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Szanowni Państwo
Kształcenie permanentne, czyli ciągłe doskonalenie kwaliﬁkacji
ogólnych i zawodowych to obecnie konieczność. Uczymy się
przez całe życie, bowiem wiedza otrzymana w systemie szkolnym
nie wystarcza na długo - świat wokół nas zmienia się
dynamicznie. Wielu z nas kilka razy w swej karierze zawodowej
zmuszonych jest zmieniać zawód, aby dostosować się do
szybkich przeobrażeń ekonomicznych, kulturalnych, naukowych
i wygrać w konkurencji na coraz bardziej wymagającym
europejskim rynku pracy. Właśnie z myślą o potrzebach rynku
pracy przedstawiamy Państwu naszą ofertę studiów podyplomowych – ponad 30 zaproponowanych przez Uczelnię kierunków
umożliwia zdobycie kwaliﬁkacji w najbardziej przyszłościowych
zawodach i specjalnościach.

Życzę Państwu wiele satysfakcji z nauki w Wyższej Szkole
Handlowej. Niech świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otworzy przed Państwem nowe perspektywy, stanie się
szansą na lepszą przyszłość, okaże się dobrą„inwestycją w siebie”
Do zobaczenia w murach naszej Uczelni
prof. WSH dr Elżbieta Kielska
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BAZA DYDAKTYCZNA
Obiekty Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu to obecnie
najnowocześniejsza infrastruktura dydaktyczna w regionie
radomskim. Pozwala studentom zdobywać wiedzę
w sposób komfortowy i dzięki wykorzystaniu najnowszych
rozwiązań technicznych, na terenie dwóch kampusów.

Kampus przy ul. Traugutta 61A.
Jest on siedzibą Wydziału Nauk Społecznych
i Wydziału Prawa i Administracji. Znajdują się tu
Auditorium Primum, aule wykładowe, sale
ćwiczeniowe, pracownia komputerowa,
a także profesjonalne laboratorium
kryminalistyczne oraz strzelnica.

Kampus przy ul. Traugutta 61A

Zajęcia w laboratorium multimedialnym

Studenci w czasie przerwy w bibliotece WSH

M2

Łączna powierzchnia
użytkowa wynosi
5176 m2

Auditorium Primum

4 budynki
dydaktyczne

Zbiór biblioteczny
zawiera ok. 22 000
egzemplarzy książek

4 laboratoria komputerowe
wyposażone
w najnowocześniejszy sprzęt

Odległość od dworca PKP i PKS:
Mazowieckiego 7A – w sąsiedztwie
Traugutta 61A – 15 min pieszo
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BAZA DYDAKTYCZNA
Kampus przy ul. Mazowieckiego 7A.
J e s t s i e d z i b ą Wyd z i a ł u St u d i ów St rate gi c z nyc h
i Technicznych. Znajdują się tu Aule Główne A i B, dwie
mniejsze aule mieszczące po 130 miejsc, sale
dydaktyczne oraz nowocześnie wyposażone
pracownie i laboratoria komputerowe, w których
studenci prz ygotowują się do uz ysk ania
specjalistycznych certyﬁkatów.
W budynku przy ul. Staroopatowskiej 1a
mieści się uruchomiona w 2012 roku
Przychodnia Słoneczna oferująca usługi
medyczne z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej oraz kilkunastu poradni
specjalistycznych.

Kampus przy ul. Mazowieckiego 7A

Zajęcia w laboratorium
kryminalistycznym

Ćwiczenia z gra�ki komputerowej w nowoczesnym laboratorium Apple

Hol główny WSH

Budynek C – siedziba Wydziału Nauk Społecznych

Laboratorium kryminalistyczne
wyposażone w nowoczesne
urządzenia badawcze

Nowoczesna
strzelnica
elektroniczna

Budynki dostosowane
do potrzeb
osób niepełnosprawnych

8 aul i 13 sal ćwiczeniowych
wyposażonych
w sprzęt multimedialny

Dwie kawiarnie
Caﬀe Gallery

9 kół
naukowych
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WYDARZENIA

Wyższa Szkoła
Handlowa w Radomiu
prowadzi aktywną działalność
na rzecz środowiska lokalnego
poprzez organizację licznych
wydarzeń.

Wydarzenia polityczne:
Donald Tusk gościł
z wykładem
„Czy potrzebna nam
IV Rzeczpospolita?"

Lech Kaczyński podczas
wykładu „Obywatele i państwo"

Mateusz Morawiecki
podczas spotkania
z mieszkańcami Radomia

Bronisław Komorowski
„Irak, Ukraina – dlaczego
Polska angażuje się
w wewnętrzne sprawy
innych narodów?"

Ryszard Petru „#LepszaPolska
– wyzwanie dla gospodarki"

Ambasador Tunezji Sghaier
Fatnassi „Tunezja rozwijająca
się demokracja”

wykłady otwarte
wykłady międzynarodowe
debaty publiczne
Lech Wałęsa podczas wykładu
„Quo Vadis Polsko?"

Jerzy Buzek „Polska droga do Unii
Europejskiej"

Janusz Korwin – Mikke
„Współczesne
nonsensy gospodarcze"

Ambasador Estonii Martin Roger
„Estonia jako lider w dziedzinie edukacji
i rozwoju nowych technologii”

6

Naszymi gośćmi są prezydenci,
premierzy, ambasadorowie oraz
inne znane osobistości z życia
publicznego.
Do tej pory odwiedziło nas
ponad 100 osób ze świata
polityki, sportu, mediów
i kultury w ramach Radomskich
Wykładów Otwartych oraz 47
Ambasadorów podczas
Wykładów Międzynarodowych.
Zorganizowaliśmy blisko 100
konferencji naukowych.

Dariusz Rosati gościł
z wykładem „Czy Polsce
opłaca się przyjąć
walutę Wspólnoty Europejskiej?”

Ambasador Turcji Tunç Üğdül
„Kraj wschodzący: rola Turcji
w globalnym krajobrazie
politycznym”

Marek Jurek „Zachód na przełomie
– czy Brexit i wybór Donalda Trumpa
oznaczają koniec pewnej epoki?"

Ambasador Kazachstanu
Margulan Baimukhan
„Współczesny Kazachstan"

WYDARZENIA

Wydarzenia kulturalne:
wernisaże
wystawy
wieczorki poetyckie
koncerty
Dni kultury europejskiej,
tureckiej, afrykańskiej,
chińskiej
festiwal Kameralne Lato

Koncert podczas realizacji projektu
Niepełnosprawni - pełnosprawni

Wigilia społeczności WSH

Kameralne Lato to impreza
będąca połączeniem konkursu
ﬁlmowego z warsztatami dla
młodzieży, panelami
dyskusyjnymi, otwartymi
pokazami ﬁlmowymi oraz
innymi innowacyjnymi formami
animacji artystycznej,
umożliwiającymi praktyczne
obcowanie ze sztuką ﬁlmową.

Koncert z okazji Dnia Kobiet
Dni Afryki w WSH

Kameralne Lato 2017
Galeria na deptaku
w centrum Radomia

Koncert intymny Piotra Dąbrówki

Rozpoczęcie 10. Ogólnopolskich Spotkań
Filmowych „Kameralne Lato 2017"

Dzień Kultury Europejskiej
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WYDARZENIA

Wydarzenia sportowe:

Legia Akademicka WSH
podczas Wystawy Broni

kursy nurkowania
zawody łucznicze
międzynarodowe turnieje
piłki nożnej, w których
udział biorą także
zagraniczni studenci
z programu Erasmus plus
oraz młodzież ze szkół
średnich

Szkolenie Legii Akademickiej WSH

Zajęcia w strzelnicy elektronicznej w budynku WSH
Student WSH podczas Turnieju
Piłki Nożnej

Nagrody dla zwycięzców Turnieju Piłki Nożnej
organizowanego przez WSH
Zajęcia podczas kursu szybowcowego

Zwycięzcy Turnieju Piłki Nożnej
organizowanego przez WSH

Rajd Mikołajowy organizowany przez WSH
Wystawa broni w WSH

8

WYDARZENIA

Wydarzenia dobroczynne:
Szlachetna Paczka
Time of Blood - zbiórka
krwi
Maraton Pisania Listów
organizowany w obronie
ludzi z całego świata,
których prawa człowieka
zostały złamane

Występy zespołu podopiecznych z Domu Pomocy
Społecznej w Jedlance z okazji realizacji projektu
„Niepełnosprawni – pełnosprawni" w WSH
Studenci WSH uczestniczący w akcji dobroczynnej
Time of Blood

Uczniowie piszący listy w obronie praw człowieka
w ramach Maratonu Pisania Listów

DKMS - akcja rejestracji potencjalnych dawców
komórek macierzystych

Time of Blood

Maraton Pisania Listów
Finał akcji - Maraton Pisania Listów

Akcja „Zostań Robin Hoodem Kai" wspierająca
Kaję Czerwińską – społeczność akademicka WSH

Prezentacja zespołu futbolu amerykańskiego Green Ducks w Radomiu podczas realizacji projektu
„Niepełnosprawni – pełnosprawni" w WSH
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Promowanie Maratonu Pisania Listów
- akcji pisania listów w obronie
praw człowieka

Absolwenci
o WSH

ROMAN KUBICKI
– absolwent Studió w
Podyplomowych WSH
w Radomiu
ANETA WOJDAT
– absolwentka Studió w
Podyplomowych WSH
w Radomiu
TOMASZ KĘPA
–absolwent Studió w
Podyplomowych WSH
w Radomiu

„Studia Podyplomowe
podniosły moje
kwali ikacje zawodowe,
przez co odniosłam
sukces zawodowy
i społeczny"

„Kto nie idzie do przodu
ten się cofa..
– rekomenduję studia
podyplomowe na WSH
w Radomiu"
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„Studia menedż erskie
WSH pozwalają
otworzyć się na
zmiany, poszerzają
horyzonty"

UCZELNIA ONLINE

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu jest przygotowana do funkcjonowania
w trybie online i daje możliwość podnoszenia swoich kwali kacji na nowych zasadach.
WSH ONLINE – bezpieczne studia, bez względu na miejsce.
Bez względu na miejsce, w którym znajduje się student, może łączyć się z WSH w Radomiu zdalnie
smartfonem, korzystając z aplikacji lub tradycyjnie za pomocą programu na swoim komputerze. Wirtualne
spotkania z kolegami z grup, zajęcia i konsultacje z wykładowcami, a także spotkania z pracownikami
administracyjnymi to dziś rzeczywistość. Wyższa Szkoła Handlowa wykorzystuje nowoczesne narzędzie do
komunikacji zdalnej, jakim jest aplikacja Microsoft Teams.
Microsoft Teams daje studentom nieograniczone możliwości: uczestniczenia w grupach na swoim kierunku,
w zespołach do pracy zdalnej, w grupach konwersatoryjnych, udostępniania czy pisania notatek z zajęć, a wykładowcom –
przekazywania wiedzy wizualnie poprzez wideo, ale także udostępniania slajdów, prezentacji ﬁlmów, skryptów.
Dyżury pracowników administracyjnych
Wszystkie Działy obsługujące studentów są do dyspozycji w wyznaczonych terminach i godzinach. Na wsh.pl dostępna jest
informacja o godzinach konsultacji z dziekanatem, działem praktyk, komisją stypendialną, biblioteką, kwesturą oraz innych
jednostek organizacyjnych uczelni na platformie Teams. Każdy student może napisać maila, porozmawiać na czacie lub
zadzwonić.
Konsultacje z wykładowcami
Kontakt z wykładowcami został ułatwiony dzięki ustalonym konsultacjom – podczas ich trwała student może skontaktować
się z wybranym wykładowcą na Platformie Teams. Wykaz dyżurów i konsultacji znajduje się na wsh.pl w zakładce Konsultacje.
Skrzynka podawcza WSH – możliwość przekazania dokumentów bez kontaktu z administracją
Na czas pandemii i ograniczeń kontaktów, w celu lepszego obiegu dokumentów między uczelnią a studentem, WSH
w Radomiu udostępniła skrzynkę podawczą. Odpowiednio zabezpieczone dokumenty można przekazać do właściwego
działu każdego dnia.
Biblioteka WSH Online
Każdy student ma dostęp do wirtualnych Baz WSH oraz do wielu polskich i zagranicznych publikacji. Na stronie wsh.pl
znajduje się kontakt do pracowników biblioteki oraz niezbędne informacje o zasobach i bazach.
Otwarta Akademia Online
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu od lat organizuje wykłady otwarte i międzynarodowe. Zapraszani goście z kraju i ze
świata – różnych poglądów i opcji politycznych, stwarzając tym samym przestrzeń do dyskusji dla każdego radomianina oraz
studenta Uczelni. W czasie pandemii, WSH w Radomiu prowadzi wykłady otwarte w bezpiecznych warunkach wirtualnej
rzeczywistości. Teraz bez wychodzenia z domu każdy może bezpłatnie dołączyć do wykładu i posłuchać ciekawych
wypowiedzi prelegentów z całej Polski.
Pomoc zdalna
Do dyspozycji studenta jest konsultant helpdesk teams, dyżurujący w wyznaczonych godzinach. Na stronie wsh.pl
w zakładce Pomoc każdy student znajdzie instruktaż, jak skontaktować się z konsultantem oraz jak rozwiązać problem
techniczny na platformie.
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STUDIA PODYPLOMOWE
W LICZBACH

14

3113

LAT DOŚWIADCZENIA
W KSZTAŁCENIU
PODYPLOMOWYM

ABSOLWENTÓW

485 840

ZREALIZOWANYCH
GODZIN DYDAKTYCZNYCH

51 342

GODZIN PRAKTYK ZAWODOWYCH
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Kierunki studiów podyplomowych
} PSYCHOLOGIA DZIECI I MŁODZIEŻY
NIESTACJONARNIE

ONLINE

} PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA)
NIESTACJONARNIE

} RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
NIESTACJONARNIE

} INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
NIESTACJONARNIE

} KOORDYNATOR KONTROLI ZARZĄDCZEJ
NIESTACJONARNIE

} ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PODATKOWYM – KONTROLA

BIZNESOWA
NIESTACJONARNIE

} NOWOCZESNY MENEDŻER SPRZEDAŻY
ONLINE

} ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ

I PODATKOWEJ
ONLINE

} PSYCHOLOGIA BIZNESU
NIESTACJONARNIE

ONLINE

} MEDIACJE RODZINNE
NIESTACJONARNIE

} ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI
NIESTACJONARNIE

ONLINE

} ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
NIESTACJONARNIE

ONLINE

} STUDIA MENEDŻERSKIE
NIESTACJONARNIE

ONLINE

} ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
NIESTACJONARNIE

ONLINE

} RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI
NIESTACJONARNIE

ONLINE

} PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, KADRY I PŁACE
NIESTACJONARNIE

ONLINE

} ADMINISTRACJA PUBLICZNA
NIESTACJONARNIE

ONLINE

} GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIALNA
NIESTACJONARNIE

} PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
NIESTACJONARNIE

} EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)
NIESTACJONARNIE

} LOGOPEDIA Z EMISJĄ GŁOSU
NIESTACJONARNIE

} DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI

PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ
NIESTACJONARNIE

} COACHING I MENTORING
NIESTACJONARNIE

ONLINE
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PSYCHOLOGIA DZIECI
I MŁODZIEŻY

STUDIA
NIESTACJONARNE
STUDIA
ONLINE

Program studiów koncentruje się
wokół wieloaspektowego rozumienia
specyﬁcznych problemów okresu
dzieciństwa i dorastania. W ramach
zajęć omówiony zostanie psychologiczny kontekst przyczyn i symptomów trudności, opóźnień oraz
z a b u r ze ń roz wo j ow yc h o k re s u
adolescencji. Studia dedykowane są
d l a o s ó b, k t ó r e i n t e r e s u j ą s i ę
psychologią dzieci i młodzieży oraz
czują potrzebę pomagania młodym
ludziom i są wrażliwi na ich problemy.

Wybrane treści programowe:

Patologie wśród dzieci i młodzieży
Diagnostyka i proﬁlaktyka uzależnień: alkohol, narkotyki,
dopalacze
Psychologia różnic indywidualnych
Psychologia rozwojowa i wychowawcza
Psychologia dziecka ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
Trening efektywnego nauczania
Psychodietetyka
Trening zastępowania agresji (TZA)
Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży:
zachowania depresyjne, ADHD, zachowania
autoagresywne
Psychologia pozytywna i kreatywnego myślenia
Seksuologia kliniczna dzieci i młodzieży
2 semestry
wykłady
195 godzin
Cyfrowe dzieci – etiologia, interwencja,
ćwiczenia
zajęć
kluczowe problemy wychowania
konwersatoria
dydaktycznych
warsztaty
Trening komunikacji interpersonalnej
Psychologia stresu, kryzysu i traumy
Adresatami studiów są osoby pracujące z dziećmi
Warsztat: Jak wychować szczęśliwe dziecko?
i młodzieżą, np. nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy,
psycholodzy szkolni, opiekunowie w ośrodkach
wychowawczych/zakładach poprawczych/schroniskach dla dzieci i młodzieży, pracownicy ośrodków
adopcyjnych, pracownicy ośrodków interwencji
kryzysowej, pracownicy opieki społecznej, a także
rodzice, którzy chcieliby uzyskać specjalistyczną
i praktyczną wiedzę z zakresu proﬁlaktyki trudności
wychowawczych.
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PEDAGOGIKA KOREKCYJNA
(TERAPIA PEDAGOGICZNA)

STUDIA
NIESTACJONARNE

Terapia pedagogiczna, zwana dawniej
reedukacją lub zajęciami korekcyjnokompensacyjnymi, to oddziaływanie
za pomocą środków pedagogicznych
na przyczyny i przejawy trudności
dzieci w uczeniu się, mające na celu
eliminowanie niepowodzeń
szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji. Obejmuje nie tylko pomoc
w przezwyciężaniu trudności szkolnych, ale również podnoszenie
samooceny i motywacji dziecka do
dalszego działania i dążenie do
wszech-stronnego rozwoju jego
zdolności poznawczych i percepcyjno
-motorycznych.

Wybrane treści programowe:

Podstawy pedagogiki korekcyjnej
Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej
Psychologiczne podstawy procesów uczenia się
Diagnoza specyﬁcznych trudności w uczeniu się
Organizacja procesu terapeutycznego
Praca terapeutyczna z uczniem z niepełnosprawnością
Praca terapeutyczna z uczniem z chorobą przewlekłą
Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania
początkowego
Warsztat pracy wychowawczej
Praca z uczniem zdolnym
Elementy logopedii i fonetyki z metodyką terapii
zaburzeń mowy
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
i wyrównawczych z uczniami ze specyﬁcznymi
trudnościami w nauce czytania i pisania /
3 semestry
wykłady
450 godzin zajęć
w nauce matematyki
ćwiczenia
dydaktycznych
Metodyka zajęć terapeutycznych z uczniami
konwersatoria
+ 180 godzin
z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego
warsztaty
praktyk
i społecznego
Podczas studiów słuchacze nauczą się identyﬁkować
Metodyka zajęć terapeutycznych uczniów
zaburzenia i dysfunkcje rozwojowe uczniów, które mogą
z ADHD i zaburzeniami zachowania
być przyczyną niepowodzeń szkolnych, nabędą
Elementy metody SI w pracy
umiejętności opracowania indywidualnych i grupowych
terapeutycznej
zajęć terapeutycznych oraz planu procesu
Warsztat pracy terapeuty
wychowawczo-terapeutycznego oraz poznają metody
pedagogicznego
wspomagania rozwoju psychicznego dziecka w sferze
procesów poznawczych i emocjonalnomotywacyjnych.
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RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

Program studiów koncentruje się
wokół problematyki ﬁnansów
publicznych, rachunkowości
i sprawozdawczości budżetowej,
systemu podatkowego oraz kontroli
zarządczej. Absolwent studiów jest
przygotowany do samodzielnego
wykonywania czynności księgowych
w działach ﬁnansowo-księgowych
sfery budżetowej. W ramach praktycznych zajęć warsztatowych słuchacze
zapoznają się z najnowszym orzecznictwem i interpretacjami z zakresu
ﬁnansów publicznych oraz nabędą
umiejętności myślenia analitycznego.

Wybrane treści programowe:
Wprowadzenie do rachunkowości budżetowej
Finanse publiczne
Dyscyplina ﬁnansów publicznych
Rachunkowość budżetowa
Prawo i postępowanie podatkowe
Sprawozdawczość budżetowa
Podatek VAT w sektorze ﬁnansów publicznych
Rachunkowość zarządcza jednostek sektora ﬁnansów
publicznych
Partnerstwo publiczno-prywatne
Zamówienia publiczne
Elementy prawa i postępowania administracyjnego
Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze
ﬁnansów publicznych
Analiza ﬁnansowa
Kontrola podatkowa
Fundusze unijne
Oszustwa ﬁnansowe i nadużycia gospodarcze

STUDIA
NIESTACJONARNE

2 semestry

wykłady
ćwiczenia
konwersatoria
warsztaty

200 godzin
zajęć
dydaktycznych

Uczestnicy studiów zapoznają się z problematyką
rachunkowości budżetowej sektora ﬁnansów
publicznych, a także z elementami rachunkowości
zarządczej. Słuchacze nabędą praktycznej wiedzy
z zakresu rachunkowości niezbędnej do pracy w działach ﬁnansowo-księgowych jednostek sektora ﬁnansów
publicznych. Ukończenie studiów nadaje uprawnienia
do pełnienia funkcji głównego księgowego
w jednostkach sektora ﬁnansów publicznych zgodnie
z ustawą o ﬁnansach publicznych.
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INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

STUDIA
NIESTACJONARNE

Studia obejmują problemat ykę
zar ządzania jakością, r yz yk iem
i sytuacjami kryzysowymi, a także
wykonywaniem audytów w przedmiotowym zakresie. Absolwenci
studiów mogą znaleźć zatrudnienie
m.in. w administracji państwowej
i samorządowej, przemyśle,
b a n k o wo ś c i , u b e z p i e c z e n i a c h ,
komunikacji elektronicznej i służbie
zdrowia oraz wykonywać zawód
Inspektora Ochrony Danych (IOD)
oraz audytora ds. bezpieczeństwa
informacji i systemów teleinformatycznych.

Wybrane treści programowe:

Wprowadzenie do zagadnień związanych z kontrolą
systemów informacyjnych i ochroną danych osobowych
Prawne aspekty ochrony danych osobowych
Planowanie i realizacja kontroli, sprawdzeń i audytów
w zakresie związanym z zabezpieczeniem informacji
Planowanie i organizacja systemów informatycznych
służących do przetwarzania danych osobowych
Zarządzanie ryzykiem w obrębie danych osobowych
Inspektor ochrony danych – realizacja zadań
ustawowych
Projektowanie i kontrola obszaru bezpieczeństwa
ﬁzycznego i środowiskowego
System zarządzania bezpieczeństwem informacji
zgodny z wymaganiami ISO/IEC 27001:2013
Audyt infrastruktury teleinformatycznej
Wykrywanie i zapobieganie oszustwom
i nadużyciom skutkującym wyciekiem danych
2 semestry
wykłady
220 godzin
ćwiczenia
zajęć
osobowych
konwersatoria
dydaktycznych
Ochrona organizacji przed wyciekiem
warsztaty
danych osobowych
Kontynuacja działalności po awarii.
Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują certyﬁkat
Zarządzanie ciągłością działania
Po l s k i e g o I n s t y t u t u K o nt ro l i We w n ę t r z n e j
Zarządzanie kryzysowe. Krajowy system
potwierdzający kompetencje zawodowe Inspektora
Ochrony
Danych (IOD) oraz bezterminowe wsparcie
cyberbezpieczeństwa
merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW
w zakresie audytów i bezpieczeństwa informacji.
Studia realizowane we współpracy
z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej
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KOORDYNATOR KONTROLI
ZARZĄDCZEJ

STUDIA
NIESTACJONARNE

Studia umożliwiają zdobycie
umiejętności ułatwiających skuteczne
wdrożenie i monitorowanie systemu
kontroli zarządczej w organizacjach
rządowych i samorządowych. Absolwenci pozyskają wiedzę w zakresie
rozpoznawania zagrożeń i szans
w osiąganiu celów organizacji,
możliwych sposobów zapobiegania
występowaniu potencjalnych ryzyk,
skutecznej komunikacji oraz
pozyskiwania informacji zwrotnej.

Wybrane treści programowe:

Zarządzanie organizacją
Rachunkowość jednostki sektora ﬁnansów publicznych
Organizacja zarządzania, jakość zarządzania
Środowisko wewnętrzne
Zarządzanie ryzykiem organizacji
Czynności kontrolne: polityka zarządzania – regulamin
organizacyjny, procedury, integracja z oceną ryzyka,
kontrola wykonania czynności, kontrola wykonania
zadań, kontrola wykonania dokumentów, kontrola
ﬁnansowa, kontrola systemów informatycznych,
kontrola bezpieczeństwa informacji
Zamówienia publiczne
Informacja i komunikacja
Monitoring
2 semestry
wykłady
192 godziny
Mierniki w kontroli zarządczej: mierniki oceny
zajęć
ćwiczenia
środowiska wewnętrznego, oceny zarządzania
konwersatoria
dydaktycznych
ryzykiem, oceny mechanizmów kontroli, oceny
warsztaty
informacji i komunikacji, działalności,
projektu, produktu, efektywności,
Po ukończeniu studiów Absolwenci otrzymują:
skuteczności
- certyﬁkat Koordynatora kontroli zarządczej w administracji publicznej
- prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych
Studia realizowane we współpracy
Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną
z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej
przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
- bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady
Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku związanym z uzyskaną
specjalizacją
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ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
PODATKOWYM
– KONTROLA BIZNESOWA

STUDIA
NIESTACJONARNE

Celem studiów jest przygotowanie
słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej
celów poprzez zapobieganie wystąpieniu ryzyka podatkowego i wdrożenie skutecznego systemu kontroli
biznesowej. Studia podyplomowe
zostały przygotowanie w reakcji na
występujące zagrożenia ryzykiem
podatkowym w związku ze zmieniającymi się wymaganiami przepisów
podatkowych i ordynacji podatkowej
oraz zapobiegania udziału w przestępstwach skarbowych.

Wybrane treści programowe:
Zarządzanie organizacją
Zarządzanie ryzykiem organizacji
Prawo podatkowe: podatek dochodowy, podatek od
wartości dodanej i podatek akcyzowy, cła,
podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata
skarbowa, podatek od spadków i darowizn, podatek
rolny i leśny, podatki i opłaty lokalne, inne daniny
publiczne, rachunkowość podatkowa
Ordynacja podatkowa
Zarządzanie zespołami
Ryzyko podatkowe: ryzyko podatkowe zakupów,
sprzedaży, logistyki, produkcji, system kontroli
biznesowej, weryﬁkacja kontrahentów, organizacja
współpracy z dostawcami zewnętrznymi
i wewnętrznymi, ewidencja transakcji
i dokumentów, standard kontroli biznesowej
Projekt systemu kontroli biznesowej
Studia realizowane we współpracy
z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej

2 semestry

wykłady
ćwiczenia
konwersatoria
warsztaty

192 godziny
zajęć
dydaktycznych

Po ukończeniu studiów Absolwenci otrzymują:
- certyﬁkat Audytora podatkowego II stopnia
- prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych
Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną
przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
- bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady
Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku związanym z uzyskaną
specjalizacją
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NOWOCZESNY MENEDŻER
SPRZEDAŻY

STUDIA
ONLINE

Program studiów jest połączeniem
praktycznej wiedzy na temat
nowoczesnych narzędzi marketingowych i sprzedażowych. W ramach
kierunku słuchacze zapoznają się
z najnowszymi trendami w sprzedaży
i dowiedzą się, co determinuje sukces
w zarządzaniu sprzedażą. Uczestnictwo w zajęciach daje możliwość
nawiązania kontaktów z osobami
o podobnych zainteresowaniach
i doświadczeniach.

Wybrane treści programowe:

Strategia, trendy i plany w sprzedaży a pozycja ﬁrmy na rynku
Psychologiczne aspekty zarządzania zespołem handlowym
Praca z wynikami w zespołach sprzedażowych
Zdalne zarządzanie zespołem handlowców
Rekrutacja skutecznego zespołu sprzedażowego
Nowoczesne i innowacyjne metody oraz narzędzia
sprzedażowe
Współczesny merchandising
Promocja sprzedaży – planowanie i realizacja
kampanii promocyjnych
Personal branding a wzrost sprzedaży
Expose lidera – wystąpienia publiczne on-line
i oﬀ-line
Menedżer inspirator – sztuka prowadzenia
zebrań, spotkań, odpraw dla działu sprzedaży
2 semestry
wykłady
200 godzin
Trening handlowców, czyli efektywne
ćwiczenia
zajęć
prowadzenie szkoleń dla zespołów
konwersatoria
dydaktycznych
warsztaty
sprzedażowych
Praktyczne aspekty coachingu
Adresatami studiów są dyrektor z y handlowi,
managerskiego i „feedbacku” dla
opiekunowie klienta, przedstawiciele handlowi,
pracowników
właściciele ﬁrm, specjaliści ds. sprzedaży, pracownicy
Mistrzowskie negocjacje z kontrahentami
działu marketingu, osoby zajmujące się tworzeniem
i współpracownikami
i realizacją strategii sprzedażowych, team liderzy oraz
Studia realizowane we współpracy
z Centrum Biznesowych Inspiracji

wszyscy, którzy chcą poznać współczesne techniki
sprzedaży.
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ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI
GOSPODARCZEJ I PODATKOWEJ

STUDIA
ONLINE

Proponowana tematyk a studiów
podyplomowych w istotny sposób
o d z w i e rc i e d l a ws p ó ł c ze s ny o b ra z
przestępczości gospodarczej i podatkowej. Studia prezentują interdyscyplinarne i praktyczne podejście do
współczesnych form przestępczości
gospodarczej i skarbowej. Program
studiów odpowiada aktualnym potrzebom praktyki - zajęcia prowadzone będą
z uwzględnieniem pr zedstawienia
rozwiązań konkretnych problemów
i zagadnień stwarzających największe
trudności w pracy nad wykrywaniem
przestępstw gospodarczych i podatkowych.

Wybrane treści programowe:

Moduł I – Wybrane zagadnienia z prawa gospodarczego i handlowego
Moduł II – Polski system podatkowy
Opodatkowanie dochodu, z uwzględnieniem opodatkowania
z nieujawnionych źródeł
Powstawanie zobowiązań podatkowych i postępowanie podatkowe
Moduł III – Przestępstwa gospodarcze i podatkowe
Pranie brudnych pieniędzy
Przestępczość związana z organizacją i przeprowadzaniem
przetargów – zamówienia publiczne
Przestępstwa nielegalnego prowadzenia działalności bankowej
i działalności maklerskiej
Wyłudzenia podatkowe (w tym podatku VAT)
Oszustwa w podatku akcyzowym
Moduł IV – Kontrola podatkowa i celno – skarbowa
Moduł V – Prawno – karne aspekty przestępczości
gospodarczej i podatkowej
Odpowiedzialność członków zarządu i osób pełniących
funkcje kierownicze
Współpraca organów dochodzeniowych z prokuraturą
oraz międzynarodowa współpraca
2 semestry
organów ścigania w zakresie zwalczania przestępczości
wykłady
170 godzin
ćwiczenia
zajęć
podatkowej
konwersatoria
dydaktycznych
Poszukiwanie majątków sprawców przestępstw
warsztaty
podatkowych i nierzetelnych podatników
Zabezpieczenie majątkowe i konﬁskata rozszerzona
Adresatami studiów są pracownicy zajmujący się sprawami
Moduł VI – Alternatywne metody rozwiązywania
handlowymi i podatkowymi, menedżerowie, przedstawiciele
sporów gospodarczych
S a m o r z ą d u Te r y t o r i a l n e g o, p r a c o w n i c y w y m i a r u
Zastosowanie mediacji jako trybu naprawienia
sprawiedliwości,
sędziowie, prokuratorowie, adwokaci, radcy
szkody.

prawni, biegli rewidenci oraz osoby chcące zgłębić wiedzę
z zakresu przestępczości gospodarczej i podatkowej.
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STUDIA
NIESTACJONARNE

PSYCHOLOGIA BIZNESU

STUDIA
ONLINE

Program studiów dostarcza szerokiej
wiedzy na temat wpływu psychospołecznych warunków pracy na funkcjonowanie ludzi i przedsiębiorstw,
metod radzenia sobie ze stresem,
prowadzenia negocjacji i rozwiąz y w a n i a k o n ﬂ i k tów. S ł u c h a c ze
zdobywają umiejętność współpracy
z przedsiębiorstwami i instytucjami,
poznają sposoby zwiększania
potencjału i motywacji pracowników,
uczą się kreatywnego rozwiązywania
problemów.

Wybrane treści programowe:

Podstawy psychologii społecznej
Budowanie zespołu
Psychologia stresu i zarządzanie stresem
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami
ludzkimi – dobór kadr i mentoring pracowniczy
Przywództwo
Warsztaty komunikacyjne z elementami obsługi
klienta
Psychologia konﬂiktów. Zarządzanie konﬂiktem
i zmianą
Psychologia menedżera
Programowanie neurolingwistyczne w biznesie
Sztuka podejmowania decyzji
2 semestry
wykłady
180 godzin
ćwiczenia
zajęć
Psychologia reklamy i zachowań
konwersatoria
dydaktycznych
konsumenckich
warsztaty
Negocjacje w biznesie
Rozwój osobisty a rozwój zawodowy
Komunikacja medialna
Adresatami studiów są menedżerowie, przedstawiciele
biznesu, pracownicy działów takich jak: HR, reklama
i promocja, marketing, osoby zajmujące się mediami
społecznościowymi, pracownicy działów obsługi klienta
oraz właściciele ﬁrm, podejmujący decyzje w różnych
obszarach zarządzania.
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MEDIACJE RODZINNE

STUDIA
NIESTACJONARNE

Celem studiów jest podniesienie
k w a l i ﬁ k a c j i z a wo d o w yc h o s ó b
pracujących z rodzinami, osobami
w trudnej sytuacji życiowej i po
traumatycznych doświadczeniach
osobistych. Kierunek ten przygotowuje do pracy mediatora w zakresie
radzenia sobie z kryzysami i konﬂiktami rodzinnymi. Absolwent
b ę d z i e p o t ra ﬁ ł w y k o r z ys t y wa ć
alternatywne metody w rozwiązywaniu sporów. Może również ubiegać
się o wpis na listy mediatorów prowadzone przez organizacje pozarządowe
i udostępniane sądom.

Wybrane treści programowe:
Psychologia rodziny
Psychologia emocji i motywacji
Psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu
na ludzi
Mediacje w polskim prawie rodzinnym i cywilnym
Komunikacja i konﬂikty interpersonalne
Prawne aspekty rozwiązywania konﬂiktów
rodzinnych i małżeńskich
Strategie i techniki pracy mediatora rodzinnego
Osobowość mediatora
Uczestnictwo mediatora w rozprawie sądu
rodzinnego
Warsztaty konstruowania ugód i protokołów
w mediacji
Etyka zawodu mediatora

2 semestry

wykłady
ćwiczenia
konwersatoria
warsztaty

180 godzin

Adresatami studiów są: kuratorzy sądowi, pracownicy
służby zdrowia, policjanci, strażacy, strażnicy miejscy,
pracownicy MOPS, PCPR, ratownicy medyczni,
pedagodzy szkolni, psychologowie, członkowie
Gminnych Komisji Roz wiąz ywania Problemów
Alkoholowych, studenci psychologii, pedagogiki,
bezpieczeństwa wewnętrznego.
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ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
W ADMINISTRACJI

STUDIA
NIESTACJONARNE
STUDIA
ONLINE

Program studiów przygotowuje do
podjęcia pracy w instytucjach
administracji publicznej. Słuchacze
nabędą wiedzę i umiejętności
w zakresie skutecznego zarządzania
administracją publiczną, wdrażania
systemów zarządzania, sprawowania
funkcji kierowniczych w obrębie
administracji publicznej, posługiwania się wszelkimi dostępnymi
narzędziami komunikacji oraz technik
autoprezentacji. Studia adresowane
są nie tylko do pracowników administracji, lecz do wszystkich
zainteresowanych tą tematyką.

Wybrane treści programowe:
Podstawy ustrojowe administracji publicznej
Postępowanie administracyjne
Prawo pracy
Prawo gospodarcze
Prawo ﬁnansowe Polski i Unii Europejskiej
Ustawa prawo zamówień publicznych
Prawo cywilne z umowami w administracji
Projekty UE w instytucjach administracji
publicznej – aspekty praktyczne
Organizacja i zarządzanie
Kierowanie zasobami ludzkimi
Rozwój organizacji
Komunikacja w organizacji
System informacyjno – decyzyjny
organizacji
Warsztaty menedżerskie

2 semestry

wykłady
ćwiczenia
warsztaty
konwersatoria

190 godzin
zajęć
dydaktycznych

Przewaga zajęć praktycznych pozwoli na przećwiczenie
stosowania kreatywnych rozwiązań w zakresie
organizacji i zarządzania.
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ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
LUDZKIMI

STUDIA
NIESTACJONARNE
STUDIA
ONLINE

Program studiów przewiduje
przewagę zajęć praktycznych nad
teoretycznymi. Małe grupy i przyjazna
atmosfera stymulują rozwój
i pogłębienie umiejętności w zakresie
porozumiewania się i komunikacji
w ﬁrmie, pozyskiwania pracowników,
kierowania i przywództwa, motywowania. Podczas studiów słuchacze
nabywają praktycznej, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu rekrutacji,
oceniania, motywowania, wynagradzania pracowników.

Wybrane treści programowe:
Organizacja i zarządzanie
Elementy prawa pracy
Rynek pracy i polityka społeczna
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
Współczesne kierunki zarządzania zasobami ludzkimi
Rekrutacja i selekcja pracowników
Rozwój pracowników i projektowanie procesów
szkoleniowych
Kapitał ludzki jako składnik kapitału intelektualnego
ﬁrmy
Systemy oceny pracy
Motywowanie i wynagradzanie pracowników
Kultura organizacji a zarządzanie zmianą
Skuteczne negocjacje
Kierowanie konﬂiktem w organizacji
Komunikacja interpersonalna
Psychologiczne aspekty zarządzania ludźmi
Wiarygodna ﬁrma, czyli jak zbudować
pozytywny wizerunek organizacji
Rola menedżera w zarządzaniu

2 semestry

wykłady
ćwiczenia
konwersatoria
warsztaty

180 godzin
zajęć
dydaktycznych

Absolwenci studiów mogą ubiegać się o pracę na
stanowiskach: konsultant ds. rekrutacji, specjalista ds.
kadr, specjalista ds. relacji pracowniczych, specjalista ds.
zarządzania zasobami ludzkimi, HR Manager.
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STUDIA
MENEDŻERSKIE

STUDIA
NIESTACJONARNE
STUDIA
ONLINE

Studia przygotowują do sprawowania
różnego rodzaju funkcji kierownicz ych, zarządzania ﬁrmą i jej
poszczególnymi działami, kreowania
polityki zarządzania zasobami
ludzkimi w ﬁrmie, tworzenia strategii
rozwoju ﬁrmy i planów projektów
organizacyjnych, a także doskonalą
umiejętności przywódcze, negocjacyjne i techniki autoprezentacji.
Absolwenci kierunku pełnią funkcje
takie jak: account manager, product
manager, HR manager, kierownik ds.
rozwoju.

Wybrane treści programowe:
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie marketingowe
Negocjacje w biznesie
Trening grupowy
Zarządzanie innowacjami
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
Rachunkowość zarządcza
Zarządzanie jakością
Prawo gospodarcze
Zarządzanie ﬁnansami
Przywództwo
Coaching menedżerski
PR i zarządzanie informacją
Zarządzanie logistyczne
Systemy informacyjne zarządzania
Zarządzanie projektami
Skuteczna komunikacja interpersonalna
w biznesie
Excellent manager – sztuka delegowania
i motywowania zespołu

2 semestry

wykłady
ćwiczenia
konwersatoria
warsztaty

180 godzin
zajęć
dydaktycznych

Atuty kierunku to profesjonalna kadra wykładowców
i przewaga zajęć praktycznych. W trakcie studiów
uczestnicy będą mogli przeprowadzić profesjonalną
identyﬁkację własnego stylu kierowania i dowiedzą się,
jak go udoskonalić w oparciu o indywidualne predyspozycje.
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STUDIA
NIESTACJONARNE

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

STUDIA
ONLINE

Celem studiów jest przygotowanie
wykwaliﬁkowanej kadry kierowniczej
oświaty do profesjonalnego zarządzania współczesną szkołą i innymi
placówkami oświatowymi poprzez
zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego i twórczego
kierowania instytucją oświatową
z uwzględnieniem wymogów reformy
edukacji oraz potrzeb edukacyjnych
dzieci i młodzieży, a także środowiska
lok alnego. Absolwent uz yskuje
kwaliﬁkacje umożliwiające pełnienie
funkcji dyrektora lub innej funkcji
kierowniczej w placówkach oświatowych.

Program studiów:

Trening personalny
Prawo oświatowe
Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością w placówce
oświatowej
Przywództwo edukacyjne w szkole
Marketing i promocja szkoły
Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Technologie informacyjne w edukacji i zarządzaniu
oświatą
Wybrane zagadnienia organizacji przestrzeni
edukacyjnej dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną (w tym z autyzmem i Zespołem
Aspergera)
Finansowanie działalności oświatowej –
-pozyskiwanie funduszy unijnych
Organizacja systemu wsparcia psychologicznego dla uczniów w sytuacjach kryzysowych
Coaching liderski
Kierowanie zmianą i rozwiązywanie konﬂiktów
2 semestry
wykłady
210 godzin
Metodyka tworzenia koncepcji pracy szkoły
zajęć
ćwiczenia
Organizacja pracy i zarządzanie szkołą
konwersatoria
dydaktycznych
Zarządzanie ﬁnansami publicznymi
warsztaty
w oświacie
Studia przeznaczone są dla pracowników oświaty,
a także osób, które chcą zdobyć nowe kwaliﬁkacje
w zakresie organizacji i kierowania placówkami
oświatowymi.
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RACHUNKOWOŚĆ
I PODATKI

STUDIA
NIESTACJONARNE
STUDIA
ONLINE

Kierunek Rachunkowość i podatki to
ciekawa propozycja dla wszystkich,
którzy pragną zdobyć aktualną wiedzę i sprawnie poruszać się w najbardziej szczegółowych kwestiach
rachunkowości, księgowości i strategiach podatkowych. Zajęcia prowadzone są przez praktyków, w tym
przez osoby prowadzące własne biura
rachunkowe. Absolwenci kierunku
mogą ubiegać się o pracę w biurach
doradztwa podatkowego, biurach
rachunkowych, urzędach kontroli
sk arbowej, pionach ﬁnansowo księgowych przedsiębiorstw i izbach
skarbowych. Wiedza i umiejętności
zdobyte na studiach będą przydatne
również przy prowadzeniu własnej
działalności.

Wybrane treści programowe:

Prawne podstawy działalności gospodarczej
Podstawy systemu podatkowego
Podstawy rachunkowości
Rachunkowość ﬁnansowa
Rachunkowość zarządcza
Analiza sprawozdań ﬁnansowych
Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
z wykorzystaniem komputera
Prowadzenie pełnej księgowości (księgi
podatkowe)
Finanse przedsiębiorstw
Podatki pośrednie
Podatki bezpośrednie
Podatki i opłaty lokalne
Prawo celne i dewizowe
Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej
Optymalizacja podatkowa

2 semestry

wykłady
ćwiczenia
konwersatoria
warsztaty

190 godzin
zajęć
dydaktycznych

Z uwagi na aspekt praktyczny kierunku, zdecydowana
większość zajęć ma charakter ćwiczeniowy (przykłady,
zadania, studium przypadku).
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PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH, KADRY I PŁACE

STUDIA
NIESTACJONARNE
STUDIA
ONLINE

Studia umożliwiają równoczesne
zdobycie wiedzy z zakresu prawa
pracy, jak i ubezpieczeń społecznych.
W ramach zajęć słuchacze rozwijają
umiejętności rozwiązywania
problemów organizacyjnych i prawnych, szkolą się w obsłudze kadr
i płac oraz zdobywają wiedzę na temat
kształtowania indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy w sposób
sprzyjający budowaniu pożądanych
więzi w zakładzie pracy. Absolwenci
mogą podjąć pracę na samodzielnym
stanowisku, związanym z prawem
pracy i ubezpieczeniami społecznymi
w sektorze prywatnym oraz w publicznych służbach zatrudnienia.

Wybrane treści programowe:
Źródła i zasady prawa pracy
Prawo pracy w Unii Europejskiej
Instytucja prawa cywilnego w prawie pracy
Dochodzenie roszczeń: pracodawca-pracownik przed
sądem pracy
Stosunek pracy i dokumentacja kadrowa
Czas pracy i urlopy
Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona oraz inne
świadczenia
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
Związki zawodowe i układy zbiorowe pracy
Konﬂikty i ich rozwiązywanie
Ochrona pracy. Państwowa Inspekcja Pracy
Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy
System ubezpieczeń społecznych w świetle
obecnej regulacji
Prawo ubezpieczeń społecznych w Unii
Europejskiej
2 semestry

wykłady
ćwiczenia
konwersatoria
warsztaty

180 godzin
zajęć
dydaktycznych

Warsztatowa forma zajęć poz wala efektywnie
przygotować się do pełnienia funkcji kadrowopersonalnej.
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ADMINISTRACJA
PUBLICZNA

STUDIA
NIESTACJONARNE
STUDIA
ONLINE

Wybrane treści programowe:

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Kontrola i nadzór w administracji publicznej
Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym
Instytucje i źródła prawa UE
Finanse publiczne i prawo ﬁnansowe
Prawo pracy i prawo urzędnicze
Prawo administracyjne
Jawność działania administracji publicznej
Samorząd terytorialny – organizacja
i funkcjonowanie
Legislacja administracyjna
Zamówienia publiczne
Ochrona informacji w administracji publicznej
Status prawny pracowników administracji
publicznej
Ustrój administracji publicznej
Fundusze europejskie w działalności
2 semestry
administracji

Celem studiów jest przekazanie
pogłębionej, kompleksowej i aktualnej
wiedzy na temat istoty i funkcji
administracji publicznej, w tym także
analizy zadań polskiej administracji
publicznej wynikających z członkostwa
naszego kraju w Unii Europejskiej. Celem
studiów jest również poszerzenie wiedzy
niezbędnej dla pracownika administracji
publicznej zajmującego bądź zamierzającego ubiegać się o stanowisko
kierownicze albo samodzielne. Studia
przeznaczone są dla: pracowników
administracji publicznej – rządowej
i samorządowej, osób planując ych
podjęcie w przyszłości pracy w administracji publicznej oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

wykłady
ćwiczenia
warsztaty
konwersatoria

160 godzin
zajęć
dydaktycznych

Ukończenie studiów daje możliwość sprostania wysokim
wymaganiom związanym z uzyskaniem zatrudnienia
w nowoczesnej administracji.
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GRAFIKA KOMPUTEROWA
I MULTIMEDIALNA

STUDIA
NIESTACJONARNE

Wybrane treści programowe:
Graﬁka wektorowa
Systemy CAD
Graﬁka rastrowa
Projektowanie graﬁczne
Podstawy użytkowania systemów komputerowych
Projektowanie interaktywnych prezentacji
multimedialnych
Projektowanie wizualne interfejsu graﬁcznego
aplikacji na platformy mobilne w oparciu o podstawy
projektowania UX/HCD
Modelowanie graﬁki trójwymiarowej z elementami
druku 3D
Graﬁczna wizualizacja tekstu
Projektowanie stron www
Przygotowanie do druku (DTP)
Podstawy animacji
Fotograﬁa cyfrowa – techniki obróbki
Projekt końcowy

Graﬁka komputerowa i multimedialna
są działami informatyki niezbędnymi
w dzisiejszym świecie do tworzenia
materiałów, które są przeznaczone do
drukowania lub prezentacji wizualnych. Celem studiów jest zapoznanie studenta z modelowaniem graﬁki
2 D i 3 D, o b s ł u g ą p ro gra m ów
graﬁcznych, zastosowaniami graﬁki
a także z rodzajami mediów i obszarami ich wykorzystania. Zdobyta
wiedza oraz uzyskane przez studenta
umiejętności, pozwalają na integrowanie tekstu, dźwięku, graﬁki,
animacji oraz sekwencji wideo przy
tworzeniu prezentacji multimedialnych.

2 semestry

wykłady
ćwiczenia
konwersatoria
warsztaty
laboratoria

200 godzin
zajęć
dydaktycznych

Studia adresowane są do osób zajmujących się
projektowaniem witryn internetowych, pracujących w
reklamie, zainteresowanych generowaniem graﬁki dla
aplikacji, ﬁlmu oraz gier komputerowych oraz
nauczycieli przedmiotów informatycznych.
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PRZYGOTOWANIE
PEDAGOGICZNE

STUDIA
NIESTACJONARNE

Wybrane treści programowe:

Psychologia ogólna
Psychologia społeczna
Psychologia rozwojowa
Psychologia wychowawcza z elementami psychologii różnic
Program studiów spełnia wymogi zawarte
indywidualnych
w R ozpor ządzeniu M inistra Nauk i
Psychologia osobowości
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca
Pomoc psychologiczna w szkole
2019 r. w sprawie standardu kształcenia
Pedagogika ogólna i pedagogika szkolna
przygotowującego do wykonywania
Elementy pedagogiki specjalnej
zawodu naucz yciela. Program jest
Wybrane zagadnienia z pedeutologii
skierowany do absolwentów różnych
Prawo oświatowe
kierunków studiów, którzy chcą uzyskać
Etyka zawodu nauczyciela
kwaliﬁkacje umożliwiające podjęcie pracy
Dydaktyka ogólna
w szkole oraz obecnych nauczycieli,
Znaczenie języka, jako narzędzia pracy nauczyciela
którzy nie posiadają wystarczających
Emisja głosu
kwaliﬁkacji pedagogicznych, a także
Warsztat pracy opiekuńczo-wychowawczej
psychologów, pedagogów, socjologów,
Konstruowanie planów i programów kształcenia
pracowników socjalnych.
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w placówce oświatowej
Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania
Metodyka nauczania przedmiotowego
Rola diagnozy, kontroli i oceniania w pracy
dydaktycznej
Metodyka pracy z uczniem zdolnym
3 semestry
wykłady
330 godzin
Metodyka pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami
ćwiczenia
zajęć
edukacyjnymi
konwersatoria
dydaktycznych
Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy
+ 150 godzin praktyk
warsztaty
nauczyciela
Metodyka kształcenia zawodowego
Założenia i organizacja kształcenia zawodowego
Studia adresowane są do kandydatów na nauczycieli
Rynek pracy, absolwent szkoły
przedmiotów
ogólnokształcących, teoretycznych
ponadpodstawowej na rynku pracy
przedmiotów zawodowych. Absolwenci studiów I stopnia
uzyskują kwaliﬁkacje do pracy w klasach IV-VIII szkoły
podstawowej, absolwent studiów II stopnia – kwaliﬁkacje do
nauczania na wszystkich typach szkół.
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EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)

STUDIA
NIESTACJONARNE

Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25
lipca 2019 r. w sprawie standardów
kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu nauczyciela
i obejmuje przedmioty: modułu
kształcenia kierunkowego: dydaktykę
specjalną, diagnostykę w pedagogice
specjalnej, modułu przygotowania
w zakresie pedagogiki specjalnej:
przygotowanie merytoryczne, przygotowanie dydaktyczno-metodyczne
oraz moduł praktyk zawodowych.

Wybrane treści programowe:

Podstawy pedagogiki specjalnej
Elementy psychologii klinicznej
Zaburzenia ze spektrum autyzmu – podstawy teoretyczne (przyczyny,
specyﬁka rozwojowa)
Rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną
Rozwijanie kompetencji społecznych i niezależnego
funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
Medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób
z niepełnosprawnością intelektualną
Wybrane zagadnienia z prawa oświatowego
Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną
Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób ze
sprzężoną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną
Metodyka pracy z uczniem niepełnosprawnym
w kształceniu integracyjnym i włączającym
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z uczniami
z niepełnosprawnością intelektualną
3 semestry
wykłady
350 godzin
Metodyka zajęć rewalidacyjnych z uczniami
ćwiczenia
zajęć
z niepełnosprawnością intelektualną
konwersatoria
dydaktycznych
Metody terapii osób z autystycznego spektrum zaburzeń
warsztaty
+ 180 godzin praktyk
Elementy metody SI w pracy z osobami
niepełnosprawnymi intelektualnie
Elementy arteterapii w pracy z osobami
Zdobyte na studiach kwaliﬁkacje umożliwiają pracę
niepełnosprawnymi intelektualnie
w
klasach integracyjnych, przedszkolach inte Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej
gracyjnych, placówkach specjalnych, poradniach
Metodyka pracy z dorosłymi osobami
z niepełnosprawnością intelektualną
psychologiczno-pedagogicznych oraz prowadzenie

nauczania indywidualnego, warsztatów terapii
zajęciowej lub pracę w placówkach dziennego pobytu
dzieci i młodzieży, a także osób starszych.

33

LOGOPEDIA Z EMISJĄ
GŁOSU

STUDIA
NIESTACJONARNE

Program jest skierowany do
absolwentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych oraz osób,
które chcą zdobyć uprawnienia do
wykonywania zawodu logopedy
i instruktora emisji głosu w placówkach szkolnych i służbach zdrowia,
posiadających dobry słuch i nienaganną wymowę, a także ﬁlologów,
pedagogów i psychologów. Podczas
studiów słuchacze zdobywają
kwaliﬁkacje do pracy w charakterze
l o g o p e d y, w i e d z ę i n a r z ę d z i a
niezbędne do diagnozowania
zaburzeń mowy, prowadzenia zajęć
terapeutycznych, korygowania wad
mowy u dzieci.

Wybrane treści programowe:

Lingwistyczne podstawy logopedii
Rozwój mowy dziecka
Etyka zawodu logopedyczna
Medyczne podstawy logopedii
Dydaktyka logopedii
Podstawy pedagogiki specjalnej
Dyslalia
Afazja i oligofazja
Dyzartria
Rehabilitacja mowy i głosu osób po
laryngoektomii
Praca logopedyczna z osobą z uszkodzonym
narządem słuchu
Terapia w demencji
Logorytmika
Terapia zaburzeń emocjonalnych
Metody badań logopedycznych
Jąkanie – terapia i diagnoza
Praktyka logopedyczna

4 semestry

wykłady
ćwiczenia
konwersatoria
warsztaty

600 godzin
zajęć
dydaktycznych
+ 60 godzin praktyk

Studia zapewniają przygotowanie teoretyczne oraz
intensywną formę praktyki zawodowej, umożliwiającą
absolwentom podjęcie samodzielnej terapii zaburzeń
mowy.
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DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
I WCZESNOSZKOLNEJ

STUDIA
NIESTACJONARNE

Program studiów jest skierowany do osób
posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz uprawnienia do nauczania
w przedszkolu i klasach 1-3. Studia mają
charakter kwaliﬁkacyjny - przygotowują
do wykonywania zawodu nauczyciela
j. angielskiego w przedszkolach i klasach
1-3 szkoły podstawowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwaliﬁkacji wymaganych od
naucz ycieli oraz Rozporządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu
kształcenia pr z ygotowującego do
wykonywania zawodu nauczyciela.

Wybrane treści programowe:

Podstawy psychologii
Pedagogika przedszkolna
Pedagogika wczesnoszkolna
Metodyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu
Metodyka nauczania języka angielskiego w klasach I-III
Praktyczna nauka języka angielskiego
Literatura anglojęzyczna dla dzieci
Kulturoznawstwo
Fonetyka
Emisja i higiena głosu
Pedagogika zabawy w edukacji lingwistycznej
Psychologiczno-pedagogiczne elementy
w edukacji lingwistycznej dzieci
Technologie informacyjne w nauczaniu języka
angielskiego
Trening komunikacji interpersonalnej
3 semestry
wykłady
350 godzin
ćwiczenia
zajęć
Etyka zawodu nauczyciela
konwersatoria
dydaktycznych
Współczesne koncepcje edukacji małego
warsztaty
+ 60 godzin praktyk
dziecka
Warsztaty językowe
Przygotowanie do egzaminu językowego
Studia przygotowują do przystąpienia do egzaminu FCE,
uprawniającego do nauczania języka angielskiego w przedna poziomie B2
szkolach i klasach 1-3. W uczelni funkcjonuje Studium
Języków Obcych, które pomaga w przygotowaniu się do
uzyskania międzynarodowych certyﬁkatów językowych.

35

STUDIA
NIESTACJONARNE

COACHING I MENTORING

STUDIA
ONLINE

Studia prz ygotowują do samo dzielnego prowadzenia szkoleń.
Słuchacze, podczas studiów, wypracow u j ą ce c hy p ro fe s j o n a l n e g o
coacha, uczą się jak zdobyte zasoby
wiedzy i umiejętności odpowiednio
z a s t o s o w a ć d o z m o t y wo w a n i a
i towarzyszenia klientowi w celowym
usprawnianiu jego funkcjonowania,
np., znaleźć balans między życiem
osobistym a zawodowym, pozostać
lub powrócić na wytyczone drogi.
Studia roz wijają umiejętności
interpersonalne przydatne w innych
k o n t e k s t a c h z a wo d o w yc h ( n p.
w pracy menedżera).

Wybrane treści programowe:
Proces pracy w coachingu
Struktura i przebieg sesji coachingowej
Narzędzia w pracy coacha i mentora
Coaching biznesowy
Coaching kariery
Life coaching
Coaching grupowy
Coaching relacji
Komunikacja i metakomunikacja w relacji z klientem
Aspekty międzykulturowe w coachingu
Praca z oporem i ograniczającymi przekonaniami
Metody radzenia sobie z klientem trudnym
Etyka w pracy coacha i mentora
Kreatywność w pracy coacha
Sesje superwizowane
Praktyczny warsztat mentoringu

2 semestry

wykłady
ćwiczenia
konwersatoria
warsztaty

180 godzin
zajęć
dydaktycznych

Istotą coachingu jest wzmacnianie samoświadomości, odpowiedzialności i wiary w siebie w drodze do
osiągnięcia celu. Zajęcia na kierunku obejmują
warsztaty i wykłady, które wpływają silnie na osobisty
rozwój słuchaczy.
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Chcesz podnieść kwaliﬁkacje swoich pracowników,
a nie znalazłeś odpowiedniego kierunku studiów?

Zamów go!

Wyższa Szkoła Handlowa
w Radomiu, wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom rm
i instytucji, oferuje stworzenie
zamawianych studiów
podyplomowych.

Program studiów
przygotowywany jest w oparciu
o konsultacje i identy kację
potrzeb pracowników rm,
instytucji i jednostek
publicznych.

Gwarantujemy dopasowanie treści kształcenia
oraz harmonogramu nauki do indywidualnych
potrzeb i wymagań klienta.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.
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RADA EKSPERTÓW

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, realizując misję kreowania wykwaliﬁkowanej kadry dla różnych
podmiotów, kładzie duży nacisk na usprawnienie procesów edukacyjnych, podnoszenie standardów
kształcenia i jakości programów. Osiąga to między innymi poprzez współpracę z wysokiej klasy specjalistami
zrzeszonymi w Radzie Ekspertów WSH, reprezentującymi ﬁrmy i instytucje, które w naszym środowisku
stanowią ﬁlar zachodzących procesów społeczno-gospodarczych. Członkowie Rady to osoby, które odniosły
i odnoszą wymierny sukces i doskonale znają potrzeby rynku pracy oraz jakimi kompetencjami
i umiejętnościami powinni charakteryzować się absolwenci Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Zadaniem
Rady Ekspertów jest między innymi integrowanie środowiska nauki ze środowiskiem społecznogospodarczym, racjonalne wykorzystanie posiadanych przez obie strony zasobów i potencjału, generowanie
potrzeb w zakresie obszarów badawczych, projektów w kontekście przygotowania prac dyplomowych
o charakterze aplikacyjnym, rozszerzenie idei kształcenia dualnego i ustawicznego oraz optymalizacja
kompetencji i umiejętności, które powinni posiadać studenci i absolwenci WSH, ubiegający się o zatrudnienie
w biznesie, administracji, służbach mundurowanych, branży IT, edukacji i wychowaniu oraz organach wymiaru
sprawiedliwości.

W skład Rady Ekspertów WSH wchodzą:
Monika Bedarczyk – Dyrektor Oddziału
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
w Radomiu

Edyta Sikora – Kierownik ds. HR
Hortex Sp. z.o.o
Beata Stępień – Dyrektor Oddziału
Pierwszego w Radomiu Banku PEKAO S.A.

Łukasz Białczak – Prezes Zarządu Izby
Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej
Urszula Miśkiewicz – Dyrektor Izby
Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej

insp. Marek Świszcz – I Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Policji
z s. w Radomiu

Dominika Bielawska – Partner biznesowy HR
– Imperial Tobacco Polska Manufacturing

Jarosław Szewczyk – Prezes Radomskiego
Centrum Innowacji i Technologii w Radomiu

Tomasz Fidos – Prezes i właściciel
Humansoft Radom

mec. Rafał Tabaka – właściciel Kancelarii
Prawnej

Marcin Kobylski – Sędzia Sądu Okręgowego
w Radomiu

Bogusław Tundzios – Kierownik Wydziału
MSCDN w Radomiu

mł. insp. Anna Ostrowska – Naczelnik
Laboratorium Kryminalistycznego KWP
z s. w Radomiu

Krzysztof Turek – Dyrektor Wydziału Obsługi
Radomskiej Strefy Gospodarczej UM
w Radomiu

Izabela Seweryn – Kanclerz Loży Radomskiej
Biznes Center Club

Włodzimierz Wolski – Dyrektor Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w Radomiu

Anna Słopiecka – Sekretarz Loży Radomskiej
Biznes Center Club

ppłk Sławomir Życzyński – Zastępca
Komendanta Aresztu Śledczego w Radomiu
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DOFINANSOWANIE STUDIÓW

Jesteś osobą bezrobotną?
Chcesz podnieść swoje kwaliﬁkacje,
a nie masz na to wystarczających funduszy?
Możesz skorzystać z jednej z form wsparcia
ﬁnansowego.

Urząd pracy zapłaci za Twoje studia!

Sﬁnansuj studia przez PFRON!

Urząd pracy może s nansować do 100% kosztów studiów
podyplomowych, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego
w y n a gro d ze n i a . Z a o k re s u c ze s t n i c t wa w z a j ę c i a c h
przewidzianych programem studiów osoba bezrobotna otrzyma
stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.
Z doﬁnansowania studiów podyplomowych może skorzystać
zarejestrowana w urzędzie pracy: osoba bezrobotna, osoba
poszukująca pracy. Aby otrzymać doﬁnansowanie studiów
podyplomowych należy złożyć wniosek o doﬁnansowanie
kosztów tych studiów oraz dokumenty wymagane we
właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie
pracy. Po złożeniu stosownych dokumentów i pozytywnym
rozpatrzeniu wniosku starosta zawiera z osobą bezrobotną
umowę o doﬁnansowanie, która określa w szczególności prawa
i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na
pokr ycie kosztów studiów podyplomowych w formie
bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.

Osoby niepełnosprawne mają możliwość
podjęcia studiów podyplomowych
k o r z y s t a j ą c z p o m o c y Pa ń s t wo we g o
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON. Słuchacze studiów
podyplomowych Wyższej Szkoły Handlowej
w Radomiu posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, wielokrotnie korzystali
z doﬁnansowań PFRON. Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest
f u n d u s ze m ce l ow y m , k tó re g o ś ro d k i
przeznaczane są na rehabilitację zawodową
i społeczną oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Środki PFRON przeznaczane są
również na wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych, w tym szkoleń i doskonalenia zawodowego.
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PROGRAMY ZNIŻKOWE

DLA RODZIN
1. Program„Rodzinny"
-20% zniżki dla członków rodziny (tylko bezpośredni stopień pokrewieństwa)
jednocześnie podejmujących naukę na tym samym kierunku.

DLA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW
2. Program„Team work"
-10% zniżki dla pracowników z jednej ﬁrmy (co najmniej 5 osób jednocześnie
składających dokumenty na dany kierunek studiów).

DLA ABSOLWENTÓW WSH W RADOMIU
3. Absolwenci studiów podyplomowych WSH
-10 % zniżki w opłacie czesnego na studiach podyplomowych,
-20% zniżki dla absolwentów podejmujących naukę w następnym roku
akademickim po zakończeniu jednego kierunku.

4. Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich
- 10% zniżki w opłacie czesnego na studiach podyplomowych.

DLA STUDENTÓW WSH W RADOMIU
5. Studenci studiów magisterskich WSH
- 50% zniżki na studia podyplomowe dla studentów jednocześnie studiujących na
studiach magisterskich

6. Studenci studiów podyplomowych WSH
-20% zniżki na 2 kierunek studiów podyplomowych w tym samym roku
akademickim.

DLA NAUCZYCIELI ZE SZKÓŁ OBJĘTYCH PATRONATEM WSH W RADOMIU
7. Nauczyciele ze szkół objętych patronatem WSH w Radomiu
-10% zniżki dla nauczycieli ze szkół objętych patronatem WSH w Radomiu
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REKRUTACJA

Rekrutacja na studia
podyplomowe odbywa się
bez egzaminów
wstępnych.

Rekrutacja on-line
www.wsh.pl

STREFA KANDYDATA

Rekrutacja ON-LINE

Rekrutacja tradycyjna
Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Punkcie Rekrutacyjnym
przy ul. Traugutta 61a.
Wymagane dokumenty:
Podanie do Rektora o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy
oraz klauzula RODO (do pobrania ze strony www.wsh.pl)
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
2 fotograﬁe

Studia rozpoczynają się
w semestrze zimowym
lub letnim. Wybrane
programy uruchamiane są
dwa razy do roku.
Rekrutacja na semestr
zimowy trwa do 30
września. Przyjmowanie
zgłoszeń trwa do
wyczerpania miejsc.

Studia podyplomowe są
płatne. Słuchacze mają
możliwość dokonania opłaty
w dwóch ratach (za semestr
zimowy i za semestr letni),
a także rozłożenia opłaty
semestralnej na cztery
raty. Słuchacze nie ponoszą
kosztów z tytułu opłaty
rekrutacyjnej.
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Ze względu na ograniczoną
liczbę miejsc o przyjęciu
decyduje kolejność
zgłoszeń.
Warunkiem przyjęcia na
studia podyplomowe jest
złożenie kompletu
dokumentów.
Uruchomienie studiów na
poszczególnych kierunkach
zależy od zainteresowania
słuchaczy i uwarunkowane
jest liczbą chętnych nie
mniejszą niż 15 osób.

Warunkiem ukończenia studiów
jest uczestnictwo w zajęciach,
zaliczenie przedmiotów
objętych programem studiów
i zdanie egzaminu końcowego.
Absolwenci otrzymują
świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych
w Wyższej Szkole Handlowej
w Radomiu, zgodne
z wytycznymi Ministerstwa
Edukacji i Nauki.

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Departament Studiów Podyplomowych
ul. Traugutta 61A, 26-600 Radom
tel. 48 362 13 32
e-mail: podyplomowe@wsh.pl

www.wsh.pl

