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WŁADZE UCZELNI
Słowo od Rektora

REKTOR AHNS
doc. dr Elżbieta Kielska, prof. AHNS

Studia są wielką wartością, pierwszym krokiem do kariery zawodowej.
Właśnie z myślą o europejskim rynku pracy kształtujemy naszą ofertę
edukacyjną, proponując atrakcyjne programy studiów oraz nowe,
poszukiwane specjalności w ramach każdego kierunku. Nasza uczelnia
jest ważnym ośrodkiem opiniotwórczym i kulturotwórczym. Szereg
przedsięwzięć, takich jak: wykłady otwarte i międzynarodowe, debaty
publiczne itp. wywołuje rezonans w środowisku lokalnym. Przywiązujemy
również dużą wagę do kształtowania wysokich standardów moralnych.
Realizujemy uchwalony przez Senat Kodeks Etyczny AHNS, czyli zbiór
zasad i wartości, które pomagają realizować naszą misję. Studia w AHNS to
nie tylko wiedza i umiejętności zdobywane w ramach wykładów, ćwiczeń,
seminariów i konwersatoriów. To także niezwykle bogata oferta zajęć
dodatkowych pozwalających realizować badawcze i społecznikowskie pasje,
rozwijać artystyczne talenty. Życzę, by każdy z Was dobrze wykorzystał
swoją szansę. Niech okres studiów w AHNS przyniesie Wam wiele satysfakcji
i okaże się dobrą „inwestycją w siebie”.
Do zobaczenia w murach naszej uczelni.
doc. dr Elżbieta Kielska, prof. AHNS

Wiemy, jak odnosić sukcesy
Sukces to najbardziej „pożądany towar” w historii. Nie wystarczy być
wybitnym, pracowitym i zdeterminowanym, żeby sukces stał się naszym
udziałem. Tylko właściwi nauczyciele mogą sprawić, że czynniki te będą ze
sobą współgrać. Jestem przekonany, że najlepiej jest uczyć się odnoszenia
sukcesów od tych, którzy już je osiągnęli. Tylko oni mogą zagwarantować,
że z talentu i zaangażowania, który im powierzamy, uformują przyszłych
zwycięzców. Nasza uczelnia swoją ponad dwudziestoletnią już historią udowodniła, że wie, jak odnieść sukces. Stale rosnąca liczba studentów pozwala
sądzić, że sukces ten jest postrzegany i doceniany. Złożyły się na niego
przede wszystkim wiedza i zaangażowanie kadry naukowo-dydaktycznej.
Nie można pominąć komfortowej i nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz
doskonałej organizacji uczelni, zgodnej z międzynarodowymi normami
zarządzania. Wierzę, że powyższe fakty będą również dla Was początkiem
życiowych sukcesów.

KANCLERZ
dr Gerard Paweł Maj, prof. AHNS

Kanclerz,
dr Gerard Paweł Maj, prof. AHNS

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA
I ADMINISTRACJI
dr inż. Emilia Żuchowska
– Kotlarz

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK
SPOŁECZNYCH
dr Milena Matuszewska
– Birkowska

DZIEKAN WYDZIAŁU STUDIÓW
STRATEGICZNYCH i TECHNICZNYCH
dr Andrzej Gołębiowski,
prof. AHNS
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DZIEKAN STUDIUM KSZTAŁCENIA
PRAKTYCZNEGO
dr Adam Tokarski

AKADEMIA HANDLOWA NAUK
STOSOWANYCH W RADOMIU

Z dumą informujemy, iż decyzją z dnia 30 listopada 2021 r. Minister Edukacji
i Nauki podniósł rangę naszej Uczelni. W związku z powyższym żegnamy Wyższą
Szkołę Handlową w Radomiu, a witamy Akademię Handlową Nauk Stosowanych
w Radomiu.
Nazwy „akademia” mogą używać tylko uczelnie, które spełniły wysokie wymagania określone w Ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce:
1. funkcjonują od minimum 10 lat
2. kształcą znaczną liczbę studentów oraz posiadają co najmniej 100 studentów odbywających studia stacjonarne
3. zatrudniają na podstawowym miejscu pracy co najmniej 50% nauczycieli akademickich
4. realizują kształcenie na minimum 5 kierunkach
5. przygotowują na co najmniej 1 kierunku studiów do wykonywania zawodu nauczyciela lub inżyniera
6. posiadają wysoką jakość kształcenia, potwierdzoną pozytywnymi ocenami Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Pragniemy przypomnieć, że Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu funkcjonuje od 1998 roku. Dotychczas nasze mury opuściło ponad 12
tysięcy absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, jednolitych magisterskich oraz 3,5 tysiąca słuchaczy studiów
podyplomowych.
Od początku istnienia Uczelni przykładamy dużą wagę do dbałości o jakość kształcenia. Warto wspomnieć, że wszystkie prowadzone
przez nas kierunki studiów uzyskały, wyłącznie pozytywne oceny ze strony Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wspomniana decyzja Ministra
stanowi dla nas dużą wartość. W naszym mniemaniu jest to nie tylko uhonorowanie działalności naukowo – dydaktycznej Uczelni, ale
również jej zaangażowania w życie miasta i regionu. Od lat organizujemy spotkania z czołowymi polskimi politykami, ambasadorami
krajów utrzymujących stosunki dyplomatyczne z Polską, liczne debaty publiczne oraz akcje charytatywne.
Gwarantujemy, że będziemy bezustannie pracować nad kreowaniem naszej Akademii wyposażając studentów w nowoczesną i przydatną
w życiu wiedzę.

-4-

BAZA DYDAKTYCZNA
Obiekty Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu to obecnie
najnowocześniejsza infrastruktura dydaktyczna w regionie radomskim.
Pozwala studentom zdobywać wiedzę w sposób komfortowy i dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych. AHNS
dysponuje obecnie kompleksem 4 doskonale wyposażonych budynków o powierzchni ponad 5000 m2 . Wszystkie obiekty zlokalizowane
są w centrum miasta, w sąsiedztwie dworców PKP i PKS, hoteli, kin, klubów i restauracji.
Sale audytoryjne, pracownie i laboratoria wyposażone są w najnowszy sprzęt audiowizualny i multimedialny, m.in. takich firm jak Apple,
IBM, Dell, JBL, Cisco. Całość dopełnia komfortowa infrastruktura socjalna. Zajęcia odbywają się na trzech kampusach zlokalizowanych przy
ul. Traugutta 61a, ul. Mazowieckiego 7a oraz przy ul. Staroopatowskiej 1a.
Kampus przy ul. Traugutta 61a to połączenie zabytkowej
architektury z nowoczesnym obiektem dydaktycznym w ścisłym
centrum Radomia.
Znajdują się tu Auditorium Primum, aule wykładowe, sale
ćwiczeniowe, pracownia komputerowa, a także profesjonalne
laboratorium kryminalistyczne oraz strzelnica.
Budynek przy ul. Traugutta to także siedziba Kanclerza uczelni.
Mieszczą się tu również Kwestura, Biuro Studiów Podyplomowych
oraz Dziekanat. Całość dopełnia komfortowa kawiarnia studencka
z dostępem do bezprzewodowego Internetu oraz Café Gallery.
Kampus przy ul. Mazowieckiego 7a znajduje się
w bezpośrednim sąsiedztwie Dworców PKP i PKS.
Znajdują się tu Aule Główne A i B, sale dydaktyczne
oraz nowocześnie wyposażone pracownie i laboratoria
komputerowe, gdzie studenci przygotowują się do uzyskania
specjalistycznych certyfikatów.
Mieszczą się w nim skomputeryzowana Biblioteka
z czytelnią, Rektorat oraz Dział Organizacji Dydaktyki.
Budynek to również siedziba Założycieli Uczelni.
Kampus przy ul. Staroopatowskiej 1a znajduje się bezpośrednio
w sąsiedztwie Kampusu przy ul. Mazowieckiego 7a.
Jest to siedziba między innymi Akademickiego Studium
Kształcenia Praktycznego, w którym studenci zdobywają
praktyczne doświadczenie w wyspecjalizowanych pracowniach
tj. Pracowni Finansów i Rachunkowości oraz Organizacji
i Zarządzania Przedsiębiorstwem, Pracowni Edukacji Przedszkolnej
i Wczesnoszkolnej, Pracowni Psychologiczno – Pedagogicznej,
Pracowni Pomocy Przedmedycznej czy Pracowni Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego.
Znajduje się tu również Biuro Praktyk Studenckich i Współpracy
z Zagranicą oraz Biuro Karier.
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KAMPUS TRAUGUTTA 61A

Auditorium Primum

Budynek główny przy kampusie Traugutta

Laboratorium Kryminalistyczne

Cafe Gallery AHNS

Hol główny AHNS

Strzelnica elektroniczna
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KAMPUS MAZOWIECKIEGO 7a

Budynek główny przy kampusie Mazowieckiego

Aula wykładowa

Laboratorium multimedialne

Laboratorium Apple

Czytelnia AHNS

Biblioteka AHNS
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KAMPUS STAROOPATOWSKA 1a

Hol Główny

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnokolnej

Pracownia organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem

Pracownia psychologiczno - pedagogiczna

Sala dydaktyczna

Wejście Główne
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AKADEMNICKIE STUDIUM
KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
W utworzonym w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu Akademickim
Studium Kształcenia Praktycznego, studenci mają możliwość kształcenia i odbywania
praktyk zawodowych w nowoczesnych pracowniach. Akademickie Studium Kształcenia
Praktycznego to unikalny, w skali kraju, projekt będący naszą odpowiedzią na najnowsze
światowe trendy w dydaktyce. ASKP umożliwia Studentom zdobywanie i wykorzystywanie
w praktyce, kompetencji poszukiwanych na współczesnym rynku pracy i pozwala, już na
etapie studiów, zapoznać się z wyzwaniami zawodowymi, którym będą musieli stawić
czoła w trakcie swojej profesjonalnej kariery.

Do dyspozycji naszych Studentów oddane zostały:
• Pracownia Consultingu, Rozwoju Osobowości i Coachingu
• Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna
• Pracownia Testów Psychologicznych
• Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
• Pracownia Finansów i Rachunkowości
• Pracownia Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem (Firma
Symulacyjna)
• Pracownia Administracji Samorządowej i Skarbowej
• Pracownia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
• Pracownia Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
• Pracownia Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Informacji.
Wszystkie pracownie wyposażone zostały w nowoczesne stanowiska komputerowe oraz oprogramowanie wykorzystywane
w rzeczywistych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw i organów administracji państwowej. Ponadto pracownie ASKP wyposażone
zostały w sprzęt do prowadzenia realistycznych symulacji. Dla studentów przygotowaliśmy m.in. pracownię wyposażoną w lustro
weneckie, która wiernie odwzorowuje warunki pracy gabinetów psychologicznych i pedagogicznych oraz umożliwia symulowanie
czynności dokonywanych przez organy ścigania. ASKP dysponuje również różnorodnymi pomocami naukowymi, w tym nowoczesną
podłogą multimedialną, która umożliwia studentom kierunków pedagogicznych zapoznanie się ze współczesnymi wymogami pracy
w placówkach edukacyjnych. Dodatkowo każdy z naszych Studentów ma możliwość ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej,
który realizowany jest z wykorzystaniem najnowocześniejszych fantomów i symulatorów procedur medycznych
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BIURO KARIERY
Jak znaleźć dobrą pracę, odbyć ciekawe praktyki? Jak
pokierować swoim rozwojem zawodowym – czy zostać
pracownikiem czy pracodawcą? W podjęciu m.in. takich
decyzji pomoże Ci uczelniane Biuro Kariery.
Okres studiów jest najlepszym czasem na wykazanie się
przedsiębiorczością oraz na precyzyjne zaplanowanie swojej
przyszłości zawodowej. W związku z tym Biuro Kariery
aktywnie przyczynia się do ciągłego rozwijania umiejętności
oraz zdobywania nowych kwalifikacji przez swoich
studentów i absolwentów.
Wizyta studyjna w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
w Warszawie.

Biuro Kariery AHNS
zapewnia studentom:
•
•
•
•
•
•
•

organizację praktyk zawodowych w renomowanych
instytucjach w kraju i za granicą
bieżące informacje o aktualnych ofertach pracy
i staży dla studentów
rozmowy doradcze pomocne w określaniu
predyspozycji zawodowych
pomoc w przygotowywaniu dokumentów
aplikacyjnych do pracy
warsztaty i szkolenia specjalistyczne w zakresie
rozwoju osobistego i zawodowego
prezentacje pracodawców
wizyty studyjne

Studenci AHNS w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli.

Rektor AHNS podpisuje porozumienie w sprawie praktyk
studenckich na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji.

Koło Naukowe Młodych Menedżerów z wizytą w firmie ROSAMET.
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RADA EKSPERTÓW
Akademia Handlowa Nauk Stosowanych, realizując misję kreowania wykwalifikowanej kadry dla różnych podmiotów, kładzie duży nacisk
na usprawnianie procesów edukacyjnych, podnoszenie standardów kształcenia i jakości programów. Osiąga to między innymi poprzez
współpracę z wysokiej klasy specjalistami zrzeszonymi w Radzie Ekspertów AHNS, reprezentującymi firmy i instytucje, które w naszym
środowisku stanowią filar zachodzących procesów społeczno-gospodarczych. Członkowie Rady to osoby, które odniosły i odnoszą
wymierne sukcesy i doskonale znają potrzeby rynku oraz jakimi kompetencjami i umiejętnościami powinni się cechować absolwenci
Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu. Zadaniem Rady Ekspertów jest między innymi integrowanie środowiska nauki ze
środowiskiem społeczno-gospodarczym, racjonalne wykorzystanie posiadanych przez obie strony zasobów i potencjału, generowanie
potrzeb w zakresie obszarów badawczych, projektów w kontekście przygotowania prac dyplomowych o charakterze aplikacyjnym,
rozszerzanie idei kształcenia dualnego i ustawicznego oraz optymalizacja kompetencji i umiejętności, które powinni posiadać studenci
i absolwenci AHNS, ubiegający się o zatrudnienie w biznesie, administracji, służbach mundurowych, branży IT, edukacji i wychowaniu
oraz organach wymiaru sprawiedliwości.

W skład Rady Ekspertów AHNS wchodzą
Monika Bednarczyk – Dyrektor Oddziału Mazowieckiego Centrum
Polityki Społecznej w Radomiu
Łukasz Białczak – Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej
Ziemi Radomskiej
Urszula Miśkiewicz – Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej
Ziemi Radomskiej
Dominika Bielawska – Partner biznesowy HR - Imperial Tobacco
Polska Manufacturing
Tomasz Fidos - Prezes i właściciel Humansoft Radom
Marcin Kobylski – Sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu
Izabela Seweryn – Kanclerz Loży Radomskiej Biznes Center Club
Anna Słopiecka – Sekretarz Loży Radomskiej Biznes Center Club
mł. insp. dr Aneta Pawlińska – Naczelnik Laboratorium
Kryminalistycznego KWP z s. w Radomiu
mł. insp. Sebastian Strzeżek - Zastępca Komendanta
Wojewódzkiego Policji z s. w Radomiu
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Edyta Sikora – Kierownik ds. HR Hortex Sp. z.o.o.
Beata Stępień – Dyrektor Oddziału Pierwszego w Radomiu
Banku PEKAO S.A.
insp. Marek Świszcz – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z s. w Radomiu
Jarosław Szewczyk – Prezes Radomskiego Centrum
Innowacji i Technologii w Radomiu
mec. Rafał Tabaka – Właściciel Kancelarii Prawnej
Bogusław Tundzios – Kierownik Wydziału MSCDN
w Radomiu
Krzysztof Turek – Dyrektor Wydziału Obsługi Radomskiej
Strefy Gospodarczej UM w Radomiu
Włodzimierz Wolski – Dyrektor Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w Radomiu
Sławomir Życzyński - Zastępca Komendanta Aresztu
Śledczego w Radomiu

PROGRAM ERASMUS +
Studia za granicą to niepowtarzalna okazja poznania
różnych kultur, przebywania w międzynarodowym
środowisku wraz ze studentami z całego świata.
To szansa na poszerzenie horyzontów oraz
pogłębienie wiedzy i zdobycie doświadczenia.
AHNS współpracuje z prestiżowymi uczelniami
zagranicznymi w zakresie wymiany studenckiej
oraz badań naukowych.

Żadna radomska uczelnia nie szczyci się tak licznym gronem
zagranicznych stypendystów programu Erasmus +, co AHNS!

Obecnie AHNS realizuje wymianę studencką
ze 170 uczelniami partnerskimi
z 23 krajów!
W ramach programu Erasmus+
przyjechało do nas już ponad 1000
zagranicznych studentów z Uczelni
partnerskich, w tym samym czasie
wysłaliśmy ponad 200 studentów
na studia lub praktyki za granicą!

Dofinansowanie praktyk
zagranicznych w wysokości
600-700 EUR/miesiąc,
dofinansowanie studiów
450 - 550 EUR/miesiąc.

Gdzie możesz wyjechać?
Grecja, Czechy, Portugalia, Finlandia, Bułgaria, Turcja, Irlandia, Litwa, Estonia, Włochy, Łotwa, Węgry, Holandia, Chorwacja,
Słowenia, Uzbekistan, Belgia, Cypr, Rumunia, Hiszpania, Dania, Słowacja, Malta

Dzień Kultury Europejskiej.

Rajd mikołajkowy z naszymi Erasmusami.

Erasmusi z Turcji podczas przerwy w Cafe
Galery – kawiarence AHNS.

Wigilia w AHNS to wyjątkowa, multikulturowa atmosfera. Studenci z Rumunii, Bułgarii
i Turcji podczas dzielenia się opłatkiem.

Integracja w Górach Świętokrzyskich

Wizyta studyjna w Centrum Pieniądza
w Warszawie z udziałem zagranicznych
studentów.
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CERTYFIKATY INFORMATYCZNE I JĘZYKOWE

Warsztaty z fotografii cyfrowej organizowane przez AHNS w nowoczesnej pracowni komputerowej.

Intensywna nauka języków obcych
AHNS umożliwia studentom naukę trzech popularnych języków obcych: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Zajęcia prowadzone są
przez wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych lektorów, którzy zwracają szczególną uwagę na rozwijanie umiejętności sprawnego
porozumiewania się. Kładą także duży nacisk na naukę specjalistycznego słownictwa biznesowego i technicznego.

Międzynarodowe certyfikaty językowe
Oprócz obowiązkowych lektoratów AHNS oferuje również studentom kursy języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański,
francuski i polski dla obcokrajowców) na poziomach A1, A2, B1, B2, umożliwiając studentom w trakcie nauki przygotowanie się do
uzyskania międzynarodowych certyfikatów językowych TELC, otwierających drogę do sukcesu w sferze edukacji, pracy i biznesu.

Certyfikaty IT

CISCO

Posiadanie wiedzy potwierdzonej branżowym certyfikatem jest obecnie
jednym z kryteriów oceny pracowników oraz kandydatów do pracy
w środowisku IT. Najbardziej cenione są certyfikaty międzynarodowe
nadawane przez różne organizacje krajowe, europejskie i globalne.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, AHNS umożliwia studentom
oraz słuchaczom studiów podyplomowych i kursów, udział w szkoleniach
organizowanych przez Wydział Studiów Strategicznych i Technicznych i uzyskanie następujących międzynarodowych certyfikatów IT:

•
•
•
•
•

europejski certyfikat umiejętności komputerowych ECDL
certyfikowany instalator sieci strukturalnych 3M
certyfikowany projektant sieci strukturalnych 3M
europejski certyfikat umiejętności komputerowych – CAD
szkolenie w zakresie oprogramowania Inventor
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Od lutego 2013 roku przy AHNS w Radomiu
funkcjonuje lokalna Akademia CISCO.
Program szkolenia oferuje możliwość
uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej
z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci
kursu są przygotowani do uzyskania
certyfikatu zawodowego CISCO: IT Essentials,
CCNA Discovery, CCNA Exploration,
CCNA Security. Zdobyta wiedza, poparta
uzyskanym certyfikatem, stanowi paszport
do sukcesu w nowoczesnym środowisku
gospodarki internetowej.

BIBLIOTEKA
Nowoczesna, dwupoziomowa biblioteka AHNS z czytelnią
spełnia wysokie standardy akademickie. Jest to centrum
informacji dla studentów, którzy znajdą tu podręczniki oraz
materiały niezbędne do pisania prac i poszerzania wiedzy.

Zasoby biblioteki
to obecnie ponad
30 000 woluminów.
Obejmują one takie dziedziny wiedzy, jak stosunki międzynarodowe, ekonomia, finanse, organizacja i zarządzanie, politologia,
filozofia, socjologia, psychologia, pedagogika, prawo i administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, informatyka, public relations,
reklama, marketing i wiele innych. Komfortowo zorganizowana czytelnia składa się z dwóch sal, każda wyposażona jest w 26 stanowisk
czytelnianych. Studenci mają również do dyspozycji komputery z dostępem do internetu.

Bazy
Elektroniczne
Biblioteka AHNS zapewnia studentom dostęp do
elektronicznych baz danych, dzięki którym istnieje
możliwość skorzystania z bogatego zasobu publikacji
i artykułów. Nasi studenci mogą korzystać z baz Ibuk
Libra, Legalis oraz w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki
z baz: EBSCO, Elsevier, Web of Science, Wiley, Nature
i Science, Springer, Scopus.

Wymiana
międzybiblioteczna
W celu umożliwienia studentom pełnego dostępu do
literatury naukowej, Biblioteka Akademii Handlowej Nauk
Stosowanych w Radomiu współpracuje w ramach wypożyczeń
międzybibliotecznych z następującymi bibliotekami: Biblioteką
Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteką Uczelni Łazarskiego
w Warszawie, BibliotekąWyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
Miejską Biblioteką Publiczną w Mielcu, Biblioteką Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, Biblioteką Polskiego Instytutu Spraw
Międzynarodowych, Biblioteką Politechniki Warszawskiej, Biblioteką
Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Biblioteką Główną
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Pedagogiczną
Biblioteką Wojewódzką w Gdańsku, Biblioteką MSZ w Warszawie,
Biblioteką Główną Uniwersytetu Opolskiego, Biblioteką Wyższej
Szkoły Policji w Szczytnie.
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WYDAWNICTWO
W dniu 22 lipca 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał komunikat w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane
monografie naukowe.
Nowy, rozszerzony wykaz obejmuje 815 wydawnictw: 779 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).
Wydawnictwo Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu znalazło się na tej liście, obejmującej wydawnictwa krajowe
i zagraniczne.
Wydawnictwo Akademii Handlowej Nauk Stosowanych, powstałe w 2000 roku jako Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, zajmuje się
wydawaniem publikacji o profilu naukowym. Specjalizuje się w publikacji monografii naukowych, prac habilitacyjnych i prac doktorskich,
publikacji pokonferencyjnych, artykułów naukowych w ramach wydawnictw zwartych, innych prac naukowych oraz publikacji ciągłych:
Zeszyt Naukowy Akademii Handlowej Nauk Stosowanych, Studia Międzynarodowe, Roczniki Akademii Handlowej Nauk Stosowanych
(WSH) w Radomiu.
Publikacje wydawane przez Akademię Handlową Nauk Stosowanych w Radomiu stanowią istotny element działalności naukowej. Są
wśród nich opracowania będące rezultatem realizowanych projektów badawczych, prace naukowe nauczycieli akademickich oraz
samodzielne przedsięwzięcia wydawnicze.
Międzynarodowy skład Rady Naukowej Wydawnictwa gwarantuje wysoki poziom naukowy publikowanych materiałów.

Zeszyty Naukowe
Zeszyt Naukowy Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu to czasopismo ciągłe, które stanowi zbiór publikacji o profilu
interdyscyplinarnym. Zawiera autorskie i oryginalne opracowania naukowe, przygotowane przez teoretyków i praktyków. Autorami
artykułów mogą być nie tylko pracownicy naukowi Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu, ale także pracownicy i doktoranci
innych wyższych uczelni polskich i zagranicznych oraz pasjonaci nauki.
Do publikacji w czasopiśmie będą przyjmowane artykuły poświęcone teoretycznym i praktycznym aspektom w następujących obszarach
tematycznych:
polityka bezpieczeństwa państwa
prawo i administracja
zarządzanie i finanse
edukacja i wychowanie
technologie informacyjne
Wydawcą Zeszytu Naukowego Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu (ISSN 2543-6473) jest Wydawnictwo Akademii
Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu.

•
•
•
•
•
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SYSTEM STYPENDIALNY
System stypendialny pozwala na znaczne obniżenie czesnego, a nawet na pokrycie całkowitych kosztów utrzymania podczas studiów.
Obejmuje zarówno studentów studiów I i II stopnia. Z pomocy materialnej mogą korzystać wszyscy studenci Akademii Handlowej Nauk
Stosowanych bez względu na wiek. Obecnie co trzeci student AHNS korzysta ze stypendiów.

Na pomoc materialną dla
swoich studentów,
AHNS przeznacza ponad
4 000 000 zł rocznie!

Stypendium socjalne
Przyznawane jest na wniosek studenta znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej. Do otrzymywania stypendium socjalnego
uprawnieni są studenci, których dochód nie przekracza ustalonego progu. Co ważne, z tej formy pomocy studenci mogą korzystać już
od pierwszego roku studiów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium socjalne może być wypłacone w zwiększonej
wysokości.

Stypendium Rektora
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów zastąpiło dotychczasowe stypendium naukowe. Studenci ze średnią ocen powyżej
4,0 mogą ubiegać się o przyznanie tego stypendium. Żeby je otrzymać, trzeba złożyć kartę ocenę do końca poprawkowej sesji
egzaminacyjnej oraz wniosek do komisji stypendialnej. Za osiągnięcia artystyczne, w nauce, sporcie oraz za średnią ocen powyżej 4,0
otrzymuje się punkty. Im więcej punktów – tym wyższe stypendium.

Stypendium Ministra
Najlepsi studenci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia w nauce, aktywną
działalność naukową oraz na rzecz społeczności akademickiej. Stypendium Ministra to aż 15 tysięcy złotych wypłacane jednorazowo.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem
właściwego organu. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek studenta złożony w uczelni.

Zapomoga
Jest to forma pomocy przyznawana studentowi, który znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej
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UDOGODNIENIA DLA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu stworzyła
na uczelni system opieki naukowej, dydaktycznej i materialnej
uwzględniającej potrzeby osób niepełnosprawnych tak, aby
zapewnić im optymalne warunki do pełnego udziału w procesie
kształcenia. Na uczelni działa Pełnomocnik Rektora ds. osób
niepełnosprawnych, który reprezentuje interesy tej grupy.
Działania Uczelni obejmują m.in.:

•
•
•

zmiany uregulowań prawnych (np. korzystne zapisy dotyczące
wypożyczania książek z Biblioteki),
wsparcie finansowe (stypendia specjalne),
pomoc Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
przy

•
•

rozwiązywaniu

indywidualnych

problemów

osób

z niepełnosprawnościami,
zakup sprzętu i oprogramowania specjalistycznego, ułatwiającego edukację osobom z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi,
zmiany w infrastrukturze (likwidacja barier architektonicznych).

W ramach oferowanego wsparcia dla osób niepełnosprawnych,
Uczelnia umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy asystenta
osoby niepełnosprawnej. Wsparcie asystenta polega na udzieleniu
doraźnej pomocy w wykonywaniu czynności, których student/
ka niepełnosprawny/a nie będzie w stanie wykonać samodzielnie
podczas zajęć dydaktycznych w ramach toku studiów np. pomoc
przy dokonywaniu formalności w dziekanacie, rektoracie, podczas
konsultacji z wykładowcami, promotorem, w bibliotece, wsparcie
przy sporządzaniu notatek lub inny rodzaj wsparcia zgłoszony przez
niepełnosprawnego studenta. Wniosek należy składać w formie
pisemnej wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
zaświadczeniem potwierdzającym status studenta/doktoranta oraz
planem zajęć na dany semestr roku akademickiego z określeniem
zakresu i formy wsparcia jakiej student/ka oczekuje, wskazaniem
tych zajęć na których student/ka potrzebuje wsparcia asystenta
oraz podaniem szacunkowego wymiaru godzin pracy asystenta
w skali miesiąca. Student/ka niepełnosprawny może zaproponować
konkretną osobę, która mogłaby dla niego świadczyć tę usługę.
Jeśli w otoczeniu studenta/ki taka osoba się nie znajduje,
uczelnia za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora ds. osób
niepełnosprawnych postara się znaleźć właściwe wsparcie. Wszyscy
studenci niepełnosprawni mają wydłużony termin wypożyczania
książek do 4 tygodni. Każda osoba niepełnosprawna ma możliwość
skorzystania z pośrednictwa pełnomocnika przy wypożyczaniu
książek. Jeżeli ze względu na swoją niepełnosprawność występują
trudności

w samodzielnym

sporządzaniu

notatek

w trakcie

wykładów, każdy student niepełnosprawny może wnioskować
o prawo do bezpłatnego kserowania notatek innych osób, które
udostępnią mu własne materiały.
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WYDARZENIA
Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu prowadzi aktywną działalność na rzecz
środowiska lokalnego poprzez liczne inicjatywy społeczne. Uczelnia jest ośrodkiem spotkań
politycznych, kulturalnych i rozrywkowych. Wspiera również wszelkie akcje charytatywne. Wszystkie
wydarzenia organizowane przez Akademię Handlową Nauk Stosowanych w Radomiu mają charakter
otwarty i są skierowane nie tylko do studentów AHNS i społeczności akademickiej, ale również do
wszystkich mieszkańców Radomia i okolic.

Debata kandydatów do Sejmu RP „Pojedynek Jedynek”.

Do tej pory odwiedziło nas ponad 100 osób ze świata polityki, sportu, mediów i kultury
w ramach Radomskich Wykładów Otwartych oraz 55 Ambasadorów podczas Wykładów
Międzynarodowych. Zorganizowaliśmy blisko 100 konferencji naukowych. Corocznie włączamy
się w akcje charytatywne takie jak: Szlachetna Paczka, Maraton Pisania Listów, Time of Blood
i wiele innych. Organizujemy Dni Kultury m.in.: Dzień z Kulturą Chińską, Dzień Turcji, Dzień
Tajlandii, Dni Afryki, Dzień Kultury Niemieckiej czy też Amerykańskiej.

Do szerokiego spectrum działalności AHNS na rzecz środowiska
lokalnego zaliczyć można również współorganizację Ogólnopolskich
Spotkań Filmowych Kameralne Lato. Jest 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. Kameralne Lato to także
wystawy, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz happeningi.
Ambasadorem festiwalu jest Anna Mucha. To właśnie m.in.
w AHNS zaproszeni przedstawiciele branży filmowej i telewizyjnej
prowadzą otwarte cykle wykładów, zdradzając tajniki swojej
profesji i odsłaniając kulisy sztuki filmowej. Uczestnicy festiwalu
mają możliwość zdobycia praktycznej wiedzy filmowej z zakresu
podstaw reżyserii, przygotowania tekstu scenariuszowego, reżyserii
światła, inscenizacji przestrzeni w filmie oraz aktorstwa, montażu
i postprodukcji. Młodzi ludzie mają okazję stworzyć zgraną
ekipę filmową i przy użyciu profesjonalnego sprzętu filmowego
zrealizować własne autorskie etiudy.

Finałowa Gala Kameralnego Lata z udziałem Anny Muchy
i Roberta Gonery
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POLITYKA W AHNS

Lech Kaczyński podczas wykładu „Obywatele i państwo”

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

Lech Wałęsa podczas wykładu „Quo Vadis
Polsko?”

Donald Tusk gościł z wykładem „Czy
potrzebna nam IV Rzeczpospolita?”

Robert Biedroń podczas „Burzy Mózgów”
w Radomiu

Mateusz Morawiecki podczas spotkania
z mieszkańcami miasta w AHNS

Ambasador Kanady wygłosił wykład
„Kanada a wielokulturowość”

Ambasador Chin „Strategiczne partnerstwo chińsko-polskie”

Ambasador Rosji podczas wykładu
„Stosunki polsko- rosyjskie po 2000 r.”

W ramach Radomskich Wykładów Otwartych, Akademię Handlową Nauk Stosowanych odwiedzili również:
Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro, Janusz Korwin-Mikke, Julia Pitera, Leszek Miller, Jerzy Buzek, Paweł Kukiz, Ryszard Petru, Antoni
Macierewicz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Janusz Palikot oraz wielu innych.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.ahns.pl

WYDARZENIA

Wykłady Otwarte

www.ahns.pl

WYDARZENIA

Wykłady Międzynarodowe

- 19 -

KULTURA I SPORT W AHNS
Galeria na deptaku w centrum
Radomia

Dzień Tajlandii

Koncert intymny Piotra Dąbrówki

Kurs samoobrony podczas Dni
Bezpieczeństwa

Zwycięzcy Wyborów Miss i Mistera
AHNS 2019

Warsztaty filmowe podczas festiwalu
„Kameralne Lato”

Zwycięzcy Turnieju Piłki Nożnej
organizowanego przez AHNS
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Dni Afryki w AHNS

Studencki spływ kajakowy

Wystawa broni w Cafe Gallery

AKCJE DOBROCZYNNE
Mobilny Punkt Poboru Krwi na kampusie AHNS

Finał akcji „Szlachetna Paczka”

Studentki AHNS podczas akcji „Mam
haka na raka”

Siatkarze Cerradu Czarnych Radom
wspierają akcje dobroczynne AHNS

Warsztaty fotograficzne dla dzieci
z domu dziecka przygotowane przez
studentów AHNS

Time of Blood w AHNS

Kiermasz prac podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej

Maraton Pisania Listów

Trash Challenge 2019

Zbiórka „Prezent dla PSIjaciela”
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STUDENCKA INTEGRACJA
Uczestnicy festiwalu Kameralne Lato
przed budynkiem AHNS

Studenci AHNS na wycieczce w Budapeszcie

Wizyta studyjna w Instytucie Lotnictwa
w Warszawie

Szkolenie Legii Akademickiej w Teresoplu

Wieczorek muzyczny w Cafe Gallery

Impreza studencka w radomskim klubie

Integracyjny Paintball
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Multikulturowa integracja studencka
podczas Dnia Kultury Europejskiej

Ostatki akademickie

Studenci podczas tradycyjnego
spotkania wigilijnego w AHNS

SUKCESY NASZYCH STUDENTÓW
STYPENDIA MINISTRA NAUKI
I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
AHNS zajmuje pierwsze miejsce w regionie pod względem liczby stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego! Nasi studenci
zdobyli to cenne wyróżnienie już 100 RAZY!
Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego to szczególna nagroda, wyróżnienie przede wszystkim za osiągnięcia
w nauce. Corocznie przyznawane są wybitnym studentom, którzy wykazują się aktywnością naukową, m.in.: prowadzą badania naukowe,
działają w kołach i organizacjach naukowych, publikują w wydawnictwach naukowych.

Julia Munik - stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego

Jadwiga Kraś - stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego

STUDENCKI NOBEL
Do najbardziej spektakularnych sukcesów naszych studentów w konkursie Studencki Nobel, należy zwycięstwo
studentki studiów magisterskich na kierunku administracja
– Marty Romanow – w regionalnym etapie i zdobycie tytułu
NAJLEPSZEJ STUDENTKI NA MAZOWSZU!
Studencki Nobel to konkurs organizowany przez Niezależne
Zrzeszenie Studentów. Komisja konkursowa, złożona
z rektorów i przedstawicieli szkół wyższych, wyłaniania,
promuje i nagradza studentów wyróżniających się wszechstronną wiedzą i ponadprzeciętną aktywnością.

PRIMUS INTER PARES
Studenci Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu od lat wygrywają w regionalnej edycji konkursu na
najwybitniejszego studenta PRIMUS INTER PARES. Odnoszą
sukcesy również w skali całego kraju!
Konkurs Primus Inter Pares, czyli „Najlepszy wśród równych”,
jest konkursem promującym naukę, pracę w ruchu studenckim
i doktoranckim, wolontariat, działalność charytatywną
i osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz sportu.

Mgr Konrad Zabłocki z promotorem dr Leszkiem Mellibrudą
tuż po wręczeniu nagrody Laur Magistra
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OPINIE NASZYCH STUDENTÓW
MARTA ROMANOW –
właścicielka firmy NIMNAV,
absolwentka AHNS na
kierunkach: administracja
i pedagogika

WIOLETTA LANGA –
absolwentka pedagogiki
Akademii Handlowej Nauk
Stosowanychw Radomiu

Jako 5-krotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
bez wątpienia zdobyłam pewność siebie i uwierzyłam w swój
potencjał. Przekonałam się, że ciężka praca jest nagradzana i nie
ma rzeczy niemożliwych. Wiedza, którą zdobyłam podczas studiów
na kierunku administracja w AHNS, umożliwiła mi założenie
własnej działalności gospodarczej oraz pozyskanie środków, aby
ją rozwijać. Dziś jestem właścicielką firmy, która specjalizuje się
w budowie statków i zatrudnia 100 pracowników.

Moim zdaniem studiowanie w AHNS przynosi wiele korzyści: przede
wszystkim uczelnia jest dla studentów. Student jest tu najważniejszy,
panuje miła atmosfera, poznaje się tu wielu wartościowych ludzi,
a wykładowcy są do wszystkich bardzo przyjaźnie nastawieni.
Myślę, że mój wybór - studia w AHNS, okazał się bardzo mądrą
decyzją. Zdobytą tu wiedzę oraz doświadczenie przekładam na
rozwój swojej kariery zawodowej.
Aliyu Mohammed Abdullahi
- stypendysta programu
Erasmus+, praktykant w AHNS,
Nigeria

Wojciech Koza - student na
kierunku bezpieczeństwo
wewnętrzne

Przez trzy lata w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych poznałem
wiele wspaniałych osób, dzięki którym studia były przyjemniejsze.
Wykładowcy są do wszystkich bardzo przyjaźnie nastawieni.
Będąc na bezpieczeństwie wewnętrznym, dzięki uczestnictwu
w Legii Akademickiej mogłem również w praktyce rozwijać swoje
zainteresowania. Z całego serca polecam każdemu studiowanie
w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych, uczelnia gwarantuje
niezapomniane przeżycia oraz wyśmienitą atmosferę.

AHNS w Radomiu przyciąga błyskotliwe umysły. Zapewnia wysoki
poziom jakości kształcenia oraz zaawansowane zaplecze badawcze.
Dodatkowo, podoba mi się panująca tutaj różnorodność kulturowa,
która pomaga studentom widzieć świat przez różne obiektywy.
Jestem tutaj, ponieważ uważam, że AHNS zapewnia studentom
możliwość doskonalenia się w tym co robią. Tylko od Ciebie zależy
czy skorzystasz z tych możliwości!
INNA KALINOWSKA –
absolwentka zarządzania,
pochodzi z Ukrainy (Kijów)

Julia Munik - studentka na
kierunku bezpieczeństwo
wewnętrzne

Uczelnia umożliwiła mi uczestnictwo w wielu konferencjach
naukowych, dzięki czemu jeszcze bardziej pogłębiałam swoją
wiedzę. Studiowania na tej uczelni nie zapomnę nigdy i zawsze będę
wracać myślami do niej z uśmiechem na twarzy :)

AHNS dała mi nowy start w życiu. Dzięki naszym wykładowcom,
ludziom bardzo otwartym i mądrym, nauczyłam się nie tylko
patrzyć na świat, ale i widzieć go, w każdy możliwy i niemożliwy
sposób. Studiując tu, można zrealizować wszystkie swoje marzenia
i plany, takie jak spotkanie z jakąś wybitną osobistością, wyjazdy
zagraniczne w ramach programu Erasmus+, zdobycie praktyk
w wielu renomowanych firmach i państwowych instytucjach.
Fulya Maide GÜMÜŞ stypendystka programu
Erasmus+, Gaziosmanpașa
University, Turcja

MUSTAFA BAL – stypendyspa
programu Erasmus+, Bulent
Ecevit University, Turcja

Wspaniałe przeżycia, perfekcyjni ludzie. Miło było poznać
radomian i to wspaniałe miasto.

Jestem szczęśliwa, że jestem w Polsce i studiuję w AHNS. Mimo, że
jest tutaj zimno, to Polacy mają ciepłe, pomocne serca!
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STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE
W Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu działają koła naukowe powołane o życia z inicjatywy studentów uczelni. Celem
ich istnienia jest poszerzenie wiedzy i rozwijanie indywidualnych zainteresowań naukowych młodych ludzi. Uczestnicy kół prowadzą
badania, współpracują z organizacjami studenckimi innych uczelni, nawiązują kontakty z instytucjami i przedsiębiorstwami, zapraszają
ciekawych gości, organizują wyjazdy, biorą udział w konferencjach i sympozjach. Ważnym elementem działalności studentów w kołach
jest pisanie i publikowanie prac naukowych.
Obecnie na Uczelni działają:
• Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Securitas”
• Koło Naukowe Psychologii
• Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Psychoterapii
• Koło Naukowe Młodych Informatyków
• Koło Naukowe Młodych Menedżerów
• Koło Badań Społecznych i Kreatywnego Myślenia
• Koło Naukowe Młodych Pedagogów

Spotkanie Koła Młodych Psychologów

Wywiad z przedsiębiorcą zorganizowany przez Koło Młodych Menedżerów
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Kiermasz zorganizowany przez Koło
Młodych Pedagogów

ORGANIZACJE STUDENCKIE
Studenckie Forum BCC
Studenckie Forum Młodych Business Centre Club powstało z inicjatywy Pani Izabeli Seweryn, Kanclerza BCC Loża Radomska oraz
Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu. Studenckie Forum Młodych BCC jest organizacją studencką zarejestrowaną przez
Rektora AHNS w Radomiu i zrzesza środowisko akademickie regionu radomskiego. Organizacja działa na zasadzie Fundacji, której zasady
działalności określa jej statut.
Studencka Organizacja Wolontariat
Studenci - wolontariusze w ramach działań organizacji pomagają w nauce dzieciom osieroconym i ze środowisk patogennych, opiekują się
i organizują czas wolny osobom starszym oraz angażują się w pomoc hospicyjną. Aktywnie uczestniczą w projekcie ,,Szlachetna Paczka”
oraz ,,Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” oraz w swoich projektach tj. ,,Wielkanocny wolontariat’’. Współpracują ze stowarzyszeniami
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Oprócz działalności na rzecz drugiego człowieka co roku od sześciu lat studenciwolontariusze organizują konferencję naukową, w której udział biorą naukowcy, wolontariusze oraz osoby otrzymujące pomoc. Należy
podkreślić, że studenci-wolontariusze podejmują swoje działania nie tylko na terenie miasta Radom, ale również docierają ze swoją
pomocą do mieszkańców mniejszych miejscowości z okolic Radomia. Poprzez bezinteresowną pracę na rzecz drugiego człowieka
studenci-wolontariusze uczą się odpowiedzialności i wrażliwości. Mają również możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej
na studiach, szansę na poznanie interesujących, pełnych energii, chętnych do działania ludzi i wspólnie tworzenie czegoś wyjątkowego.
Legia Akademicka
Głównym nurtem działalności Legii są szkolenia organizowane zgodnie ze standardami służb mundurowych, w szczególności wojskowymi
(również w jednostkach Wojska Polskiego prowadzone przez wojskowych instruktorów). Dzięki temu członkowie Legii traktowani będą
podczas szkolenia jak żołnierze. Legia w swojej działalności nawiązuje kontakty z różnymi organizacjami proobronnymi, jak również
z profesjonalnymi jednostkami Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Aeroklubami.
Akademicki Klub Nurkowy OKEANOS
Myślałeś o rozpoczęciu przygody z nurkowaniem? Akademicki Klub Nurkowy Okeanos organizuje szkolenia nurkowe dla studentów.
Wszystkie kursy prowadzone w AKN Okeanos odbywają się w oparciu o standardy Scuba Diving International (SDI) i Technical Diving
International (TDI) – międzynarodowych organizacji szkoleniowych o powszechnie uznanym poziomie nauczania. Dzięki nim kursanci
mogą mieć pewność, że szkolenie, które zrealizują reprezentować będzie wysoki poziom merytoryczny, a uzyskane certyfikaty nurkowe,
będą honorowane na całym świecie.
Akademicki Klub Filmowy
Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu objęła Patronatem cykl filmowy Kino Konesera, realizowanego przez Kino Helios
w Radomiu.
W ramach współpracy członkowie Klubu Filmowego mogą obejrzeć niezwykle interesujące produkcje filmowe, dzieła uhonorowane
licznymi nagrodami na festiwalach filmowych, cechujące się niebanalną fabułą i inteligentnym humorem, często związane
z wielokulturowością, religiami świata, podróżami i niezwykłymi odkryciami wyjątkowych ludzi. Po projekcjach filmów odbywają się
spotkania, na których uczestnicy wymieniają swoje opinie i dzielą się refleksją na temat danej produkcji.
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PIĘCIOLETNIE, JEDNOLITE
STUDIA MAGISTERSKIE
Pięcioletnie, jednolite studia magisterskie stanowią formę kształcenia, w której podstawę rekrutacji obejmuje świadectwo dojrzałości.
Studia umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do twórczej pracy w danym
zawodzie. Nie są podzielone na stopnie, trwają 10 semestrów (5 lat). Kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.
Program studiów o profilu praktycznym obejmuje zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne i jego realizacja zapewnia kwalifikacje
zawodowe. Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich można podjąć studia III stopnia (doktoranckie) lub studia podyplomowe
zgodnie z własnymi zainteresowaniami.

Cyberbezpieczeństwo

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA
I WCZESNOSZKOLNA
Pedagogika przedszkola i wczesnoszkolna, to jedyne studia, które dają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela. Od roku
akademickiego 2019/2020 pozwolenie na prowadzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela mają wyłącznie
Uczelnie, które spełniają warunki prawne określone w Ustawie - Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. W toku studiów student poznaje
problematykę rozwoju dzieci, uczy się obserwować i analizować kontekst społeczno-kulturowy przebiegu rozwoju oraz zdobywa wiedzę
i umiejętności pedagogiczne umożliwiające organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu oraz klasach 1-3 szkoły
podstawowej i nabywa kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent tego kierunku jest praktycznie przygotowany
do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela w przedszkolu
i klasach 1-3 szkoły podstawowej.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.ahns.pl

OFERTA EDUKACYJNA

Studia jednolite magisterskie
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Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

STUDIA LICENCJACKIE
Realizowany w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu program studiów licencjackich to fachowa koncepcja opracowana
przez wybitnych przedstawicieli świata nauki, oparta na autorskich programach kształcenia odpowiadających potrzebom rynku pracy.
Tryb i forma zajęć jest ściśle dostosowana do standardów wyznaczonych przez przez Ministra Edukacji i Nauki.
Studia licencjackie w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu trwają 3 lata czyli 6 semestrów i kończą się uzyskaniem
tytułu licencjata.
Absolwenci otrzymują dyplom dokumentujący uzyskanie wyższego wykształcenia zawodowego, pozwalający na kontynuację nauki na
Studiach Uzupełniających Magisterskich. Propozycja podjęcia studiów licencjackich w AHNS kierowana jest do absolwentów wszelkich
typów szkół średnich, szkół pomaturalnych, a także do pracowników firm i instytucji pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe
poprzez zdobycie wyższego wykształcenia.

Studia licencjackie ( I stopnia) :
- Bezpieczeństwo Wewnętrzne
- Pedagogika
- Administracja
- Zarządzanie
- Psychologia
- Kryminologia
- Finanse i rachunkowość

POLSKA KOMISJA
AKREDYTACYJNA

AHNS posiada pozytywne
oceny Polskiej Komisji
Akredytacyjnej na wszystkich
ocenianych kierunkach!

WIARYGODNA SZKOŁA
AHNS otrzymała prestiżowy
certyfikat„Wiarygodna Szkoła”
przyznawany najlepszym
uczelniom przez Ogólnopolskie
Akademickie Centrum
Informacyjne!
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Studia obejmują wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
laboratoria komputerowe, warsztaty menedżerskie, gry
decyzyjne i symulacyjne, lektoraty języków obcych oraz
seminaria podzielone w toku studiów na trzy części:
I grupa – przedmioty podstawowe i kształcenia ogólnego,
II grupa – przedmioty kierunkowe,
III grupa – przedmioty specjalnościowe.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie przewidywania zagrożeń, metod zapobiegania naruszeniom oraz analizy
i oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, podejmowania decyzji w warunkach zagrożenia, organizacji działań zbiorowych
w sytuacjach wyjątkowych, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które zostały wywołane przez klęski żywiołowe, katastrofy, awarie, ataki
terrorystyczne. Podczas studiów studenci nabędą wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, umiejętności analizowania zjawisk
i rozwiązywania problemów bezpieczeństwa kraju na skalę globalną, państwową, regionalną i lokalną. Dzięki podpisanym porozumieniom
z: Komendą Główną Policji, Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego w Radomiu, Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty
Lotnicze”, Spółką ACS oraz Strażą Miejską w Radomiu, oferta studiów w AHNS na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne wychodzi
naprzeciw rosnącym potrzebom pracy w strukturach różnych służb mundurowych naszego regionu, jak również w rozbudowującym się
porcie lotniczym w Radomiu.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.ahns.pl

OFERTA EDUKACYJNA

Studia licencjackie

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Cyberbezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i porządek publiczny
Zapewnienie bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego stanowi jedną z najważniejszych sfer aktywności państwa. Odnosi
się ono do bezpieczeństwa w aspekcie lokalnym, regionalnym i globalnym. Na bezpieczeństwo publiczne ma wpływ działalność
instytucji chroniących życie, zdrowie, mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy. Instytucje te podejmują działania mające na celu
ochronę przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego, a także tymi, które mogą zakłócić normalne funkcjonowanie obywateli, godząc
w ogólnoprzyjęte normy postępowania. Bezpieczeństwo i porządek publiczny mają także wpływ na sprawne funkcjonowanie państwa.
Występujące zagrożenia mogą mieć charakter zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Specjalność bezpieczeństwo i porządek publiczny
ma na celu przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą w stanie sprostać zagrożeniom w tym zakresie.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.ahns.pl

OFERTA EDUKACYJNA

Studia licencjackie

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo i porządek publiczny
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Przeciwdziałanie przestępczości
zorganizowanej i terroryzmowi
Przestępczość zorganizowana i terroryzm rodzą współcześnie szczególne zagrożenia dla porządku prawnego, a wręcz dla prawidłowego
funkcjonowania systemu społeczno-gospodarczego w państwie. Szczególną aktualność zyskuje problem terroryzmu. Studenci tej
specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie zapobiegania, rozpoznawania, przeciwdziałania lub ścigania przestępstw
popełnianych przez sprawców działających w zorganizowanej grupie oraz przestępstw o charakterze terrorystycznym. W chwili obecnej
brak jest w krajowym systemie edukacyjnym oferty kształcenia i doskonalenia zawodowego w tym zakresie. Proponowana specjalność
wychodzi zatem naprzeciw istotnym potrzebom w dziedzinie ochrony państwa i obywateli oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Absolwenci tego kierunku zostaną w pełni przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).
ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.ahns.pl

OFERTA EDUKACYJNA

Studia licencjackie

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi

Bezpieczeństwo portów lotniczych –
operator kontroli bezpieczeństwa
Studia licencjackie w tej specjalności przygotowują absolwentów do pracy w portach lotniczych, dają studentom kompleksową
i usystematyzowaną wiedzę niezbędną do realizacji zadań związanych z systemem zarządzenia bezpieczeństwem w portach lotniczych,
a także z kwestiami wprowadzania zarządzania bezpieczeństwem w różnorodnych podmiotach gospodarczych. Studia łączą w sobie
zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne. Poza przekazaniem niezbędnej wiedzy teoretycznej, zdobytej w formie wykładów, ćwiczeń,
konwersatoriów, seminariów, część zajęć prowadzona jest na specjalistycznych stanowiskach operatorskich, które pozwalają pogłębić
i ugruntować zdobytą wiedzę.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.ahns.pl

OFERTA EDUKACYJNA

Studia licencjackie

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo portów lotniczych – operator kontroli bezpieczeństwa
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Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności to specjalność, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy. Zarządzanie kryzysowe
to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem wewnętrznym. Polega ona na
zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu działań w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz
odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. W programie studiów istotną rolę odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów,
podczas których studenci, poprzez analizy przypadków opisujących rzeczywiste sytuacje problemowe, gry strategiczne, gry symulacyjne,
itp., nabywają umiejętności praktyczne niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.ahns.pl

OFERTA EDUKACYJNA

Studia licencjackie

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

Bezpieczeństwo ekologiczne
Specjalność Bezpieczeństwo ekologiczne obejmuje wiedzę dotyczącą prawnych, organizacyjnych i społecznych aspektów bezpieczeństwa
ekologicznego, zrównoważonego rozwoju i wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Absolwent tej specjalności ma możliwość
zdobycia wiedzy i kompetencji w zakresie sprawnego posługiwania się przepisami prawa i przestrzegania obowiązujących w Unii
Europejskiej standardów oraz trendów proekologicznych, zabezpieczających ochronę interesów państwowych, publicznych i prywatnych.
Ukończenie studiów podniesie atrakcyjność absolwenta na rynku pracy, jako specjalisty w bardzo aktualnej i pożądanej obecnie dziedzinie
życia społecznego. Absolwenci mogą podjąć pracę w charakterze pracownika i kadry kierowniczej urzędów administracji państwowej
i samorządowej, przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, instytucji branży ochrony środowiska oraz specjalisty z dziedziny
zarządzania ochroną przyrody i monitoringu środowiska. Mogą prowadzić własną działalność lub funkcjonować jako doradcy wójtów,
burmistrzów, starostów, dyrektorów czy prezesów firmy.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.ahns.pl

OFERTA EDUKACYJNA

Studia licencjackie

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo ekologiczne
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Inteligentne miasto – Smart City
Postęp cywilizacyjny w coraz większym stopniu przekształca społeczeństwo w informacyjne. Jednocześnie postępująca globalizacja
sprawia, iż administracja publiczna, organizująca życie społeczne i gospodarcze, zmuszona jest uwzględniać rolę postępu technologicznego
w kształtowaniu funkcjonowania określonej przestrzeni. Przestrzeń tą, w coraz większym stopniu, zaczynają zapełniać inteligentne
rozwiązania, tworząc w określonych aglomeracjach, tzw. systemy Smart City, polegające na sprawnym wykorzystaniu zaawansowanej
technologii i umiejętności tworzenia inteligentnych rozwiązań na potrzeby modernizacji miast i podnoszenia wielowymiarowej jakości
życia w mieście.
Specjalność Inteligentne miasto – Smart City adresowana jest do studentów zainteresowanych zgłębianiem wiedzy w obszarze
współczesnych kierunków rozwoju inteligentnych miast ze szczególnym uwzględnieniem roli potencjału technologicznego i jego
implementacji w organizacji i zarządzaniu inteligentnym miastem.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.ahns.pl

OFERTA EDUKACYJNA

Studia licencjackie

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Inteligentne miasto – Smart City

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu finansów, ryzyka finansowego, rachunkowości finansowej oraz funkcjonowania instytucji
finansowych: banków, towarzystw ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, a także instytucji finansów publicznych. Studenci zdobywają
praktyczne umiejętności stosowania instrumentów finansowych i zasad rachunkowości. Poznają przyczyny i skutki przepływu pieniądza
między różnymi uczestnikami rynku (gospodarstwa domowe, firmy, instytucje finansowe), z uwzględnieniem alokacji kapitału, ryzyka
i wartości pieniądza w czasie. Ponadto poznają zagadnienia dotyczące sprawozdawczości finansowej jako podstawy informacyjnej dla
podejmowania decyzji ekonomicznych. Potrafią dokonać wyboru najkorzystniejszej metody finansowania inwestycji, zarządzać kapitałem
przedsiębiorstwa, ocenić zdolność kredytową, podejmować optymalne decyzje dotyczące wyboru produktu ubezpieczeniowego, form
lokat kapitału itp.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.ahns.pl

OFERTA EDUKACYJNA

Studia licencjackie
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Finanse i rachunkowość

Rachunkowość i podatki
Celem tej specjalności jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości i finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem
polskiego prawa podatkowego. W trakcie studiów student poznaje zasady rachunkowości finansowej i zarządczej oraz rachunkowości
podatkowej i zarządzania podatkami. Jest przygotowany do prowadzenia kompleksowej obsługi finansowo-księgowej podmiotów
gospodarczych, z wykorzystaniem informatycznych programów użytkowych. Zdobywa umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych
i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi wymogami oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości. Potrafi
efektywnie zarządzać finansami przedsiębiorstwa, analizować bieżącą sytuację ekonomiczno-finansową oraz kształtować prawidłową
strukturę kapitałów firmy. Poznaje zasady controllingu oraz kwestie związane z egzekucją należności.
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Rachunkowość i podatki

Finanse przedsiębiorstw
Specjalność skierowana jest do studentów, którzy planują pracę na stanowiskach menedżerskich i eksperckich w zakresie zarządzania
finansami przedsiębiorstwa. Profesjonalny księgowy posiada szeroką wiedzę z rachunkowości, prawa gospodarczego i podatkowego
oraz wykazuje się znajomością systemów informatycznych – jest współtwórcą sukcesu przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku.
Absolwenci specjalności Finanse przedsiębiorstw są przygotowani do podjęcia pracy w roli samodzielnych pracowników sektora
finansowego, przedsiębiorców, menedżerów i konsultantów. Mogą wykonywać pracę kontrolera finansowego, doradcy finansowego,
menedżera produktu finansowego, analityka finansowego, urzędnika skarbowego. Kolejnym obszarem możliwej aktywności zawodowej
absolwentów jest sektor finansów publicznych, czyli piony finansowe samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, służby
finansowe administracji zespolonej i niezespolonej.
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Bankowość
W ramach specjalności Bankowość, student będzie mieć możliwość zdobycia wiedzy z zakresu funkcjonowania banku, w tym
w szczególności produktów i usług bankowych oraz obsługi klienta. Pozna innowacyjne formy płatności oraz multichanneling, czyli
udostępnianie produktów i usług bankowych w wielu kanałach, w tym w szczególności kanałach elektronicznych (bankowość internetowa
i mobilna), jak również wiedzy dotyczącej nasilającej się konkurencji w sektorze bankowym. Absolwent specjalności Bankowość pozyska
wiedzę również w tematyce innowacyjnej technologii Blockchain. Celem kształcenia na specjalności Bankowość jest przygotowanie do
samodzielnego i odpowiedzialnego wykonywania zawodu pracownika bankowego, w bankach i instytucjach kredytowych. Absolwenci
specjalności Finanse przedsiębiorstw są przygotowani do podjęcia pracy w roli kontrolera finansowego, doradcy finansowego, sprzedawcy
produktów bankowych i doradcy bankowego, menedżera produktu finansowego, analityka finansowego, urzędnika skarbowego.
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Bankowość

Audyt i kontrola wewnętrzna w firmie
W ramach specjalności Audyt i kontrola wewnętrzna w firmie, student będzie mieć możliwość zdobycia wiedzy z zakresu standardów
audytu oraz kształtowania umiejętności ich stosowania jak również uzyska wiedzę o wymaganiach stawianych sprawnym i efektywnym
systemom kontroli wewnętrznej w organizacji. Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna w firmie są niezbędne zwłaszcza w dużych
jednostkach gospodarczych działających w sektorze prywatnym, a w podmiotach sektora publicznego są wręcz obligatoryjne. Sami
audytorzy zaś odgrywają bardzo ważną rolę, stanowiąc wsparcie w procesie podejmowania decyzji zarówno dla właścicieli firmy jak
i samych menadżerów. Absolwenci na specjalności Audyt i kontrola wewnętrzna w firmie są przygotowani do podjęcia pracy w roli
audytora wewnętrznego w sektorze prywatnym oraz publicznym (w przypadku kontroli zarządczej – głównie w sektorze publicznym).
Program studiów otwiera absolwentowi drogę do pracy w działach finansowo – księgowych każdej jednostki gospodarczej, a także
w organach skarbowych i izbach celnych. Absolwenci tego kierunku mogą pełnić funkcje: kierownicze, np. kierownika komórki audytu
wewnętrznego, dyrektorów finansowych, członków zarządu organizacji, członków Rad Nadzorczych przedsiębiorstw.
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Rozliczenia międzynarodowe
Celem specjalności jest uzyskanie praktycznej wiedzy w zakresie rozliczeń transakcji międzynarodowych, form płatności w obrocie
międzynarodowym oraz innych finansowych aspektów związanych z działalnością firm na rynku międzynarodowym i z inwestycjami
międzynarodowymi przedsiębiorstw. Ukończenie specjalności zapewni także specjalistyczną wiedzę dotyczącą instrumentów
rozliczeniowych, jak również mechanizmów rozliczeń w obrocie międzynarodowym. Pozwoli na rozwinięcie praktycznych umiejętności
w zakresie międzynarodowych standardów księgowości i zasad tzw. pełnej księgowości, dochodzenia zaległości i zagadnień
podatkowych w obrocie międzynarodowym. Absolwenci specjalności są profesjonalnie przygotowani do kompleksowej realizacji zadań
merytorycznych i organizacyjnych w zakresie rozliczeń międzynarodowych. Mogą być zatrudnieni m.in. jako specjaliści w korporacjach
międzynarodowych, działach handlu zagranicznego, działach finansowych, działach inwestycji, działach współpracy z zagranicą, izbach
handlowych i gospodarczych
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Zarządzanie ryzykiem finansowym
Celem studiów na specjalności Zarządzanie ryzykiem finansowym jest uzyskanie kompleksowej specjalistycznej wiedzy w zakresie
zarządzania ryzykiem finansowym. Specjalność umożliwia nabycie niezbędnych umiejętności w zakresie oceny, przewidywania
oraz szacowania ryzyka finansowego, a także identyfikowania poszczególnych kategorii ryzyka finansowego i monitorowania go.
W szczególności specjalność pozwala na uzyskanie kompetencji analitycznych oraz zarządczych w obszarze ryzyka finansowego,
w tym – w zakresie controllingu finansowego. Umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy pozwalającej na efektywne zarządzanie ryzykiem
finansowym w organizacji. Absolwenci specjalności są profesjonalnie przygotowani do kompleksowej realizacji zadań merytorycznych
i organizacyjnych w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym. Mogą być zatrudnieni m.in. jako specjaliści w działach zarządzania
ryzykiem w organizacjach, w działach analiz ekonomicznych, finansowych, controllingu finansowego. Mogą również podjąć pracę
w bankach i towarzystwach funduszy inwestycyjnych.
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PSYCHOLOGIA
Centralnym przedmiotem zainteresowania psychologii jest człowiek, jego procesy psychiczne i zachowanie, a także jego relacje ze światem.
Celem psychologii jest opisywanie, wyjaśnienie, przewidywanie i kontrolowanie procesów psychicznych i zachowania oraz podnoszenie
jakości ludzkiego życia. Studenci otrzymają gruntowne teoretycznie i praktycznie przygotowanie do prowadzenia działań badawczych,
diagnostycznych oraz do świadczenia pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów powstających w różnorodnych obszarach
życia jednostki i grup społecznych. Absolwent kierunku psychologia jest przygotowany do pracy w roli specjalisty do spraw psychologii
w różnego typu instytucjach i organizacjach: rządowych, pozarządowych, samorządowych, prywatnych, jak również w organizacjach
o zasięgu międzynarodowym. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają podjęcie pracy pomocowej w obszarze ściśle związanym z psychologią,
jak również wszędzie tam, gdzie wymagana jest dobra współpraca w zespole i znajomość mechanizmów społecznych (agencje reklamowe,
massmedia, firmy PR).
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Psychologia kliniczna
Celem studiów na tej specjalności jest przekazanie gruntownej wiedzy i nabycie podstawowych umiejętności w zakresie rozpoznawania
i zapobiegania różnorodnym zaburzeniom psychicznym w wymiarze jednostkowym i społecznym. Studenci zapoznawani są
z uwarunkowaniami i mechanizmami kształtowania się zaburzeń zachowania, osobowości czy też chorób psychicznych. Podczas
studiów przekazywana jest wiedza dotycząca zarówno czynników stymulujących, jak i blokujących rozwój psychiczny i funkcjonowanie
psychospołeczne człowieka. Studenci nabywają umiejętności udzielania podstawowej pomocy osobom w różnym wieku, niepotrafiącym
samodzielnie rozwiązać swoich kłopotów życiowych. Poznają zasady psychoprofilaktyki, psychoterapii i rehabilitacji psychologicznej.
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Psychologia

Psychologia kliniczna

Psychologia rozwoju
osobowości i jakości życia

Psychologia rozwoju osobowości stanowi nową gałąź psychologii stosowanej. Łączy w sobie problematykę psychologii rozwoju
człowieka, psychopatologii, psychologii wychowania i psychologii klinicznej. Specjalność skierowana jest do studentów myślących
o pracy na rzecz optymalizacji rozwoju osób w różnym wieku: dzieci, młodzieży i dorosłych. Studenci zdobywają wiedzę na temat przyczyn
i patomechanizmów różnych zaburzeń rozwojowych, uczą się diagnozowania potencjału rozwojowego i zapoznają się z metodami
wspomagania rozwoju poszczególnych sfer psychicznych zarówno osób w normie, jak i z rozmaitymi zaburzeniami psychicznymi
i somatycznymi. Studenci uzyskują również wiedzę na temat monitorowania i wspomagania głównych środowisk wychowawczych, takich
jak: rodzina, przedszkola, szkoły i instytucje opiekuńcze. Ponadto w programie studiów podejmowana jest problematyka aktywizacji
seniorów.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.ahns.pl

OFERTA EDUKACYJNA

Studia licencjackie

Psychologia
Psychologia rozwoju osobowości i jakości życia

Psychologia społeczna
z elementami coachingu
Studenci tej specjalności uzyskują wiedzę w zakresie empatii, relacji interpersonalnych, twórczego zarządzania zespołem,
przedsiębiorczego myślenia w budowaniu grup społecznych, umiejętność wychodzenia ponad schematy myślowe i ograniczenia
osobowościowe, aby budować własną markę opartą na indywidualnych parametrach tożsamościowych. Celem zajęć jest ukształtowanie
kompetencji społecznych w aspekcie zarządzania swoim rozwojem osobistym oraz zawodowym. Studia mają na celu dostarczenie
niezbędnych umiejętności w zakresie zarządzania zespołem osób, poprzez umiejętne budowanie relacji interpersonalnych i posługiwanie
się komunikacją bez barier w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Osoby kończące tę specjalność będą przygotowane do pracy
w organizacjach pozarządowych, centrach aktywności lokalnej, lokalnych grupach działania, fundacjach i stowarzyszeniach.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.ahns.pl

OFERTA EDUKACYJNA

Studia licencjackie

Psychologia
Psychologia społeczna z elementami coachingu

- 37 -

Psychoprofilaktyka uzależnień
Celem studiów na specjalności psychoprofilaktyka uzależnień, jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami osobowościowymi
i determinantami społecznymi mającymi wpływ na sięganie przez człowieka po substancje uzależniające. Ukończenie studiów pozwoli
na zdobycie nowoczesnej wiedzy w zakresie fizjologicznych, psychologicznych i społecznych determinantów uzależnień. Studenci tej
specjalności zyskają umiejętności w zakresie diagnozowania i opisu sygnałów powstającego uzależnienia oraz objawy psychofizyczne
zażycia substancji psychoaktywnych. Podczas studiów poruszane są zagadnienia związane z uzależnieniem od Internetu, telefonu, gier
hazardowych oraz innych współczesnych form uzależnień.
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Psychologia zdrowia
Studia w ramach tej specjalności prowadzone są w oparciu o profil praktyczny, co stanowi gwarancję zdobycia praktycznych umiejętności
w pracy z ludźmi zainteresowanymi problematyką zdrowia osobistego i dbałości o zdrowie innych. Celem kształcenia na wspomnianej
specjalności, jest przygotowanie do pracy w obszarze zdrowia człowieka, postrzeganego zarówno w perspektywie fizyczności jak
i sfery emocjonalnej. Ukończenie studiów wyposaży absolwenta w wiedzę, która pozwoli na opisywanie i wyjaśnianie postaw ludzkich
w kontekście zdrowia i stanu choroby oraz udzielanie adekwatnej do sytuacji pomocy psychologicznej. Absolwent nauczy się odpowiednio
dobierać i posługiwać narzędziami, które pozwolą na precyzyjne diagnozowanie problemów, umożliwi stosowanie różnych technik
pomocy psychologicznej i efektywną współpracę w zespole interdyscyplinarnym. Interdyscyplinarność i umiejętność pracy w zespole,
podyktowana jest dobrem pacjenta i jego rodziny. Podczas studiów akcentujemy znaczenie rozwoju człowieka w ciągu całego życia,
umiejętność empatii, otwartości na drugiego człowieka i autentyczności w kontakcie z drugim człowiekiem. Warto podkreślić, że program
studiów obejmuje obok wiedzy psychologicznej, szerokie kompetencje zawodowe i społeczne.
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Psychologia

Psychologia zdrowia

Psychoonkologia
Celem studiów na specjalności Psychoonkologia jest przekazanie studentom psychologii wiedzy oraz umiejętności praktycznych
potrzebnych w kontakcie z pacjentami onkologicznymi i ich rodzinami. Psychologowie, podobnie jak personel medyczny, kapelani,
wolontariusze, lekarze, spotykają się w swojej praktyce zawodowej z chorymi onkologicznie na wszystkich etapach ich leczenia.
Pacjentami są dzieci młodzież, osoby dorosłe i osoby w podeszłym wieku. Psychologowie spotykają się też z rodzinami pacjentów
w różnych stadiach zawansowania choroby nowotworowej, różnych etapach leczenia i często żałoby, będącej wynikiem śmierci
pacjenta. Proponowane zajęcia na wskazanej specjalności, pozwolą na nabycie i udoskonalenie umiejętności praktycznych związanych
z pomaganiem pacjentom w przeżywaniu choroby, doświadczania ograniczeń, będących wynikiem hospitalizacji i stanów chorobowych.
Studenci zyskują umiejętności do pomagania bliskim osób chorych w radzeniu sobie z sytuacją zbliżania się do kresu życia pacjentów
i pomaganiu w przeżywaniu żałoby po ich odejściu. Studia mają wspierać w umiejętnym korzystaniu z własnych zasobów, udoskonalaniu
umiejętności chronienia zdrowia fizycznego, wzmocnienia psychicznego i rozwoju duchowości.
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ZARZĄDZANIE
Celem kształcenia na kierunku zarządzanie jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej dla potrzeb biznesu, administracji
oraz organizacji społecznych. Studenci w trakcie studiów zdobędą wiedzę i umiejętności z rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania
problemów gospodarowania różnymi sferami działalności podmiotów rynkowych oraz optymalnego wykorzystania rzadkich zasobów:
ludzkich, rzeczowych i finansowych. Poznają zagadnienia społeczne, prawne i ekonomiczne. W programie studiów wyeksponowana jest
problematyka indywidualnej przedsiębiorczości. Ma to służyć przygotowaniu absolwentów do prowadzenia własnego biznesu, a także
ukształtowaniu postawy otwartości na zmiany i kreatywności. Równie istotne z punktu widzenia sukcesu na rynku pracy jest przekazanie
studentom umiejętności zarządzania systemem komunikacyjnym organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem działań public relations
w procesie kształtowania wizerunku firmy.
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Zarządzanie

Menedżer biznesu
Specjalność menadżer biznesu przygotowuje studentów do pracy w organizacjach różnej wielkości, zarówno w MŚP, jak
i w dużych korporacjach, a także
do
prowadzenia własnej działalności oraz samokształcenia. Absolwent tej specjalności
otrzymuje wszechstronną i gruntowną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości,
problemów funkcjonowania oraz rozwoju przedsiębiorstw, jak również instytucji publicznych, a także sposobów skutecznego
i efektywnego rozwiązywania pojawiających się problemów. Zdobywa również wiedzę niezbędną do skutecznego zarządzania biznesem,
w tym tworzenia biznesplanu, wyboru i realizacji strategii, zarządzania poszczególnymi funkcjami przedsiębiorstwa (zarzadzania
projektami, jakością, marketingiem, finansami, HR, innowacjami oraz budowaniem kontaktów z otoczeniem), prowadzenia analiz
i budowania przewagi konkurencyjnej.
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Rekrutacja personelu i polityka kadrowa
Specjalność rekrutacja personelu i polityka kadrowa przygotowuje studentów do pracy na stanowisku, które związane jest z tworzeniem
i wdrażaniem w firmie optymalnej polityki kadrowej poprzez odpowiednio dostosowane procesy rekrutacyjne. Specjalność ma na
celu nabycie przez absolwentów umiejętności projektowania procesu rekrutacji i skutecznego prowadzenia rozmów selekcyjnych oraz
zdobycie i doskonalenie umiejętności z zakresu: przygotowania procedury selekcyjnej, tworzenia profilu wymagań zawodowych na
dowolne stanowisko pracy, postępowania w różnych sytuacjach selekcji personalnych, celowanej analizy nadesłanych przez kandydatów
aplikacji (CV), prowadzenia rozmów selekcyjnych, unikania błędów w ocenie kandydatów. Nabycie tych umiejętności jest niezbędne, aby
prawidłowo wdrożyć politykę kadrową w organizacji.
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Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa to specjalność, która pozwoli studentowi uzyskać podstawową wiedzę na temat zarządzania
finansami przedsiębiorstw. Uczy, jak korzystnie obracać pieniędzmi, jak je inwestować i jak upłynniać, aby przyniosły maksymalne korzyści.
Jest to niezwykle ważne zwłaszcza w czasach kryzysu finansowego. Dlatego też, tworząc specjalność, kierowaliśmy się zapotrzebowaniem
lokalnego, europejskiego i międzynarodowego rynku pracy. Absolwent tej specjalności będzie kompleksowo przygotowany do pracy
w instytucjach finansowych prowadzących działalność inwestycyjną i doradczą, lub w przedsiębiorstwach i korporacjach każdej branży
jako księgowy czy analityk finansowy.
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Zarządzanie logistyką
Sektor usług logistycznych to niezwykle dynamicznie rozwijająca się branża, poszukująca wykwalifikowanych fachowców w zakresie
zarządzania, planowania organizacji. Wymagania pracodawców w zakresie kwalifikacji pracowników ciągle rosną. Jest to wynik coraz
większego stopnia zaawansowania systemów informatycznych w logistyce, w procesach planowania. Międzynarodowy charakter firm
i organizacji wymaga wielu kwalifikacji, umiejętności i wiedzy w zakresie zarządzania, marketingu i finansów. Niezwykle ważna jest
znajomość języków obcych. Specjalność Zarządzanie Logistyką pozwoli Ci na zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności w tym zakresie,
odpowiadającej zapotrzebowaniu nowoczesnego i dynamicznego europejskiego rynku pracy. Specjalność dedykowana jest tym, którzy
chcieliby uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy w sektorze logistyki przedsiębiorstw, firm i korporacji krajowych i międzynarodowych.
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Zarządzanie logistyką

Zarządzanie relacjami z klientem
Specjalność przeznaczona jest dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką zarządzania relacjami z klientami. Specjalizacja dostarcza
wiedzy i umiejętności z zakresu budowania długotrwałych relacji z klientem. Absolwenci nabędą wiedzę i umiejętności między innymi
z zakresu tworzenia skutecznych strategii handlowych, w których główny nacisk kładzie się na jakość i relacyjne podejście do kontrahenta,
klienta, czy partnera biznesowego. Specjalność kształci specjalistów dla działów marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, specjalistów
odpowiedzialnych za wdrażanie nowych strategii sprzedaży. Specjalność jest również dedykowana osobom, które chcą podjąć
zatrudnienie jako specjaliści w zakresie weryfikowania strategii handlowych zorientowanych na klienta, w zakresie indywidualizowania
ofert i programów marketingowych, w zakresie wdrażania, użytkowania oraz utrzymania systemów informatycznych CRM.
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E-comers
W obecnych warunkach gospodarowania, handel elektroniczny zyskuje na znaczeniu. E-commerce to nic innego, jak sprzedaż z użyciem
elektronicznych narzędzi, prowadzona przez firmy Internetowe jak i te, które szukają dodatkowych kanałów dystrybucji. Podczas studiów
na specjalności Zarządzanie e-commerce zdobędziesz wiedzę i umiejętności związane ze specyfiką prowadzenia działań marketingowych
w Internecie, będziesz potrafił zaplanować, zorganizować i przeprowadzić szereg działań z zakresu e-commerce, a także będziesz umiał
ocenić ich skuteczność. Dodatkowo poznasz różne możliwości zastosowań Internetu na poszczególnych etapach budowania wartości
dla swoich klientów. Absolwent specjalności E- commerce posiada wiedzę niezbędną do wprowadzania na rynek i rozwijania sklepów
internetowych oraz serwisów eCommerce. Absolwenci na specjalności E-commers są przygotowani do podjęcia pracy w roli Analityk
internetowy, E-commerce project manager, Social media manager, Specjalista ds. E-commerce, Koordynator E-commerce, Manager
operacyjny sklepu internetowego.
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E-comers

PEDAGOGIKA
Podstawowym celem kształcenia studentów na kierunku pedagogika jest przygotowanie kadr do prowadzenia działalności oświatowej,
organizacyjnej, terapeutyczno – rehabilitacyjnej i socjalnej. Student w trakcie nauki zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu nauk
pedagogicznych, w tym m.in.: profilaktyki społecznej i resocjalizacji, pedagogiki specjalnej oraz terapii pedagogicznej, doradztwa
zawodowego i pedagogiki pracy, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i pracy socjalnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej. Studia umożliwiają organizowanie oraz prowadzenie pracy wychowawczej i dydaktycznej, kierowanie zespołami ludzkimi
i placówkami oświatowymi, a także rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów jednostek, grup i społeczności. Student
posiądzie wiedzę, dotyczącą funkcjonowania publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych,
oraz zasad tworzenia i finansowania projektów i programów edukacyjnych.
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Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Studenci specjalności Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, zdobędą wiedzę i umiejętności, by właściwie diagnozować potrzeby
rozwojowe i wychowawcze człowieka w różnych etapach jego życia. Profil praktyczny studiów, uczy postrzegać każdy problem człowieka
w perspektywie społecznej. Wybrane przedmioty realizowane na specjalności, uczą rozumieć wpływ innych ludzi na psychikę jednostek,
ukazują zależności między środowiskiem a przebiegiem procesu wychowawczego, opiekuńczego i dydaktycznego, w którym uczestniczą
ludzie w różnym wieku i o różnych potrzebach rozwojowych. W toku studiów zdobywa się umiejętności rozumienia, czym jest środowisko
wychowawcze, jaki wpływ ma ono na rozwój dziecka i jakie cechy powinno wykazywać, by kształtować w jednostkach odpowiednie
postawy i wartości, umożliwiające pełne i satysfakcjonujące życie. Program studiów realizowany w ramach specjalności pozwala zdobyć
wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, podstaw edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, pochodzących ze środowisk
zagrożonych marginalizacją, czy nieprzystosowaniem społecznym. Studia uczą jak powinno się pracować z grupą i prowadzić poradnictwo
indywidualne. Studenci poznają zasady i narzędzia interwencji kryzysowej w odniesieniu do życia jednostki, rodziny i grupy społecznej.
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Pedagogika opiekuńczo wychowawcza z terapią zajęciową
Absolwenci specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową będą potrafili identyfikować potrzeby opiekuńcze
i wychowawcze w odniesieniu do osób i środowisk z niepełnosprawnością. Będą przygotowani do tego, by planować i organizować
pracę opiekuńczą, wychowawczą i terapeutyczną w odniesieniu do poszczególnych kategorii podopiecznych. Uzyskają kompetencje do
prowadzenia zajęć o charakterze wychowawczym, opiekuńczym i terapeutycznym, uwzględniając specyficzne potrzeby wychowanków
i ich rodzin. Będą przygotowani do tego, aby świadomie podejmować działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób
niepełnosprawnych. Nauczą się nowoczesnych metod przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na stan zdrowia osób pozostających
pod opieką i będących w procesie wychowawczym z uwagi na deficyty rozwojowe. Będą świadomie inicjować i moderować współpracę
międzypokoleniową oraz działania społeczne na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym. Absolwenci znajdą pracę, jako wychowawcy
w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, jako wychowawcy w świetlicach środowiskowych, instytucjach pomocy społecznej, będą
mogli pełnić funkcję instruktorów i animatorów zajęć pozaszkolnych w organizacjach społecznych.
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Pedagogika senioralna
Studia na specjalności Pedagogika senioralna umożliwiają zdobycie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie oddziaływań wobec
seniorów. Specjalność pozwala na poznanie mechanizmów i zaburzeń funkcjonowania człowieka starszego w środowisku rodzinnym
i społecznym. Studenci wzbogacą i rozwiną także umiejętności diagnozowania potrzeb i problemów osób starszych oraz pomocy
w utrzymywaniu wysokiej jakości ich życia poprzez aktywizację społeczną i kulturalną. Student wyposażony zostaje w podstawową wiedzę
z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, prawa niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu procesu starzenia się,
pracy opiekuńczej oraz umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową. Proces kształcenia akcentuje również praktyczne
umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania wiedzy i kompetencji
w zakresie tworzenia własnego warsztatu metodycznego.
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Pedagogika senioralna

Pedagogika szkolna
z elementami arteterapii
Absolwent specjalności Pedagogika szkolna z elementami arteterapii jest przygotowany do pracy w szkole w charakterze pedagoga
szkolnego. Jest wyposażony w nowoczesne metody i narzędzia pracy pedagogicznej w świecie realnym oraz w oddziaływaniach
pedagogicznych w przestrzeni wirtualnej. Osoby kończące tę specjalność odnajdą się w pracy, jako wychowawcy świetlicy szkolnej,
świetlicy środowiskowej i edukacji domowej. Podczas studiów student zdobywa wiedzę, kompetencje i umiejętności, które pozwolą podjąć
pracę z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ośrodkach prowadzonych przez organizacje społeczne. Ponadto absolwent
posiada umiejętności praktyczne pozwalające na podjęcie pracy w instytucjach o charakterze artystycznym, kołach teatralnych, gminnych
ośrodkach animacji kulturalnej i oświatowej. Posiadana wiedza i kompetencje psychologiczne, pedagogiczne, artystyczne pozwolą znaleźć
pracę w sektorze samozatrudnienia, jako animator kultury, w tym również animator rozwoju osób z niepełnosprawnościami.
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Profilaktyka społeczna z resocjalizacją
Celem studiów jest przygotowanie do pracy w placówkach resocjalizacyjnych, pracy z młodocianymi i dorosłymi przestępcami,
rodzinami dysfunkcyjnymi, osobami uzależnionymi i niedostosowanymi oraz wykluczonymi społecznie. Student nabędzie umiejętności
diagnozowania zjawisk patologii społecznej, pozna metody, techniki i środki interwencji socjalnej oraz narzędzia realizacji profilaktycznoprewencyjnych programów środowiskowych. Otrzyma przygotowanie do bezpośredniej pracy w środowiskach wymagających wsparcia
pedagogicznego. Pozna zasady poradnictwa pedagogicznego i rozwiązania prawne w dziedzinie resocjalizacji. Nabędzie umiejętności
nawiązywania, organizowania i podtrzymywania współpracy międzynarodowej z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji.
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Coaching i mentoring
Studenci kierunku pedagogika o specjalności Coaching i mentoring, wypracowują cechy profesjonalnego coacha, niezbędne w pracy
dorady zawodowego, trenera rozwoju osobistego i mentora. Podczas studiów studenci uczą się jak zdobyte zasoby wiedzy i umiejętności
odpowiednio zastosować do zmotywowania i towarzyszenia człowiekowi w procesie zmiany i rozwoju na różnych etapach jego życia
i w wybranych obszarach. Studenci poprzez udział w zajęciach o charakterze praktycznym: warsztaty, treningi, ćwiczenia, zdobywają
podstawowe narzędzia w celowym usprawnianiu funkcjonowania człowieka, np. w znalezieniu balansu między życiem osobistym
a zawodowym, powrotu na wytyczone wcześniej drogi, stanowiące priorytet życia. Uczestnicy studiów rozwijają umiejętności
interpersonalne przydatne w innych kontekstach zawodowych (np. w pracy menedżera). Zajęcia obejmują warsztaty i wykłady, które
wpływają również silnie i motywująco na osobisty rozwój. Absolwenci specjalności Coaching i mentoring, mogą znaleźć pracę, jako
profesjonalni doradcy zawodowi, specjaliści w zakresie rozwoju zawodowego, dyrektorzy, kierownicy, profesjonaliści zatrudnieni
w działach HR. Osoby kończące tę specjalność mogą pracować w firmach coachingowych, realizować zadania fundacji i stowarzyszeń,
które dedykowane są ludziom chcącym podnieść swoje kompetencje zawodowe, osobiste, społeczne. Studia dają również przygotowanie
do prowadzenia własnej działalności w charakterze doradcy personalnego, trenera rozwoju osobistego i doradcy zawodowego.
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ADMINISTRACJA
Studia na kierunku administracja pozwolą na zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu różnych gałęzi prawa oraz na
zapoznanie się z zasadami organizacji i funkcjonowania administracji publicznej. Studenci będą przygotowani do podjęcia pracy zarówno
w administracji samorządowej, rządowej, jak i europejskiej. Mogą zajmować stanowiska kierownicze, doradcze oraz wykonawcze. Wiedza
zdobyta na tym kierunku będzie bardzo cenna również dla osób, które zdecydują się na założenie własnej działalności gospodarczej, gdyż
znacząco ułatwi ona kontakty z różnymi urzędami, a także pozwoli na współpracę z jednostkami administracji przy realizacji projektów
finansowanych ze środków publicznych. Program nauczania łączy elementy wiedzy ogólnoadministracyjnej i menedżerskiej z określonymi
umiejętnościami zawodowymi. Został on tak skonstruowany, aby miał charakter uniwersalny i odpowiadał najlepszym standardom,
wypracowanym przez uniwersytety europejskie.
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Administracja

Administracja publiczna
Celem studiów na specjalności administracja publiczna jest ugruntowanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych
i prawnych, rozwinięcie umiejętności identyfikacji i analizy oraz rozwiązywania problemów, które mogą pojawić się w pracy zawodowej.
W szczególności specjalność przygotowuje do efektywnej realizacji zadań związanych ze sferą działalności administracji publicznej.
Umożliwia także rozwinięcie praktycznych umiejętności podejmowania samodzielnych, merytorycznych, konstruktywnych i zgodnych
z prawem decyzji oraz działań na rzecz środowisk lokalnych, regionalnych, a także współpracy z instytucjami.
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Administracja publiczna

Administracja skarbowa
Specjalność administracja skarbowa przygotowuje studentów do pracy w organach administracji skarbowej lub w komórkach
administracyjnych dowolnego podmiotu gospodarczego. Absolwent tejże specjalności będzie miał możliwość sprawdzenia się
w środowisku międzynarodowym w związku z polskim członkostwem w UE. Studenci tej specjalności zdobędą wiedzę z zakresu
poboru podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych. Przyswoją wiedzę dotyczącą kontroli celnoskarbowej. Poznają zagadnienia związane z obsługą i wsparciem podatników. Dowiedzą się, jak wypełniać deklaracje podatkowe. Nauczą
się sporządzać opinie w sprawach podatkowych. Nauczą się, jak interpretować Wspólną Taryfę Celną oraz obliczać należności celne
(dług celny) i podatkowe (VAT i akcyza). Dowiedzą się, jak posługiwać się międzynarodowymi regułami handlowymi Incoterms®2010
w kontekście odpraw celnych.
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Administracja

Administracja skarbowa

Administracja usług
społecznych i socjalnych
Specjalność przygotowuje studentów do pracy w organach administracji publicznej zajmujących się pomocą społeczną, edukacją,
ochroną zdrowia, kulturą, nauką, infrastrukturą komunalną, gospodarką mieszkaniowa, sportem, turystyką, mediami publicznymi,
łącznością oraz gospodarowaniem informacjami. Studenci tej specjalności zdobędą wiedzę z zakresu konstytucyjnych praw i wolności
obywatelskich oraz możliwości dochodzenia ich ochrony, systemu świadczeń socjalnych w RP oraz w wybranych krajach UE. Nabędą
wiedzę dotyczącą organizacji i funkcjonowania form i systemów opieki zdrowotnej w Polsce. Zapoznają się ze strukturą systemu pomocy
społecznej, zasadami udzielania świadczeń pomocy społecznej czy obowiązkami osób i rodzin ubiegających się o pomoc społeczną oraz
z programami unijnymi skierowanymi do administracji świadczącej. Poznają problematykę rynku pracy i instytucje rynku pracy.
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E-administracja
Celem studiów jest przygotowanie studentów do zarządzania wiedzą z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w jednostkach
administracji publicznej oraz do prowadzenia przez nich projektów informatycznych w administracji rządowej i jednostkach samorządu
terytorialnego. Celem studiów jest także wyposażenie studentów w umiejętności poznawania nowoczesnych technologii, dzięki temu
będą w stanie podnieść jakość świadczonych usług publicznych. Absolwent tej specjalności będzie wysoko wykwalifikowanym specjalistą
posiadającym umiejętności cenione na współczesnym rynku pracy. Wyróżniać go będzie znajomość prawa z zakresu administracji oraz
praktyczna wiedza i umiejętności dotyczące sporządzania i obiegu dokumentów elektronicznych, procedury pracy w sieci, podpisu
elektronicznego oraz obsługi urządzeń i programów elektronicznych.
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Administracja

E-administracja

Administracja gospodarcza
Celem kształcenia na specjalności Administracja gospodarcza jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry do pracy w działach
administracyjno-gospodarczych, w urzędach niższego i wyższego szczebla oraz w podmiotach gospodarczych. W trakcie studiów w ramach
specjalności Administracja gospodarcza studenci zdobędą gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie szeroko rozumianego zarządzania
finansowego, działalności gospodarczej, prawa handlowego oraz rozwiązywania problemów występujących w powyższych obszarach.
Program specjalności obejmuje m.in. problematykę sytemu polskiego i unijnego prawa finansowego. Absolwent zna podstawowe
instytucje prawa finansowego, potrafi identyfikować zagadnienia i problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także
analizować i stosować przepisy prawa podatkowego, finansowego i gospodarczego. Specjalność umożliwia zdobycie oraz rozwinięcie
kompetencji do realizacji zadań z obszaru szeroko pojętej administracji gospodarczej. Absolwenci specjalności mogą być zatrudnieni
w jednostkach sektora finansów publicznych jako specjaliści ds. finansów w ministerstwach, urzędach centralnych, w urzędach administracji
podatkowej oraz w Urzędach Skarbowych, Urzędach Celnych, Izbach Administracji Skarbowej, podmiotach gospodarczych, instytucjach
finansowych, w ramach sektora publicznego i prywatnego, jak również w bankach i stowarzyszeniach.
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Administracja gospodarcza

Administracja w ochronie zdrowia
Celem kształcenia na specjalności Administracja w ochronie zdrowia jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry do pracy w służbie
zdrowia. Specjalność łączy aspekty prawne oraz administracyjne z ochroną zdrowia oraz prawa medycznego. W trakcie studiów w ramach
specjalności Administracja w ochronie zdrowia studenci zdobędą gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie jak wdrażać nowe systemy
w zakresie ochrony zdrowia, gromadzenia danych czy zarządzania kadrami, jak analizować koszty usług medycznych oraz rozwiązywać
problemy z zakresu ochrony zdrowia. Wiedza prawna pozwoli na sprawne poruszanie się w nowelizacjach ustaw, między innymi
o działalności leczniczej czy o ochronie zdrowia. Student, zdobędzie umiejętności w zakresie finansów oraz identyfikowania środków
finansowych. Obce nie będą mu także zasady współpracy z inwestorami strategicznymi czy bankami. Absolwenci specjalności będą mogli
podjąć pracę w szeroko pojętej ochronie zdrowia publicznego. Mogą to być przychodnie, administracja państwowa, szpitale czyli ośrodki
lecznicze. Będzie mógł podjąć pracę także w niepublicznych sektorach usług oraz w przemyśle farmaceutycznym.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.ahns.pl

OFERTA EDUKACYJNA

Studia licencjackie

Administracja
Administracja w ochronie zdrowia

- 49 -

KRYMINOLOGIA
Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie badania etiologii przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego oraz
diagnozowania trendów przestępczości, przyczyn i różnych przejawów patologii społecznych. Studenci zapoznają się z metodami
wykrywania, zapobiegania i zwalczania przestępczości, a także z zagadnieniami dotyczącymi metod realizacji sprawiedliwości naprawczej
i pomocy dla osób pokrzywdzonych i krzywdzących. Podczas studiów poznają współczesne teorie kryminologiczne i ich oddziaływanie
na społeczną rzeczywistość oraz uczą się wykorzystania zdobyczy nauki we własnej praktyce zawodowej i samorozwoju. Absolwenci
posiadają kompetencje metodologiczne, społeczne, komunikacyjne, diagnostyczne, profilaktyczne i organizacyjne, służące rozwiązywaniu
aktualnych problemów osób wchodzących na drogę przestępstwa i objęcia ich wsparciem. AHNS posiada własne laboratorium
kryminalistyczne, które gwarantuje proces upraktycznienia toku studiów.
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Kryminalistyka

Wykrywanie sprawców przestępstw opiera się nie tylko na prowadzeniu prostych czynności dochodzeniowo-śledczych, ale wymaga
specjalistycznej wiedzy dotyczącej motywów postępowania przestępcy i okoliczności popełnienia czynu zabronionego. Dzięki wzrostowi
znaczenia technik kryminalistycznych, osiągniętemu także wskutek wykorzystania nowych technologii, w tym badań prowadzonych
na cyfrowych poligrafach (potocznie zwanych wykrywaczami kłamstw), wykrywanie przestępstw prawie zawsze związane jest
z przeprowadzeniem szeregu skomplikowanych czynności, ujawniających dowody popełnienia przestępstwa. Studenci tej specjalności
zdobędą umiejętności sprawdzania autentyczności pisma i dokumentów, obróbki danych z monitoringu, badania śladów biologicznych
zebranych na miejscu przestępstwa, prowadzenia badań daktyloskopijnych. Będą potrafili dokonać oceny zebranych dowodów
przestępstwa. Uzyskają również przygotowanie w zakresie kryminalistycznej rekonstrukcji wypadków drogowych, pożarów itp.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:
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Kryminologia

Kryminalistyka

Kryminologia sądowo-penitencjarna

Studia na tej specjalności przygotowują specjalistów w zakresie optymalizacji działań resocjalizacyjnych w warunkach izolacji więziennej,
readaptacji społecznej więźniów i pomocy postpenitencjarnej, a także pomocy ofiarom przestępstw. Studenci poznają strukturę
i funkcjonowanie sądów powszechnych oraz uprawnienia, obowiązki i metody pracy kuratorów zawodowych (rodzinnych i dla dorosłych)
oraz kuratorów społecznych. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy w służbach mundurowych, w szczególności
służbie więziennej, a także w policji, straży granicznej, służbie celnej, straży miejskiej oraz placówkach prewencyjnych, a także w szeroko
pojętym wymiarze sprawiedliwości i administracji: sądownictwie, prokuraturze, starostwach powiatowych (Powiatowe Centra Pomocy
Rodzinie, Centra Interwencji Kryzysowej)
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Prewencja przestępczości
i polityka socjalna

Celem tej specjalności jest przygotowanie studentów do pracy na rzecz jednostek i grup społecznych potrzebujących ochrony, działań
zapobiegawczych przeciwdziałających niedostosowaniu społecznemu, wymagających wsparcia profilaktycznego, terapeutycznego,
czy resocjalizacyjnego. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności praktyczne, pozwalające rozpoznawać czynniki stwarzające ryzyko
wystąpienia zjawiska patologii społecznej, sytuacji kryzysowej oraz podjąć właściwie działania prewencyjne i interwencyjne. Mogą podjąć
pracę w służbach mundurowych m.in. w instytucjach organów ścigania (zakładach karnych, aresztach śledczych, wydziałach prewencyjnych
policji) i jednostkach resortu sprawiedliwości (sądach, ośrodkach interwencji kryzysowej), w straży miejskiej oraz organizacjach
pozarządowych mających w swoich celach statutowych przeciwdziałanie patologiom społecznym (fundacje i stowarzyszenia).
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Psychokryminologia

Specjalność ma charakter interdyscyplinarny i łączy wiedzę i umiejętności z zakresu, m.in. psychologii, kryminalistyki, kryminologii,
socjologii i prawa. Studia te pozwalają poznać przyczyny, dla których ludzie popełniają przestępstwa, a także sposoby zapobiegania
powrotowi do przestępstwa osób skazanych. Jednocześnie studenci poznają psychologiczne i społeczne aspekty funkcjonowania ofiar
przestępstw oraz sposoby udzielania psychologicznej i prawnej pomocy pokrzywdzonym. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie
studiowania są pożądane w takich podmiotach gospodarczych i instytucjach, jak: służby mundurowe, w szczególności policja, służba
więzienna, itp., instytucje pomocy społecznej (np. ośrodki pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, centra pomocy rodzinie),
instytucje związane z wymiarem sprawiedliwości, np. zespoły kuratorskiej służby sądowej (w charakterze kuratora społecznego), czy też
w charakterze mediatora sądowego, instytucje udzielające pomocy dzieciom i młodzieży, zagrożonej lub doświadczającej niedostosowania
społecznego (np. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, ośrodki socjoterapii), sektor ochrony osób i mienia.
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Profilowanie kryminalne
nieznanych sprawców przestępstw

Studia w specjalności Profilowanie kryminalne nieznanych sprawców stwarzają możliwość poznania metod i technik typowania sylwetki
nieznanego przestępcy, w oparciu o analizę danych pochodzących z miejsca zbrodni, cech ofiary oraz wiedzy na temat podobnych,
wcześniej popełnionych przestępstw. Dają studentom szansę szerszego spojrzenia od strony psychologicznej na motywy popełnianych
przestępstw.
Specjalność Profilowanie kryminalne nieznanych sprawców adresowana jest do osób zainteresowanych zgłębianiem wiedzy z zakresu
terminologii, procedur i strategii rozwiązywania problemów związanych z ustalaniem sprawców przestępstw oraz metod profilowania
nieznanego sprawcy i poznawania jego charakterystyki psychofizycznej.
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STUDIA INŻYNIERSKIE
W odróżnieniu od studiów licencjackich, studia inżynierskie dają więcej wiedzy specjalistycznej i praktyczniej przygotowują do podjęcia
pracy w zawodzie. Studia inżynierskie są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów branży IT.
Studia inżynierskie I stopnia są studiami technicznymi i trwają 7 semestrów, czyli 3,5 roku. Kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.
Absolwenci otrzymują dyplom dokumentujący uzyskanie wyższego wykształcenia zawodowego, pozwalający na kontynuację nauki na
studiach uzupełniających magisterskich.
Program studiów inżynierskich Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu dla kierunku informatyka uwzględnia wymagania
standardów kształcenia Ministra Edukacji i Nauki, zalecenia standardów akredytacji Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Państwowej
Komisji Akredytacyjnej.
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną i uzyskały pozytywny wynik z egzaminu
maturalnego. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów.
Na kierunku informatyka specjalistyczne wykłady i ćwiczenia oraz nowoczesne laboratoria komputerowe prowadzone są przez
zewnętrznych praktyków z dziedziny IT. Program studiów konsultowany jest z partnerami biznesowymi kierunku pod kątem ich potrzeb.

Studia inżynierskie:
– Informatyka

CERTYFIKATY JĘZYKOWE
I INFORMATYCZNE
W RADOMIU

W toku studiów przedmioty i seminaria podzielone
są na trzy części:
I grupa – przedmioty podstawowe i kształcenia
ogólnego,
II grupa – przedmioty kierunkowe,
III grupa – przedmioty specjalnościowe.

AHNS umożliwia uzyskanie
prestiżowych
certyfikatów z zakresu informatyki
(m.in. ECDL) i języków obcych (m.in.
TOEIC, TOEFL). Certyfikaty zdobyte
w AHNS honorowane są przez
pracodawców na całym świecie!

Studenci AHNS mają możliwość pogłębiania wiedzy
z obszaru IT w Kole Młodych Informatyków.
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INFORMATYKA
Informatyka to dziedzina, która rozwija się dynamicznie, stwarzając wciąż nowe wyzwania i szanse rozwoju. Większość zawodów wymaga
choćby podstawowej wiedzy informatycznej. Co czwarte nowe miejsce pracy w krajach Unii Europejskiej tworzone jest w obszarze
telekomunikacji, Internetu, technologii informacyjnych i informatyki. Kształcenie na kierunku informatyka obejmuje wiedzę ogólną
i specjalistyczną oraz kształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie programów i systemów informatycznych. Program studiów
opracowany jest tak, aby student zdobył umiejętności: m.in. budowy i eksploatacji elementów składowych systemów informatycznych
zgodnie z wymaganiami rynku, administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi, tworzenia i zarządzania serwisami
internetowymi oraz zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi. Zajęcia prowadzone przez specjalistów z dużym doświadczeniem
praktycznym opierają się na poglądowych metodach wykładu oraz o zajęcia laboratoryjne przy użyciu nowoczesnego sprzętu
i oprogramowania.
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Grafika komputerowa
i techniki multimedialne

Grafika komputerowa i multimedia są działami informatyki, niezbędnymi w dzisiejszym świecie do tworzenia materiałów, które są
przeznaczone do drukowania lub prezentacji wizualnych. Wizualizacje te można tworzyć od podstaw lub z wykorzystaniem zdjęć, ilustracji
zdigitalizowanych za pomocą skanera, aparatu cyfrowego, lub kamery cyfrowej. Celem studiów jest zapoznanie studenta z modelowaniem
grafiki 2D i 3D, obsługą programów 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. Dodatkowo program studiów obejmuje programowanie grafiki 2D i 3D oraz animacji
w środowiskach graficznych, a także wykorzystanie grafiki w komputerowym wspomaganiu projektowania oraz w symulacji procesów
montażowych.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:
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Informatyka

Grafika komputerowa i techniki
multimedialne

Sieciowe systemy informatyczne
Specjalność ta ukierunkowana jest na wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie rozwiązywania problemów technicznych
związanych z projektowaniem, budowaniem i administrowaniem sieci komputerowych. Student pozna podstawy serwerów sieciowych,
a także metody transmisji danych z użyciem mediów przewodowych i bezprzewodowych, przyswoi wiedzę z zakresu konfigurowania
i zarządzania serwerami sieciowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa dla stworzonych przez siebie sieci komputerowych. Po ukończeniu
tej specjalności student przygotowany zostanie do podjęcia pracy jako projektant i administrator systemów komputerowych oraz sieci,
programista, operator lub serwisant systemów informatycznych.
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Sieciowe systemy informatyczne

Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Specjalność adresowana jest do kandydatów zainteresowanych zgłębianiem wiedzy w obszarze zagrożeń występujących
w sieciach teleinformatycznych, ataków sieciowych oraz umiejętności organizacji, budowy i wykorzystania systemów
cyberbezpieczeństwa, ochrony poufności i integralności danych we współczesnych bazach danych, w szczególności
w transakcyjnych i statystycznych bazach danych. Absolwenci tej specjalności będą potrafili zapewniać ciągłość działania systemu
bazy danych oraz bezpieczeństwo procesów informacyjnych wykorzystujących niekompletne internetowe bazy danych. Będą
gotowi do pracy w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa, zarówno w organizacjach sektora publicznego,
w tym w rządowej i samorządowej administracji publicznej, czy też w organizacjach pozarządowych i międzynarodowych, również
sektora prywatnego, jako doradcy, specjaliści, inspektorzy, projektanci systemów bezpieczeństwa i menedżerowie posiadający fachową
wiedzę w tej dziedzinie.
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Programowanie na
urządzenia mobilne

Urządzenia mobilne stały się częścią naszego życia, a otaczający nas świat staje się światem mobilnym. W zawodach związanych
z nowoczesnymi technologiami istotne miejsce zajmowały zawsze kompetencje w zakresie programowania. Rynek klasycznych rozwiązań
programistycznych jest już bardzo rozwinięty. Obecnie pojawiają się nowe obszary rynku usług programistycznych związane
z dynamicznym rozwojem technologii mobilnych w zakresie sprzętu, systemów operacyjnych i infrastruktury sieciowej. Nieliczne uczelnie
prowadzące kierunek informatyka mają w swojej ofercie dydaktycznej obszary związane z technologiami mobilnymi, dlatego wychodzimy
naprzeciw oczekiwaniom rynku, otwierając nową specjalność na kierunku informatyka. Jest ona związana z programowaniem urządzeń
mobilnych. Wybierając tę dziedzinę, student będzie specjalizował się w tworzeniu oprogramowania oraz dostarczaniu usług mobilnych.
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Technologie IoT – Internet Rzeczy
Technologia IoT (Internet of Things) jest jedną z kluczowych gałęzi rozwoju technologicznego opartą na koncepcji sieci połączonych ze
sobą „inteligentnych” urządzeń. Obecnie w ramach Internetu Rzeczy na całym świecie współpracuje ze sobą ponad 20 miliardów urządzeń.
Urządzenia te nieustannie wymieniają się informacjami, aby móc zaoferować nam szerszą funkcjonalność i bardziej intuicyjną obsługę.
Dzięki Internetowi Rzeczy jesteśmy w stanie budować wygodniejszy świat. Urządzenia IoT zwiększają nasze bezpieczeństwo i wygodę,
odciążając nas.
Podczas studiów w specjalności Technologie IoT - Internet Rzeczy studenci nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania
nowoczesnych technologii z zakresu Internetu rzeczy (IoT) umożliwiających komunikację między ludźmi i urządzeniami oraz pomiędzy
urządzeniami.
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Bazy danych
i inżynieria danych
Specjalność proponowana z myślą o tych studentach, którzy korzystając z umiejętności programistycznych chcą swoją wiedzę
wykorzystać w procesach przetwarzania i analizy danych oraz w ramach dynamicznie rozwijającego się nurtu określanego jako Data
Science. Studenci tej specjalności zdobędą wszechstronną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie zaawansowanych
narzędzi przetwarzania i analizy danych, hurtowni danych, systemów klasy Business Intelligence oraz integracji i analityki danych.
Nabędą również umiejętności programowania i posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem służącym pozyskiwaniu, integracji
i przetwarzaniu danych oraz pozyskiwaniu i wizualizacji wiedzy ukrytej w danych. Absolwent tej specjalności może z powodzeniem zostać
zatrudniony w dowolnej firmie wytwarzającej oprogramowanie, jak i w przedsiębiorstwie każdego typu na stanowiskach informatycznych
i analitycznych, które specjalizują się w dostarczaniu oprogramowania biznesowego, jako administratorzy systemów informatycznych
oraz jako analitycy w firmach, które wykorzystują posiadane dane do analizy prowadzonej działalności.
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Bazy danych i inżynieria danych

Programowanie aplikacji
internetowych (PAI)
Specjalność ta umożliwia uzyskanie wiedzy i umiejętności pisania nowoczesnych aplikacji/serwisów internetowych nie tylko
z uwzględnieniem wizualnej formy serwisu WWW, ale przede wszystkim back-endu, czyli logiki biznesowej. Jest dedykowana do studentów,
którzy chcą nabyć praktyczne umiejętności pisania aplikacji. Absolwent powinien być wszechstronnie przygotowany do podjęcia pracy
jako programista aplikacji internetowych i legitymować się szeroką wiedzą w zakresie możliwości zastosowania najpopularniejszych
technologii w realizacji tej klasy systemów, ich zalet oraz ograniczeń. Obszar poruszanych zagadnień jest zgodny z oczekiwaniami
obecnego rynku pracy branży IT. Osoba kończąca specjalność uzyskuje podstawy do podjęcia pracy w sektorze developerskim aplikacji
,,www”. Jest ona ukierunkowana na tworzenie/modyfikację „silników do aplikacji” i zdobywa umiejętności pozwalające na konserwację
i administrację eksploatowanych aplikacji.
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Programowanie gier komputerowych
Wykorzystanie zaawansowanej grafiki 3D, bogactwo kolorów i animacji powodują gwałtowny wzrost zapotrzebowania rynku pracy na
specjalistów w zakresie programowania gier komputerowych. Według raportów, wartość rynku gier i mediów interaktywnych wynosi
około 150 miliardów dolarów i przewiduje się dalszy wzrost. Oprócz technicznych umiejętności - kodowanie i programowanie gier,
bardzo ważna jest logika ich projektowania. Umiejętność projektowania gier może mieć zastosowanie nie tylko w branży rozrywkowej.
Podobne techniki wykorzystywane mogą być również w projektowaniu materiałów szkoleniowych, projektach edukacyjnych, działaniach
marketingowych i promocyjnych. Tworzenie gier, to bez wątpienia dochodowe zajęcie i coraz więcej, nawet tych niezbyt doświadczonych
programistów, próbuje w tej branży swoich sił.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:
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STUDIA MAGISTERSKIE
Studia drugiego stopnia mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności
zapewniających przyszłym absolwentom osiągnięcie sukcesu na rynku pracy.
Program studiów posiada charakter uniwersytecki zgodny z wymogami
nowoczesnego szkolnictwa w dobie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Studia magisterskie trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się obroną pracy
magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego: magistra. Tytuł ten uprawnia
do wykonywania poszczególnych profesji oraz do podjęcia studiów III stopnia
– doktoranckich.

Aktualnie, w myśl obowiązujących przepisów, studia pierwszego
i drugiego stopnia mają charakter autonomiczny. W praktyce oznacza to
możliwość kontynuowania studiów również na kierunku pokrewnym jak
i niepokrewnym do ukończonych studiów pierwszego stopnia. Jest to
wynikiem dostosowanie zasad kształcenia na studiach wyższych w Polsce
do standardów obowiązujących w Europie od wielu lat. Zwiększa to szanse
zawodowe absolwentów jak również otwiera przed nimi nowe horyzonty
intelektualne.

Studia magisterskie (II stopnia) :
- Administracja
- Pedagogika
- Bezpieczeństwo Wewnętrzne
- Kryminologia
- Psychologia
- Zarządzanie

POMOC MATERIALNA

Studenci AHNS otrzymują rocznie
ponad 4 000 000 złotych pomocy
materialnej. Co trzeci student
AHNS korzysta ze stypendiów,
a wielu studiuje za darmo!
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PEDAGOGIKA
Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika jest zdobycie wiedzy o możliwościach i ograniczeniach
poznania naukowego, zasadach tworzenia teorii edukacyjnych i ich oddziaływania na społeczną rzeczywistość oraz korzyściach
płynących ze swobodnego posługiwania się teoriami pedagogicznymi we własnej praktyce zawodowej. Absolwenci nabędą kompetencje
metodologiczne, społeczne, komunikacyjne, diagnostyczne, profilaktyczne i organizacyjne. Posłużą one do rozwiązywania aktualnych
problemów osób edukowanych i edukujących się, objętych wsparciem. Program studiów, oprócz przedmiotów specjalnościowych,
zawiera przedmioty ogólnopedagogiczne, psychologiczne oraz socjologiczne niezbędne do zrozumienia społeczno-kulturowego
kontekstu kształcenia wychowania.
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Pedagogika opiekuńczo wychowawcza z pomocą rodzinie
Absolwenci specjalności Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z pomocą rodzinie będą potrafili identyfikować potrzeby opiekuńcze
i wychowawcze w rodzinie. Osoby kończące tą specjalność będą potrafiły trafnie diagnozować potrzeby rodzin i dzieci. Trafna diagnoza
i identyfikacja obszarów wymagających wsparcia, stanie się płaszczyzną działań dla pedagoga wymienionej specjalności. Absolwenci znajdą
pracę jako wychowawcy w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, jako wychowawcy w świetlicach środowiskowych, w ośrodkach
pracy z dziećmi i rodziną, w instytucjach pomocy społecznej. Pedagodzy tej specjalności będą mogli pracować w gminnych zespołach
interdyscyplinarnych, fundacjach i stowarzyszeniach wspierających rodziny w kryzysie. Osoby kończące studia na tej specjalności będą
przygotowane do pracy w ośrodkach interwencji kryzysowej, internatach, bursach, schroniskach młodzieżowych, poradniach rodzinnych,
szkołach i placówkach pracy z rodziną.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:
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Pedagogika

Pedagogika opiekuńczo wychowawcza z pomocą rodzinie

Animacja społeczno-kulturalna
Studia na tej specjalności opierają się na wykorzystaniu kultury w edukacji. Specjaliści wybranych dziedzin kultury, uczy wrażliwości na
piękno, artyzm, bogactwo bodźców docierających do człowieka. Specjalność o charakterze praktycznym, pozwala zapewnić holistyczną
edukację uwzględniającą wieloczynnikowy wpływ świata i kultury na człowieka. Obecnie obserwuje się wciąż rosnące zapotrzebowanie
rynku pracy na specjalistów z tego obszaru. Animacja społeczno-kulturalna to specjalność o interdyscyplinarnym charakterze. Studenci
otrzymują gruntowne wykształcenie ze szczególnym uwzględnieniem aspektów historycznych i kulturowych. Studenci zdobędą wiedzę
i umiejętności z zakresu wykorzystania praktycznych metod pedagogicznych umożliwiających rozpoczęcie aktywności zawodowych
i artystycznych. Studenci wzbogacą i rozwiną także umiejętności diagnozowania potrzeb i problemów ludzkich poprzez aktywizację
społeczną i kulturalną. Proces kształcenia akcentuje również praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się
warsztatem diagnostycznym, wzbogacania wiedzy i kompetencji w zakresie tworzenia własnego warsztatu metodycznego do pracy, jako
animator kultury
ZOBACZ WIĘCEJ NA:
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Interwencja kryzysowa
Zawód pedagoga coraz częściej nie jest kojarzony ze szkołą i z edukacją w klasie szkolnej. Cechą nowoczesnych środowisk edukacyjnych,
jest, bowiem ich otwartość społeczna i integracja usług edukacyjnych wokół innych podmiotów niż szkoła. Bez wątpienia przyszłość
zawodu pedagoga wiąże się z dynamicznym rozwojem innych środowisk edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych z dominującą
rolą pedagoga. Nowoczesny i profesjonalny pedagog na miarę XXI wieku, to szkoła otwarta na aktualne problemy społeczne. Do
takich problemów należy dzisiaj, obszar uzależnień, przemoc w rodzinie, nieumiejętność radzenia sobie z wymogami rynku pracy,
brak umiejętności postępowania z osobami niepełnosprawnymi, brak sensu życia, depresyjność, stany lękowe prowadzące do kryzysu
w rodzinach. Celem kształcenia na specjalności Pedagogika szkolna z interwencją kryzysową jest przygotowanie profesjonalnych
kadr pedagogów szkolnych i pozaszkolnych realizujących zadania edukacyjne i wychowawcze posługując się nowoczesną metodyką
i technologią cyfrową.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:
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Pedagogika

Interwencja kryzysowa

Pedagogika wspierająca uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Celem specjalności jest wyposażenie studentów w umiejętności profesjonalnego organizowania wczesnej, kompleksowej i systematycznej
pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem; dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom w nabywaniu przez nich
umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania; przygotowanie
studenta do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci o zaburzonym rozwoju psychoruchowym i społecznym. Podczas
zajęć student poznaje warunki organizowania i realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, rozumianego jako wielospecjalistyczne,
kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację
dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
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Pedagogika wspierająca uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Profilaktyka społeczna z resocjalizacją
Celem studiów jest przygotowanie do pracy w placówkach resocjalizacyjnych, pracy z młodocianymi i dorosłymi przestępcami,
rodzinami dysfunkcyjnymi, osobami uzależnionymi i niedostosowanymi oraz wykluczonymi społecznie. Student nabędzie umiejętności
diagnozowania zjawisk patologii społecznej, pozna metody, techniki i środki interwencji socjalnej oraz narzędzia realizacji profilaktycznoprewencyjnych programów środowiskowych. Otrzyma przygotowanie do bezpośredniej pracy w środowiskach wymagających wsparcia
pedagogicznego. Pozna zasady poradnictwa pedagogicznego i rozwiązania prawne w dziedzinie resocjalizacji. Nabędzie umiejętności
nawiązywania, organizowania i podtrzymywania współpracy międzynarodowej z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:
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Pedagogika społeczna
z profilaktyką uzależnień
Celem studiów na specjalności Pedagogika społeczna z profilaktyką uzależnień, jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami
osobowościowymi i determinantami społecznymi mającymi wpływ na sięganie przez człowieka po substancje uzależniające oraz
wchodzenie w uzależnienia behawioralne. Ukończenie studiów pozwoli na zdobycie nowoczesnej wiedzy w zakresie fizjologicznych,
psychologicznych, społecznych i pedagogicznych determinantów uzależnień. Studenci tej specjalności zyskają umiejętności w zakresie
diagnozowania i opisu sygnałów powstającego uzależnienia oraz objawy psychofizyczne zażycia substancji psychoaktywnych. Podczas
studiów poruszane są zagadnienia związane z uzależnieniem od Internetu, telefonu, gier hazardowych oraz innych współczesnych form
uzależnień. Konstrukcja programu studiów oparta na profilu praktycznym pozwala spojrzeć na problematykę uzależnień z perspektywy
pedagoga społecznego, polityka społecznego oraz specjalisty w zakresie profilaktyki społecznej.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:
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Informatyka i edukacja informatyczna

Celem studiów na specjalności, Informatyka i edukacja informatyczna, jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami nowoczesnego
środowiska dydaktycznego w przestrzeni szkolnej i pozaszkolnych formach kształcenia dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Realizacja
programu w ramach specjalności pozwoli przygotować się do nauczania Informatyki we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych
(z wyłączeniem placówek, w których zatrudnienie, regulowane jest odrębnymi przepisami). Ukończenie studiów II stopnia, uzupełnione
uzyskaniem kwalifikacji nauczycielskich, pozwoli na zdobycie nowoczesnej wiedzy w zakresie dydaktyki informatyki i posługiwania
się w nauczaniu nowoczesnymi technologiami i środkami metodyki cyfrowej. Podczas studiów poruszane są zagadnienia związane
z wykorzystaniem Internetu, jako narzędzia edukacji i przestrzeni wychowawczej. Absolwenci specjalności będą przygotowani do podjęcia
pracy, jako nauczyciele informatyki we wszystkich typach szkół. Po ukończeniu studiów na tej specjalności można znaleźć zatrudnienie
w placówkach oświatowych, pracowniach komputerowych, świetlicach, punktach dostępu do platform zdalnego nauczania. Dzięki
kompetencjom miękkim zdobytym w trakcie studiów, ich absolwenci mogą podjąć pracę w organizacjach pozarządowych świadczących
usługi edukacyjne z wykorzystaniem platform zdalnego nauczania. Ukończenie studiów pozwoli również podjąć pracę w sektorze usług
informatycznych, w których umiejętności wychowawcze i kompetencje pedagogiczne pozwolą na budowanie dobrych relacji w zespole
pracowników i kontrahentów.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:
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BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Celem kształcenia studentów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jest przekazanie pogłębionej wiedzy i umiejętności w zakresie
przewidywania zagrożeń, metod zapobiegania naruszeniom oraz analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
podejmowania decyzji w warunkach zagrożenia, organizacji działań zbiorowych w sytuacjach wyjątkowych, zarządzania w sytuacjach
kryzysowych, które zostały wywołane przez klęski żywiołowe, katastrofy, awarie, ataki terrorystyczne. Podczas studiów studenci zdobywają
wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych ważnych dla problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego w różnych jego aspektach,
analizowania zjawisk i rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem państwa w skali globalnej, państwowej, regionalnej
i lokalnej
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Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Bezpieczeństwo publiczne
Dwuletnie studia drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność bezpieczeństwo publiczne przygotowują
absolwentów do pracy i służby w różnego rodzaju służbach mundurowych takich jak Policja czy też siły zbrojne, jak również w centrach
zarządzania kryzysowego, jednostkach samorządu terytorialnego zajmujących się bezpieczeństwem obywateli czy też prywatnych
firmach zajmujących się organizowaniem bezpieczeństwa. Zajęcia prowadzone w formie umożliwiającej aktywny udział studentów
pozwalają zdobyć gruntowną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania bezpieczeństwem publicznym,
prawnych aspektów bezpieczeństwa publicznego, psychologii w sytuacjach kryzysowych czy też systemu bezpieczeństwa europejskiego.
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Służby specjalne i policyjne
Studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność Służby specjalne i policyjne dedykowana jest funkcjonariuszom
służb mundurowych i sił zbrojnych jak również osobom, które chcą związać swoje przyszłe życie ze służbami specjalnymi i/lub Policją.
Niezwykle urozmaicony program oferowanej specjalności pozwoli jej studentom zdobyć gruntowną wiedzę teoretyczną i umiejętności
praktyczne w zakresie umiejscowienia służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa, ustroju służb wywiadowczych,
kontrwywiadowczych i policyjnych, roli służb specjalnych w walce z przestępczością zorganizowaną a także w zakresie analiz kryminalnych.
Niewątpliwym atutem oferowanej specjalność jest wysoko wyspecjalizowana kadra dydaktyczna składająca się z najwyższej klasy
specjalistów praktyków, będących czynnymi funkcjonariuszami służb specjalnych i Policji.
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Bezpieczeństwo portów lotniczych

Lotnictwo jest nieustannie rozwijającą się gałęzią transportu. Wiąże się to zarówno z dynamicznym rozwojem portów lotniczych jak
również ze wzrostem obserwowanych zagrożeń i nieustanną koniecznością usprawniania procedur bezpieczeństwa i podnoszenia wiedzy
i umiejętności pracowników lotnisk. Dwuletnie studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność bezpieczeństwo
portów lotniczych przygotowują absolwentów do pracy w portach lotniczych dając im niezbędną wiedzę w zakresie infrastruktury portu
lotniczego, prawa lotniczego, zarządzania bezpieczeństwem portu lotniczego jak również zagrożeń bezpieczeństwa w lotnictwie. Zajęcia
prowadzone w formie umożliwiającej aktywny udział studentów pozwalają nie tylko zdobywać odpowiednią wiedzę teoretyczną ale
również niezbędne umiejętności i kompetencje praktyczne.
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Kryminologia i Kryminalistyka
Celem studiów w tej specjalności jest poszerzenie wiedzy o przestępstwach, uwarunkowaniach działań przestępczych, ofiarach i sprawcach,
technikach dochodzeniowo-śledczych, a także zgłębienie metod, technik i narzędzi służących do ujawniania, utrwalania i zabezpieczania
śladów kryminalistycznych. Studenci poznają także czynności operacyjno-rozpoznawcze, wybrane ekspertyzy kryminalistyczne, w tym
również niekonwencjonalne metody śledcze. Absolwenci specjalności kryminologia i kryminalistyka będą merytorycznie i praktycznie
przygotowani do pracy w sektorze społeczno-politycznym, służbach mundurowych (Policja. Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna,
Służba Celno-Skarbowa), dochodzeniowo – śledczych w strukturach wymiaru sprawiedliwości, więziennictwie oraz w podmiotach
rządowych i samorządowych zajmujących się bezpieczeństwem, agencjach ochrony i bezpieczeństwa.
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Cyberbezpieczeństwo
Specjalność cyberbezpieczeństwo przygotowuje studentów w zakresie przedsięwzięć organizacyjno-prawnych, technicznych i fizycznych
mających na celu zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania cyberprzestrzeni RP wraz ze stanowiącą jej komponent publiczną
i prywatną teleinformatyczną infrastrukturą krytyczną oraz bezpieczeństwa przetwarzanych w niej zasobów informacyjnych. Absolwenci
są gotowi do pracy w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa oraz dziedzin pokrewnych, zarówno w organizacjach
sektora publicznego, w tym w administracji rządowej świadczącej usługi kluczowe i samorządowej, jak i w organizacjach pozarządowych
i międzynarodowych, także sektora prywatnego, jako różnego rodzaju doradcy, specjaliści, inspektorzy, systemów bezpieczeństwa
i menedżerowie posiadający fachową i ekspercką wiedzę w zakresie osiągania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów
informacyjnych służących do świadczenia usług cyfrowych.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:
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Obronność państwa

Studia w specjalności Obronność państwa obejmują wiedzę i umiejętności praktyczne z obszaru nauk o zarządzaniu, obronności,
bezpieczeństwa i nauk pokrewnych. Pomagają zrozumieć mechanizmy i procesy kształtujące gotowość państwa do podjęcia działań
obronnych, zarówno w ujęciu militarnym, jak i pozamilitarnym w aspekcie: politycznym ekonomicznym, społeczno-kulturowym,
ekologicznym, itp. Podczas studiów studenci nabywają umiejętności prognozowania zagrożeń i budowania systemu bezpieczeństwa
państwa - organizacji i zarządzania potencjałem obronnym, realizowania zadań obronnych na różnych poziomach kierowania państwem,
kreowania polityki obronnej w wymiarze narodowym i sojuszniczym.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.ahns.pl

OFERTA EDUKACYJNA

Studia magisterskie

Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Obronność państwa

- 67 -

KRYMINOLOGIA

*kierunek
w przygotowaniu

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu kryminologii i nauk jej pokrewnych w obszarze przeciwdziałania
zjawisku przestępczości oraz patologii w życiu społecznym i działalności gospodarczej. Studia dają możliwość uzyskania poszerzonej
wiedzy o metodach i narzędziach badawczych związanych ze strategią, taktyką i technikami kryminologicznymi, pozwalającymi opisywać
różne rodzaje przestępczości oraz kryminalistycznymi wykorzystywanymi do wykrywania i zwalczania poszczególnych rodzajów
przestępstw. W uczelnianym laboratorium kryminalistycznym oraz podczas praktyk zawodowych studenci zapoznają się z wybranymi
technikami kryminalistycznymi m. in.: daktyloskopia, grafologia, fonoskopia, traseologia, mechanoskopia, badania mikrośladów, fotografia
kryminalistyczna, itp. Absolwenci mogą podjąć pracę i służbę w Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Celnej, w służbach
karno-skarbowych, instytucjach zajmujących się ofiarami przestępstw oraz bezpieczeństwem wewnętrznym.
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Kryminologia

Przestępczość Gospodarcza i Korupcja
W ramach specjalności studenci zapoznają się z nowoczesnymi metodami wykrywania i zapobiegania nadużyciom gospodarczym, takim
jak pranie brudnych pieniędzy, nadużycia w przetargach, fałszowanie danych finansowych, manipulacje księgowe, nadużycia związane
z niewypłacalnością, przestępstwa podatkowe, itp. Podczas zajęć studenci poznają akty prawne z zakresu prawa karnego, skarbowego
oraz prawa gospodarczego, regulacje i metody wykrywania oszustw i nadużyć gospodarczych, prowadzenia dochodzeń, gromadzenia
dowodów oraz zasad ich dokumentowania. Absolwenci mogą podjąć pracę w służbach karno-skarbowych, urzędach skarbowych,
wydziałach Policji do walki z przestępczością gospodarczą oraz wydziałach Policji do spraw walki z korupcją, Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym, itp.
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Cyberprzestępczość
Studenci zapoznają się z rozwiązaniami prawnymi i instytucjonalnymi dotyczącymi cyberprzestępczości oraz zdobędą wiedzę i umiejętności
z zakresu zwalczania oraz zapobiegania przestępczości w cyberprzestrzeni. Poznają zagadnienia dotyczące odpowiedzialności karnej
związanej z przestępstwami i wykroczeniami popełnianymi w sieci oraz wybrane rodzaje przestępstw odnoszących się do danych,
komputerów i sieci Internet tj.: przestępstw przeciwko poufności, integralności i dostępności danych informatycznych oraz systemów
obejmujących m.in.: nielegalny dostęp, nielegalne przechwytywanie danych, naruszenie integralności systemu oraz przestępstwa
komputerowe obejmujące fałszerstwo i oszustwo komputerowe. Ponadto zdobędą wiedzę na temat przestępstw związanych
z naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych oraz czynów zabronionych ze względu na charakter zawartych informacji,
w tym: przestępstw związanych z pornografią dziecięcą i rozpowszechnianie materiałów o treściach rasistowskich i ksenofobicznych.
W ramach specjalności zdobędą umiejętności posługiwania się wybranymi metodami, technikami i narzędziami wykrywania przestępstw
internetowych. Absolwenci mogą podjąć pracę w CBA, ABW, Policji, urzędach administracji publicznej i skarbowej, firmach ochroniarskich
i detektywistycznych.
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Kryminologia

Cyberprzestępczość

Prewencja kryminalna
i profilaktyka
kryminalistyczna
Celem specjalności jest pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu prewencji i profilaktyki zapobiegania przestępczości oraz
rozpoznawania czynników zwiększających ryzyko wystąpienia różnorodnych zagrożeń kryminalnych i patologii społecznych. Studenci,
w zależności od wykorzystywanych narzędzi, analizują czynniki kryminogenne, rozpoznają środowiska patologiczne i zagrożone patologią
oraz opracowują działania prewencyjne i profilaktyczne. Poznają psychologiczne aspekty przestępstw i zjawiska przestępczości oraz pracę
profilerów, w tym metody profilowania nieznanego sprawcy i poznawania jego charakterystyki psychologicznej.
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PSYCHOLOGIA
Celem kształcenia jest dostarczenie studentom wiedzy z zakresu metodologii badań psychologicznych, psychometrii stosowanej,
mechanizmów zachowań, psychoterapii, psychoprofilaktyki, metod udzielania pomocy psychologicznej, konstruowania metod diagnostyki
psychologicznej. Ze względu na praktyczny profil studiów niezwykle ważne jest kształtowanie u studentów praktycznych umiejętności
obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk społecznych oraz wykorzystania wiedzy w praktyce, czyli wykształcenie umiejętności stosowania
narzędzi diagnozy psychologicznej, podejmowania skutecznej interwencji, doradztwa i pomocy psychologicznej w wybranych przez
studentów specjalnościach.
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Psychologia

Psychologia kliniczno-sądowa
Celem studiów na specjalności psychologia kliniczno - sądowa jest przekazanie studentom gruntownej wiedzy w zakresie rozpoznawania
i zapobiegania różnorodnym zaburzeniom psychicznym zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym. Studenci zapoznają się
z uwarunkowaniami wielu chorób psychicznych, ich mechanizmami oraz diagnostyką. Studenci poznając szerokie konteksty chorób
psychicznych poznają również podstawy funkcjonowania człowieka w wymiarze psychospołecznym Praktyczny wymiar studiów na tej
specjalności przygotowuje do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie, podsądnymi i skazanymi na karę pozbawienia wolności lub
poddanych resocjalizacji w warunkach wolnościowych.
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Psychologia

Psychologia kliniczno-sądowa

Psychologia biznesu
i zarządzania

Współczesny rynek usług biznesowych, sektor pracy i przedsiębiorczości wymaga od kadry zarządzającej wielu kluczowych kompetencji
dotyczących funkcjonowania człowieka relacji z klientem, podejmowania decyzji, systemów motywowania, wsparcia w sytuacjach
kryzysowych. Trudno sobie wyobrazić właściwe funkcjonowanie nowoczesnej kadry zarządzającej bez znajomości psychologii,
umiejętności posługiwania się mechanizmami wpływu społecznego, kompetencji w zakresie psychologii relacji. Studenci tej specjalności
uzyskują wiedzę w zakresie kreatywności, twórczego i przedsiębiorczego myślenia, umiejętność wychodzenia ponad schematy
myślowe i ograniczenia osobowościowe. Celem zajęć jest ukształtowanie kompetencji zarządzania zespołem poprzez umiejętne relacje
interpersonalne posługiwanie się komunikacją bez barier w procesie rekrutacji, negocjacji i rozwiązywania konfliktów.
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Psychologia biznesu i zarządzania

Psychologia szkolno-wychowawcza
Program kształcenia na specjalności psychologia szkolno - wychowawcza skoncentrowany jest na problematyce rozwoju dzieci i młodzieży
widzianym w perspektywie wychowania, jego celów i strategii. Wychowanie, jako integralny element włączania człowieka w życie
społeczne odwołuje się w psychologii do podstawowych różnic indywidualnych, emocjonalnych obszarów jego funkcjonowania, barier
rozwojowych, ograniczeń wychowawczych i perspektyw samorealizacji. Studia mają na tej specjalności wymiar praktyczny, przygotowują
do pracy z dzieckiem, młodzieżą na różnych etapach ich rozwoju społecznego funkcjonowania. Studia koncentrują się na problematyce
psychologii postrzeganej w wymiarze współczesnej szkoły, która powinna zapewnić dzieciom i młodzieży optymalne warunki edukacji.
Integralnym elementem współczesnej edukacji jest wsparcie psychologiczne w szkole oraz w innych placówkach oświatowych.
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Psychologia

Psychologia szkolno-wychowawcza

Psychologia zmiany i rozwoju osobowości
Celem zajęć w ramach tej specjalności jest poznanie mechanizmów zmiany, sposobów zarządzania procesem zmiany, niejako „oswojenie
zmiany” i wykorzystanie jej dla własnego rozwoju i rozwoju grup zawodowych i społecznych. Studenci doświadczając zmiany i zdobywając
umiejętności praktyczne uczą się, w jaki sposób proces zmiany wykorzystać do podniesienia jakości życia. Absolwenci specjalności
Psychologia zmiany i rozwoju osobowości, mogą podjąć pracę jako mentorzy, doradcy, coachowie, na stanowiskach kierowniczych. Mogą
pełnić funkcje eksperckie w firmach doradczych, służbach mundurowych, jednostkach samorządowych, placówkach zajmujących się
pomocą rodzinie, instytucjach opieki społecznej.
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Psychologia społeczna
Program kształcenia na specjalności psychologia społeczna skoncentrowany jest na problematyce funkcjonowania jednostki w różnych
sytuacjach społecznych. Studia na wskazanej specjalności pozwalają na zdobycie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie
funkcjonowania jednostek, a także grup społecznych, z uwzględnieniem psychologicznych mechanizmów regulujących zachowania
ludzkie. Studia dają możliwość zrozumienia powiązań i procesów zachodzących w relacjach pomiędzy jednostką a grupą społeczną
w różnych kontekstach życia. Zdobyta wiedza pozwala na umiejętne kształtowanie relacji międzyludzkich, radzenie sobie ze stresem, czy
też prowadzenie mediacji. Studenci specjalności psychologia społeczna zdobywają wiedzę z zakresu badania interakcji międzyludzkich,
rozwiązywania konfliktów, wywierania wpływu na ludzi, modelowania ich zachowań i postaw wobec problemów życia społecznego.
Absolwenci nabywają kompetencje psychologiczne niezbędne w dziedzinach zawodowych związanych z życiem gospodarczym
i społecznym zarówno w obszarze normy, jak i patologii społecznej.
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Psychologia

Psychologia społeczna

Psychodietetyka
Studenci podczas studiów na specjalności psychodietetyka, poznają teoretyczne i praktyczne aspekty. związane z odżywianiem. Studenci
poznają metody wspomagania zmian w obszarze psychodietetyki w odniesieniu do wybranych grup, takich jak młodzież i dzieci, osoby
starsze, kobiety w ciąży, osoby otyłe. Podczas studiów studenci zdobędą najnowszą wiedzę na temat chorób związanych z niewłaściwym
odżywianiem, takich jak na przykład: miażdżyca, cukrzyca, anoreksja, bulimia i inne zaburzenia odżywiania. Specjalność psychodietetyka
dostarcza wiedzy w zakresie modyfikowania niepożądanych zachowań człowieka w kierunku zdrowego stylu życia, właściwej diety
i jej wpływu na stan psychiczny i poczucie szczęścia. Studia w ramach tej specjalności prowadzone są w oparciu o profil praktyczny,
co stanowi gwarancję zdobycia praktycznych umiejętności w pracy z ludźmi zainteresowanymi problematyką odżywiania i zachowania
zdrowia psychicznego, wiązanego ze zdrowym stylem życia. Celem kształcenia na wspomnianej specjalności, jest przygotowanie do pracy
w obszarze zdrowia człowieka, postrzeganego zarówno w perspektywie fizyczności jak i sfery emocjonalnej. Ukończenie studiów wyposaży
absolwenta w wiedzę, która pozwoli na opisywanie i wyjaśnianie postaw ludzkich w kontekście odżywiania. Warto podkreślić, że program
studiów obejmuje obok wiedzy psychologicznej, szerokie i kompetencje zawodowe i społeczne.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.ahns.pl

OFERTA EDUKACYJNA

Studia magisterskie

- 73 -

Psychologia

Psychodietetyka

ADMINISTRACJA
Studia drugiego stopnia na kierunku administracja mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności zapewniających przyszłym absolwentom
osiągniecie sukcesu na rynku pracy. Głównym celem studiów jest przekazanie studentom umiejętności administracyjnych, działania na
podstawie i w granicach prawa. Uniwersalna erudycja i doświadczenie zdobyte podczas studiowania na kierunku administracja otwierają
przed osobami z tytułem magistra szerokie możliwości w znalezieniu stabilnej i dobrze płatnej pracy. Przyszli administratywiści mogą
pogłębiać swoje zainteresowania przez czynne uczestnictwo w pracach kół naukowych oraz przez udział w zajęciach prowadzonych
w językach obcych.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:

www.ahns.pl

OFERTA EDUKACYJNA

Studia magisterskie

Administracja

Administracja finansowo-gospodarcza
Celem kształcenia na specjalności administracja finansowo-gospodarcza jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry do pracy w działach
administracyjno-gospodarczych, w urzędach niższego i wyższego szczebla oraz w podmiotach gospodarczych. W trakcie studiów
w ramach specjalności administracja finansowo-gospodarcza studenci zdobędą gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie szeroko
rozumianego zarządzania finansowego, działalności gospodarczej, finansów publicznych oraz rozwiązywania problemów występujących
w powyższych obszarach.
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Administracja publiczna
Specjalność daje możliwość sprostania wysokim wymaganiom związanym z uzyskaniem zatrudnienia w nowoczesnej administracji.
Celem studiów jest ugruntowanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, wyrobienie w studentach umiejętności
identyfikacji i analizy oraz praktycznego rozwiązywania problemów, które mogą się pojawić w przyszłej pracy zawodowej. Studia
przygotowują absolwenta do pracy w nowoczesnych organach administracji rządowej i samorządu terytorialnego, jak i częściowo
w administracji biznesowej, podmiotach gospodarczych, organizacjach pozarządowych i służbie cywilnej. Poza poznaniem problematyki
ściśle związanej ze sferą działalności administracji publicznej, studenci poznają wszystkie podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej.
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Administracja publiczna

Administracja samorządowa
Ukończenie specjalności pozwoli na zdobycie wiedzy i kompetencji w zakresie działalności samorządu terytorialnego, stanowienia prawa
miejscowego, zagadnień związanych z zadaniami jednostek samorządu terytorialnego. Specjalność umożliwia rozwinięcie praktycznych
umiejętności identyfikowania struktury i zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, procesów decyzyjnych w ramach jednostek
samorządu terytorialnego, jak również finansowych aspektów działalności jst. Absolwenci specjalności są profesjonalnie przygotowani
do realizacji zadań merytorycznych i organizacyjnych w administracji samorządowej oraz do wszelkich zadań wykonywanych na szeroko
pojętych stanowiskach administracyjno-biurowych. Mogą być zatrudnieni m.in. jako specjaliści w urzędach gmin, miast, w starostwach
powiatowych, urzędach marszałkowskich, instytucjach kultury i oświaty.
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Administracja

Administracja samorządowa

Administracja w ochronie zdrowia
Ze względu na interdyscyplinarny charakter specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu kilku aspektów składających się na jedną
dziedzinę, jaką jest ochrona zdrowia. Celem studiów jest wyposażenie studentów w umiejętności na temat praw człowieka, a przede
wszystkim pacjenta, statusu prawnego placówek medycznych oraz funkcjonowania instytucji bezpośrednio związanych z medycyną
zdrowiem. Co więcej student nabędzie wiedzę w jaki sposób kontrolować i nadzorować jednostki medyczne oraz zarządzać zatrudnionymi
w nich, pracownikami. Ponadto będzie uczestniczył w zajęciach związanych z administracją, na których pozna podstawy prawa
publicznego, politykę gospodarczą i społeczną oraz nauczy się zarządzać jednostkami leczniczymi oraz zasobami ludzkimi. Absolwent tej
specjalności będzie wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym umiejętności cenione na współczesnym rynku pracy. Wyróżniać
go będzie znajomość zasad organizacji i zarządzania w systemie ochrony zdrowia. Absolwent Administracji w ochronie zdrowia zostanie
przygotowany do pracy na stanowiska, m.in. specjalista ds. higieny i epidemiologii, inspektor ds. gospodarki lekiem, specjalista ds.
rozliczeń w placówce leczniczej, asystent w placówce leczniczej, pełnomocnik ds. pacjenta.
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Administracja
ochrony środowiska

W ramach specjalności Administracja ochrony środowiska studenci będą specjalistami od kształtowania i realizacji polityki
w ochronie środowiska na szczeblu zakładowym, gminnym (samorządowym) i krajowym, w tym w sytuacjach kryzysowych. Specjalność
przygotowuje specjalistów, którzy potrafią podejmować działania przeciw zagrożeniom spowodowanym przez siły przyrody, rozwój
cywilizacyjny, sytuacje awaryjne lub akty terrorystyczne oraz ewentualny konflikt zbrojny. System zarządzania środowiskowego
w sytuacjach nadzwyczajnych musi zapewnić efektywną koordynację działań ratowniczych zmierzających do likwidacji skutków zagrożeń
życia i zdrowia ludności oraz środowiska naturalnego. Celem specjalności jest przygotowanie nowoczesnej kadry, która będzie potrafiła
samodzielnie podejmować długofalowe działania na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania głównych problemów społecznych,
jakimi są zabezpieczenie i pomoc społeczna oraz ochrona środowiska naturalnego. Absolwenci specjalności Administracja ochrony
środowiska znajdują zatrudnienie głównie w jednostkach administracyjnych gmin i powiatów, jak również jednostkach organizacyjnych
zajmujących się ochroną środowiska w zakładach produkcyjnych, w dużych obiektach usługowych oraz w administracji rządowej
zajmującej się szeroko pojętą ochroną środowiska.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:
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ZARZĄDZANIE
Celem kształcenia jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej dla potrzeb biznesu, administracji oraz organizacji
społecznych. Studenci w trakcie studiów zdobywają pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu rozpoznawania, diagnozowania
i rozwiązywania problemów gospodarowania różnymi sferami działalności podmiotów rynkowych oraz optymalnego wykorzystania
rzadkich zasobów: ludzkich, rzeczowych i finansowych. Studenci poznają zagadnienia społeczne, prawne i ekonomiczne, tworzące
podbudowę dla zrozumienia istoty zarządzania w różnych jego aspektach, analizowania zjawisk i rozwiązywania problemów związanych
z zarządzaniem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i mikroskali w organizacji.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:
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Zarządzanie marketingowe i PR
Program specjalności obejmuje aktualną, nowoczesną, szeroką problematykę z zakresu funkcjonowania współczesnego rynku
i marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem, jak również problematykę z zakresu public relations wraz z narzędziami do jej
praktycznego stosowania. Specjalność ta przygotowuje do pracy w działach marketingu, sprzedaży, public relations przedsiębiorstw
produkcyjnych, handlowych i usługowych, a także w instytucjach publicznych. Absolwenci mogą wykorzystać nabytą wiedzę na temat
mechanizmów i modeli komunikacji korporacyjnej, modeli i instrumentów tej komunikacji z uwzględnieniem specyfiki public relations,
wiedzę na temat wizerunku i tożsamości organizacji oraz ich wpływu na markę i pozycję przedsiębiorstwa na rynku, kierowania
i realizacji działań PR zewnętrznego i wewnętrznego organizacji, kreowania i realizacji strategii działań marketingowych w mediach
społecznościowych oraz planowania, przeprowadzania i analizy wyników badań marketingowych.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:
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Zarządzanie nowoczesną organizacją

Specjalność zarządzanie nowoczesną organizacją przygotowuje studentów do pracy na stanowisku menedżera, która związana jest
z kreowaniem i wdrażaniem w organizacji optymalnych rozwiązań zarządczych dla optymalnego wykorzystania potencjału pracowniczego
i zasobów firmy. Współczesne organizacje są zmuszone do prowadzenia działalności w warunkach różnorodnych turbulencji gospodarczych. Dążenie do uzyskania przewagi konkurencyjnej i chęć sukcesywnego rozwoju powodują, że liczba potencjalnych trudności
i problemów może mieć tendencję zwyżkową. Dlatego kreatywność leżąca u podstaw innowacyjności oraz właściwy dobór metod
i technik staje się odpowiedzią na wyzwanie skutecznego zarządzania nowoczesną organizacją.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:
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Zarządzanie zasobami ludzkimi
i polityka kadrowa
Specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi i polityka kadrowa przygotowuje studentów do pracy na stanowisku, które związane jest
z tworzeniem i wdrażaniem w firmie optymalnej polityki personalnej. Zarządzanie zasobami ludzkimi stanowi jednorodną i spójną
metodę kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi, którzy swoim osobistym i zbiorowym wysiłkiem, przyczyniają
się do realizacji wszystkich założonych przez organizację celów, a tym samym wzmacniają jej przewagę nad konkurencją. Studenci tej
specjalności zdobędą wiedzę na temat nowoczesnych metod doboru pracowników, szkoleń, a także zarządzania motywacją. Zajęcia
na tej specjalności wzbogacone są również o zagadnienia związane ze społecznymi i psychologicznymi regułami funkcjonowania ludzi
w organizacjach.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:
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Zarządzanie nieruchomościami

Specjalność w obszarze Zarządzanie nieruchomościami dotyczy zagadnień funkcjonowania rynków finansowych, instrumentów
finansowych, zasad alokacji kapitału, ryzyka inwestycyjnego, instytucjonalizacji tegoż rynku. Program specjalności, zawiera szeroką
wiedzę w zakresie przygotowania, finansowania i oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, zwłaszcza przedsiębiorstw oraz jednostek
samorządu terytorialnego, także współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej. Specjalność w tym obszarze wiedzy dotyczy
również zagadnień funkcjonowania rynków finansowych, instrumentów finansowych, zasad alokacji kapitału, ryzyka inwestycyjnego,
instytucjonalizacji tegoż rynku. Absolwenci specjalności Zarządzanie nieruchomościami są doskonale przygotowani do pracy na
stanowiskach menedżerskich w firmach doradztwa inwestycyjnego, wyceniających nieruchomości i pośredniczących w obrocie
nieruchomościami. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach: przedsiębiorstwach sfery finansowej i niefinansowej,
biurach obrotu i zarządzania nieruchomościami, firmach deweloperskich, kancelariach majątkowych i kancelariach prawnych, firmach
konsultingowych, instytucjach publicznych, w instytucjach naukowych i uczelniach wyższych.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:
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Zarządzanie w ochronie zdrowia
Celem specjalności jest przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach ochrony zdrowia. W ramach tej specjalności
przekazywana jest wiedza z zakresu kierowania podmiotami służby zdrowia i najważniejszych aspektów ich funkcjonowania, w tym
finansowych. Studenci zapoznani także zostaną z regulacjami prawnymi dotyczącymi systemu opieki zdrowotnej, z marketingiem usług
medycznych oraz zasadami postępowania w zakresie dokumentacji medycznej. W trakcie studiów studenci nabywają umiejętności
menedżerskie potrzebne do skutecznego zarządzania placówkami ochrony zdrowia i przeprowadzania w nich zmian. Absolwenci
specjalności Zarządzanie w ochronie zdrowia są doskonale przygotowani do pracy na stanowiskach menedżer placówki medycznej czy
pracowników medycznych i niemedycznych.
ZOBACZ WIĘCEJ NA:
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PROGRAM MENTORSKI
Elitarny Program Mentorski Mentoring Improvement Program został stworzony, by
wspierać zdolnych i ambitnych Studentów AHNS. Skierowany jest do wszystkich
Aprentice – Studentów AHNS, którzy w oparciu o doświadczenie i wiedzę Absolwentów
AHNS będą poprzez indywidualną współpracę z Mentorem rozwijać swoje umiejętności
w taki sposób, by jak najlepiej rozpocząć karierę zawodową.
Program przeznaczony jest dla wybitnych Studentów i Absolwentów Akademii
Handlowej Nauk Stosowanych. Ambitnych, pełnych pasji, zmotywowanych do działania,
gotowych na nowe wyzwania, osiągających świetne wyniki w nauce i wyróżniających się
aktywnością w innych obszarach działalności – również zawodowej.
I edycja Programu Mentorskiego Akademii Handlowej Nauk Stosowanych
w Radomiu ruszyła w 2022 roku.
Mentoring Improvement Program zakłada roczną indywidualną współpracę Aprentice
– Studenta – wybranego w procesie rekrutacji, z Mentorem – Absolwentem AHNS.
W programie Aprentice będą mieli możliwość nauki od najlepszych Absolwentów AHNS
z zakresu: zarządzania, psychologii, pedagogiki, kryminologii, finansów i rachunkowości,
informatyki oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.
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ZASADY REKRUTACJI
Studia licencjackie, inżynierskie i jednolite magisterskie

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa maturalnego. Nabór odbywa się według kolejności zgłoszeń.
Nabór prowadzi punkt rekrutacyjny przy ul. Traugutta 61a.

Studia II stopnia - magisterskie

Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
O indeks mogą się ubiegać absolwenci wszystkich kierunków.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.
Nabór prowadzi punkt rekrutacyjny przy ul. Traugutta 61a.

Wymagane dokumenty:
•
•
•

oryginał i kserokopia świadectwa maturalnego
2 fotografie
zdjęcie na płycie CD lub DVD w wersji elektronicznej

Dodatkowo dla kandydatów na studia magisterskie:
- odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz odpis
suplementu (w przypadku braku suplementu karta przebiegu
toku studiów)

ZAMÓW BEZPŁATNY
INFORMATOR!
Informator można zamówić wysyłając sms z imieniem,
nazwiskiem i dokładnym adresem pod numer

504 048 642

REKRUTACJA ON–LINE!
Kandydaci na studia mogą rejestrować się przez stronę
www.ahns.pl dzięki aplikacji „Rekrutacja on-line”
Z każdego miejsca i o każdej porze można logować się do systemu
rekrutacji kandydatów na studia, wystarczy tylko łącze internetowe!
Wygodnie i szybko – dołącz do nas już teraz!
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Zwiększ swoje szanse na rynku pracy!
Zdobądź dwa dyplomy studiów!

SUPER OFERTA - 50%

DLA STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA
50% zniżki na drugi kierunek studiów
zintegrowane plany studiów i harmonogramy zajęć

DLA STUDENTÓW STUDIÓW II STOPNIA
50% zniżki na drugi kierunek studiów magisterskich
zintegrowane plany studiów i harmonogramy zajęć

AKADEMIA HANDLOWA
NAUK STOSOWANYCH
W RADOMIU
RADOM ACADEMY OF ECONOMICS

Wydział
Nauk Społecznych

Wydział Studiów
Strategicznych i Technicznych,
Wydział Prawa i Administracji

Akademickie Studium
Kształcenia Praktycznego

ul. Traugutta 61a,
26-600 Radom

ul. Mazowieckiego 7a
26-600 Radom

ul. Staroopatowska 1a
26-600 Radom

tel./fax
48 363 22 90

tel./fax
48 363 22 90

tel./fax
48 363 22 90

www.ahns.pl

