pomocy spo-
łecznej oraz organizacjach pozarządowych zajmujących się statuto-
wą 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.

Terapia środowiskowa 
i zajęciowa

Forma kształcenia:
popołudniowo-
weekendowa

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej 

studia I stopnia
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Uzyskane kwalifikacje
dyplomowany specjalista 
technolog do spraw 
odnawialnych źródeł energii

Czas trwania:
3 semestry

Odpłatność:
320 zł miesięcznie

 (3 semestry – 15 miesięcy)

Wpisowe:
brak

Uzyskane kwalifikacje
dyplomowany specjalista 
do spraw terapii 
środowiskowej i zajęciowej  



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 sprawno-
ści fizycznej. Będzie mógł pracować zarówno w klubie fitness oraz 
samodzielnie jako trener personalny. 

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

Trener personalny

Forma kształcenia:
popołudniowo-
weekendowa

Czas trwania:
3 semestry

Warunki rekrutacji:
ukończona szkoła średnia
 (w procesie rekrutacji nie 

jest wymagana matura)

Odpłatność:
320 zł miesięcznie

 (3 semestry – 15 miesięcy)

Wpisowe:
brak

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

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

Wizaż i stylizacja

Forma kształcenia:
popołudniowo-
weekendowa

Warunki rekrutacji:
ukończone co najmniej 

studia I stopnia
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Uzyskane kwalifikacje
dyplomowany specjalista 
– trener personalny

Czas trwania:
3 semestry

Odpłatność:
320 zł miesięcznie

 (3 semestry – 15 miesięcy)

Wpisowe:
brak

Uzyskane kwalifikacje
dyplomowany specjalista 
do spraw wizażu i stylizacji  



KURSY 
I SZKOLENIA

Zdrowie, sport i uroda

Kursy: 
    
 1. Masaż klasyczny
    2. Podstawy zdrowego żywienia, suplemen-  
  tacji i dietoprofilaktyki chorób
    3. Makijaż I stopnia
    4. Makijaż kobiety dojrzałej z elementami 
  stylizacji brwi
    5. Technika wykonywania marokańskiej henny   
  pudrowej i laminacji brwi
    6. Stylizacja paznokci

Szkolenia: 
    
 1. Metodyka nauczania i doskonalenia treningu   
  funkcjonalnego, kalisteniki i street workout
    2. Metodyka nauczania trójboju siłowego
    3. Modelowanie kobiecej sylwetki
    4. Podstawowa suplementacja sportowca

Biznes i rozwój osobisty

Szkolenia: 
   
  1. Rozmowa oceniająco-dyscyplinująca.   
     Metody i narzędzia dla menedżerów 
  [on-line] 
    2. Warsztat menedżerski – zarządzanie    
     przez coaching
    3. Zarządzanie konfliktem w zespole 
  [on-line] 
    4. Zarządzanie stresem [on-line] 

Zapisz się!
formularz zgłoszeniowy:

https://www.ans.konin.pl/ksztalcenie-specjalistyczne-rekrutacja
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Szkolenia: 
   
  1. Rozmowa oceniająco-dyscyplinująca.   
     Metody i narzędzia dla menedżerów 
  [on-line] 
    2. Warsztat menedżerski – zarządzanie    
     przez coaching
    3. Zarządzanie konfliktem w zespole 
  [on-line] 
    4. Zarządzanie stresem [on-line] 
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Edukacja i języki obce

Kursy:
    
 1. Ekologia akustyczna – szanse i wyzwania

Szkolenia: 
   
 1. Warsztat komunikacyjny – język niemiecki
  biznesu
    2. Warsztat fonetyczny - wymowa niemiecka
    3. Warsztat fonetyczny z języka angielskiego –   
  wymowa brytyjska
    4. Warsztat fonetyczny z języka angielskiego –   
  wymowa amerykańska
    5. Warsztat komunikacyjny – język angielski 
  biznesu
    6. Ach, żeby mu się chciało tak, jak mu się nie chce  
  wyzwalanie postawy proaktywnej
    7. Jak podążać za uczniem realizując 
  cele edukacyjne? 
  Praktyczne zastosowanie Planu Daltońskiego
    8. Rola nauczyciela oraz aranżacja przestrzeni 
  w Planie Daltońskim
    9. Praca z dzieckiem zdolnym
    10. Zawód nauczyciel – w poszukiwaniu 
  nowej motywacji do pracy
    11. Zrywanie etykiety. Jak uwolnić dziecko 
  od ograniczającej roli [on-line] 

Wsparcie społeczne, pro�laktyka i terapia

Kursy: 
    
 1. Praca z osobą doświadczającą przemocy 
    2. Profilaktyka i terapia dziecka w wieku przed  
  szkolnym 

Szkolenia: 
   
  1. Diagnoza i wsparcie psychologiczne dziecka   
  wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny
    2. Lepiej dmuchać na zimne – profilaktyka 
  uzależnień
    3. Prawa człowieka i ich ochrona
    4. Prawa człowieka i ich ochrona
    5. Zarządzanie i organizacja usług społecznych   
  [szkolenie specjalistyczne – tryb hybrydowy] 
    6. Opracowywanie i realizacja indywidualnych   
  planów usług społecznych [szkolenie 
  specjalistyczne – tryb hybrydowy] 
    7. Organizacja społeczności lokalnej [szkolenie   
  specjalistyczne – tryb hybrydowy] 
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Kursy:
    
 1. Ekologia akustyczna – szanse i wyzwania

Szkolenia: 
   
 1. Warsztat komunikacyjny – język niemiecki
  biznesu
    2. Warsztat fonetyczny - wymowa niemiecka
    3. Warsztat fonetyczny z języka angielskiego –   
  wymowa brytyjska
    4. Warsztat fonetyczny z języka angielskiego –   
  wymowa amerykańska
    5. Warsztat komunikacyjny – język angielski 
  biznesu
    6. Ach, żeby mu się chciało tak, jak mu się nie chce  
  wyzwalanie postawy proaktywnej
    7. Jak podążać za uczniem realizując 
  cele edukacyjne? 
  Praktyczne zastosowanie Planu Daltońskiego
    8. Rola nauczyciela oraz aranżacja przestrzeni 
  w Planie Daltońskim
    9. Praca z dzieckiem zdolnym
    10. Zawód nauczyciel – w poszukiwaniu 
  nowej motywacji do pracy
    11. Zrywanie etykiety. Jak uwolnić dziecko 
  od ograniczającej roli [on-line] 

Technika i technologia

Kursy:
    
 1. Instalator pomp ciepła i klimatyzacji
 2. Lutowanie twarde miedzi
 3. Specjalista webmaster
 4. Spawanie metodą MAG 135

Szkolenia: 
   
 1. Rozmowa oceniajco -dyscyplinująca. 
    Metody i narzędzia dla menedżerów [on-line]

    



Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności 
z zakresu podstaw masażu klasycznego i stosowania technik masażu. Kurs 
kierowany jest do: osób zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności 
z zakresu masażu, osób zainteresowanych podjęciem nauki na kierunkach 
związanych z problematyką zdrowotną, kosmetyczek, nauczycieli wycho-
wania fizycznego. Problematyka kursu obejmuje, m.in.: podstawy teoretycz-
ne masażu, anatomiczne i fizjologiczne podstawy stosowania masażu, 
techniki masażu klasycznego, metodykę i zajęcia praktyczne dotyczące: 
masażu grzbietu, kończyn dolnych i górnych, powłok brzusznych.

Celem kursu jest przedstawienie i omówienie najważniejszych zagadnień 
związanych z podstawami zdrowego żywienia. Scharakteryzowana zostanie 
rola podstawowych składników pokarmowych  oraz witamin i  składników 
mineralnych, a także innych składników zawartych w żywności -  zarówno 
prozdrowotnych i  antyzdrowotnych. Kurs adresowany jest do wszystkich 
osób chcących pogłębić wiedzę na tematy związane ze zdrowym sposo-
bem żywienia, suplementacją oraz dietoprofilaktyką chorób dietozależ-
nych, w szczególności układu krążenia oraz nowotworowych. W  ramach 
kursu przedstawione zostaną, m.in. następujące zagadnienia:rola białek, 
tłuszczów i węglowodanów w żywieniu człowieka,wpływ witamin i składni-
ków mineralnych na zdrowie (objawy niedoborów, nadmiernego spożycia, 
źródła w żywności), zalecane techniki kulinarne, dietoprofilaktyka chorób 
układu krążenie oraz nowotworowych, suplementacja człowieka zdrowego
i chorego. 

Celem kursu jest nabycie przez uczestników podstawowych umiejętności 
stosowania technik profesjonalnego makijażu. Kurs kierowany jest do osób 
chcących zdobyć wiedzę i umiejętności z podstaw makijażu. Szczególnie 
adresowany jest do: makijażystów, kosmetologów, fryzjerów, techników 
usług kosmetycznych oraz zainteresowanych osób, które do tej pory nie 
były związane z branżą beauty. Program kursu obejmuje, m.in. zagadnienia: 
warsztat i higiena pracy wizażysty, omówienie specyfiki pędzli, akcesoriów
 i kosmetyków do makijażu, teoria barw – krąg kolorów, typy cery, zasady 
pielęgnacji – dobór i zastosowanie odpowiednich kosmetyków,analiza 
budowy kształtu twarzy – technika modelowania na sucho wraz z rozświe-
tleniem, makijaż dzienny flash – techniką spotlight, analiza budowy kształtu 
oka, techniki wykonania: makijażu dziennego,makijażu na szczególne 
okazje, makijażu wieczorowego. 

Celem kursu jest nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności 
wykonywania makijażu odmładzającego i niwelującego defekty skóry. Kurs 
kierowany jest do początkujących wizażystów, chcących zdobyć dodatko-
we umiejętności z zakresu makijażu profesjonalnego oraz dla wizażystów, 
którzy pragną uaktualnić i wzbogacić swoja wiedzę i umiejętności o proble-
matykę makijażu kobiety dojrzałej. Program kursu obejmuje zagadnienia: 
charakterystyka makijażu kobiety dojrzałej, zasady makijażu kobiety dojrza-
łej: korekta i neutralizacja niedoskonałości skóry, formy utrwalania makijażu, 
kolorystyka w makijażu, podkłady i fixery dostosowane do cery, dobór maki-
jażu do typu urody i oczekiwań klientki, etapy wykonania makijażu krok po 
kroku – pokaz, zajęcia praktyczne.

    1. Kurs: Masaż klasyczny 

   (60 godzin; odpłatność: 1200 zł)

4. Kurs: Podstawy zdrowego żywienia, suplementacji 
i dietoprofilaktyki chorób 

(32 godziny, odpłatność: 800 zł)

3. Kurs: Makijaż I stopnia 

(16 godzin; odpłatność: 400 zł)

2. Kurs: Makijaż kobiety dojrzałej z elementami stylizacji brwi 

(10 godzin; odpłatność: 300 zł)
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Kursy i szkolenia

I Zdrowie, sport i uroda



Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności doty-
czących projektowania organizacji i realizacji treningów funkcjonalnych, 
kalisteniki i street workout. Szkolenie adresowane jest do wszystkich zainte-
resowanych nabyciem wiedzy i umiejętności związanych z  treningiem 
funkcjonalnym, kalisteniką i street workout. Szkolenie obejmuje teoretyczne 
i praktyczne aspekty dotyczące: podstaw treningu funkcjonalnego, pod-
staw kalisteniki, podstaw street workout, zasad dotyczących programowa-
nia treningów  w oparciu o treningi funkcjonalne, kalisteniczne i  street 
workout.

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności doty-
czących prawidłowych, bezpiecznych i efektywnych  technik wykonywania 
bojów – przysiadu, wyciskania w leżeniu, martwego ciągu oraz zasad orga-
nizacji i realizacji treningu nakierowanego na poprawę wyników w trójboju 
siłowym. Szkolenie adresowane jest do wszystkich zainteresowanych naby-
ciem wiedzy i umiejętności związanych z trójbojem siłowym, osób chcących 
poprawić umiejętności techniczne związane z tą dyscypliną oraz do trene-
rów personalnych, instruktorów, nauczycieli wychowania fizycznego chcą-
cych włączać elementy trójboju siłowego do projektowanych przez siebie 
zajęć. Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty dotyczące: 
przysiadów, wyciskania leżąc, martwego ciągu, zasad dotyczących progra-
mowania treningu w trójboju siłowym.

7. Szkolenie: Metodyka nauczania i doskonalenia treningu 
funkcjonalnego, kalisteniki i street workout 

(30 godzin; odpłatność: 700 zł)

8. Szkolenie: Metodyka nauczania trójboju siłowego 

(20 godzin; odpłatność: 600 zł)

Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności technik upiększa-
nia oprawy oka i korygowania niedoskonałości. Kurs kierowany jest do 
kosmetologów, techników usług kosmetycznych, fryzjerów, makijażystów 
i  stylistów oraz dla osób chcących nabyć umiejętności upiększania brwi. 
Program kursu obejmuje zagadnienia: budowa anatomiczna rzęs, fazy 
wzrostu włosa, zasady BHP w gabinecie kosmetycznym, metody stylizacji 
rzęs i brwi, omówienie zabiegu lifting, laminowanie rzęs i brwi, przedstawie-
nie sposobów koloryzacji łuku brwiowego,omówienie henny pudrowej brwi 
(marokańską), przygotowanie stanowiska pracy, technika wykonania 
stylizacji oprawy oka: lifting, laminowanie rzęs i brwi, wykonanie zabiegu 
lifting, laminowanie rzęs i brwi, wykonanie pomiaru i geometrii brwi, dobór 
kolory henny pudrowej do klientki, wykonanie henny pudrowej brwi wraz 
z regulacją.

Celem kursu  jest nabycie przez uczestników wiedzy oraz umiejętności prak-
tycznych niezbędnych do wykonywania usług stylizacji paznokci. Kurs prze-
znaczony jest  zarówno dla osób początkujących, które rozpoczynają pracę 
kosmetyczną z  paznokciami, jak również dla osób średniozaawansowa-
nych, pragnących udoskonalić i poszerzyć swoją wiedzę i  kompetencje. 
Program kursu obejmuje zagadnienia: higiena pracy: antyseptyka, dezyn-
fekcja, sterylizacja, choroby paznokci, budowa naturalnego paznokcia, 
budowa przedłużanego paznokcia: migdał, oval, kwadrat, prawidłowe pod-
kładanie szablonu/formy, prawidłowe docięcie szablonu, prawidłowa 
aplikacja produktów oraz ich kolejność, praca frezarką/cążkami,french 
malowany/praca coverem.

5. Kurs: Technika wykonywania marokańskiej henny pudrowej
i laminacji brwi 

(16 godzin, odpłatność: 500 zł)

6. Kurs: Stylizacja paznokci 

(16 godzin; odpłatność: 400 zł)
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Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności doty-
czących technik treningowych i ich efektywności w modelowaniu kobieciej 
sylwetki. Szkolenie adresowane jest do kobiet zainteresowanych kształto-
waniem własnej sylwetki za sprawą aktywności fizycznej oraz do trenerów 
personalnych i instruktorów chcących nabyć aktualną wiedzę i umiejętno-
ści metodyczne związane z planowaniem i realizacją jednostek treningo-
wych dla kobiet.Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty takich 
zagadnień, jak: podstawowe ćwiczenia dla kobiet, najczęściej popełniane 
błędy podczas treningu, programowanie treningu dla kobiet.

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności doty-
czących bezpiecznej i efektywnej suplementacji stosowanej przez sportow-
ców. Szkolenie adresowane jest do osób aktywnie, wyczynowo lub amator-
sko, uprawiających różne dyscypliny sportowe oraz dla wszystkich tych, 
którzy chcą nabyć bądź zwiększyć wiedzę na temat najnowszych osiągnięć 
związanych z suplementacją sportową. Szkolenie obejmuje teoretyczne i 
praktyczne aspekty takich zagadnień, jak: suplementacja przed treningiem, 
białka, węglowodany, suplementancja ziołami, pozytywne i negatywne 
skutki suplementacji.

9. Szkolenie: Modelowanie kobiecej sylwetki

(16 godzin; odpłatność: 400 zł)

10. Szkolenie: Podstawowa suplementacja sportowca

(16 godzin; odpłatność: 400 zł)
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2. Edukacja i języki obce

Celem kursu jest przedstawienie i omówienie najważniejszych zagadnień 
związanych z ekologią akustyczną. W szczególności poruszone zostaną 
zagadnienia dotyczące: hałasu, dźwiękowych zanieczyszczeń, projektowa-
nia akustycznego, ciszy oraz sposobów oddziaływania dźwięku w przestrze-
niach publicznych. Kurs adresowany jest do wszystkich osób chcących 
pogłębić wiedzę na tematy związane z ekologią, sztuką dźwięku, a także 
przedefiniować tradycyjne schematy myślenia o hierarchii zmysłowości we 
współczesnym świecie. W ramach kursu podjęte zostaną, m.in. następujące 
tematy: cisza i hałas jako jedne z podstawowych elementów doświadcza-
nia współczesności, pejzaż dźwiękowy jako element przyrodniczych i kultu-
rowych krajobrazów, spacery dźwiękowe jako forma eksploracji poza-wizu-
alnych doświadczeń zmysłowych w  perspektywie edukacji artystycznej, 
akustyczne projektowanie przestrzeni miejskich, pozamuzyczne, dźwiękowe 
realizacje artystyczne, ekologia akustyczna jako element globalnego 
myślenia ekologicznego.

1. Kurs: ,,Ekologia akustyczna – szanse i wyzwania’’ [on-line] 

(18 godzin, odpłatność: 500 zł)



Celem szkolenia jest poprawa umiejętności komunikowania się 
w języku niemieckim biznesu. W jego trakcie omówione zostanie specjali-
styczne słownictwo z zakresu biznesu oraz najważniejsze środki wyrazu 
w wybranych aspektach i grupach tematycznych. Przeprowadzone pod-
czas szkolenia ćwiczenia będą miały na celu praktyczne opanowanie 
języka niemieckiego biznesu. Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób 
uczących się oraz już posługujących się językiem niemieckim, które chciały-
by pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie języka biznesu. Główny-
mi adresatami są studenci oraz osoby dorosłe wykorzystujące język 
niemiecki w swojej pracy. Szkolenie obejmuje zagadnienia: korespondencja 
handlowa, przebieg transakcji biznesowych – terminologia w języku 
niemieckim, formułowanie zapytań biznesowych, sporządzanie ofert 
handlowych, pisma reklamacyjne, umowy handlowe w języku niemieckim.

2. Szkolenie: ,,Warsztat komunikacyjny – język niemiecki 
biznesu’’ 

(20 godzin, odpłatność: 400 zł)

Celem szkolenia jest poprawa jakości komunikowania się w języku niemiec-
kim w zakresie wymowy. W jego trakcie omówione zostaną najważniejsze 
cechy wymowy niemieckiej w aspekcie segmentalnym i suprasegmental-
nym oraz różnice pomiędzy wymową polską a niemiecką. Przeprowadzone 
podczas szkolenia ćwiczenia będą miały na celu praktyczne opanowanie 
poprawnej wymowy niemieckiej. Szkolenie adresowane jest do wszystkich 
osób uczących się oraz już posługujących się językiem niemieckim, które 
chciałyby skorygować lub pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie 
wymowy. Głównymi adresatami są uczniowie ostatnich klas szkół podsta-
wowych, uczniowie szkół średnich, studenci oraz osoby dorosłe wykorzystu-
jące język niemiecki w swojej pracy. Tematyka szkolenia: omówienie apara-
tu mowy człowieka, zasady artykulacji dźwięków, różnice między systemem 
dźwiękowym języka polskiego i języka niemieckiego, elementy i cechy 
prozodyczne języka niemieckiego – ćwiczenia, system głoskowy języka 
niemieckiego – ćwiczenia.

3. Szkolenie: ,,Warsztat fonetyczny - wymowa niemiecka’’

(20 godzin, odpłatność: 400 zł)

Celem szkolenia jest poprawa jakości komunikowania się w języku angiel-
skim w zakresie wymowy. W jego trakcie omówione zostaną najważniejsze 
cechy wymowy brytyjskiej w aspekcie segmentalnym i  suprasegmental-
nym oraz różnice pomiędzy wymową brytyjską a amerykańską. Przeprowa-
dzone podczas szkolenia ćwiczenia będą miały na celu praktyczne opano-
wanie poprawnej wymowy brytyjskiej. Szkolenie adresowane jest do 
wszystkich osób uczących się oraz już posługujących się językiem angiel-
skim, które chciałyby skorygować lub pogłębić swoją wiedzę i umiejętności 
w zakresie wymowy. Głównymi adresatami są uczniowie ostatnich klas 
szkół podstawowych, uczniowie szkół średnich oraz osoby dorosłe wykorzy-
stujące język angielski w swojej pracy. Szkolenie obejmować będzie zagad-
nienia: omówienie specyfiki aparatu mowy człowieka, zasady artykulacji 
dźwięków, różnice między systemem dźwiękowym języka polskiego i języka 
angielskiego, elementy i cechy prozodyczne języka angielskiego – ćwicze-
nia, system głoskowy języka angielskiego – ćwiczenia.

4. Szkolenie: ,,Warsztat fonetyczny z języka angielskiego – 
wymowa brytyjska’’ 

(20 godzin, odpłatność: 400 zł)

Celem szkolenia jest poprawa jakości komunikowania się w języku angiel-
skim w zakresie wymowy. W jego trakcie omówione zostaną najważniejsze 
cechy wymowy amerykańskiej w aspekcie segmentalnym i suprasegmen-
talnym oraz różnice pomiędzy wymową brytyjską a amerykańską. Przepro-
wadzone podczas kursu ćwiczenia będą miały na celu praktyczne opano-
wanie poprawnej wymowy amerykańskiej. Szkolenie adresowane jest do 
wszystkich osób uczących się oraz już posługujących się językiem angiel-
skim, które chciałyby skorygować lub pogłębić swoją wiedzę i umiejętności 
w zakresie wymowy. Głównymi adresatami są uczniowie ostatnich klas 
szkół podstawowych, uczniowie szkół średnich oraz osoby dorosłe wykorzy-
stujące język angielski w swojej pracy. Tematyka szkolenia obejmuje 
zagadnienia: omówienie aparatu mowy człowieka, zasady artykulacji 
dźwięków, różnice między systemem dźwiękowym języka polskiego a języka 
angielskiego, elementy i cechy prozodyczne języka angielskiego – ćwicze-
nia, system głoskowy języka angielskiego – ćwiczenia.

5. Szkolenie: Szkolenie: ,,Warsztat fonetyczny z języka angiel-
skiego – wymowa amerykańska’’

(20 godzin, odpłatność: 400 zł)

29



Celem szkolenia jest poprawa umiejętności komunikowania się w języku 
angielskim biznesu. W jego trakcie omówione zostanie specjalistyczne 
słownictwo z zakresu biznesu oraz najważniejsze środki wyrazu w wybra-
nych aspektach i grupach tematycznych. Przeprowadzone podczas szkole-
nia ćwiczenia będą miały na celu praktyczne opanowanie języka angiel-
skiego biznesu. Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób uczących się 
oraz już posługujących się językiem angielskim, które chciałyby pogłębić 
swoją wiedzę i umiejętności w zakresie języka biznesu. Głównymi adresata-
mi są studenci oraz osoby dorosłe wykorzystujące język angielski w swojej 
pracy. Szkolenie obejmować będzie zagadnienia: korespondencja handlo-
wa, przebieg transakcji biznesowych – terminologia w języku angielskim, 
formułowanie zapytań biznesowych, sporządzanie ofert handlowych, pisma 
reklamacyjne, umowy handlowe w języku angielskim.

6. Szkolenie: ,,Warsztat komunikacyjny – język angielski 
biznesu’’

(20 godzin, odpłatność: 400 zł)

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności doty-
czących wyzwalania u innych postawy proaktywnej, umiejętności motywo-
wania do pracy i nauki oraz automotywacji. Szkolenie adresowane jest do: 
nauczycieli, rodziców, kadry zarządzających oraz wszystkich osób zaintere-
sowanych motywowaniem i wyzwalaniem u innych postawy pro aktywnej. 
Szkolenie obejmuje takie zagadnienia, jak: pojęcie prokrastynacji – przyczy-
ny odkładania wszystkiego na później, podstawowe prawa motywacji  
i demotywacji, neuropsychologia motywacji – gdzie w mózgu znajduje się 
motywacja, dialog wewnętrzny, czyli jak zarządzać myślami automatyczny-
mi, programowanie własnego umysłu – podstawowe techniki.

7. Szkolenie: ,,Ach, żeby mu się chciało tak, jak mu się nie chce 
– wyzwalanie postawy proaktywnej’’ [on-line] 

(5 godzin, odpłatność: 150 zł)

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności doty-
czących tworzenia przestrzeni sprzyjającej rozwojowi samodzielności 
uczniów. Po szkoleniu nauczyciel będzie w stanie oddać więcej odpowie-
dzialności za proces edukacyjny w ręce uczniów, dzięki czemu będą oni 
dużo bardziej samodzielni. Szkolenie adresowane jest do nauczycieli oraz 
kandydatów na nauczycieli zainteresowanych ideą Planu Daltońskiego 
i możliwościami wprowadzenia wybranych rozwiązań do własnej edukacyj-
nej aktywności. Szkolenie obejmuje praktyczne ćwiczenia związane z możli-
wościami zastosowania Planu Daltońskiego, m.in. w odniesieniu do: specy-
fiki narzędzi sprzyjających rozwojowi samodzielności uczniów, opracowania 
i realizacji tygodniowych planów pracy, indywidualizacji: umiejętności, 
tempa pracy, uwzględniania potrzeb uczniów, odpowiedzialność nauczy-
ciela.

8. Szkolenie: ,,Jak podążać za uczniem realizując cele eduka-
cyjne? Praktyczne zastosowanie Planu Daltońskiego’’

(12 godzin, odpłatność: 300 zł)

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności doty-
czących możliwości wspierania przez nauczyciela rozwoju 
i samodzielności uczniów za sprawą świadomego projektowania ekosyste-
mu edukacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem inspiracji Planem 
Daltońskim. Szkolenie adresowane jest do nauczycieli oraz kandydatów na 
nauczycieli zainteresowanych ideą Planu Daltońskiego i możliwościami 
wprowadzenia wybranych rozwiązań do własnej edukacyjnej aktywności. 
Szkolenie obejmuje praktyczne ćwiczenia związane z możliwościami zasto-
sowania Planu Daltońskiego w  odniesieniu do takich zagadnień, jak: 
,,potencjał klasy’’, sala lekcyjna jako ,,drugi nauczyciel’’, aranżacja przestrze-
ni a samodzielność i zaradność uczniów, tworzenie przestrzeni przyjaznej 
wszystkim uczestnikom procesu edukacyjnego.

9. Szkolenie: ,,Rola nauczyciela oraz aranżacja przestrzeni w 
Planie Daltońskim’’ 

(12 godzin, odpłatność: 300 zł)
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Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności doty-
czących organizacji i realizacji wsparcia dziecka zdolnego. Szkolenie kiero-
wane jest do nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych i specjalności, 
pedagogów, wychowawców i rodziców. Tematyka szkolenia obejmuje 
zagadnienia: główne składowe wybitnych zdolności (ciekawość poznaw-
cza, sprawność intelektualna lub inna, motywacja, specyfika zachowania 
dzieci wybitnie zdolnych), zestaw narzędzi i zaleceń do pracy z dzieckiem 
zdolnym – rozbudzanie pasji, wzmacnianie wytrwałości, a także niwelowa-
nie specyficznych trudności w funkcjonowaniu w szkole, w relacjach z grupą 
rówieśniczą i z dorosłymi.

10.  Szkolenie: ,,Praca z dzieckiem zdolnym’’ 

(3 godziny, odpłatność: 100 zł)

Celem szkolenia jest zainspirowanie uczestników do odnalezienia lub 
wzmocnienia motywacji do pracy. Przekazując rzetelną wiedzę uczestnikom 
oferuje się jednocześnie katalog rozwiązań i zachęca do wypracowania 
własnych strategii zaradczych. Wartością dodaną spotkań jest wypraco-
wanie  programu działania (także zespołowego), którego efektem ma być 
budowanie sieci wsparcia społecznego i rozpoznanie nowych źródeł satys-
fakcji z pracy zawodowej. Szkolenie kierowane jest do nauczycieli wszystkich 
poziomów edukacyjnych różnych specjalności. Szkolenie obejmuje zagad-
nienia z czterech obszarów: motywacji do pracy, wypalenia zawodowego, 
nowej motywacji do pracy, zarządzania stresem.

11. Szkolenie: ,,Zawód nauczyciel – w poszukiwaniu nowej 
motywacji do pracy’’ 

(6 godzin, odpłatność: 200 zł)

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności doty-
czących mechanizmów etykietowana, przyczyn i skutków tego procesu, jak 
również sposobów uwalniania dzieci od etykiet  i ograniczających ról. Szko-
lenie kierowane jest do nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych
i specjalności, pedagogów, wychowawców i rodziców. Etykietowanie to 
proces, w wyniku którego dziecko przyswaja sobie przekonania na swój 
temat. Etykietowanie ma bardzo głębokie i oddalone w czasie konsekwen-
cje. Szkolenie obejmuje zagadnienia: psychologiczny mechanizm etykieto-
wania, metody uwalniania dziecka od narzuconej mu roli, praca ogranicza-
jącymi przekonaniami, wzbudzanie motywacji do zmiany.

12. Szkolenie: ,,Zrywanie etykiety. Jak uwolnić dziecko od 
ograniczającej roli’’ [on-line] 

(3 godziny, odpłatność: 100 zł)
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Celem szkolenia jest rozwój kompetencji pomocnych w skutecznym rozwią-
zywaniu sytuacji konfliktowych oraz w prowadzeniu negocjacji. Uczestnicy 
będą mieli możliwość zdiagnozowania własnego stylu funkcjonowania 
w sytuacjach konfliktowych, a także poznania i przećwiczenia konstruktyw-
nych form zachowania. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą 
wzmocnić swoje umiejętności w prowadzeniu rozmów negocjacyjnych, 
rozwiązywania konfliktów zarówno w relacjach interpersonalnych, jak i na 
poziomie organizacji. Tematyka szkolenia obejmuje tematyką dotyczącą: 
dostrzegania pozytywnych aspektów konfliktu, rozpoznawania źródeł 
konfliktu, dostrzegania konfliktu w początkowej fazie i zapobiegania jego 
eskalacji, psychologicznych mechanizmów powstawania i napędzania 
konfliktów, poznania specyfiki konfliktów w organizacji 
(w tym procesów grupowych odpowiedzialnych za eskalację konfliktu), 
praktycznych metod wykorzystywanych do rozwiązywania konfliktów, 
umiejętnego zarządzania konfliktem – emocjami i komunikacją w warun-
kach kryzysu, kształtowania pozytywnych relacji ze współpracownikami 
dzięki skutecznej komunikacji, technik i strategii negocjacyjnych.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy, umiejętności i narzę-
dzi coachingowych, które będą mogli wykorzystywać w rozwoju swoich 
pracowników, a także rozwoju własnych kompetencji menedżerskich 
w praktyce zawodowej. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się i praktycz-
nie przećwiczą etapy prowadzenia rozmów coachingowych z uwzględnie-
niem poziomu dojrzałości i osobowości pracownika. Szkolenie skierowane 
jest do menedżerów, kadry zarządzającej, pracowników działów personal-
nych i  wszystkich osób zainteresowanych problematyką aplikacji wiedzy 
z zakresu coachingu w zarządzaniu. Tematyka szkolenia obejmje , m.in. 
zagadnienia: coaching, mentoring, doradztwo – rozróżnienie, kiedy i jak 
stosować coaching, menedżer jako coach – możliwości i ograniczenia, 
proces coachingowy. struktura rozmowy coachingowej, mocne pytania 
coachingowe, jak budować kulturę organizacji opartą na zadawaniu pytań, 
techniki i narzędzia w coachingu, sesje coachingowe z udziałem 
uczestników.1. Szkolenie: ,,Zarządzanie konfliktem w zespole’’ [on-line] 

(12 godzin, odpłatność: 400 zł)
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3. Biznes i rozwój

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności  z zakresu: ustalania 
racjonalnych i obiektywnych danych do oceny pracownika, określania 
mocnych stron pracownika i obszarów wymagających poprawy, budowa-
nia skutecznego dialogu z pracownikiem w trakcie rozmowy, zastosowania 
technik prowadzenia rozmowy oceniająco–dyscyplinującej. Szkolenie 
skierowane jest do menedżerów, kadry zarządzającej, pracowników działów 
personalnych. Tematyka szkolenia: potrzeba rozmowy oceniającej - korzy-
ści dla firmy i dla pracownika, przegląd typów rozmowy oceniającej - 
relacja pracownik - przełożony podczas rozmowy, przygotowanie do roli 
oceniającego, zasady prowadzenia efektywnej rozmowy oceniającej, 
udzielanie informacji zwrotnej – techniki FUO, Z-FUKO-PZK, radzenie sobie 
z trudnymi sytuacjami w trakcie rozmowy, błędy podczas rozmowy ocenia-
jącej, cechy nieprawidłowo przeprowadzonej rozmowy oceniającej.

3 .Szkolenie: ,,Rozmowa oceniająco-dyscyplinująca. Metody i 
narzędzia dla menedżerów’’ [on-line] 

(12 godzin, odpłatność: 400 zł)

2. Szkolenie: ,,Warsztat menedżerski – zarządzanie przez 
coaching’’ 

(12 godzin, odpłatność: 400 zł)



Celem kursu  jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności doty-
czących pracy z  osobą doświadczającą przemocy. Założenia kursu 
koncentrują się na doskonaleniu warsztatu z  zakresu pomocy psycholo-
gicznej, terapeutycznej i prawnej. Kurs skierowany jest do pracowników 
socjalnych, kuratorów sądowych, pedagogów oraz osób zainteresowanych 
problematyką związaną z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Tematy-
ka kursu obejmuje, m.in. zagadnienia: przemoc (czym jest przemoc, rodzaje 
przemocy, przemoc, jako zjawisko cykliczne, kim jest sprawca), funkcje 
(portret ofiary, zjawisko wyuczonej bezradności, dynamika zjawiska prze-
mocy domowej, świat przeżyć ofiary, sprawcy i świadka), pomoc (prowa-
dzenie pierwszej rozmowy z ofiarą, strategia postępowania w sytuacji prze-
mocy domowej, tworzenie strategii pomocy- elementy prawa, współpraca 
z instytucjami, program wsparcia, wprowadzenie do pracy terapeutycznej 
z osobą doświadczającą przemocy, terapia indywidualna i grupowa), 
opieka superwizyjna.

1. Kurs: ,,Praca z osobą doświadczającą przemocy’’ 

(126 godzin,odpłatność: 2200 zł)

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności dzięki którym, uczestni-
cy  nauczą się konstruktywnego zarządzania własnym stresem i wykorzy-
stywania jego pozytywnych aspektów dla własnego rozwoju, zwiększą 
świadomość czynników wpływających wzmacniająco i obniżająco na 
odporność w sytuacji stresu. Szkolenie skierowane jest do: menedżerów, 
pracowników różnego szczebla, w tym nauczycieli, rodziców, a także 
uczniów i studentów. Tematyka szkolenia: stres w pracy – źródła stresu 
zawodowego, gdzie jest stres - analiza własnych postaw wobec stresu 
i radzenia sobie z nim, strategie radzenia sobie ze stresem – autodiagnoza, 
techniki relaksacyjne – przegląd technik i trening relaksacji z wykorzysta-
niem wybranych technik.

4. Szkolenie: ,,Zarządzanie stresem’’ [on-line] 

(6 godzin, odpłatność: 200 zł)
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4. Wsparcie społeczne, 
pro�laktyka i terapia



Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności doty-
czących psychologii uzależnienia. Uczestnicy  posiądą umiejętności korzy-
stania ze scenariuszy zajęć związanych z profilaktyką uzależnień – do wyko-
rzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku. Szkolenie dedyko-
wane jest: nauczycielom, rodzicom, pedagogom i wychowawcom, którzy są 
zainteresowani problematyką profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży. 
Tematyka szkolenia: podstawy teoretyczne (psychologia uzależnienia, 
uzależnienie psychiczne, fizyczne, społeczne,  współuzależnienie), co i jak 
mówić o uzależnieniach małym dzieciom - praca z uczniami klas 1-3, „czy 
jeśli palę papierosy tylko na imprezach to jestem  uzależniony?” – typowe 
pytania dzieci i młodzieży, przegląd środków psychoaktywnych – działanie, 
objawy użycia, dopalacze – nowe zagrożenie, uzależnienia behawioralne: 
fonoholizm, virtual reality, gry RPG.
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Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy dotyczącej ochrony 
praw człowieka. Kształcenie ma na celu podkreślenie, iż prawa człowieka 
jawić się powinny jako swoisty fundament praworządności. Szkolenie adre-
sowane jest do wszystkich osób pragnących zdobyć wiedzę dotyczącą 
ochrony praw człowieka, szczególnie zaś do nauczycieli, pedagogów
 i wychowawców. Tematyka szkolenia - część ogólna: geneza krajowej oraz 
międzynarodowej ochrony praw człowieka, system międzynarodowej 
ochrony praw człowieka, struktura normatywna praw człowieka, dochodze-
nie roszczeń w sferze ochrony wolności oraz poszanowania praw człowieka, 
granice korzystania z praw człowieka, zasady ogólne praw człowieka, prawa 
człowieka a prawo humanitarne, ochrona praw człowieka w Radzie Europy 
i w Unii Europejskiej, prawa człowieka w myśli politycznej, prawa człowieka 
w wewnętrznym porządku prawnym; część szczegółowa: prawo do nauki, 
prawa rodziców, prawa dziecka, zapobieganie dyskryminacji i przemocy 
w szkole.

5. Szkolenie: ,,Prawa człowieka i ich ochrona’’ [szkolenie dla 
nauczycieli] 

(10 godzin, odpłatność: 250 zł)

4. Szkolenie: ,,Lepiej dmuchać na zimne – profilaktyka
uzależnień’’

(5 godzin, odpłatność: 150 zł)

Celem kursu jest: nabycie przez uczestników wiedzy na temat inkluzji 
społecznej dziecka w wieku przedszkolnym i umiejętności pracy z dzieckiem 
z SPE i ich rodzicami, rozwój umiejętności w zakresie koncepcji edukacyj-
nych, metod, form i strategii w celu organizowania profesjonalnego kontak-
tu pomocowego dla dziecka z SPE, kształcenie świadomości wychowaw-
czych i edukacyjnych. Kurs adresowany jest do wszystkich osób zaintereso-
wanych zagadnieniami z zakresu profilaktyki i terapii dziecka w wieku 
przedszkolnym, w tym do: nauczycieli, pedagogów, psychologów, wycho-
wawców, rodziców. Program kursu obejmuje zagadnienia: różne dzieci – 
jedno przedszkole,  rożne dzieci – jedno społeczeństwo – inkluzja społeczna 
i jej odsłony, dobór odpowiednich przedsięwzięć edukacyjnych w celu kom-
pensacji niedoboru opieki rodzinnej i deficytów rozwojowych dziecka, wyko-
rzystanie różnych metod i form pracy oraz koncepcji pedagogicznych 
w procesie wspomagania rozwoju dziecka w SPE, nauczyciel przedszkola 
organizatorem procesu rozwojowego i edukacyjnego, współpraca różnych 
podmiotów czynnikiem rozwiązującym SPE.

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności doty-
czących diagnozy i wsparcia psychologicznego dziecka wykorzystywanego 
seksualnie i jego rodziny. Szkolenie skierowane jest do: psychologów, peda-
gogów, terapeutów, pracowników OZSS, lekarzy, prawników, pracowników 
socjalnych. Tematyka szkolenia obejmuje, m.in. zagadnienia: definicja 
„praktyczna” przemocy seksualnej doznanej wewnątrz (w tym kazirodztwo) 
i na zewnątrz rodziny, typy przemocy seksualnej; grupy ryzyka, różnicowanie 
zachowań seksualnych rozwojowych i patologicznych u dziecka, diagnoza 
czynników ryzyka w rodzinie, z której dziecko zostało wykorzystane seksual-
nie (w rodzinie lub poza nią), umieszczenie problemu przemocy seksualnej 
w kontekście przemocy emocjonalnej, fizycznej i  alkoholizmu, rozwodu, 
rozpoznawanie objawów przemocy seksualnej u dziecka (PTSD, złożone 
PTSD, specyficznych, niespecyficznych),wsparcie psychologiczne udzielane 
dziecku i rodzinie po ujawnieniu przemocy, planowanie interwencji i dalsze-
go postępowania psychologicznego.

3. Szkolenie: ,,Diagnoza i wsparcie psychologiczne dziecka 
wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny’’ 

(6 godzin, odpłatność: 300 zł)

2. Kurs: ,,Profilaktyka i terapia dziecka w wieku przedszkolnym 

(25 godzin, odpłatność: 500 zł)



Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności zwią-
zanych z nowymi zawodami w systemie pomocy społecznej. Program szko-
lenia opiera się o zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.03.2020 r. 
w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych (Dz. U. z 
2020 r., poz. 664) oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowa-
niu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1818). Szkolenie skierowane jest do dyrektorów jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej oraz do organizatorów usług społecznych. Osoby 
chcące odbyć szkolenie powinny spełniać warunek wykształcenia określo-
nego w art. 25 pkt 2 odpowiednio art. 28 ustawy o realizowaniu usług 
społecznych przez centrum usług społecznych. Program szkolenia obejmu-
je, m.in. zagadnienia: wprowadzenie do usług społecznych z perspektywy 
polityki społecznej i pracy socjalnej, centrum usług społecznych jako pod-
miot lokalnej polityki społecznej, problematyka usług społecznych 
w naukach, definiowanie usług i ich odbiorców, metody realizacji i zarzą-
dzania usługami, tworzenie zintegrowanych lokalnych systemów usług 
społecznych, usługi społeczne na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup 
mieszkańców  o  określonych  potrzebach,  programowanie  lokalnej  polityki 
społecznej  w  obszarze  usług  społecznych, zarządzanie zintegrowanym 
lokalnym systemem usług społecznych, realizowanie usług społecznych 
przez centrum usług społecznych, gromadzenie, aktualizowanie i udostęp-
nianie informacji o usługach społecznych,  opracowywanie diagnozy 
potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie  usług  społecz-
nych, wizyta studyjna w CUS.
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7. Szkolenie: ,,Zarządzanie i organizacja usług społecznych 
[szkolenie specjalistyczny – tryb hybrydowy] 

(66 godzin, odpłatność: 1000 zł)

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy dotyczącej ochrony 
praw człowieka. Kształcenie ma na celu podkreślenie, iż prawa człowieka 
jawić się powinny jako swoisty fundament praworządności, szczególnie 
w odniesieniu do działalności przedstawicieli służb mundurowych. Szkolenie 
adresowane jest do wszystkich osób pragnących zdobyć wiedzę dotyczącą 
ochrony praw człowieka, szczególnie zaś do przedstawicieli służb munduro-
wych. Tematyka szkolenia - część ogólna: geneza krajowej oraz międzyna-
rodowej ochrony praw człowieka, system międzynarodowej ochrony praw 
człowieka, struktura normatywna praw człowieka, dochodzenie roszczeń 
w sferze ochrony wolności oraz poszanowania praw człowieka, granice 
korzystania z praw człowieka, zasady ogólne praw człowieka, prawa 
człowieka a prawo humanitarne, ochrona praw człowieka w Radzie Europy
 i w Unii Europejskiej, prawa człowieka w myśli politycznej, prawa człowieka 
w wewnętrznym porządku prawnym; część szczegółowa: działania policji 
a prawa człowieka, idea zasady zakazu dyskryminacji, prawa człowieka 
a prawo karne, prawa człowieka a kryminalistyka, Europejska Konwencja 
o Ochronie Praw Człowieka a działania policji, europejski kodeks etyki zawo-
dowej policji, charakterystyka przestępstw motywowanych nienawiścią, 
analiza orzecznictwa strasburskiego dot. zawodu policjanta, policjant jako 
strażnik praw człowieka, policjant a prawa dziecka.

6. Szkolenie: ,,Prawa człowieka i ich ochrona’’ [szkolenie dla 
służb mundurowych] 

(10 godzin, odpłatność: 250 zł)



Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności zwią-
zanych z nowymi zawodami w systemie pomocy społecznej. Program szko-
lenia opiera się o zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.03.2020 r. 
w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych (Dz. U. z 
2020 r., poz. 664) oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowa-
niu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1818). Szkolenie skierowane jest do organizatorów społeczności lokalnej. 
Osoby chcące odbyć szkolenie powinny spełniać warunek wykształcenia 
określonego w art. 33 o realizowaniu usług społecznych przez centrum 
usług społecznych. Program szkolenia obejmuje, m.in. zagadnienia: wpro-
wadzenie do usług społecznych z perspektywy polityki społecznej i pracy 
socjalnej, centrum usług społecznych jako podmiot lokalnej polityki 
społecznej, animacja i aktywizacja społeczności lokalnej oraz praca środo-
wiskowa, metody rozeznawania potrzeb i potencjału wspólnoty samorzą-
dowej w zakresie działań wspierających, kompetencje, zadania i funkcje 
organizatora społeczności lokalnej jako planisty, organizatora sieci 
społecznych oraz animatora lokalnego, planowanie rozwoju społeczności 
lokalnej, metodyka pracy ze społecznością lokalną, doświadczenia ośrod-
ków pomocy społecznej w pracy ze społecznością lokalną, gromadzenie 
informacji o dostępnych dla mieszkańców działaniach wspierających, 
zarządzanie usługami społecznymi w kontekście wielokulturowości, 
psychologiczne uwarunkowania związane z doświadczeniem migracyjnym, 
rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu lokalnego rynku usług 
społecznych oraz zasady współpracy z partnerami społecznymi, wizyta 
studyjna w CUS.
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9. Szkolenie: ,,Organizacja społeczności lokalnej’’ [szkolenie 
specjalistyczne – tryb hybrydowy] 

(63 godziny, odpłatność: 1000 zł)

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności zwią-
zanych z nowymi zawodami w systemie pomocy społecznej. Program szko-
lenia opiera się o zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.03.2020 r. 
w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 664) oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizo-
waniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1818). Szkolenie skierowane jest do koordynatorów indywidualnych 
planów usług społecznych. Osoby chcące odbyć szkolenie powinny speł-
niać warunek wykształcenia określonego w art. 30 ustawy o realizowaniu 
usług społecznych przez centrum usług społecznych. Program szkolenia 
obejmuje, m.in. zagadnienia: wprowadzenie do usług społecznych 
z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej, centrum usług społecz-
nych jako podmiot lokalnej polityki społecznej,  zasady realizowania 
programów usług społecznych przez centrum usług społecznych, metody 
rozpoznawania indywidualnych potrzeb osób zainteresowanych korzysta-
niem z usług społecznych oraz działań wspierających, metodyka opraco-
wania, realizacji i monitorowania indywidualnych planów usług społecz-
nych, praca  w bezpośredniej styczności z mieszkańcami, zarządzanie usłu-
gami społecznymi w kontekście wielokulturowości, psychologiczne uwa-
runkowania związane z doświadczeniem migracyjnym, rola organizacji 
pozarządowych w kształtowaniu lokalnego rynku usług społecznych, wizyta 
studyjna w CUS. 

8. Szkolenie:  ,,Opracowywanie i realizacja indywidualnych 
planów usług społecznych’’ [szkolenie specjalistyczne – tryb 
hybrydowy] 

(58 godzin, odpłatność: 900 zł)



Celem kursu jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego montażu 
pomp ciepła i klimatyzacji. Kurs składa się z części teoretycznej poświęco-
nej: podstawom termodynamiki, budowie i zasadzie działania układów 
ziębniczych i pomp ciepła, zabezpieczeniom instalacji oraz części praktycz-
nej  montażowej  dotyczącej:  uruchomienia  instalacji,  pomiarów energe-
tycznych  z wykorzystaniem manifoldu cyfrowego Testo. Kurs adresowany 
jest do osób zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności związanych 
z instalacją pomp ciepła i klimatyzacji. Tematyka kursu obejmuje: podstawy 
chłodnictwa, podstawy automatyki, technologia montażu pomp ciepła 
i klimatyzacji, montaż pomp ciepła, montaż klimatyzacji.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego wykony-
wania połączeń lutowanych metodą 912 – lutowania twardego rur miedzia-
nych. Program kursu opracowany na podstawie norm: PN-EN 14324, PN-EN 
1045, PN-EN ISO 17672, PN-EN ISO 13585. Kurs adresowany jest do wszystkich 
osób zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności związanych 
lutowaniem twardym miedzi metodą 912. Tematyka kursu obejmuje zagad-
nienia: charakterystyka miedzi, oznakowanie rur miedzianych, metody 
łączenia rur miedzianych, zasady wykonywania połączeń lutem twardym, 
zasady BHP podczas lutowania miedzi, przygotowanie materiałów do 
lutowania, przygotowanie źródeł ciepła do lutowania, wykonywanie połą-
czeń lutowanych, kontrola szczelności połączeń. 

1. Kurs: ,,Instalator pomp ciepła i klimatyzacji’’ 

(24 godziny, odpłatność: 1000 zł)
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5. Technika i technologia

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego wykony-
waniu zadań związanych z projektowaniem stron internetowych i ich admi-
nistrowaniem (jako webmaster). Kurs adresowany jest do wszystkich osób 
zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności związanych projekto-
waniem stron internetowych – również tych bez wykształcenia informatycz-
nego. Tematyka kursu obejmuje, m.in. zagadnienia: Front-end i Back-end, 
HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Wordpress, Joomla, SEO, RWD, PHP, MYSQL, 
Python, grafika na potrzeby WWW.

3. Kurs: ,,Specjalista webmaster’’ 

(70 godzin, odpłatność: 1800 zł)

2. Kurs: ,,Lutowanie twarde miedzi – metoda 912’’ 

(8 godzin, odpłatność: 500 zł)



Celem kursu jest zdobycie przez uczestników kwalifikacji uprawniających 
do wykonywania zawodu spawacza metodą MAG. Kurs adresowany jest do 
wszystkich osób zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności związa-
nych z wykonywaniem połączeń nierozłącznych metodą MAG. Kurs składa 
się z części teoretycznej, poświęconej wykonywaniu połączeń spawanych 
metodą MAG i pomiarom warsztatowym oraz ćwiczeń praktycznych– 
spawania metodą MAG. Tematyka kursu: bezpieczeństwo pracy przy urzą-
dzeniach spawalniczych, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, czynniki 
szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne w procesie łączenia metali, 
przygotowanie materiału do spawania, spawanie w osłonie gazów ochron-
nych, techniki spawania CO2, spawanie złącz doczołowych w pozycji podol-
nej, spawanie złącz kątowych w pozycji podolnej.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności  z zakresu: ustalania 
racjonalnych i obiektywnych danych do oceny pracownika, określania 
mocnych stron pracownika i obszarów wymagających poprawy, budowa-
nia skutecznego dialogu z pracownikiem w trakcie rozmowy, zastosowania 
technik prowadzenia rozmowy oceniająco–dyscyplinującej. Szkolenie 
skierowane jest do menedżerów, kadry zarządzającej, pracowników działów 
personalnych. Tematyka szkolenia: potrzeba rozmowy oceniającej - korzy-
ści dla firmy i dla pracownika, przegląd typów rozmowy oceniającej - 
relacja pracownik - przełożony podczas rozmowy, przygotowanie do roli 
oceniającego, zasady prowadzenia efektywnej rozmowy oceniającej, 
udzielanie informacji zwrotnej – techniki FUO, Z-FUKO-PZK, radzenie sobie z 
trudnymi sytuacjami w trakcie rozmowy, błędy podczas rozmowy oceniają-
cej, cechy nieprawidłowo przeprowadzonej rozmowy oceniającej.

4 .Szkolenie: ,,Rozmowa oceniająco-dyscyplinująca. Metody i 
narzędzia dla menedżerów’’ [on-line] 

(12 godzin, odpłatność: 400 zł)

5. Kurs: ,,Spawanie metodą MAG 135’’ 

(140 godzin, odpłatność: 2700 zł)
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Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie ucznia do egzaminu 
ósmoklasisty z języka angielskiego i dotyczy wszystkich jego obszarów. Kurs 
uwzględnia najnowsze wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Celem 
kursu jest uporządkowanie i odświeżenie wiedzy i umiejętności, powtórzenie 
najważniejszych zagadnień wymaganych na egzaminie z języka angiel-
skiego, poszerzenie strategii rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, 
doskonalenie umiejętności rozumienia treści zadań, ich analizy i logicznego 
myślenia.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z językiem ukraińskim i realizowa-
nie konkretnych wyzwań osobistych lub zawodowych wymagających 
posługiwania się nim. Kurs opiera się na nauce czytania, pisania, rozumie-
nia i mówienia w języku ukraińskim. Adresatami kursu są osoby interesują-
ce się kulturą ukraińską i językiem ukraińskim, nauczyciele, pedagodzy, 
pracownicy placówek oświaty, pracodawcy mający kontakt z pracownika-
mi z Ukrainy, wolontariusze, którzy angażują się w pomoc uchodźcom 
z Ukrainy, urzędnicy mający kontakt z klientami z Ukrainy. Kurs obejmuje 
praktyczną naukę języka ukraińskiego; zakres gramatyczno-leksykalny to 
między innymi: nauka alfabetu ukraińskiego, pisanie i czytanie cyrylicą, 
wymowa głosek i ich łączenie, przedstawianie siebie i innych, pozdrowienia, 
zakupy.

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie ucznia do egzaminu 
ósmoklasisty z matematyki i dotyczy wszystkich jego obszarów. Kurs 
uwzględnia najnowsze wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Celem 
kursu jest uporządkowanie i odświeżenie wiedzy i umiejętności, powtórzenie 
najważniejszych zagadnień wymaganych na egzaminie z matematyki, 
poszerzenie strategii rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, doskonalenie 
umiejętności rozumienia treści zadań, ich analizy i logicznego myślenia.

    1. Kurs: Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka   
    angielskiego 

   (50 godzin; odpłatność: 1100 zł)

3. Kurs: Nauka języka ukraińskiego dla wszystkich

(30 godzin; odpłatność: 600 zł)

2. Kurs: Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z matema-
tyki

(50 godzin; odpłatność: 1100 zł)
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Centrum Języków Obcych
oferta kursów i szkoleń



Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności 
posługiwania się językiem angielskim specjalistycznym w zakresie kosme-
tologii. Szkolenie adresowane jest do obecnych i przyszłych absolwentów 
kierunku Kosmetologia, osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę w tym 
obszarze oraz osób wykorzystujących język specjalistyczny w swojej pracy. 
Szkolenie obejmować będzie zagadnienia związane ze specyfiką pracy 
kosmetologa, wykorzystania zaawansowanej technologii w salonie kosme-
tycznym, zabiegów pielęgnacyjnych skóry, technik masażu, sztuki makijażu.

4.Szkolenie: Język angielski specjalistyczny w zakresie 
kosmetologii

(20 godzin, odpłatność: 400 zł)
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Centrum Języków Obcych
oferta kursów i szkoleń

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności 
posługiwania się językiem angielskim specjalistycznym w zakresie medy-
cyny i pielęgniarstwa. Szkolenie adresowane jest do studentów i absolwen-
tów kierunku Pielęgniarstwo, osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę 
w tym obszarze oraz osób wykorzystujących język specjalistyczny w swojej 
pracy. Szkolenie obejmować będzie zagadnienia związane z jednostkami 
chorobowymi i ich objawami, przeprowadzaniem wywiadu lekarskiego, 
monitorowaniem pacjenta, procedurami medycznymi, zabiegami, opera-
cjami. 

5. Szkolenie: Język angielski specjalistyczny w zakresie 
medycyny i pielęgniarstwa

(20 godzin, odpłatność: 400 zł)

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności 
posługiwania się językiem angielskim specjalistycznym w zakresie business 
i office English. Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób uczących się 
i posługujących się językiem angielskim, osób pragnących poszerzyć swoją 
wiedzę w tym obszarze oraz osób wykorzystujących język specjalistyczny w 
swojej pracy. Szkolenie obejmować będzie doskonalenie praktycznych 
umiejętności z komunikacji biznesowej, takich jak kontakty z klientami
i dostawcami, negocjacje, składanie ofert, prowadzenie narad, zebrań, 
rozmów telefonicznych. Kurs obejmuje terminologię biznesową oraz kore-
spondencję formalną i nieformalną, między innymi naukę pisania raportów, 
notatek służbowych, ofert.

6. Szkolenie: Język angielski specjalistyczny w zakresie 
business & office English

(20 godzin, odpłatność: 400 zł)

cjo@konin.edu.pl
63 249 72 60

Centrum Języków Obcych 



Opracowanie graficzne: Netzure

www.ans.konin.edu.pl

answkoninie

answkoninie

https://www.netzure.pl/
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