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Akademia trenera
CEL
Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanych
trenerów do prowadzenia szkoleń aktywnymi metodami,
poprawnego diagnozowania potrzeb szkoleniowych
pracowników oraz radzenia sobie w kryzysowych
sytuacjach w pracy zespołowej. Słuchacze nauczą się
efektywnie wykorzystywać narzędzia instruktażowe oraz
świadomie kreować swój styl trenerski. Zapoznają się z
metodyką pracy warsztatowej oraz różnymi technikami i
narzędziami nowoczesnego nauczania. Zdobędą wiedzę
dotyczącą sposobów aktywizacji uczestników szkoleń,
zarządzania dynamiką grupy. Nauczą się także
wykorzystywać różne środki wyrazu do przekazywania
określonych treści i nadawania właściwej ekspresji
wypowiedzi.
UCZESTNICY
Studia skierowane są do osób, które chcą zdobyć zawód
trenera, doskonaląc swoje umiejętności pracy z grupą.
Adresatami są trenerzy wewnętrzni, pracownicy firm
szkoleniowych oraz działów personalnych, którzy są
odpowiedzialni za rozwój zawodowy kadry. Akademia
trenera jest także miejscem doskonalenia umiejętności dla
wykładowców, chcących wzbogacić zajęcia
o nowoczesne i efektywne metody pracy warsztatowej,
które pozwalają skuteczniej prowadzić zajęcia z grupą.
Warunkiem przyjęcia na studium jest odbycie z wynikiem
pozytywnym rozmowy kwalifikacyjnej.

Aplikacje internetowe w Pythonie
CEL
Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i
nowoczesnej wiedzy z zakresu programowania i tworzenia
rozwiązania w języku Python oraz wykorzystania
dostępnych frameworków Open Source, stworzonych w tej
technologii.
UCZESTNICY
Studia adresowane są do osób, chcących zdobyć lub
poszerzyć umiejętności oraz wiedzę z zakresu języka
programowania Python
w zastosowaniach internetowych.
Głównymi adresatami są:
pracownicy firm, w których Python jest wykorzystywany,
zarówno do projektów wewnętrznych, jak i dla klientów,
absolwenci, którzy znają takie technologie, jak: php, net,
Java, ruby i chcieliby poznać Python,
osoby, które znają już Pythona i pojedyncze framework, ale
chciałyby swoją wiedzę poszerzyć, usystematyzować i
potwierdzić dyplomem.

Asystent Rodziny
Studia skierowane są do osób z wyższym wykształceniem,
reprezentujących profesje społeczne (np. psycholog,
pedagog, socjolog, pracownik socjalny) chcących

podwyższyć i rozszerzyć swoje kwalifikacje o specjalizację
asystentury rodzinie. Dla absolwentów innych uczelni i
profesji został przygotowany specjalny moduł, dzięki
któremu mogą uzupełnić niezbędną w pracy asystenta
rodziny wiedzę
i umiejętności, a tym samym również uzyskać świadectwo
ukończenia studiów.
Czas trwania: 2 semestry, w tym:
270 godzin – program rozszerzony
198 godzin – program dla profesji społecznych
Ewaluacja programów i projektów
CEL
Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnych kadr,
pełniących zarówno funkcje ewaluatorów wewnętrznych,
jak i zewnętrznych. Studia pozwolą nabyć wiedzę i
umiejętności niezbędne do pracy w roli badacza-ewaluatora
w zakresie planowania procesu badawczego, konstrukcji
potrzebnych narzędzi oraz sposobów analizy danych, jak i
pracownika administracji, w kompetencji którego mieście
się zlecanie, monitorowanie i odbiór badań ewaluacyjnych.
Atutem studium są warsztaty stanowiące dominującą formę
prowadzenia zajęć, które pozwolą na praktyczne
przećwiczenie procedur przygotowania i realizacji badań
ewaluacyjnych.
UCZESTNICY
Studia adresowane są do wszystkich osób związanych z
ewaluacją projektów i programów społecznogospodarczych współfinansowanych przez Unię Europejską
oraz innych interwencji publicznych. Studia zainteresują
osoby, które pragną poznać praktyczne sposoby na
planowanie i realizację ewaluacji oraz zlecanie jej na
zewnątrz, w szczególności pracowników administracji
publicznej, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
osoby planujące karierę zawodową w obszarze ewaluacji.

Fotografia
CEL
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznych
umiejętności fotograficznych pozwalających na
wykorzystywanie fotografii zarówno w pracy zawodowej,
jak i do własnych poszukiwań twórczych. Program zajęć
zbudowany jest w oparciu o 7 pracowni praktycznych, w
ramach których słuchacze realizują ćwiczenia z różnych
dziedzin fotografii. Uzupełnieniem zajęć w pracowniach są
wykłady dotyczące historii fotografii oraz jej
najwybitniejszych współczesnych twórców, a także zajęcia
z zakresu marketingu usług fotograficznych czy podstaw
prawa dla fotografów.
UCZESTNICY
Studia skierowane są do absolwentów różnych uczelni,
którzy mają opanowane podstawy fotografii i chcą pogłębić
praktyczną znajomość warsztatu fotograficznego, a także
zdobyć wiedzę na temat fotografii jako dziedziny sztuki.
Ukończenie studiów pozwoli wykorzystywać fotografię do

realizacji własnej artystycznej pasji, jak też może stanowić
element rozwoju zawodowego.
Do realizowania ćwiczeń w trakcie zajęć oraz projektów
stanowiących zadania domowe niezbędne jest posiadanie
własnego sprzętu fotograficznego, który umożliwia
manualną kontrolę parametrów ekspozycji (np. lustrzanki
cyfrowej).
Uczestnicy studiów powinni mieć również opanowane
podstawy obsługi posiadanego sprzętu.

Grafika projektowa
CEL
Celem studiów organizowanych wspólnie z agencją
reklamową GPD jest zdobycie praktycznych umiejętności
projektowania oraz uzyskanie szerokiej wiedzy na temat
typografii, zasad kompozycji oraz właściwych zestawień
kolorystycznych, umożliwiających realizację różnego typu
skutecznych przekazów reklamowych. Słuchacze uczą się
określania kluczowych założeń i wytycznych do realizacji
projektów graficznych oraz metod współpracy z klientemzleceniodawcą. Zdobywają wiedzę z zakresu przenoszenia
koncepcji artystycznych na papier, prawidłowego
przygotowania materiałów do druku, unikania kłopotliwych
technik i rozwiązań, a także przygotowania profesjonalnego
port folio. Po ukończeniu grafiki projektowej absolwenci
przygotowani są do podjęcia pracy w działach marketingu
oraz agencjach reklamowych w charakterze grafika.
UCZESTNICY
Studia skierowane są do absolwentów różnych kierunków
studiów wyższych, posiadających podstawowe umiejętności
obsługi komputerów, którzy chcą podnieść swoje
kwalifikacje zawodowe w dziedzinie projektowania i
sprawnego posługiwania się programami graficznymi.
Adresatami kierunku są także osoby, które chcą podjąć
pracę w branży reklamowej, działach marketingu czy public
relations.

Komunikacja wizualna
CEL
Celem nauczania jest nabycie umiejętności oraz wiedzy z
podstaw projektowania systemów komunikacji wizualnej
ujętej w bardzo szerokim zakresie, a przede wszystkim
poznanie i doskonalenie wiedzy o mechanizmach procesu
kreacji. Zaczynając od projektu znaku, poprzez konstrukcję
layoutów, tworzenie obrazów ruchomych, kończąc na
projektowaniu produktu. Kierunek to oferta łącząca w
odpowiedni sposób dwa podstawowe filary wiedzy jakie są
niezbędne każdemu kto zamierza w przyszłości związać się
z branżą projektową: wiedzę z zakresu kreacji i informacje
o technologii.
Równie istotnym elementem jest zdobycie praktycznych
umiejętności projektowania oraz uzyskanie szerokiej
wiedzy na temat typografii, zasad kompozycji oraz
właściwych zestawień kolorystycznych, umożliwiających
realizację różnego typu skutecznych procesów komunikacji.
Słuchacze uczą się określania kluczowych założeń i

wytycznych do realizacji projektów oraz metod współpracy
z klientem-zleceniodawcą.
Słuchacz na początku zajęć wybiera sobie markę, nad którą
będzie chciał pracować przez cały czas trwania studiów.
UCZESTNICY
Studia skierowane są do absolwentów różnych kierunków
studiów wyższych, posiadających podstawowe umiejętności
obsługi pakietu Adobe, którzy chcą zdobyć podstawowe
kwalifikacje zawodowe w dziedzinie projektowania
systemów komunikacji wizualnej. Adresatami kierunku są
także osoby, które chcą podjąć pracę w branży reklamowej,
działach marketingu czy public relations. Szerokie ujęcie
tematu studiów (w postaci trzech specjelistycznych
pracowni) pozwala na zapoznanie się ze strukturą działania
branży projektowej w jej realnym wielopłaszczyznowym
kształcie.
Manager rozwoju organizacyjnego
CEL
Celem projektu jest upowszechnienie nowego zawodu
konsultanta rozwoju organizacyjnego (RO). Rolą takich
osób ma być wspieranie organizacji w samorozwoju.
Konsultanci RO posiadają szeroką wiedzę dotyczącą
działania organizacji jako złożonego systemu, działającego
na różnych poziomach, realizującego niekiedy sprzeczne
cele w odniesieniu do rynku.
Konsultant RO ma być pracownikiem wewnętrznym lub
osobą współpracującą, która dzięki posiadanej wiedzy z
zakresu Organization Development(OD) będzie w stanie
ułatwić organizacji:
- zdefiniowanie potrzeb rozwojowych,
- wypracowanie użytecznego planu działania,
- wdrożenie, angażujące pracowników.
Konsultant RO nie musi posiadać szczegółowej wiedzy o
organizacji, a w niektórych przypadkach może być to nawet
szkodliwe. Metaforą, w której moglibyśmy opisać jego
działania jest „terapia organizacyjna", innymi słowy
konsultant RO ma budować warunki do samorozwoju
organizacji.
Rozwój organizacji jest nową funkcją organizacyjną
zarządzaną wspólnie przez specjalistów zzl, managerów, a
niekiedy również przez trenerów lub coachów. By
przybliżyć tematykę w dniu 27 kwietnia odbyła się
konferencja poświęcona rozwojowi organizacji.
UCZESTNICY
Studia skierowane są głównie do hr'owców, którzy z racji
uprawianego już zawodu są naturalnie predysponowani do
poszerzenia pracy w tym zakresie, ale również do trenerów,
coachów, menedżerowów średnich przedsiębiorstw, osób
odpowiedzialnych za kwestie jakości.

Negocjacje i mediacje
CEL
Studia dadzą uczestnikom wiedzę teoretyczną i praktyczną,
dotyczącą komunikacji interpersonalnej, psychologii
konfliktu oraz manipulacji

w negocjacjach i obrony przed nimi. Słuchacze zdobywają
umiejętności stosowania strategii i taktyk negocjacyjnych i
mediacyjnych, które są podstawą do generowania różnych
rozwiązań i prowadzenia skutecznych rozmów służących
obustronnemu porozumieniu. Uzyskują konkretną wiedzę z
zakresu prawa, niezbędną w zakresie pokojowego,
konstruktywnego, a przede wszystkim pozasądowego
rozwiązywania konfliktów politycznych, społecznych,
gospodarczych i rodzinnych. Ponadto ukończenie studiów
uprawnia do uzyskania wpisu na listę mediatorów
Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów w Poznaniu.
UCZESTNICY
Adresatami studiów są specjaliści, menedżerowie,
pracownicy firm, administracji państwowej i samorządowej,
którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe o
umiejętności samodzielnego prowadzenia różnego typu
negocjacji i mediacji. Studia powstały z myślą
o osobach, które myślą o zawodzie mediatora, negocjatora,
a także są zainteresowane profesjonalnym podjęcie dialogu
w sferach handlowych, biznesowych, rodzinnych czy
międzynarodowych.
Pośrednictwo pracy
CEL
Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanych
pośredników pracy poszukujących kompetentnych kadr w
ramach instytucji rynku pracy, agencji pośrednictwa pracy,
firm zajmujących się rekrutacją. W trakcie studiów
słuchacze nabędą wiedzę z zakresu przepisów prawnych
regulujących zasady pośrednictwa pracy oraz przepisów
prawa pracy dotyczących rynku polskiego i europejskiego.
Zapoznają się z warsztatem oraz metodyką pracy
pośrednika w zakresie aktywizacji zawodowej dotyczących
różnych grup osób poszukujących pracy, a także osób
długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, młodzieży.
Zdobędą umiejętności pozwalające efektywnie doradzać,
dopasowywać pracowników do wybranych stanowisk,
diagnozować kompetencje.
UCZESTNICY
Studia skierowane są zarówno do osób, które chcą zdobyć
kwalifikacje pośrednika pracy, zgodnie z wymogami
zawartymi w Ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
nr 99 z 01.05.2004 r.rozdz.17 art.91 i 92), jak i do
pośredników pracy, którzy pragną podnieść swoje
kwalifikacje, uzupełnić wiedzę i umiejętności w ramach
wykonywanego zawodu. Studia zainteresują również
doradców zawodowych, pracowników firm doradczych oraz
osoby pragnące założyć firmę doradztwa personalnego.

Public Relations
CEL
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy przede
wszystkim do budowania strategii PR i utrzymywania
pozytywnego wizerunku firmy, instytucji czy osoby,
poprzez ciągły kontakt z klientami i mediami oraz za
pośrednictwem różnorodnych działań promocyjnych.

Słuchacze nauczą się przygotowywać kampanię PR,
konferencję prasową, eventy, informacje medialne,
rozwiązywać sytuacje kryzysowe, a także wykorzystywać
nowe media i nowe technologie w kreowaniu wizerunku.
Zdobędą wiedzę dotyczącą komunikacji werbalnej i
niewerbalnej oraz zasad rządzących wystąpieniami
publicznymi. W trakcie studiów słuchacze zaangażowani są
w organizację warsztatów i konferencji ze znanymi
aktorami – daje to również możliwość praktycznego
wykorzystania zdobytej na studiach wiedzy.
UCZESTNICY
Adresatami studiów są przede wszystkim pracownicy
administracji publicznej, samorządowej, działów
marketingu, promocji, specjaliści ds. PR i rzecznicy prasowi
instytucji, firm lub osób, którzy chcą zdobyć praktyczne
umiejętności w zakresie stosowania środków i metod public
relations. Studia powstały także z myślą absolwentach
studiów wyższych, którzy zamierzają poszerzyć swoje
kwalifikacje w zakresie public relations, by następnie
podjąć pracę na stanowisku związanym z kształtowaniem
wizerunku firmy czy osoby publicznej.
SPA Manager
CEL
Celem studiów jest przygotowanie Uczestników do
uzyskania niezbędnego wykształcenia teoretycznego i
praktycznego w zakresie wiedzy i umiejętności do
profesjonalnego wykonywania zawodu menedżera SPA.
Uczestnicy mają możliwość zdobycia i doskonalenia
umiejętności menedżerskich, otrzymania szerokiej wiedzy z
zakresu zarządzania, public relations, psychologii,
merchandising, dietetyki, odnowy biologicznej, marketingu
i finansów w obiektach SPA & Wellness jak również
możliwość zapoznania się z aktualnymi światowymi
trendami w tej dziedzinie i zdobycia umiejętności
kreatywnego wprowadzenia na rynek innowacyjnych,
nowatorskich rozwiązań. Słuchacze zostaną przygotowani
do pełnienia funkcji w ośrodkach SPA, centrach SPA,
gabinetach DaySPA, w gabinetach kosmetycznych z
rozbudowaną bazą zabiegową, uzdrowiskach, ośrodkach
wypoczynkowych.
UCZESTNICY
Studia skierowane są do osób, które pełnią funkcję
kierowników, menedżerów lub przygotowują się do
pełnienia tej roli oraz kadry zarządzającej ośrodkami.
Odnowy Biologicznej, SPA, uzdrowiskami, sanatoriami,
hotelami, klubami fitness, gabinetami kosmetycznymi,
a także osób pragnących założyć jedną z wyżej
wymienionych placówek.

Zarządzanie zasobami ludzkimi - kadry i płace
CEL
Studia mają na celu zapoznanie słuchaczy z polityką
kadrową, praktyką stosowania prawa pracy oraz
mechanizmami tworzenia i analizowania strategii
personalnej przedsiębiorstw. Program studiów umożliwia
zdobycie specjalistycznej wiedzy połączonej z

praktycznymi umiejętnościami związanymi z
prowadzeniem bieżących spraw pracowniczych,
naliczaniem wynagrodzeń oraz rozliczeń z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym. Studia
pomogą w prowadzeniu dobrze zorganizowanej
administracji kadrowo-płacowej oraz rozwijaniu dobrej
komunikacji i rozwiązywaniu konfliktów.
UCZESTNICY
Studia skierowane są do osób, które w swojej pracy
wykorzystują wiedzę z zakresu kadr i płac oraz specjalistów
zajmujących się realizacją polityki kadrowej w firmach,
które chcą usystematyzować lub uaktualnić swoją wiedzę w
tym zakresie. Adresatami są również osoby przygotowujące
się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych oraz
zainteresowane rozwojem umiejętności w zarządzaniu
personelem i wynagrodzeniami.
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi HR MANAGER
CEL
Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i
nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami
ludzkimi (Human Resources), ale przede wszystkim
zdobycie umiejętności przydatnych przy diagnozowaniu,
projektowaniu i stosowaniu nowoczesnych narzędzi
zarządzania. Interaktywna forma zajęć, poparta analizą
przypadków polskich przedsiębiorstw ma na celu
wykształcenie podstawowego warsztatu managera
personalnego. Zdobyte umiejętności pozwolą na takie
planowanie i realizację polityki personalnej w firmie, która
w sposób efektywny wspomagać będzie rozwój
przedsiębiorstwa.
UCZESTNICY
Studia adresowane są do osób chcących zdobyć zawód
managera personalnego lub poszerzyć wiedzę z zakresu
zarządzania zasobami ludzkimi; do szerokiego grona
odbiorców: osób zajmujących stanowiska kierownicze,
specjalistów, pracowników działów personalnych oraz
absolwentów szkół wyższych, którzy chcą specjalizować się
w tej dziedzinie.
Wyższa Szkoła
Bankowa w
Poznaniu

al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
tel. 61 655 33 33
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Administracja - Zarządzanie i Organizacja
Cel
Celem studiów podyplomowych na kierunku Administracja
– Zarządzanie i Organizacja jest pogłębienie wiedzy
prawniczej, sprawności organizacyjnej i doskonalenie
umiejętności interpersonalnych pracowników administracji
publicznej. Ukończenie studiów pomoże w kompetentnym,
sprawnym i skutecznym zarządzaniu przedsięwzięciami
publicznymi w różnych aspektach działalności
administracji.
Korzyści
Studia umożliwiają uczestnikom doskonalenie umiejętności
i pozyskanie wiedzy w trzech aspektach. W ramach bloku
„Wiedza prawnicza” słuchacz nabędzie i uporządkuje
wiadomości o systemie prawnym w zakresie niezbędnym do
wykonywania zawodu urzędnika oraz pogłębi umiejętność
analizy tekstu prawnego. W ramach bloku „Sprawne
zarządzanie” słuchacz nauczy się zarządzać i

współpracować ze swoimi pracownikami. Ponadto dowie
się, jak zarządzać projektami unijnymi, zmianą i informacją.
Blok „Umiejętności interpersonalne” pozwoli na
pogłębienie umiejętności zarządzania swoimi zadaniami,
komunikacji z klientami i współpracownikami.
Uczestnicy
Studia kierowane są do osób pełniących lub zamierzających
pełnić funkcje kierownicze średniego lub wyższego
szczebla w administracji publicznej, m.in. w urzędach
wojewódzkich, miast i gmin, starostwach powiatowych,
urzędach marszałkowskich i samorządach.

Akademia Trenera
Cel
Akademia Trenera integruje w programie studiów dwie
kluczowe perspektywy tego zawodu: perspektywę
psychologiczną i biznesową. Poprzez gamę różnorodnych
doświadczeń praktycznych pozwala budować zarówno
bogaty warsztat trenerski, jak i świadomość oraz postawę
zawodową. Celem procesu kształcenia jest zbudowanie
świadomości istniejących możliwości w zakresie budowania
i rozwoju profesjonalnego warsztatu trenerskiego.
Propagowanie etycznego trenerstwa oraz jego kluczowych
wartości jest jedną z głównych idei programu studiów.
Korzyści
Wśród wielu korzyści uczestnictwa w programie studiów
należy podkreślić możliwość autodiagnozy potencjału
trenerskiego i świadome kształtowanie jego kluczowych
elementów. W tym szczególnie kompetencji
interpersonalnych i społecznych decydujących w ogromnym
stopniu o sukcesie trenera. Ponadto pozyskanie
profesjonalnych narzędzi do ekspansywnego wejścia na
rynek szkoleń, osadzone na umiejętności świadomego ich
wyboru, uzasadnionego rezultatami oraz efektywnością
procesu szkoleniowego. Poza możliwością doświadczania i
uczenia się w klimacie profesjonalnie przygotowanych
zajęć, tworzymy platformę wymiany bezcennych
doświadczeń trenerskich, rozwój kompetencji osobistych i
społecznych uczestników studiów oraz sieć relacji
zawodowych w środowisku trenerskim. W całym toku
studiów eksperci praktycy inspirują, udzielają wsparcia oraz
cennych sugestii rozwojowych.
Uczestnicy
Program studiów dedykowany jest między innymi
wszystkim aktywnym trenerom szkoleń, poszukujących
nowych inspiracji, źródeł refleksji oraz świadomego
doskonalenia warsztatu pracy, jakim obecnie dysponują.
Obok nich do udziału w programie zapraszamy osoby, dla
których zawód i kompetencje trenera wciąż są jeszcze
niewiadomą, ale na tyle atrakcyjną by ją poznać, zgłębiać i
zaangażować się w odkrywanie jej najciekawszych
aspektów. W twórczej atmosferze swoje pierwsze
profesjonalne szlify trenerskie mogą również czynić
studenci ostatnich lat studiów, przygotowując się do wyboru
przyszłej drogi zawodowego rozwoju. Satysfakcję z udziału
w programie znajdą również osoby zarządzające na co dzień
polityką szkoleń w organizacjach jak również trenerzy
wewnętrzni

Aplikacje Internetowe i Mobilne
Cel
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z
najważniejszymi technologiami, narzędziami oraz zasadami
tworzenia aplikacji internetowych, intranetowych i
mobilnych, a także przygotowanie do samodzielnego ich
tworzenia.
Korzyści
Zdobycie specjalistycznej wiedzy z obszaru projektowania
oraz tworzenia aplikacji internetowych, intranetowych i
mobilnych; nabycie umiejętności obsługi szeregu narzędzi,
programowania w najpopularniejszych językach a także
radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z integrowaniem
wielu technologii w ramach jednej aplikacji.
Uczestnicy
Osoby, które chcą od podstaw poznać zasady
projektowania, tworzenia i utrzymania serwisów
internetowych, intranetowych i aplikacji mobilnych oraz
osoby zajmujące się już tą tematyką, a które chciałaby
poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

Bankowość
Cel
Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności
wymaganych na egzaminie Europejski Certyfikat Bankowca
(EFCB), zapoznanie się z usługami oferowanymi przez
banki, poszerzenie wiedzy w zakresie tworzenia i realizacji
strategii banku, operacji bankowych, działalności
kredytowej i prawa bankowego.
Korzyści
Przyjazna atmosfera i profesjonalna kadra wykładowców
praktyków pozwala efektywnie przygotować się do pracy w
bankowości. Dla osób pracujących już w tej dziedzinie to
świetna okazja do wymiany doświadczeń i zdobycia wiedzy
z zakresu bankowości.
Uczestnicy
Podyplomowe studia na kierunku Bankowość adresowane
są do specjalistów z poszczególnych dziedzin bankowości
oraz do kadry zarządczej. Słuchaczami mogą być
pracownicy banków oraz innych instytucji finansowych, a
także osoby, które pragną zdobyć kwalifikacje w tej
dziedzinie.

Bankowość menedżerska
Cel
Celem studiów jest pogłębienie i rozszerzenie wiedzy
menedżerów bankowych o nowe obszary funkcjonowania
banku, jak też zwiększenie umiejętności w zakresie
wykonywania funkcji kierowniczych na różnych szczeblach
zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem bankowym.
Korzyści
Studia pozwolą zwiększyć umiejętności absolwenta i jego
sprawność intelektualną ułatwiając proces analizy i oceny

zmian oraz podejmowanie decyzji w zmieniającym się
otoczeniu bankowym
Uczestnicy
Dyrektorzy oddziałów, kierownicy filii, naczelnicy
wydziałów, kadra kierownicza, rezerwowa, wysoko
wykwalifikowani specjaliści bankowi oraz wszystkie osoby
zainteresowane problematyką funkcjonowania banku i
zarządzania jego zasobami.

Coaching
Cel
Głównym celem podyplomowych studiów na tym kierunku
jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia sesji
coachingowych oraz wykorzystania coachingu w praktyce
zawodowej.
Korzyści
Studia prowadzone są w formie ćwiczeń, pracy
warsztatowej i trenerskiej. Zajęcia to symulacje rozmów
coachingowych i pracę nad budowaniem warsztatu coacha.
Słuchacze uczestniczą i prowadzą indywidualną sesję
coachingową, nastawioną na doskonalenie narzędzi pracy
coacha oraz indywidualny rozwój osobisty.
Uczestnicy
Studia kierowane są do liderów, menadżerów
zarządzających ludźmi, a także do osób, które w swoich
przedsiębiorstwach zajmują się rozwojem kadr,
budowaniem świadomości biznesowej i kreowaniem kultury
organizacyjnej oraz do trenerów i konsultantów.

Controlling
Cel
Studia zapewnią zdobycie praktycznej wiedzy i
umiejętności z zakresu controllingu umożliwiających
wsparcie procesów związanych z efektywnym
zarządzaniem przedsiębiorstwem.
Korzyści
W trakcie studiów słuchacze: poznają nowoczesne metody i
techniki umożliwiające budowę i rozwój systemu
controllingu w przedsiębiorstwie, nabywają praktyczne
umiejętności wykorzystywania instrumentów controllingu
w codziennej działalności biznesowej, zyskując tym samym
większą pewność i skuteczność działania. Ponadto podnoszą
kwalifikacje zawodowe do poziomu dorównującemu
nowoczesnej praktyce kontrolerów w krajach europejskich.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, które
uzupełniane są ćwiczeniami, warsztatami oraz
rozwiązywaniem przykładów praktycznych. W programie
przewidziane są również zajęcia w laboratoriach
komputerowych. Słuchacze mają możliwość nie tylko
zdobycia wiedzy z zakresu controllingu, ale również
wymiany doświadczeń zawodowych w gronie osób
pracujących w innych firmach.
Uczestnicy
Studia przeznaczone są dla właścicieli przedsiębiorstw,
dyrektorów ekonomiczno-finansowych, głównych
księgowych, kierowników wszystkich szczebli zarządzania,

kontrolerów oraz dla osób, które chcą w przyszłości
zajmować podobne stanowiska.

Facylitacja i Moderacja
Cel
Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnych
facylitatorów do aktywnego angażowania pracowników w
proces podejmowanie kluczowych decyzji organizacyjnych.
Koncentrujemy się również na nauczeniu w jaki sposób
partycypacyjnie koordynować działania w złożonym
środowisku pracy.
Korzyści
W trakcie studiów słuchacze nabędą kompetencje użyteczne
w pracy z (dużymi) grupami jako menedżer, trener czy
coach oraz umiejętności potrzebne w moderowaniu zmian i
motywowaniu dużych grup pracowników. Będą też mieli
możliwość udoskonalenia warsztatu zarządczego i
doradczego.
Uczestnicy
Studia przeznaczone są dla coachów, trenerów biznesu,
pracowników działów HR menedżerów, którzy akceptują
filozofię szerokiej partycypacji pracowników w
zarządzaniu, pragną nauczyć się w jaki sposób rozwijać
organizację poprzez zaangażowanie pracowników i
bazowanie na ich kreatywności.

Innowacyjne Zarządzanie Marką
Cel
Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności
niezbędnych do podejmowania i wdrażania decyzji
związanych z zarządzaniem marką/portfelem marek
przedsiębiorstw i instytucji publicznych.
Korzyści
Podstawowe kompetencje uzyskane przez słuchaczy
obejmują umiejętności kształtowania strategii marki,
określenia jej architektury i zarządzania portfelem marek,
planowania, realizacji i interpretacji badań w zakresie
wyboru wyróżników marki oraz monitorowania pozycji
marki i badania satysfakcji klientów.
Praktyczny charakter studiów
Studia prowadzone będą w formie powiązanych ze sobą
zjazdów, które pozwolą na narastające zdobycie wiedzy i
umiejętności zarządzania marką. Praktyczny aspekt studiów
zapewni kadra posiadająca doświadczenie w zakresie
temató1)w oraz metod prowadzenia zajęć, ukierunkowane
na analizę przypadków, prezentację praktycznych
rozwiązań oraz dyskusję i wymianę doświadczeń pomiędzy
słuchaczami.
Uczestnicy
Studia adresowane są do osób odpowiedzialnych za
zarządzanie funkcją marketingową i zainteresowanych
możliwością zdobycia wiedzy na temat zarządzania marką:
do menedżerów, pracowników działów promocji i
marketingu urzędów miasta i urzędów wojewódzkich oraz
do pracowników agencji reklamowych.

Innowacyjny E-marketing
Cel
Celem studiów jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów
z zakresu marketingu internetowego, którzy zdobędą
umiejętności skutecznego wykorzystywana narzędzi
internetowych oraz wiedzę na temat najnowszych trendów
w e-marketingu.
Korzyści
Słuchacze studiów zdobędą praktyczną i specjalistyczną
wiedzę w zakresie wdrażania i analizowania kampanii
internetowych przy wykorzystaniu najskuteczniejszych
narzędzi e-marketingowych, takich jak e-mailing i
budowanie własnych baz danych, marketing w
wyszukiwarkach czy marketing społecznościowy. Ponadto
uczestnicy studiów zapoznają się z najnowszymi trendami
panującymi na rynku e-commerce, dowiedzą się, jak
budować przyjazne i użyteczne serwisy oraz w jaki sposób
prowadzić e-biznes zgodnie z wymogami prawnymi.
Uczestnicy
Studia z zakresu Innowacyjny E-marketing adresowane są
do specjalistów ds. marketingu, menedżerów, pracowników
agencji reklamowych i PR, właścicieli serwisów oraz dla
wszystkich tych osób, które chcą wykorzystywać narzędzia
e-marketingu w komunikacji z rynkiem.
Lean Management
Cel
Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i praktycznych
umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w
firmach produkcyjnych i usługowych za pomocą metodyki
Lean tak, aby osiągnąć trwały sukces tych organizacji.
Korzyści
Cel studiów realizowany jest przez wieloletnich praktyków
Lean z renomowanych firm z branży produkcyjnej i
usługowej, co daje możliwość konfrontacji teorii z
rzeczywistością oraz stanowi szeroką platformę wymiany
wiedzy. Program studiów opiera się przede wszystkim na
warsztatach, grach biznesowych oraz elementach wykładu
niezbędnego do przekazania wiedzy na temat istoty Lean.
Ważnym elementem studiów są wizyty w firmach
produkcyjnych umożliwiające poznanie narzędzi
doskonalenia w realnych warunkach. Układ programu w
pierwszej fazie wyposaża uczestników w praktyczne
narzędzia metodyki Lean a następnie przekazuje niezbędne
umiejętności potrzebne do osiągnięcia sukcesu w trakcie
wdrożenia.
Uczestnicy
Studia kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych
zwiększeniem kompetencji w zakresie doskonalenia
procesów i polepszania wyników organizacji.
Grupę docelową stanowią przede wszystkim specjaliści i
inżynierowie zajmujący się wsparciem bądź optymalizacją
procesów, a także kadra kierownicza średniego i wyższego
szczebla.
Studia dają również możliwość poszerzenia wiedzy i
zdobycia bardzo poszukiwanych na rynku pracy
umiejętności studentom studiów magisterskich.

Menedżer Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Cel
Celem studiów jest umożliwienie uzyskania kwalifikacji
koniecznych do pełnienia różnych funkcji w służbie bhp,
podniesienia kwalifikacji wymaganych na niektórych
stanowiskach służby bhp oraz poszerzenie kompetencji
niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa pracy w
zakładach pracy.
Korzyści
Program studiów przygotuje słuchacza do poddania się
procedurze i uzyskania certyfikatu Auditora wewnętrznego
systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg
PN-N-18001, nadawanego przez TÜV NORD Polska.
Uczestnicy
Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
skierowane są do osób pełniących kierownicze funkcje w
służbie bhp, pracujących na stanowiskach związanych z bhp
oraz, które zamierzają rozpocząć pracę w tej branży,
niemających wykształcenia kierunkowego z zakresu bhp.

Menedżer HR
Cel
Proces kształcenia pozwoli słuchaczom na dokonanie
wieloaspektowego wglądu w istotę efektywnych procesów
zarządzania kapitałem ludzkim w nowoczesnej organizacji.
Zajęcia staną się dla słuchaczy płaszczyzną wielu
różnorodnych doświadczeń, pozwalających na zbudowanie
profesjonalnego warsztatu HR management. Kluczowym
celem studiów jest również kształtowanie świadomości
pełnionych ról zawodowych oraz optymalnych ścieżek
rozwoju zawodowego profesjonalnego menedżera HR.
Korzyści
Podczas studiów uczestnicy rozwiną strategiczne
kompetencje zarządzania zasobami ludzkimi . Pozyskają
szerokie spektrum wiedzy oraz umiejętności stanowiących
profesjonalny warsztat pracy menedżera HR.
Uczestnicy
Do uczestnictwa w studiach zapraszamy: członków
zarządów, właścicieli firm, specjalistów działów
personalnych z doświadczeniem zawodowym,
poszukujących nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie HR
management.

Negocjacje i Mediacje
Cel
Głównym celem studiów jest podniesienie poziomu wiedzy
oraz rozwinięcie praktycznych umiejętności słuchaczy w
zakresie negocjacji i mediacji.
Uczestnicy
Studia adresowane są do liderów i kierowników zespołów,
specjalistów pragnących doskonalić umiejętności negocjacji
z klientami, a także pracownikami danej organizacji; do
osób odpowiedzialnych za negocjowanie korzystnych

warunków współpracy z innymi instytucjami, a także do
osób planujących podjąć pracę w charakterze negocjatora i
mediatora.
Korzyści
Zajęcia w przeważającej mierze mają charakter praktyczny.
Podczas warsztatów analizowane i ćwiczone są konkretne
umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne. Zajęcia
prowadzone są przez menedżerów, trenerów, psychologów
mających doświadczenie w negocjacjach i mediacjach w
różnych obszarach działalności zawodowej. Uczestnicy
będą mieli okazję zapoznać się z konkretnymi przykładami
skutecznych negocjacji, a także z nowoczesnymi technikami
rozwiązywania konfliktów w organizacji. Dodatkowo studia
umożliwiają doświadczanie i rozwijanie osobistych
zasobów i własnego potencjału społecznego w działalności
negocjacyjnej.

Odnawialne Źródła Energii - Projektowanie,
Zarządzanie i Finansowanie
Cel
Głównym celem studiów jest przekazanie najnowszych i
praktycznych osiągnięć w dziedzinie odnawialnych źródeł
energii, a także rozwiązań technologicznych, unijnych i
polskich uwarunkowań prawnych, źródeł finansowania
zewnętrznego i metod przeprowadzania analizy kosztów i
korzyści.
Uczestnicy
Studia kierowane są do kadry kierowniczej wyższego i
średniego szczebla przedsiębiorstw energetycznych i
ciepłowniczych prowadzących działalność inwestycyjną w
OZE, do przedsiębiorców, w tym z sektora MŚP,
pracowników jednostek samorządowych oraz pozostałych
osób pragnących pogłębić wiedzę na ten temat.
Korzyści
Studia umożliwiają uczestnikom nabycie wiedzy i
doskonalenie umiejętności w trzech aspektach:
projektowanie, zarządzanie, finansowanie. Podczas zajęć
praktycznych w terenie słuchacze będą mieli okazję
zobaczyć funkcjonujące przedsiębiorstwa z sektora OZE.

Podatki
Cel
Celem podyplomowych studiów na tym kierunku jest
przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu
podatków, prawa podatkowego i systemów podatkowych
oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych osób
zajmujących się sprawami podatkowymi i finansowymi.
Korzyści
Podczas studiów uczestnicy w uporządkowanym
merytorycznie procesie uczenia się rozwiną swoje
kompetencje w zakresie zagadnień podatkowych. Czerpiąc
wiedzę od wykładowców – praktyków będą mogli
wykorzystać omawiane rozwiązania w swojej pracy
zawodowej.
Uczestnicy
Studia skierowane są do osób, które pracują lub zamierzają

pracować w biurach podatkowych, rachunkowych, firmach
doradczych, pionach księgowych przedsiębiorstw i
instytucji, administracji skarbowej i celnej oraz do
wszystkich tych, którzy już zajmują się podatkami w pracy
zawodowej i pragną usystematyzować oraz zaktualizować
posiadaną wiedzę.

Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami
Cel
Absolwenci studiów będą przygotowani do samodzielnego
wykonywania opracowań i ekspertyz oraz doradztwa w
zakresie rynku nieruchomości.
Uczestnicy
Studia są skierowane dla osób chcących zapoznać się z
problematyką pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Po ukończeniu tych studiów i odbyciu 6-miesięcznych
praktyk zawodowych absolwent może ubiegać się bez
egzaminu o nadanie przez ministra właściwego do spraw
budownictwa licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa
w obrocie nieruchomościami, która upoważnia do
samodzielnego wykonywania tego zawodu.
Korzyści
Studia przekazują słuchaczom specjalistyczną wiedzę i
umiejętności niezbędne do uzyskania licencji pośrednika w
obrocie nieruchomościami. Absolwenci Podyplomowych
Studiów Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami mogą
kontynuować naukę na Podyplomowych Studiach
Zarządzania Nieruchomościami, zaliczając tylko moduły
specjalizacyjne – nauka w tym trybie trwa 5 miesięcy.

Pozyskiwanie i Rozliczanie Funduszy UE
Cel
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej
wiedzy o stanie polityki regionalnej UE i tendencjach w jej
kreowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków,
form i zasad pozyskiwania, wydatkowania i rozliczania
środków przyznawanych z funduszy Unii Europejskiej.
Korzyści
Słuchacze zapoznają się z praktycznymi aspektami
pozyskiwania i rozliczania unijnych środków finansowych,
metodami właściwego redagowania wniosków,
biznesplanów czy studiów wykonalności. Zajęcia
warsztatowe dają możliwość analizy autentycznych
przykładów wniosków o dofinansowanie i sprawozdań z
realizowanych projektów.
Uczestnicy
Studia przeznaczone są m.in.: dla urzędników administracji
samorządowej, przedsiębiorców pragnących uzyskać
informacje o potencjalnych formach wsparcia projektów,
pracowników banków i agencji obsługujących środki
pochodzące z funduszy europejskich oraz firm
konsultingowych i doradczych zainteresowanych
pozyskiwaniem i rozliczaniem takich środków.

Praktyczne zastosowanie Logistyki (Practical
Applications of Logistic)
Cel
Głównym celem jest wyposażenie uczestników w
nowoczesne narzędzia logistyczne i przygotowanie do ich
stosowania podczas rozwiązywania problemów
organizacyjnych i biznesowych w różnych dziedzinach.
Korzyści
Słuchacz poznaje problemy nowoczesnej logistyki i
najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie. Zajęcia prowadzone
są w formie wykładów prezentujących współczesne metody
i narzędzia logistyczne oraz uzupełniających je ćwiczeń i
warsztatów. Zdobyte kwalifikacje są odpowiedzią na
współczesne wymagania i trendy w zarządzaniu.
Uczestnicy
Studia kierowane są do osób profesjonalnie
zaangażowanych w szeroko pojętą logistykę na różnych
szczeblach zarządzania, jak również do pracowników
administracji samorządowej oraz osób zainteresowanych
integracją wiedzy z różnych dziedzin i jej praktycznym
stosowaniem.

Psychologia Zarządzania - studia z certyfikatem
Franklin University
Cel
Głównym celem Podyplomowych Studiów Psychologia
Zarządzania jest poznanie najnowszych trendów w
zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz nabycie umiejętności
wykorzystywania ich w praktyce.
Korzyści
Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę, m.in. z zakresu:
przywództwa, zarządzania konfliktem, motywowania i
organizacji pracy, oraz umiejętności stosowania metod
psychologicznych, przydatnych w zarządzaniu zespołem
pracowników. Zajęcia prowadzone są w 80% w formie
interaktywnej, np. jako trening umiejętności.
Certyfikat Franklin University
W ramach kierunku moduły Przywództwo i delegowanie
zadań oraz Coaching i mentoring prowadzone są według
materiałów dydaktycznych i metodologii Franklin
University z wykorzystaniem case study i ćwiczeń z rynku
amerykańskiego. Moduł kończy się zaliczeniem testu
sprawdzającego. Słuchacze mają możliwość wykupienia
certyfikatu potwierdzającego zdobycie praktycznej wiedzy i
umiejętności dostosowanych zarówno do rynku polskiego
jak i zagranicznego. Opłata za certyfikat wynosi 250 zł.
Uczestnicy
Studia adresowane są do osób kierujących zespołami
pracowników w firmach i przedsiębiorstwach, które pragną
rozwijać swoje umiejętności przywódcze i zwiększać
własną skuteczność w kierowaniu ludźmi.

Rachunkowość
Cel
Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy

niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego, w tym
prowadzenia własnego biura rachunkowego, przydatnej
także osobom przygotowującym się do egzaminu
państwowego umożliwiającego uzyskanie świadectwa
kwalifikacyjnego do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych
Korzyści
Program studiów realizowany jest z uwzględnieniem
obowiązujących większość krajowych jednostek
gospodarczych przepisów prawnych, tj. ustawy o
rachunkowości, a w odniesieniu do zagadnień w ustawie
nieuregulowanych, uwzględniających także postanowienia
standardów rachunkowości ‒ krajowych lub
międzynarodowych.
Uczestnicy
Studia kształcą praktyków rachunkowości, pracowników
działów księgowości, działów rachuby płac i pionów
finansowo-księgowych firm. Ponadto skierowane są do
osób prowadzących działalność gospodarczą w ramach biur
rachunkowych lub doradztwa podatkowego, a także do
analityków finansowych i dyrektorów finansowych

Strategie Sprzedaży - studia z certyfikatem Franklin
University
Cel
Celem studiów jest wykształcenie specjalistów
profesjonalnie i bezpośrednio zajmujących się sprzedażą,
którzy potrafią utrzymywać dobre kontakty z klientami i
skutecznie zwiększają efektywność swojego działania,
doskonaląc umiejętności interpersonalne i znajomość
strategii marketingowej firmy.
Korzyści
Słuchacze zapoznają się z zagadnieniami z zakresu
zarządzania produktem, marką i ceną. Zdobędą wiedzę do
opracowywania strategii sprzedaży. Poznają również
kwestie dotyczące marketingu. Trening w zakresie
komunikacji, prezentacji i negocjacji pozwoli
przygotowywać się do spotkań z klientami.
Certyfikat Franklin University
W ramach kierunku moduł Umiejętności negocjacyjne
prowadzone są według materiałów dydaktycznych i
metodologii Franklin University z wykorzystaniem case
study i ćwiczeń z rynku amerykańskiego. Moduł kończy się
zaliczeniem testu sprawdzającego.
Uczestnicy
Studia z zakresu strategii sprzedaży powinny zainteresować
szerokie grono osób zajmujących się: planowaniem
sprzedaży, zarządzaniem personelem sprzedaży, sprzedażą
osobistą, a także będących przedstawicielami handlowymi
czy reprezentantami handlowymi różnych firm.

Studia Menedżerskie
Cel
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej
wiedzy, niezbędnej w zarządzaniu współczesną firmą, oraz
doskonalenie kwalifikacji kierowniczych, kluczowych w

sprawnym kierowaniu zespołami ludzkimi.
Korzyści
Studia umożliwiają uczestnikom doskonalenie dwóch
kategorii kompetencji menedżerskich:
- zdolności syntezy i projekcji rozwiązań doskonalących
system zarządzania,
- umiejętności związanych z inteligencją emocjonalną:
samoświadomością, motywacją, empatią, samokontrolą.
W ramach studiów organizowany jest zjazd wyjazdowy,
podczas którego słuchacze będą aktywnie uczestniczyć w
grze kierowniczej
Uczestnicy
Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się
zarządzaniem na dowolnym szczeblu hierarchii
organizacyjnej. Program został przygotowany w taki
sposób, aby wyjść naprzeciw potrzebom osób
zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w małych i
w dużych przedsiębiorstwach.

Systemy Baz Danych
Cel
Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie do
samodzielnego projektowania i implementowania
relacyjnych baz danych oraz ich wykorzystywania do
gromadzenia, analizowania i raportowania danych
biznesowych.
Uczestnicy
Studia adresowane są do analityków odpowiedzialnych za
sprawozdawczość biznesową, programistów aplikacji
biznesowych, zaawansowanych użytkownicy baz danych i
hurtowni danych, specjalistów ds. analiz danych,
absolwentów studiów kierunków ścisłych.
Korzyści
Słuchacze zdobędą umiejętności praktyczne, niezbędne do
budowy systemów baz i hurtowni danych oraz podstawy
teoretyczne, konieczne do rozumienia zasad organizacji
danych w bazach danych. Uczestnicy z doświadczeniem w
użytkowaniu aplikacji biznesowych, podniosą jakość
raportowania, wykraczającą poza dostępny zakres
funkcjonalny istniejącego oprogramowania.

Tłumaczenia Ekonomiczno-Prawne w Biznesie - J.
angielski
Cel
Celem Podyplomowych Studiów Tłumaczenia
Ekonomiczno-Prawne w Biznesie jest przygotowanie do
pracy tłumacza pracującego na własny rachunek dla firmy
translatorskiej oraz wykonującego dodatkowe zadania
translatorskie w firmie macierzystej.
Korzyści
Słuchacze zapoznają się z narzędziami i technikami
translatorskimi, rozbudują zakres słownictwa biznesowego i
prawnego w języku angielskim. Poznają techniki pracy z
głosem, przygotują się do wystąpień publicznych i zdobędą
doświadczenie w tłumaczeniu dokumentów biznesowych i
prawnych oraz w tłumaczeniu ustnym.

Uczestnicy
Studia adresowane są do osób znających język angielski na
poziomie przynajmniej FCE, do absolwentów studiów
filologicznych i kolegiów językowych pragnących
poszerzyć swoje umiejętności o słownictwo biznesowe, a
także do osób pracujących w firmach, w których posługują
się językiem angielskim na co dzień i pragną poznać
techniki translatorskie. Warunkiem uczestnictwa w
zajęciach jest poddanie się testowi sprawdzającemu wiedzę
gramatyczno-leksykalną oraz odbycie rozmowy
kwalifikacyjnej w języku angielskim. Dyplom ukończenia
studiów filologicznych, bądź też kolegium językowego
zwalnia z tego obowiązku.

Windykacja i Zarządzanie Wierzytelnościami
Cel
Studia mają na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i
umiejętności koniecznych do samodzielnego opracowania i
wdrożenia systemu zarządzania wierzytelnościami ściśle
odpowiadającego potrzebom reprezentowanych przez nich
przedsiębiorstw.
Korzyści
Absolwenci Podyplomowych Studiów Windykacji i
Zarządzania Wierzytelnościami zdobędą kompleksową
wiedzę i umiejętności dotyczące zagadnień windykacji poczynając od procesu zarządzania wierzytelnościami po
działania egzekucyjne. Nabędą umiejętności negocjacyjne,
niezbędne do kontaktów z dłużnikiem.
Uczestnicy
Studia adresowane są do osób zajmujących się
nadzorowaniem procesów zarządzania wierzytelnościami,
pracowników działów sprzedaży i handlowych, do kadry
kierowniczej zarządzającej windykacją w firmach jak i do
osób, które mają zamiar związać swoją przyszłość
zawodową z podobną działalnością.

Wycena Nieruchomości
Cel
Studia przygotowują do państwowego egzaminu
umożliwiającego uzyskanie uprawnień zawodowych w
zakresie szacowania nieruchomości i wykonywania zawodu
rzeczoznawcy majątkowego.
Korzyści
Program uwzględnia wymogi programowe, ustalone przez
ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej. Absolwenci mogą
kontynuować naukę na kierunkach Pośrednictwo w Obrocie
Nieruchomościami oraz Zarządzanie Nieruchomościami,
zaliczając tylko moduły specjalizacyjne, a następnie ubiegać
się o uzyskanie licencji do wykonywania także tych
zawodów.
Uczestnicy
Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć zawód
rzeczoznawcy majątkowego. Do uzyskania uprawnień
zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
konieczne jest posiadanie wykształcenia wyższego

magisterskiego, bez ograniczeń co do kierunku studiów.
Szczegółowe wymagania określa ustawa z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity:
Dz.U. 2010 nr 102, poz. 651, ze zmianami).
UWAGA: Aby podjąć studia na kierunku Wycena
Nieruchomości kandydat powinien posiadać dyplom
studiów na poziomie co najmniej magisterskim.

Zamówienia Publiczne
Cel
Celem Podyplomowych Studiów Zamówień Publicznych
organizowanych w Wyższej Szkole Bankowej jest
kształcenie specjalistów w dziedzinie zamówień
publicznych i przekazanie praktycznych umiejętności
organizowania zamówień publicznych.
Korzyści
Uczestnicy nauczą się, jak przygotować ofertę ze strony
zamawiającego i oferenta. Dowiedzą się, jakie obowiązują
tryby, zasady i procedury udzielania zamówień publicznych
oraz zapoznają się z dokumentacją. Aktualni i potencjalni
specjaliści z zakresu zamówień publicznych zostaną
wyposażeni w niezbędną wiedzę w sposób praktyczny i
kompleksowy.
Uczestnicy
Studia skierowane są do pracowników instytucji
zamawiających i uczestniczących w planowaniu, udzielaniu
i egzekwowaniu zamówień publicznych, do kadry
zarządzającej, a także do osób reprezentujących
przedsiębiorców, ubiegających się o zamówienia publiczne.
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby z tytułem
magistra lub licencjata.

Zarządzanie i Promocja w Oświacie - certyfikat
Franklin University
Korzyści
Program studiów jest opracowany w oparciu o
obowiązujące wymagania Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Szczególny nacisk położono na jakość w
edukacji i marketing w placówce oświatowej, co w dobie
niżu demograficznego jest szczególnie ważne dla
funkcjonowania przedszkoli i szkół.
Certyfikat Franklin University
W ramach kierunku moduł Umiejętności negocjacyjne
prowadzone są według materiałów dydaktycznych i
metodologii Franklin University z wykorzystaniem case
study i ćwiczeń z rynku amerykańskiego. Moduł kończy się
zaliczeniem testu sprawdzającego.
Uczestnicy
Studia adresowane są do osób zamierzających przystąpić do
konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej, do
dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli, pracowników
jednostek samorządów terytorialnych, oraz innych osób
związanych z edukacją, chcących poszerzyć i uaktualnić
swoje kompetencje.

Zarządzanie Jakością
Cel
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy
niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu
systemów jakości według standardów międzynarodowych.
Korzyści
Studia przygotowują do egzaminu i uzyskania
międzynarodowego certyfikatu pełnomocnika jakości oraz
audytora jakości. Program studiów opracowany przez WSB
oraz TÜV Akademia Polska sp. z o.o. spełnia wymagania
programu licencyjnego TÜV Akademie Rheinland GmbH.
Uczestnicy
Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie
wyższe (licencjackie, magisterskie lub inżynierskie), które
chciałyby zajmować się systemami zarządzania jakością w
przedsiębiorstwach i chcą pogłębić swoją wiedzę oraz
zdobyć certyfikat QB i QA.
Zarządzanie Nieruchomościami
Cel
Absolwenci studiów będą przygotowani do samodzielnego
zarządzania majątkiem (kapitałem) właściciela ulokowanym
w nieruchomości.
Korzyści
Program studiów podyplomowych uwzględnia minimalne
wymogi programowe ustalone przez ministra właściwego
do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i
mieszkaniowej. Słuchacze nabędą specjalistyczną wiedzę i
umiejętności niezbędne do uzyskania licencji zarządcy
nieruchomości.
Uczestnicy
Studia adresowane są do osób zajmujących się już
nieruchomościami i pragnących poszerzyć swoją wiedzę lub
uprawnienia o licencję zarządcy.

Zarządzanie Obiektami Hotelarskimi oraz Spa i
Wellness
Cel
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznej
wiedzy z zakresu prawno-ekonomicznych podstaw
zarządzania obiektami hotelarskimi i SPA. Słuchacze
zapoznają się z najnowszymi trendami w branży oraz
nabędą umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w
praktyce.
Korzyści
Słuchacze studiów na kierunku „Zarządzanie obiektami
hotelarskimi oraz spa i wellness” zdobędą rzetelną i
usystematyzowaną wiedzę praktyczną. Pozwoli im ona na
podjęcie decyzji o planowanych inwestycjach, w oparciu o
dobrze przygotowany biznesplan, stworzenie skutecznej
strategii rozwoju, a przez to wyróżnienie się i osiągnięcie
przewagi konkurencyjnej na rynku. Uczestnicy będą
analizować najlepsze rozwiązania, które mogą zostać
wykorzystane w benchmarkingu, najczęściej popełniane
błędy oraz systemy i procedury wypracowane przez
doświadczonych liderów branży w Polsce i na świecie.
Szczególny wpływ na praktyczny wydźwięk studiów będą

mieć zajęcia prowadzone w formie paneli, które odbywać
się będą w wybranych ośrodkach hotelarski oraz spa i
wellness, w których analizowane będą poszczególne
procesy i modele biznesowe.
Słuchacze
Studia kierowane są do przede wszystkim do przyszłych i
obecnych inwestorów i menedżerów branży hotelarskiej,
odnowy biologicznej i spa oraz absolwentów kosmetologii,
fizjoterapii i hotelarstwa.
Zarządzanie Projektami IT - Nowoczesny Project
Manager
Cel
Celem studiów jest wyposażenie kierownika projektu w
wiedzę dotyczącą kluczowych czynników sukcesu oraz
zagrożeń związanych z prowadzeniem projektów
informatycznych, strategii i technik skutecznego kierowania
projektami informatycznymi sprawdzonych w praktyce i
przekazywanych przez osoby mające doświadczenie w tej
dziedzinie.
Korzyści
Uczestnicy nabędą najnowocześniejszy zestaw narzędzi,
umiejętności i wiedzy z zarządzania projektami w
kontekście informatycznym. Program studiów będzie
pomocny dla osób przygotowujących się do certyfikacji
Certified Associate in Project Management (CAPM®),
Project Management Professional (PMP®) i PMI Agile
Certified Practitioner (PMI-ACP®) przez Project
Management Institute (PMI®).
Uczestnicy
Studia adresowane są do osób prowadzących bądź
planujących prowadzić projekty informatyczne w
organizacji – nie jest wymagana żadna wiedza w dziedzinie
zarządzania projektami, wskazane jest, choć nie wymagane,
posiadanie ogólnej wiedzy informatycznej.

Zarządzanie Projektem
Cel
Celem studiów jest przekazanie uczestnikom praktycznej
wiedzy w kluczowych obszarach zarządzania projektami
oraz zdobycie przez uczestników umiejętności skutecznego
stosowania narzędzi i metod zarządzania projektami.
Korzyści
Kończąc ten kierunek, słuchacze zostaną wyposażeni w
pakiet nowoczesnych narzędzi zarządzania do
natychmiastowego zastosowania w pracy zawodowej i
atrakcyjny zawód niezależny od branży i granic, szanowany
na całym świecie.
Uczestnicy
Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się
planowaniem i nadzorowaniem realizacji projektów oraz dla
osób, które zamierzają zostać kierownikami projektów w
firmach i organizacjach. Słuchaczami są przede wszystkim
menedżerowie i pracownicy przedsiębiorstw, firm
produkcyjnych, konsultingowych, szkoleniowych oraz
wdrożeniowych.

Zarządzanie Projektem - Akademia Project Managera
Cel
Wyposażenie uczestników w praktyczne i zgodne ze
światowymi standardami narzędzia zarządzania projektami.
Studia rozwijają umiejętności praktyczne. Wyróżniają się
nimi osoby potrafiące wykazać, co zrobiły, a nie tylko, co
robiły w swojej karierze.
Korzyści
Każdy zjazd Akademii to trening umiejętności pracy w
grupie i zarządzania. Podczas zajęć słuchacze ćwiczą na
realnych przedsięwzięciach – za każdym razem jest to więc
okazja do pracy nad prawdziwym projektem, który powstaje
dosłownie z godziny na godzinę na oczach uczestników.
Uczestnicy
Program Akademii kierujemy do osób, które wiedzą już, że
nowoczesny menedżer projektu to nie tylko specjalista od
wykresów Gantta i dokumentacji projektowej. To
samodzielny przedsiębiorca – innowator, potrafiący w
dowolnym środowisku organizacyjnym przeprowadzić
nawet bardzo trudne zmiany.

Zarządzanie Strategiczne w Biznesie
Cel
Celem studiów jest wyposażenie osób zarządzających
organizacjami w szerokie spektrum kluczowych
kompetencji skutecznego i efektywnego zarządzania
nowoczesną organizacją. Studia skoncentrowane są na
rozwoju i doskonaleniu kompetencji o charakterze
strategicznie istotnym w rozwoju firm. Kompleksowość i
wewnętrzna spójność programu dąży do wypełnienia
potencjalnych luk kompetencyjnych uczestników i pozwala
na bieżącą diagnozę.
Korzyści
Treningowo-warsztatowy charakter zajęć oparty w dużej
mierze na aktywnych metodach pracy, w tym na metodzie
case study, pozwala uczestnikom studiów uczyć się w
sposób zarówno atrakcyjny, jak i skuteczny. Katalog
praktycznych kompetencji, możliwych do
natychmiastowego wdrożenia w organizacji, jest świadomie
budowany przez realizatorów programu studiów. Jedną z
niebagatelnych korzyści, uzyskiwaną dzięki formie i
metodom realizacji studiów, jest możliwość uczenia się na
bazie doświadczenia i różnorodnych praktyk wszystkich
uczestników procesu kształcenia.
Uczestnicy
Studia podyplomowe kierowane są do właścicieli firm oraz
szeroko pojętej grupy kluczowych menedżerów wyższych
szczebli zarządzania oraz do osób przygotowujących się do
pełnienia takich funkcji.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Cel
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i
narzędzi przydatnych w procesie zarządzania zasobami

ludzkimi.
Korzyści
Słuchacze zdobędą i rozwiną praktyczne umiejętności w
dziedzinach takich, jak: analiza potencjału ludzkiego firmy,
planowanie zapotrzebowania na pracowników,
przeprowadzanie rekrutacji oraz budowa i stosowanie
systemów motywacyjnych i oceny personelu.
Uczestnicy
Oferta edukacyjna studiów adresowana jest do szerokiego
grona odbiorców: pracowników działów personalnokadrowych, doradców personalnych i psychologów pracy.
Program zainteresuje osoby, które chcą zdobyć szerokie
umiejętności z zakresu zarządzania personelem w celu
usprawnienia działań firmy i podnoszenia efektywności
pracy.
Zarządzanie Zmianą
Cel
Celem studiów jest nauczenie uczestników w jaki sposób
mogą w praktyczny sposób wspierać organizacje i
pracowników w efektywnym projektowaniu, planowaniu i
wdrażaniu zmian. Uczestnicy nauczą się również w jaki
sposób zarządzać projektem rozwojowym.
Uczestnicy
Studia skierowane są do wszystkich osób, które aktywnie
uczestniczą lub chcą uczestniczyć we wdrażaniu zmian na
poziomie organizacyjnym lub osobistym. Studia w
szczególności przeznaczone są dla:pracowników działów
zarządzania zasobami ludzkimi, coach’ów, trenerów
biznesu, managerów średniego i wyższego szczebla
Korzyści
Po zakończeniu studiów uczestnicy będą posiadali
unikatową wiedzę i kompetencje w zakresie zmiany, będą
umieli wspierać innych i siebie w procesach zmiany i
rozwoju, będą przygotowani do dalszego rozwoju
związanego z: trenowanie, coachingiem, zarządzaniem
zasobami ludzkimi

Zintegrowane Systemy Informatyczne
Cel
Celem studiów jest przygotowanie kadry menadżerskiej w
zakresie prowadzenia projektów informatycznych w
zespołach projektowo/wdrożeniowych w oparciu o
rozwiązania firm SAP i Hogart.
Korzyści
Znajomość: zagadnień z zakresu logistyki i zarządzania
przedsiębiorstwem; etapów wdrażania zintegrowanego
systemu informatycznego, prowadzenia projektów i
metodologii wdrażania systemów informatycznych; zasad
bezpieczeństwa systemu informatycznego; wybranych
modułów systemu mySap.com firmy SAP oraz rozwiązania
BI QlikView firmy Hogart.
Uczestnicy
Studia są przeznaczone dla dyrektorów: sprzedaży i
marketingu, finansowych (CFO), IT (CIO) i innych osób
odpowiedzialnych za obszar IT i rozwój strategii,
menedżerów: działu IT, finansów i sprzedaży, specjalistów:

działów finansowych, sprzedaży i analityków, konsultantów
specjalizujących się w doradztwie biznesowym, analityków
biznesowych.

Wyższa Szkoła
Zarządzania i
Bankowości w
Poznaniu

ul. Robocza 4
61-538 Poznań
tel. 61 835 15 11
fax 61 835 19 27
adres e-mail
rekrutacja@wszib.poznan.pl

Rachunkowość jednostek gospodarczych
Cel i adresaci studium
Studia są formą kształcenia przeznaczoną dla absolwentów
wyższych studiów magisterskich, inżynierskich i
licencjackich (w zakresie dowolnej dyscypliny). Celem
studiów jest przygotowanie specjalistów do pracy w
pionach rachunkowo-finansowych jednostek
gospodarczych. Stwarzają one możliwość pogłębienia
wiedzy i doskonalenia umiejętności z zakresu
rachunkowości, finansów, podatków, a także prawa, w tym
głównie gospodarczego. Zajęcia na studium prowadza
teoretycy i praktycy życia gospodarczego.
Administrowanie kadrami i płacami
Cel studium
Celem studium jest przygotowanie specjalistów w zakresie
administrowania i organizacji kadr. Studium daje
możliwość przyswojenia wiedzy z zakresu przepisów prawa
pracy oraz administrowania zasobami kadrowymi,
wzbogaconej o dodatkowe zagadnienia powiązane z tą
problematyką. Studium pozwala uzyskać niezbędną wiedzę
w szczególności z zakresu: zatrudnienia pracowniczego
(stosunku pracy), problematyki urlopowej, polityki
płacowej, ochrony pracy, tworzenia zakładowych aktów
prawa pracy, organizowania i zarządzania czasem pracy,
kierowania kadrami i organizacji pracy, zarządzania
ryzykiem kadrowym, ubezpieczeń społecznych i podatków
dotyczących zatrudnienia oraz działalności socjalnej
pracodawcy.
Adresaci studium
Studium jest adresowane do szerokiego grona odbiorców
potrzebujących właśnie takiej wiedzy i umiejętności.
Powinno ono zainteresować każdego kto współuczestniczy
w procesie zarządzania firmą lub instytucją oraz jest
zainteresowany podnoszeniem jakości i kultury pracy,
ograniczaniem błędów w pracy, poprawnymi relacjami
interpersonalnymi, prawidłowym stosowaniem przepisów z
zakresu prawa pr acy, ubezpieczeń społecznych i podatków
dotyczących spraw pracowniczych, a więc: pracodawców,
menedżerów i kierowników, pracowników kierujących
działami personalnymi, specjalistów od spraw kadrowopłacowych i pracowników zatrudnionych w działach kadr, a
także osób zamierzających rozpocząć aktywność zawodową
w takiej roli.

Metody budowania przewagi konkurencyjnej w biznesie
Dla kogo?
Przedstawiciele wysokiego i średniego szczebla

zarządzania, kadry kierowniczej małych i średnich
przedsiębiorstw.
Program studium:
Zasady i modele konkurencji w gospodarce rynkowej
Zarządzanie strategiczne jako sposób tworzenia przewagi na
rynku
Nowoczesne techniki zarządzania przedsiębiorstwem
Budowanie wartości klienta jako sposób konkurowania na
rynku
Tworzenie wartości dodanej do produktu oraz budowanie
silnej pozycji marki
Architektura kanałów dystrybucji i zarządzanie cenami
Strategie skutecznego i efektywnego komunikowania się z
rynkiem
Kształtowanie umiejętności i kwalifikacji personelu
Techniki myślenia kreatywnego
Metody analizy informacji w procesach decyzyjnych

Media i komunikowanie masowe
Dla kogo?
Dla osób, które chcą poznać rolę mediów w procesie
komunikowania masowego oraz form ich wykorzystania.
Program studium:
Promocja i reklama
Autoprezentacja
Historia mediów
Public Relations
Systemy medialne
Techniki poligraficzne
Stylistyka tekstów dziennikarskich
Mass media i komunikowanie międzykulturowe
Warsztaty radiowe, prasowe i telewizyjne
Prawo autorskie i prasowe
Etyka dziennikarska
Internet jako medium masowe
Techniki negocjacyjne
Techniki badań społecznych
Marketing polityczny\
Kształtowanie relacji z mediami
Seminarium
Wyższa Szkoła
Handlu i
Rachunkowości
w Poznaniu

ul. 27 Grudnia 7
61-737 Poznań
Rekrutacja
tel./fax 61 843 33 70
email rekrutacja@wshir.pl

Oferowane kierunki:
Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Gospodarce i
Administracji
Audyt i Pozyskiwanie Funduszy Unii Europejskiej
Biegły ds. Zapobiegania i Wykrywania Przestępstw
Gospodarczych
Kontroler Finansowy
Kontroler Wewnętrzny
Koordynator Kontroli Zarządczej w Administracji
Publicznej
Menedżer jakości
Public relations dla instytucji samorządowych
Rachunkowość
Studium podatkowe

Studium skarbowości
Zarządzanie Architekturą Krajobrazu
Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Wyższa Szkoła
Handlu i Usług w
Poznaniu

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Cel studiów:
Studia przeznaczone są dla tych osób, które chciałyby
posiadać konkretne kwalifikacje zawodowe – po
ukończeniu tych studiów absolwent otrzymuje uprawnienia
do wykonywania obowiązków inspektora /
specjalisty / starszego specjalisty BHP (zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 2.11.2004 r.
"W sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy" – Dz. U
nr 246, poz. 2468).
Opis studiów:
Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w pełen
wachlarz narzędzi, dzięki którym będą oni potrafili
sprawić, by w zakładzie pracy było po prostu bezpiecznie.
Ilość wypadków przy pracy jest w Polsce wciąż
zatrważająco wysoka – chcemy kształcić fachowców,
którzy zajmować się będą nie tylko przestrzeganiem
regulaminów i wypełnianiem dokumentów, ale także
profilaktyką zdrowotną, przeciwdziałaniem wypadkom
przy pracy, rozpoznawaniem zagrożeń. Nowoczesny
specjalista w dziedzinie BHP to jednocześnie
praktyk i dobrze przygotowany do wykładów dydaktyk –
szkoleniowiec. Musi się on orientować również
w takich zagadnieniach, jak ochrona środowiska, ergonomia
stanowiska pracy, nadmierny stres, mobbing,
ochrona przeciwpożarowa, udzielanie pierwszej pomocy
przedmedycznej.
Zarządzanie kryzysowe
Cel studiów
Globalizacja przyczynia się do wzrostu poziomu ogólnego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa, mogącego
spowodować duże trudności, które należy uwzględniać w
codziennym kierowaniu państwem. Każda klęska,
katastrofa lub stan zagrożenia, które ogólnie możemy
określić mianem „sytuacji kryzysowej”, bez względu
na przyczynę powstawania, dezorganizuje normalne życie,
powoduje załamanie lub przeciążenie administracji i infrastruktury państwa lub jego części. Stan
przygotowania państwa i jego obywateli do sytuacji
kryzysowych można określić stopniem, w jakim wykazują
oni gotowość do podjęcia działań w celu ochrony
życia i mienia zarówno przed spodziewanym kataklizmem,
jak i bezpośrednio po nim. Jednym z najważniejszych zadań stojących przed terenowymi organami
administracji rządowej i samorządowej jest zapewnienie ochrony życia i zdrowia ludności oraz nienaruszalności
środowiska. Wymaga to zorganizowania spójnego systemu przeciwdziałania nadzwyczajnym

zagrożeniom spowodowanym przez siły przyrody, rozwój
cywilizacyjny lub ewentualny konflikt zbrojny. W systemie
tym trzeba przewidzieć elementy profilaktyki,
rozwiązania organizacyjne i operacyjne oraz logistyczne,
umożliwiające szybkie reagowanie na zaistniałe
zagrożenia. System ten powinien także umożliwić
efektywną koordynację działań ratowniczych
prowadzonych przez profesjonalne służby oraz likwidację
skutków zagrożeń, aż do przywrócenia stanu pierwotnego.
Aby system taki działał prawidłowo, jednym z jego
elementów jest właściwie przygotowana kadra kierownicza
i administracyjna. Takie właśnie kwalifikacje uzyskają
absolwenci studiów podyplomowych Zarządzanie Kryzysowe. Narodowy system zarządzania
kryzysowego to system tworzony przez władze wszystkich
szczebli, instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz
wszystkich obywateli.
Zintegrowany, nowoczesny system umożliwi skuteczne
prowadzenie akcji ratowniczych i antykryzysowych
oraz koordynowanie działań na poszczególnych szczeblach
zarządzania. Samorządy lokalne powinny
rozpocząć budowanie nowej świadomości społecznej
uwrażliwiającej członków wspólnot lokalnych na
problemy związane z szeroko rozumianymi zagrożeniami
kryzysowymi. Dostrzegając narastającą potrzebę przygotowania specjalistycznych kadr dla potrzeb
zarządzania bezpieczeństwem państwa w
sytuacjach kryzysowych na różnych szczeblach
administracji państwowej i samorządowej, proponujemy
studia podyplomowe Zarządzanie Kryzysowe.
Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do
zarządzania w sytuacjach kryzysowych, głównie
dla organów terenowej administracji państwowej i
samorządowej w gminach, w powiatach oraz w
województwie a także instytucji i podmiotów zajmujących
się bezpieczeństwem państwa (m.in. wojska i służb
państwowych).
Studenci
Studia są adresowane do absolwentów szkół wyższych,
pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) na
stanowiskach związanych z szeroko rozumianym pojęciem
zarządzania kryzysowego, kadry kierowniczej
administracji publicznej i samorządowej (gmin, powiatów,
województw) oraz wszystkich zainteresowanych
problemami bezpieczeństwa społecznego w sytuacjach
zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz
zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa
publicznego, na poszczególnych szczeblach administracji
państwowej i samorządowej.
Kontrola handlu dzikimi zwierzętami
Marketing internetowy
Cel studiów:
Internet jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającym
się medium reklamowym. Prognozuje się,
iż suma wydatków brutto na reklamę w Internecie w Polsce
w 2010 r. przekroczy 1,5 mld PLN. Każda

firma w większym lub mniejszym stopniu powinna
wykorzystywać go w swojej działalności. Celem studiów
jest przekazanie praktycznej, aktualnej oraz kompleksowej
wiedzy na temat wykorzystania możliwości
Internetu w działaniach marketingowych i sprzedażowych
firmy. Studenci zapoznają się z zasadami tworzenia użytecznych serwisów internetowych, formułowaniem
strategii marketingowej w Internecie, realizacją
kampani promocyjnych, budowaniem wizerunku w Sieci, a
także marketingiem w wyszukiwarkach.
Dodatkowo omówione zostaną m.in. elementy zachowań
konsumentów w Internecie oraz prawne aspekty
e-marketingu.
Studenci:
Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów
szkół wyższych pracujących (lub zamierzających
podjąć pracę) na stanowiskach związanych z marketingiem
internetowym. W szczególności dla:
• dyrektorów, kierowników i specjalistów ds. marketingu i
PR
• specjalistów ds. e-marketingu
• przedsiębiorców
• pasjonatów Internetu
Zdobyta wiedza oraz umiejętności pozwolą w pełni
wykorzystać potencjał Internetu zarówno tym, którzy chcą
zaistnieć w Sieci jak i tym, którzy na co dzień wykorzystują
go w prowadzonych działaniach marketingowych
Edukacja dla bezpieczeństwa
Cel studiów
Celem studiów jest dydaktyczno-pedagogiczne i
merytoryczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia,
w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, nowego
przedmiotu w Podstawie Programowej: Edukacja dla
bezpieczeństwa.
Dla kogo
Studia te są adresowane do absolwentów studiów wyższych,
również z przygotowaniem pedagogicznym,
co najmniej na poziomie licencjackim, w tym przede
wszystkim:
• pracowników oświaty, w tym nauczycieli,
zainteresowanych nauczaniem przedmiotu Edukacja dla
bezpieczeństwa zgodnie z nową Podstawą Programową;
• nauczycieli – wychowawców klas szkolnych oraz innych
placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych, w których występują zagrożenia bezpieczeństwa
lub ich występowanie jest prawdopodobne;
• pracowników władz oświatowych i samorządowych oraz
funkcjonariuszy służb publicznych, w których
gestii znajduje się problematyka edukacji dla
bezpieczeństwa / bezpieczeństwa szkolnego.
Zarządzanie turystyką i hotelarstwem
Cel/uczestnicy
- przekwalifikowanie osób, które zamierzają prowadzić
własną działalność gospodarczą w dziedzinie
turystyki (zakłady hotelarskie, biura podróży),
- przekwalifikowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z
przedmiotów turystycznych.

Zarządzanie w opiece zdrowotnej
Studia podyplomowe zarządzania w opiece zdrowotnej
Celem studium jest przekazanie uczestnikom wiedzy
głównie z zakresu zarządzania organizacjami, których
celem działalności jest ochrona zdrowia. Ponadto uczestnicy
studium zapoznani zostaną z niezbędną do
zarządzania w opiece zdrowotnej wiedzą wykraczającą
poza wąsko rozumiane zarządzanie organizacją.
Studium skierowane jest do osób, które ukończyły studia
wyższe (licencjackie lub magisterskie) i sprawują
obecnie bądź zamierzają się objąć w przyszłości stanowiska
kierownicze lub specjalistyczne w jednostkach
opieki zdrowotnej, a także do osób, które zajmują się
problemami ochrony zdrowia w terenowych organach
władzy.
Zarządzanie Kadrami
Dla kogo
Dla wszystkich, którzy cenią wysokie kompetencje i
praktyczne umiejętności. Studia powstały z myślą
o osobach, które wiedzą, że ich wykształcenie jest zbyt
ogólne bądź mało praktyczne, aby znaleźć pracę
zgodną z własnymi aspiracjami. Zarządzanie Zasobami
Ludzkimi to płaszczyzna, która daje ogromne
możliwości zatrudnienia na współczesnym, wymagającym
rynku pracy. Stanowiska, o które można ubiegać
się po zakończeniu studiów:
specjalista ds. personalnych
specjalista ds. kadr i płac
specjalista ds. rozwoju pracowników
koordynator projektów ZZL
kierownik działu personalnego
HR Manager
Co nas wyróżnia
Autorski program – połączenie wiedzy z zakresu
psychologii społecznej z konkretnymi umiejętnościami
kadrowo – płacowymi. Słuchacze studiów poznają tajniki
skutecznej komunikacji w zespole i posiądą
sztukę rozwiązywania konfliktów; nauczą się dochodzić
własnych racji i odpowiednio prezentować się
podczas publicznych wystąpień. Ale obok tego potrafić
będą poprowadzić bieżące sprawy pracownicze –
czas pracy i rozliczenia podatkowe, składki ZUS, naliczanie
wynagrodzenia a także dokonać analizy
i oceny pracowników oraz zaprojektować ich ścieżkę
kariery.

Wyższa Szkoła
Zdrowia, Urody i
Edukacji w
Poznaniu

ul. Brzeźnicka 3, 60-133
Poznań
tel. 61 655 85 85, fax. 61
655 85 70
dziekanat@wszuie.pl
Rekrutacja (studia
podyplomowe) tel.61 655
85 83

PODOLOGIA
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i
umiejętności z zakresu podologii. Podolog to osoba, która
troszczy się o dobrą kondycję kończyn dolnych i zajmuje
się ich profilaktyką. Starzenie się społeczeństwa oraz
niehigieniczny tryb życia przyczyniają się do rozwoju
takich schorzeń jak: cukrzyca czy zaburzenia krążenia, co
wiąże się z licznymi dolegliwościami kończyn dolnych np.
stopa cukrzycowa. Podolog to zawód przyszłości, a dla
pacjentów to profesjonalna pomoc w pielęgnacji,
profilaktyce i zapobieganiu chorobom stóp.
W programie :
ortopedia,
dermatologia,
flebologia,
chirurgia,
anatomia,
diabetologia,
zajęcia praktyczne w bogato wyposażonych pracowniach,
praktyki w profesjonalnym gabinecie podologicznym.
Liczba godzin wykładowych i ćwiczeń: około 280 godzin.
Zasady rekrutacji: wg kolejności zgłoszeń.

KOSMETOLOGIA Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ
Czas trwania: 2 semestry
Celem studiów jest przybliżenie słuchaczom bogatej i
ciekawej oferty technik manualnych i zabiegów
elektroterapii, udział w treningach diagnostyki napięć
mięśni posturalnych i tkanki podskórnej.
Słuchaczami studiów podyplomowych kosmetologia z
odnową biologiczną mogą zostać osoby posiadające
wykształcenie wyższe: magisterskie, licencjackie,
inżynierskie.
W programie :
kosmetologia holistyczna ciała,
anatomia czynnościowa i fizjologia człowieka,
wybrane zagadnienia z zakresu zdrowego żywienia w
aspekcie zachowania, młodości i problemów dermo
kosmetycznych,
wdrożenie nowych technologii kosmetycznych w
zabiegach SPA,
wykorzystanie elektroterapii w zabiegach odnowy
biologicznej,
wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej,
drenaż limfatyczny i techniki manualne w odnowie
biologicznej.
Liczba godzin wykładowych i ćwiczeń: 220 godzin.
Zasady rekrutacji: wg kolejności zgłoszeń.

KOSMETOLOGIA I MARKETING PRODUKTU
KOSMETYCZNEGO
Czas trwania: 2 semestry (lub 3 semestry dla osób

ubiegających się o pracę w szkole/placówce - zgodnie ze
standardami kształcenia nauczycieli)
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wszechstronnej
wiedzy i umiejętności z zakresu kosmetologii i
kosmetykologii. Kosmetolog to specjalista, który zadba o
wygląd zewnętrzny klienta, usunie lub zatuszuje istniejące
defekty urody, ale także pomoże na dłużej zatrzymać
młodość.
Kosmetolog to zawód z przyszłością, który wciąż się
rozwija.
W programie studiów:
kosmetologia pielęgnacyjna, upiększająca i lecznicza –
zajęcia w bogato wyposażonych pracowniach
kosmetycznych,
nauka o produktach kosmetycznych w tym: receptura
kosmetyczna, surowce i formy kosmetyczne,
medycyna estetyczna, zaawansowane techniki w
kosmetologii,
podstawy prawa, zarządzania a także marketingu
produktu kosmetycznego,
elementy wizażu i stylizacji.
Liczba godzin wykładowych i ćwiczeń: 230 lub 350 godzin.
Zasady rekrutacji: wg kolejności zgłoszeń.

MENEDŻER W KOSMETOLOGII ESTETYCZNEJ I
BIZNESIE WELLNESS
Czas trwania: 2 semestry
Cel studiowania jest przygotowanie Absolwentów do
zarządzania biznesem Wellness, kreacji wizerunku
biznesowego w branży Wellness oraz bycia trenerem
zdrowia. Kierunek powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku
w sektorze promocji zdrowia i urody w stylu WELLNESS.
Rośnie bowiem zapotrzebowanie na usługi w zakresie
doradztwa w różnych dziedzinach życia, w tym w sferze
tworzenia wzorów związanych z aktywnym trybem życia.
Słuchacze otrzymują potrzebne narzędzia służące
rozwojowi kariery jednostki i firmy.
W programie :
Warsztaty interdyscyplinarne z zakresu anatomii i fizjologii
ruchu, podstaw edukacji zdrowotnej, Podstaw żywienia w
odnowie biologicznej, komunikacji medialnej i prezentacji
wizerunku menedżera, a także zajęcia ze struktury procesu
coachingu i zarządzania firmą Spa i Wellness.
WIZAŻ, STYLIZACJA I TECHNOLOGIE
FRYZJERSKIE
Czas trwania: 2 semestry (lub 3 semestry dla osób
ubiegających się o pracę w szkole/placówce - zgodnie ze
standardami kształcenia nauczycieli)
Celem studiów jest przekazanie fachowej wiedzy i
umiejętności z zakresu wizażu, stylizacji oraz technologii
fryzjerskich, a także przygotowanie do zawodu wizażysty i
stylisty. W dzisiejszych czasach, kiedy pierwsze wrażenie
odgrywa niezwykle ważne rolę zarówno w życiu
zawodowym, jak i prywatnym wizażysta/stylista to bardzo
pożądany zawód.

W programie studiów:
zajęcia z wizażu, makijażu i stylizacji,
technologie fryzjerskie i ich praktyczne wykorzystanie,
pracownia fryzjerska wraz z zajęciami z fotografii,
historia mody w sztuce,
aktualne trendy w modzie,
estetyka ruchu i elementy protokołu dyplomatycznego,
teoria i psychologia koloru.
Liczba godzin wykładowych i ćwiczeń: 230 lub 350 godzin.
Zasady rekrutacji: wg kolejności zgłoszeń.

Wyższa Szkoła
Języków Obcych
im. Samuela
Bogumiła
Lindego

DIETETYKA
Czas trwania: 2 semestry (lub 3 semestry dla osób
ubiegających się o pracę w szkole/placówce - zgodnie ze
standardami kształcenia nauczycieli)
Celem studiów jest przekazanie zaawansowanej wiedzy i
umiejętności z zakresu żywienia człowieka zdrowego i
chorego, technologii przygotowywania potraw, wiedzy o
żywności funkcjonalnej, dietetycznej, bezpieczeństwie i
higienie żywienia, a także wiedzy z zakresu metodologii
układania diet.
W programie :
żywienie człowieka zdrowego i chorego,
kliniczny zarys chorób,
poradnictwo dietetyczne,
dietetyka i metodyka planowania diet,
technologia, bezpieczeństwo, higiena żywienia i
żywności,
inżynieria genetyczna ,
podstawy chemii żywności i mikrobiologii.
Liczba godzin wykładowych i ćwiczeń: 230 lub 350 godzin.
Akademia trenera.
Najnowsza propozycja Uczelni Lindego dotyczy studiów
podyplomowych z zakresu coachingu.
Adresatami projektu są:
• kandydaci na trenerów
• trenerzy wewnętrzni
• osoby występujące w roli szkoleniowców
• studenci piątego roku psychologii, pedagogiki,
socjologii
• osoby przygotowujące się do prowadzenia szkoleń
Atutem naszych studiów jest doborowa kadra prowadząca.
Do prowadzenia zajęć zaprosiliśmy najlepszych i
najbardziej doświadczonych profesjonalistów. Udział w
studium może być podstawą do uzyskania rekomendacji
trenerskich I stopnia PTP. Oferta zawiera wszystkie
niezbędne elementy do dobrego przygotowania
zawodowego. Zaczynamy od treningu interpersonalnego i
rozwoju osobistego. Oferujemy studia roczne (2 semestry),
220 godzin zajęć co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
Cele studiów:
• przygotowanie uczestników do samodzielnego
planowania i prowadzenia warsztatów metodami
aktywizującymi
• wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności z
zakresu konstruktywnej komunikacji i kontaktu

interpersonalnego
• rozwój predyspozycji osobistych i kompetencji
zawodowych trenera

Asystent rodziny
Adresaci projektu:
Na studia podyplomowe zapraszamy:
• absolwentów studiów wyższych kierunków:
psychologia, pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie,
praca socjalna;
• absolwentów studiów wyższych dowolnego kierunku i
posiadający co najmniej roczny staż pracy z rodziną lub
dziećmi;
• pracowników socjalnych.
Cele szkolenia:
• Przygotowanie uczestników do samodzielnego
planowania i doboru adekwatnych metod i technik pracy
z rodziną szczególnie podczas wykonywania działań:
profilaktycznych oraz prewencyjnych;
• Poszerzenie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej,
prawnej i medycznej związanych z funkcjonowaniem
współczesnej rodziny;
• Wyposażenie uczestników studiów w praktyczne
umiejętności z zakresu konstruktywnej komunikacji i
kontaktu interpersonalnego.
• Rozwój predyspozycji osobistych i kompetencji
zawodowych asystenta rodziny niezbędnych podczas
prowadzonych różnych form wsparcie rodziny:
poradnictwa, terapii, rozwiązywania różnych problemów
społecznych, opiekuńczo-wychowawczych.
Kto może być asystentem rodziny – reguluje to ustawa z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej:
Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika,
psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku
uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub
rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z
dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi
obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na
podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż
pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z
dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz
władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy
taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu
egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.”

Dydaktyka języka angielskiego
Korzyści z posiadania dyplomu Podyplomowych Studiów
Dydaktyki Języka Angielskiego:
• świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów
podyplomowych (druk MEN),
• uzyskanie uprawnień do nauczania języka angielskiego
w placówkach oświatowych.
Nasze atuty:
• największa liczba godzin zajęć przy najniższej cenie
• nauka w budynkach w ścisłym centrum Poznania (dobra
komunikacja, studenci z całej Polski)
• systematycznie rosnąca liczba słuchaczy
• najlepsza kadra w Polsce – dydaktycy języka
angielskiego z wieloletnim doświadczeniem
• wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu
studiów.
ADRESACI STUDIÓW
a. absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) innych
niż filologia angielska, którzy chcieliby uzyskać
kwalifikacje pedagogiczno-dydaktyczne niezbędne do
nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół a
znają język angielski na minimalnym poziomie C1
(wg.ESOKJ) lub ukończyli studia wyższe zawodowe lub
magisterskie w kraju anglojęzycznym .
Kandydaci, którzy nie osiągnęli poziomu C1 również mogą
podjąć studia i w czasie ich trwania realizować kursy na
poziomie C1.
b. absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) kierunku
filologia angielska, którzy podczas studiów nie uzyskali
kwalifikacji pedagogiczno-dydaktycznych niezbędnych do
nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół,
a chcieliby takie kwalifikacje nabyć.
c. czynni nauczyciele języka angielskiego bez kwalifikacji
pedagogiczno-dydaktycznych z zakresu języka
angielskiego, którzy chcieliby uzupełnić brakujące
kwalifikacje w zakresie psychologii i pedagogiki, dydaktyki
przedmiotowej, emisji głosu oraz technologii informacyjnej.

Dydaktyka języka hiszpańskiego
3-semestralne studia kwalifikacyjne - VI edycja
Podyplomowe Studia Dydaktyki Języka Hiszpańskiego
adresowane jest do osób, które pragną zdobyć kwalifikacje
w zakresie nauczania języka hiszpańskiego we wszystkich
typach szkół określonych w rozporządzeniu MENiS z 12
marca 2009 r.
Podstawa prawna
Rozporządzenie MENiS z dnia 12 marca 2009
Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012
Korzyści z posiadania dyplomu Podyplomowego Studium
Dydaktyki Języka Hiszpańskiego:
• świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów
podyplomowych (druk MEN),
• uzyskanie uprawnień do nauczania języka hiszpańskiego

w placówkach oświatowych.
ADRESACI STUDIÓW
• absolwenci studiów wyższych (licencjackich lub
magisterskich) innych niż filologia hiszpańska, którzy
chcieliby uzyskać kwalifikacje pedagogicznodydaktyczne niezbędne do nauczania języka
hiszpańskiego we wszystkich typach szkół, a znają język
hiszpański na minimalnym poziomie C1 (wg.ESOKJ i
posiadają dyplom DELE C1) lub ukończyli studia
wyższe zawodowe lub magisterskie w kraju
hiszpańskojęzycznym (w tym „hablantes nativos”).
„Hablantes nativos” muszą znać język polski na
poziomie minimum A2/B1.
• absolwenci studiów wyższych (licencjackich lub
magisterskich) kierunku filologia hiszpańska, którzy
podczas studiów nie uzyskali kwalifikacji
pedagogiczno-dydaktycznych niezbędnych do nauczania
języka hiszpańskiego we wszystkich typach szkół, a
chcieliby takie kwalifikacje nabyć.
• czynni nauczyciele języka hiszpańskiego bez
kwalifikacji pedagogiczno-dydaktycznych z zakresu
języka hiszpańskiego, którzy chcieliby uzupełnić
brakujące kwalifikacje w zakresie psychologii i
pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej, emisji głosu oraz
technologii informacyjnej.

Dydaktyka języka niemieckiego
Podyplomowe Studium Dydaktyki Języka Niemieckiego
adresowane jest do osób, które pragną zdobyć kwalifikacje
w zakresie nauczania języka niemieckiego we wszystkich
typach szkół określonych w rozporządzeniu MENiS z 12
marca 2009 r.
Podstawa prawna
- Rozporządzenie MENiS z dnia 12 marca 2009
- Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012
Korzyści z posiadania dyplomu Studiów Podyplomowych
Dydaktyki Języka Niemieckiego:
- świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów
podyplomowych (druk MEN)
- uzyskanie uprawnień do nauczania języka angielskiego w
placówkach oświatowych.
Adresaci studiów
• absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) innych
niż filologia germańska, którzy chcieliby uzyskać
kwalifikacje pedagogiczno-dydaktyczne niezbędne do
nauczania języka niemieckiego we wszystkich typach
szkół, a znają język niemiecki na minimalnym poziomie
C1 (wg.ESOKJ) lub ukończyli studia wyższe zawodowe
lub magisterskie w kraju
niemieckojęzycznym.Kandydaci, którzy nie osiągnęli
poziomu C1 również mogą podjąć studia i w czasie ich
trwania realizować kursy przygotowujące do
certyfikatów z języka niemieckieg
• absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) kierunku
filologia germańska, którzy podczas studiów nie
uzyskali kwalifikacji pedagogiczno-dydaktycznych

niezbędnych do nauczania języka niemieckiego we
wszystkich typach szkół, a chcieliby takie kwalifikacje
nabyć.
• czynni nauczyciele języka niemieckiego bez kwalifikacji
pedagogiczno-dydaktycznych z zakresu języka
niemieckiego, którzy chcieliby uzupełnić brakujące
kwalifikacje w zakresie psychologii i pedagogiki,
dydaktyki przedmiotowej, emisji głosu oraz technologii
informacyjnej.

Business English
Obecnie w wielu zakładach pracy znajomość angielskiego
biznesowego jest wymaganym standardem. Pracownicy
należący do kadry kierowniczej powinni biegle korzystać z
języka angielskiego w najróżniejszych sytuacjach
zawodowych, takich jak: organizowanie spotkań,
prowadzenie korespondencji, zdobywanie i udzielanie
informacji na temat produktów i usług, obsługa klientów
czy negocjacje finansowe. Niezwykle przydatne są też
umiejętności używania pisanego języka biznesowego:
przygotowywanie raportów ekonomicznych, pisanie
służbowych listów, tradycyjnych oraz elektronicznych.
Ukończenie Studiów
• podnosi kwalifikacje z zakresu prowadzenia negocjacji i
prezentacji biznesowych
• jest równoznaczne ze swobodnym posługiwaniem się
zaawansowanym językiem angielskim biznesowym
• świadczy o profesjonalnym podejściu do
wykonywanego zawodu, czego dowodem jest ciągłe
podnoszenie swoich kwalifikacji.
Absolwenci Studiów Podyplomowych Business English
prezentują wysoki poziom znajomości biznesowego języka
angielskiego, oparty o specjalistyczne słownictwo
zawodowe, udokumentowane otrzymaniem świadectwa
ukończenia Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły
Języków Obcych.

Studia Podyplomowe z zakresu tłumaczenia pisemnego i
konferencyjnego
Język angielski Język niemiecki
Celem studiów jest kształcenie osób, które pragną
profesjonalizować swoje zainteresowania związane z
przekładem z zakresu języka angielskiego lub niemieckiego.
Zawód tłumacza od wielu lat cieszy się niezmienną
popularnością. Tacy specjaliści są poszukiwani przez firmy
międzynarodowe i instytucje prawne, obecnie znajdują też
zatrudnienie w administracji publicznej Unii Europejskiej.
Adresatami Szkoły Tłumaczy są absolwenci studiów
pierwszego lub drugiego stopnia filologii angielskiej,
germańskiej, lingwistyki oraz innych uczelni, jeśli
opanowali język angielski lub niemiecki na poziomie
zbliżonym do rodzimych użytkowników. Nauka obejmuje 2
lata (4 semestry). Zajęcia będą prowadzić aktywni na rynku
międzynarodowym i krajowym, profesjonalni tłumacze dydaktycy.
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Studium podyplomowe „Architektura Krajobrazu”
Studium podyplomowe „Audyt środowiskowy”
Studium podyplomowe „Audyt wewnętrzny w
sektorze publicznym z elementami kontroli zarządczej”
Studium podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena
pracy w leśnictwie”
Studium podyplomowe „Dietetyka i planowanie
żywienia”
Studium podyplomowe ”Doradztwo dla
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”
Studium podyplomowe „Doskonalenie bydła
mlecznego w dobie selekcji genowej”
Studium podyplomowe „Dotacje europejskie dla
leśnictwa w latach 2009-2013”
Studium podyplomowe „Drewno i tworzywa
drewnopodobne w budownictwie”
Studium podyplomowe „Działalność rolnicza w
warunkach Wspólnej Polityki Rolnej Unii
Europejskiej”
Studium podyplomowe „Edukacja przyrodniczo –
leśna”
Studium podyplomowe „Hodowla lasu”
Studium podyplomowe „ Integracja Europejska –
agrobiznes i obszary wiejskie”
Studium podyplomowe „Komputerowo zintegrowane
projektowanie i wytwarzanie mebli”
Studium podyplomowe „Problemy współczesnego
siedliskoznawstwa leśnego”
Studium podyplomowe „Produkcja grzybów jadalnych
i leczniczych”
Studium podyplomowe przygotowanie pedagogiczne
Studium podyplomowe „Świadectwa i audyty
energetyczne”
Studium podyplomowe „Urządzanie lasu”
Studium podyplomowe „Zarządzanie jakością i
bezpieczeństwem żywności”
Studium podyplomowe „Zarządzanie jakością,
środowiskiem i bezpieczeństwem wyrobów zgodnie z
wymogami norm ISO serii 9000, 14000 oraz Systemu
HACCP
Studium podyplomowe „Zarządzanie
przedsiębiorstwem w leśnictwie i ochronie przyrody”
Studium podyplomowe z zakresu Konwencji
Waszyngtońskiej CITES

Bankowość, ubezpieczenia
• Studia Podyplomowe "Bankowość"
• Studia Podyplomowe "Ubezpieczenia gospodarcze"
Audyt, controlling, finanse, rachunkowość i podatki
Wydział Ekonomii
• Studia Podyplomowe "Audyt wewnętrzny i kontrola
zarządcza"
• Studia Podyplomowe "Audyt wewnętrzny w
jednostkach sektora finansów publicznych"
• Studia Podyplomowe "Finanse i rachunkowość

•
•

budżetowa"
Studia Podyplomowe "Gospodarka, rachunkowość i
sprawozdawczość budżetowa"
Studia Podyplomowe "Podatki i skarbowość"

Wydział Zarządzania
• Studia Podyplomowe "Analiza ekonomiczna i
controlling"
• Studia Podyplomowe "Analiza finansowa w procesie
inwestowania"
• Studia Podyplomowe "Podatki i strategie podatkowe
przedsiębiorstw"
• Studia Podyplomowe "Polskie i międzynarodowe
standardy rachunkowości"
• Studia Podyplomowe "Rachunkowość"
• Studia Podyplomowe "Rachunkowość" (od semestru
letniego)
• Studia Podyplomowe "Rachunkowość" (w
Bydgoszczy)
• Studia Podyplomowe "Rachunkowość" (w Kaliszu)
• Studia Podyplomowe "Rachunkowość" (w Koninie)
• Studia Podyplomowe "Rachunkowość" (w Koszalinie)
• Studia Podyplomowe "Rachunkowość" (w Pile)
• Studia Podyplomowe "Rachunkowość" (w Zielonej
Górze)
• Studia Podyplomowe "Rachunkowość gospodarstw
rolnych"
• Studia Podyplomowe "Rachunkowość i finanse"
• Studia Podyplomowe "Rachunkowość i podatki"
Handel, marketing
Wydział Ekonomii
• Studia Podyplomowe "Public Relations"
Wydział Zarządzania
• Studia Podyplomowe "Handel i dystrybucja"
• Studia Podyplomowe "Marketing"
• Studia Podyplomowe "Marketing strategiczny na rynku
farmaceutycznym"
• Studia Podyplomowe "Marketing terytorialny strategie rozwoju, partnerstwo, promocja"
• Studia Podyplomowe "Zarządzanie marketingowe na
rynku B2B"
• Studia podyplomowe "Zarządzanie sprzedażą"
Metody ilościowe w zarządzaniu
Wydział Ekonomii
•
Studia Podyplomowe "Statystyczna analiza danych w
administracji i biznesie"
Wydział informatyki i Gospodarki Elektronicznej
• Studia Podyplomowe "Inżynieria finansowa"
• Studia Podyplomowe "Zaawansowane techniki
analityczne w biznesie. Studia podyplomowe pod
patronatem SAS Institute"

Organizacja i zarządzanie, strategia organizacji
Studia międzywydziałowe
• Studia Podyplomowe "Zarządzanie instytucją
kościelną"
Wydział Ekonomii

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studia Podyplomowe "COACHING MENEDŻERSKI.
Nowoczesne narzędzie rozwoju osobistego, zespołu i
organizacji"
Studia Podyplomowe "Ekonomia menedżerska"
Studia Podyplomowe "Gospodarowanie zasobami" przeznaczone dla kadry kierowniczej Państwowej
Straży Pożarnej
Studia podyplomowe "Organizacja i zarządzanie
podmiotami ekonomii społecznej"
Studia Podyplomowe "Organizacja i zarządzanie w
administracji publicznej"
Studia Podyplomowe "Organizacja i zarządzanie w
administracji publicznej" dla służb mundurowych
Studia Podyplomowe "Strategia i planowanie biznesu"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie bezpieczeństwem i
higieną pracy"
Studia Podyplomowe "Zarządzanie w bezpieczeństwie
wewnętrznym" dla służb mundurowych

Wydział Gospodarki Międzynarodowej
• Studia Podyplomowe "Biznes międzynarodowy"
Wydział Zarządzania
• Studia Podyplomowe "Analizy rynkowe i strategiczne"
• Studia Podyplomowe "Optymalizacja procesów metodą
Lean Six Sigma"
• Studia Podyplomowe "Organizacja i zarządzanie"
• Studia Podyplomowe "Prawo gospodarcze"
• Studia Podyplomowe "Service design w sektorach
kreatywnych"
• Studia Podyplomowe "Zarządzanie finansami – ujęcie
praktyczne"
• Studia Podyplomowe "Zarządzanie podmiotami
leczniczymi"
• Studia Podyplomowe "Zarządzanie projektami"
• Studia Podyplomowe "Zarządzanie projektami –
zaawansowane narzędzie dla praktyków"
• Studia Podyplomowe "Zarządzanie w opiece
zdrowotnej"
Zarządzanie nieruchomościami
Wydział zarządzania
• Studia Podyplomowe "Gospodarka nieruchomościami"
– specjalność: pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami
• Studia Podyplomowe "Gospodarka nieruchomościami"
– specjalność: wycena nieruchomości
• Studia Podyplomowe "Gospodarka nieruchomościami"
– specjalność: zarządzanie nieruchomościami

Potencjał Społeczny w organizacji
Wydział Ekonomii
• Studia Podyplomowe "Biznes odpowiedzialny
społecznie"
• Studia Podyplomowe "Dla nauczycieli przedmiotu
ekonomia w praktyce" (w Bydgoszczy)
• Studia Podyplomowe "Menedżerowie edukacji"
• Studia Podyplomowe "Psychologia w biznesie"
• Studia Podyplomowe "Zarządzanie kapitałem ludzkim
w systemie SAP HR"
• Studia Podyplomowe "Zarządzanie pracą i zasobami
ludzkimi"
Wydział Gospodarki Międzynarodowej
• Studia Podyplomowe "Przywództwo w biznesie"
Wydział zarządzania
• Studia Podyplomowe "Komunikacja i techniki
perswazji w biznesie"
• Studia Podyplomowe "Zarządzanie zasobami ludzkimi"
Towaroznawstwo, zarządzanie jakością
Wydział Towaroznawstwa
• Studia Podyplomowe "Menedżer jakości w łańcuchu
żywnościowym"
• Studia Podyplomowe "Menedżer produktu"
• Studia Podyplomowe "Praktyczne aspekty zarządzania
jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem"
• Studia Podyplomowe "Zarządzanie bezpieczeństwem
żywności"
Integracja europejska, fundusze europejskie
Wydział Ekonomii
• Studia Podyplomowe "Mechanizmy funkcjonowania
strefy euro"
Wydział Gospodarki Międzynarodowej
• Studia Podyplomowe "Strategia pozyskiwania i
zarządzanie funduszami unijnymi"
Logistyka
Wydział Gospodarki Międzynarodowej
• Studia Podyplomowe "Logistyka międzynarodowa"
Wydział Zarządzania
• Studia Podyplomowe "Logistyka międzynarodowa"

Uniwersytet im.
Adama
Mickiewicza w
Poznaniu

Wydział Biologii
• Studia Podyplomowe Biologii
• Studia Podyplomowe Biologii Sądowej
• Studia Podyplomowe Ochrony Środowiska
• Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego
do Nauczania Biologii i Przyrody
Wydział Chemii
• Studia podyplomowe dla nauczycieli specjalność:
Chemia
• Studia podyplomowe dla nauczycieli przyrody
• Studia podyplomowe chemii kosmeceutycznej
• Studia podyplomowe analityka chemiczna
Wydział Fizyki
• Studia podyplomowe fizyki z astronomią
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
• Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji
Naukowej
• Studia Podyplomowe Edytorstwa
• Studia Podyplomowe w zakresie Gender
• Studia Podyplomowe Kultury Języka „Polszczyzna w
komunikacji zawodowej”
• Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako
Obcego
• Studia Podyplomowe Filologii Polskiej
• Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego
Wydział nauk Geograficznych i Geologicznych
• Studia Podyplomowe Geologii
• Studia Podyplomowe „Zarządzanie Środowiskiem”
• Studia Podyplomowe Geoinformacja
• Studia Podyplomowe Monitoring Środowiska
Przyrodniczego
Wydział Historyczny
• Studia Podyplomowe Historii i Wiedzy o
Społeczeństwie
• Studia Podyplomowe „Wiedza o Sztuce”
• Studia Podyplomowe „Ochrona i zarządzanie
dziedzictwem archeologicznym”
• Studia Podyplomowe Archiwistyki
• Studia Podyplomowe Wiedzy o Rosji i Obszarze
Postradzieckim
• Studia Podyplomowe Bałkanistyczne
Wydział Matematyki i Informatyki
• Studia Podyplomowe z Matematyki
• Studia Podyplomowe z Informatyki i Technologii
Informacyjnych
• Studia Podyplomowe „Sieci Komputerowe i
Technologie Informatyczne”
• Studia Podyplomowe Informatyczne Technologie
Biznesowe
Wydział nauk Politycznych i Dziennikarstwa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studia Podyplomowe Historii i Wiedzy o
Społeczeństwie
Studia Podyplomowe Dziennikarstwa
Studia Podyplomowe Public Relations
Studia Podyplomowe Reklamy i Promocji
Studia Podyplomowe Rzeczników Prasowych
Studia Podyplomowe Programów Europejskich
Studia Podyplomowe Administracji Europejskiej
Studia Podyplomowe Zarządzania Funduszami i
Projektami Unii Europejskiej
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego i
Międzynarodowego
Studia Podyplomowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wydział Neofilologii
• Studia Podyplomowe Kształcenie Nauczycieli Języka
Angielskiego
• Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka
Rosyjskiego
• Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Języka
Rosyjskiego
• Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka
Niemieckiego
• Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka
Niemieckiego i Języków Skandynawskich
• Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka
Francuskiego
• Studia Podyplomowe dla Kandydatów na Tłumaczy
Przysięgłych
• Studia Podyplomowe Interlingwistyki
• Studia Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języków
Romańskich
• Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka
Japońskiego
• Studia Podyplomowe Tłumaczenia Audiowizualnego
• Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy
Specjalistycznych
• Studia Podyplomowe Językoznawstwa Negocjacyjnego
Wydział Prawa i Administracji
• Studia Podyplomowe Administracji
• Studia Podyplomowe Prawa Pracy
• Studia Podyplomowe Prawa Europejskiego
• Studia Podyplomowe Obrotu Nieruchomościami
• Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i
Międzynarodowej
• Studia Podyplomowe „Zintegrowane Systemy
Zarządzania Nowoczesnym Przedsiębiorstwem (klasy
ERP II)”
Wydział Studiów Edukacyjnych
• Studia Podyplomowe Pedagogiki Specjalnej w zakresie
Logopedii
• Studia Podyplomowe Seksuologii
• Studia Podyplomowe Pedagogiki Specjalnej w zakresie
Terapii Pedagogicznej
• Studia Podyplomowe Pedagogiki Opiekuńczo-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wychowawczej
Studia Podyplomowe Zarządzania Oświatą
Studia Podyplomowe Profilaktyki Społecznej i
Resocjalizacji
Studia Podyplomowe Wychowania Przedszkolnego
Studia Podyplomowe Nauczania Początkowego
Studia Podyplomowe - Zintegrowana Edukacja
Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Studia Podyplomowe Gerontologii
Studia Podyplomowe Doradztwa Zawodowego i
Personalnego
Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego
Studia Podyplomowe „Akademia Trenera”
Studia podyplomowe edukacja przedszkolna i opieka
nad małym dzieckiem

Wydział Teologiczny
• Studia Podyplomowe Teologii
• Studia Podyplomowe Rodziny
• Studia Podyplomowe Pedagogiczne dla Teologów
• Studia Podyplomowe Podstawowych Pojęć
Chrześcijaństwa
• Studia Podyplomowe Etyki
• Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Etyki
Szkoła Tłumaczy Języków Obcych
• Studia Podyplomowe w Szkole Tłumaczy i Języków
Obcych

Politechnika
Poznańska

Wydział Architektury
• Planowanie przestrzenne (dla architektów)
• Planowanie przestrzenne (dla niearchitektów)
• Techniki świetlne w architekturze
Wydział budownictwa i inżynierii Środowiska
• Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena
energetyczna budynków
• Chłodnictwo i klimatyzacja
• Przygotowanie i zarządzanie projektami partnerstwa
publiczno-prywatnego
• Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury
FIDIC i Banku Światowego
• Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i
oczyszczanie ścieków
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
• Komputerowo wspomagane projektowanie technologii
mechanicznej
• Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi do
przetwórstwa tworzyw sztucznych
• Menadżer eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa i
higieny pracy
• Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu
• Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

•
•
•
•
•
•

Projektowanie i ekspoloatacja układów hydraulicznych
i pneumatycznych
Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy
Technika współrzędnościowa i pomiary błędów
kształtu
Twórcze konstruowanie
Zarządzanie jakością w teorii i praktyce (ze
specjalnościami: Lean Kaizen, Lean Six Sigma oraz
Systemy Zarządzania)
Zastosowanie materiałów technicznych w produkcji i
eksploatacji

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
• Projektowanie i utrzymanie nowoczesnych sieci
teleinformatycznych dla profesjonalistów
• Realizacja usług telekomunikacyjnych w sieciach
pakietowych (VoIP)
Wydział Elektryczny
• Diagnostyka i monitoring urządzeń wysokiego napięcia
pracujących w systemie elektroenergetycznym
• Nowoczesne techniki w projektowaniu, budowie i
eksploatacji sieci dystrybucyjnych oraz instalacji
elektrycznych
• Odnawialne źródła energii. Technologie.
Projektowanie. Finansowanie (Projekt
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
środków Europejskiego Funduszu Społecznego)
• Odnawialne źródła energii. Współpraca z systemem
elektroenergetycznym. Pomiary. Badania
• Technika mikroprocesorowa w przemyśle i energetyce
• Technika świetlna - teoria i praktyka (Projekt
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
środków Europejskiego Funduszu Społecznego)
• Zarządzanie w elektrotechnice i elektroenergetyce
• Zrównoważony rozwój energetyczny w planach
samorządów terytorialnych
Wydział Fizyki Technicznej
• Edukacja pedagogiczno-dydaktyczna w obszarze
wiedzy technicznej
Wydział Informatyki
• Inżynieria komputerowa w systemach automatyki
przemysłowej
• Inżynieria oprogramowania
• Komputerowo wspomagane projektowanie i realizacja
programowalnych systemów sterowania
• Sieci komputerowe i aplikacje internetowe
• Systemy automatyki i robotyki
• Systemy baz danych
Wydział Inżynierii Zarządzania
• Bezpieczeństwo i higiena pracy
• Doradztwo zawodowe
• Ergonomia i Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy
• Euromarketing

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nowoczesne zarządzanie infrastrukturą IT w
przedsiębiorstwie
Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką
Podyplomowe Studia Menedżerskie - Nowoczesne
zarządzanie przedsiębiorstwem
Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym
Przygotowanie edukacyjne do nauczania przedmiotów
ogólnych i techniczno-zawodowych
Studium organizacji i zarządzania instytucjami
oświatowymi
Studium zarządzania jakością i konkurencyjnością
przedsiębiorstw
Technika z wychowaniem komunikacyjnym
Zamówienia publiczne i partnerstwo publicznoprywatne
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w
konkurencyjnej gospodarce
Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi
Zarządzanie ryzykiem w bankach
Zarządzanie unijnymi projektami infrastrukturalnymi
Zarządzanie zakupami w nowoczesnym
przedsiębiorstwie

Wydział maszyn Roboczych i Transportu
• Certyfikat kompetencji zawodowych z zakresu
międzynarodowego i krajowego transportu drogowego
osób i rzeczy
• Informatyka z technologią informacyjną
• Maszyny i urządzenia energetyki cieplnej w
ekologicznym przemyśle i rolnictwie
• Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej
• Technika z wychowaniem komunikacyjnym
Wydział Technologii Chemicznej
• Materiałoznawstwo tworzyw i kompozytów
polimerowych
Wyższa Szkoła
Logistyki

Logistyka
Przepływ produktów i usług odbywa się w łańcuchach
dostaw, które tworzą sieci logistyczne, często bardzo
rozległe i złożone. Przedsiębiorstwo chcąc być efektywnym
elementem takich łańcuchów i partnerem dla innych
przedsiębiorstw, które w nich uczestniczą, musi mieć
sprawne procesy wewnętrzne zorientowane nie tylko na
realizację własnych celów, ale także na wolną od barier
współpracę z dostawcami i odbiorcami.
Traktujemy nasze studia nie jako kurs podstawowy, ale
program oparty na solidnych podstawach logistyki
zorientowany na jej aktualne trendy i kierunki rozwoju.
Doświadczenie naszych wykładowców - kadry naukowej i
konsultantów praktyków oraz dobór programu nauczania
gwarantują wysoki poziom merytoryczny i dobre
przygotowanie słuchaczy.

•

Program studiów nawiązuje do najlepszych
zachodnioeuropejskich wzorców kształcenia
logistycznego, umożliwiając zdobycie wiedzy i

•

dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji
niezbędnych przy kolejnych awansach zawodowych.
Program studiów umożliwia przygotowanie słuchaczy
do egzaminów certyfikacyjnych w ramach
Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w
Polsce na poziomie Certificate in Logistics Junior
Level - organizowanych pod auspicjami Europejskiego
Towarzystwa Logistycznego /ELA/ przez Instytut
Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Logistyka i spedycja - studia dla nauczycieli
Oferta studiów podyplomowych kierowana jest do
nauczycieli szkół średnich i policealnych zaangażowanych
w proces kształcenia w zawodach: Technik spedytor i
Technik logistyk.
Program studiów został opracowany w odpowiedzi na
potrzeby zgłaszane przez nauczycieli – uczestników
seminarium dla nauczycieli szkół średnich, które odbyło się
23 lutego 2007 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki
w Poznaniu. Program studiów został opracowany z
uwzględnieniem zagadnień określonych w programach
nauczania:

•
•
•

Technik spedytor. 342[02]. Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Sportu. 342[02]/SP/MENiS/2002.07.02.
Technik logistyk. 342[04]. Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Sportu. 342[02]/T,SP/MENiS/2004.07.20.
Ponadto zawiera dodatkowe treści programowe, które
rozszerzają wiedzę słuchaczy o spedycji i logistyce
zgodnie z najlepszymi doświadczeniami edukacyjnymi
Wyższej Szkoły Logistyki.

Menedżer Logistyki
Obecnie poszukiwani są menedżerowie, którzy potrafią
budować strategię operacyjną i zarządzać całokształtem
procesów biznesowych, kreujący wzrost wartości dodanej w
łańcuchach dostaw (kooperacji przedsiębiorstwa z
otoczeniem) i potrafiący tak nimi sterować, by
przedsiębiorstwo mogło szybko, skutecznie i elastycznie
reagować na wszelkie zmiany zachodzące na rynku.
Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy
Wyższa Szkoła Logistyki, jest jedyną uczelnią w Polsce
posiadającą certyfikat uznania kompetencji jednostki
edukacyjnej kształcącej w dziedzinie bezpieczeństwa i
higieny pracy nadany przez Centralny Instytut Ochrony
Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. WSL
posiada certyfikat od 2004 roku, który został przedłużony
do czerwca 2013 roku.
Studia zorganizowała Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
z udziałem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu. Program studiów (264 godz.) umożliwia
absolwentom z min. 2-letnią praktyką zawodową poddanie
się procedurze i uzyskanie certyfikatu kompetencji
personelu wg normy PN-EN ISO/IEC 17024:2004
nadawanego przez Ośrodek Certyfikacji Centralnego
Instytutu Ochrony Pracy. Procedura certyfikacyjna może
odbywać się na terenie WSL.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania
najwyższego statusu i uprawnień w zarządzaniu
bezpieczeństwem i higieną pracy według standardów
europejskich. Uczelnia kształci na studiach podyplomowych
w oparciu o autorski program, zweryfikowany pozytywnie
przez specjalistów CIOP-PIB. Stawiamy na pogłębioną
edukację, docieranie do świadomości i kształtowanie
kultury bezpieczeństwa naszych studentów, którzy uzyskują
wiedzę w zakresie systemowego podejścia do spraw
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkoła Wyższa
Psychologii
Społecznej
Poznań

61-719 Poznań
ul. Gen. T. Kutrzeby 10
pok. 039
tel. 61 85 84 325

Psychologia
• Metody interwencji kryzysowej w rozwiązywaniu
problemów społecznych
• Psychologia dziecka
• Psychologia społeczna w praktyce
• Psychologia transportu
• Psychologia w biznesie
• Psychologia zwierząt
• Psychoonkologia
• Psychosomatyka i Somatopsychologia
Psychoterapia
• Metody pracy z ciałem w praktyce psychoterapeuty i w
profilaktyce
• Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej
• Psychosomatyka i Somatopsychologia
Biznes/Zarządzanie
• Coaching
• Zarządzanie innowacją
• Psychologia w biznesie
Psychologia w medycynie
• Psychologia zwierząt
• Psychoonkologia
• Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej
• Psychosomatyka i Somatopsychologia
Marketing/PR
• Zarządzanie innowacją
• Service & experience design (projektowanie usług i
doświadczeń)
Human Resources
• Coaching
• Psychologia w biznesie
Rozwój osobisty/Coaching
• Arteterapia w profilaktyce i promocji zdrowia
psychicznego
• Coaching
• Psychologia społeczna w praktyce
Projektowanie i kreacja
• Aranżacja wnętrz

•
•

Wyższa Szkoła
Edukacji i Terapii

ul. Grabowa 22
61-473 Poznań
tel./fax na centralę +48 61
8327776
Dział Rekrutacji
nr wewnętrzny: 101 lub 102
e-mail:
rekrutacja@wseit.edu.pl

Zarządzanie innowacją
Service & experience design (projektowanie usług i
doświadczeń)

•

Masaż w odnowie biologicznej
Oferta studiów skierowana jest do absolwentów studiów I
stopnia lub II stopnia kierunków: Fizjoterapia/Rehabilitacja,
Wychowanie Fizyczne (nauczyciel, trener), Kosmetologia,
Pielęgniarstwo.

•

Terapia manualna tkanek miękkich
Oferta skierowana jest do absolwentów studiów I stopnia i
II stopnia kierunków: Fizjoterapia / Rehabilitacja,
Pielęgniarstwo oraz do lekarzy.

•

Fizjoterapia w pediatrii
Oferta tych studiów skierowana jest do absolwentów
fizjoterapii – zarówno studiów I° jak i II° oraz absolwentów
rehabilitacji.

•

Fizjoterapia w sporcie
Oferta tych studiów skierowana jest do absolwentów
studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków:
Fizjoterapia i Rehabilitacja, lekarzy i pielęgniarek oraz
absolwentów AWF kierunku trenerskiego.

•

Kinezygerontoprofilaktyka
Oferta adresowana jest do absolwentów studiów I stopnia
lub II stopnia kierunków: Fizjoterapia, Wychowanie
Fizyczne, Kosmetologia, Pielęgniarstwo i Zdrowia
publiczne.
Akademia
Wychowania
Fizycznego im.
Eugeniusza
Piaseckiego w
Poznaniu

ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań
Tel./Fax. 61 835-50-94
mail: cdks@awf.poznan.pl
www.awf.poznan.pl/studiai
kursy

•
•
•
•
•
•
•
•

Studia Podyplomowe Wychowanie Fizyczne dla
Nauczycieli,
Studia Podyplomowe Gimnastyka Korekcyjno –
Kompensacyjna,
Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie
Sportem,
Studia Podyplomowe Trener II klasy
(dla instruktorów dyscyplin sportu posiadających
uprawnienia od minimum dwóch lat),
Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie
Gospodarką Turystyczną i Hotelarstwem,
Studia Podyplomowe Formy Gimnastyczno - Taneczne
i Fitness,
Studia Podyplomowe Odnowa Biologiczna z
elementami Wellness i Fizjoterapii

Wyższa Szkoła
Komunikacji i
Zarządzania w
Poznaniu

ul. św. Czesława 6 –
budynek B
61-575 Poznań
tel. (61) 834 59 10
tel. 800 161 044 (bezpłatna
infolinia)
e-mail:
rekrutacja@wskiz.poznan.pl

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wyższa Szkoła
Zawodowa
„Kadry dla
Europy” w
Poznaniu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe z
przygotowaniem pedagogicznym
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Kierownik Zespołu Projektowego
Innowacyjne procesy wytwarzania
Mediacje i negocjacje
Technologia Informacyjna i Informatyka (dla
nauczycieli)
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Studium Pedagogiki Opiekuńczej i Gerontologii
Komunikacja społeczna w praktyce
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie ekologiczne
180
Badania społeczne w praktyce – projekty badawcze i
ich realizacja
Zarządzanie Infrastrukturą IT
Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa
Inwestycje kapitałowe
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Zarządzanie Bezpieczeństwem Publicznym
Redakcja Techniczna
Logopedia szkolna - terapia uczniów z zaburzeniami
komunikacji językowej
Mediacje rodzinne i szkolne
Resocjalizacja
Socjoterapia
Arteterapia o specjalności muzykoterapia
Arteterapia
BHP i Ochrona Środowiska
Doradztwo zawodowe i personalne
Ekonomia Społeczna i Społeczeństwo Obywatelskie
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z odnową
biologiczną
Konserwacja, renowacja i projektowanie mebli, stolarki
zabytkowej i stylowej
Odnawialne Źródła Energii
Pośrednictwo pracy
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i
dydaktyczne do nauczania na II etapie kształcenia
(klasy IV-VI szkoły podstawowej)
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i
dydaktyczne dla I etapu kształcenia (edukacja
elementarna)
Rewitalizacja i konserwacja zabytków architektury
Skuteczna Obsługa Klienta
Sprawny Kierownik - Psychologiczne Podstawy
Zarządzania
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Zarządzanie firmą turystyczną i hotelarską
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Zarządzanie rekreacją - menedżer rekreacji

