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Szanowni Państwo
Kształcenie permanentne, czyli ciągłe doskonalenie kwalifikacji ogólnych i zawodowych
to obecnie konieczność. Uczymy się przez całe
życie, bowiem wiedza otrzymana w systemie
szkolnym nie wystarcza na długo - świat wokół
nas zmienia się dynamicznie. Wielu z nas kilka
razy w swej karierze zawodowej zmuszonych jest
zmieniać zawód, aby dostosować się do szybkich
przeobrażeń ekonomicznych, kulturalnych,
naukowych i wygrać w konkurencji na coraz
bardziej wymagającym europejskim rynku
pracy. Właśnie z myślą o potrzebach rynku pracy
przedstawiamy Państwu naszą ofertę studiów
podyplomowych – ponad 20 zaproponowanych
przez Uczelnie kierunków umożliwia zdobycie
kwalifikacji w najbardziej przyszłościowych
zawodach i specjalnościach.
Życzę Państwu wiele satysfakcji z nauki
w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych
w Radomiu. Niech świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych otworzy przed
Państwem nowe perspektywy, stanie się szansą
na lepszą przyszłość i okaże się dobrą „inwestycją
w siebie”.
Do zobaczenia w murach naszej Uczelni!
prof. AHNS dr Elżbieta Kielska
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AKADEMIA HANDLOWA
NAUK STOSOWANYCH W RADOMIU
Z dumą informujemy, iż decyzją z dnia 30 listopada 2021 r. Minister Edukacj
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.
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BAZA DYDAKTYCZNA

Kampus przy ul. Traugutta 61A
Obiekty Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu to obecnie najnowocześniejsza infrastruktura dydaktyczna
w regionie. Pozwala studentom zdobywać wiedzę w sposób komfortowy i dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań
technicznych, na terenie trzech kampusów.
Kampus przy ul. Traugutta 61a to siedziba Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Prawa i Administracji. Znajdują się tu
Auditorium Primum, aule wykładowe, sale ćwiczeniowe, pracownia komputerowa, a także profesjonalne laboratorium
kryminalistyczne oraz strzelnica.

Międzynarodowa konferencja naukowa

Zajęcia w laboratorium multimedialnym

Hol główny AHNS

Auditorium Primum

m2
Łączna powierzchnia
użytkowa wynosi
5176 m2

5

4 budynki
dydaktyczne

4 laboratoria komputerowe
wyposażone
w najnowocześniejszy sprzęt

Zbiór biblioteczny
zawiera ok. 22 000
egzemplarzy książek

Odległość od dworca PKP i PKS:
Mazowieckiego 7A – w sąsiedztwie
Traugutta 61A – 15 min pieszo
Staroopatowska 1a – w sąsiedztwie

BAZA DYDAKTYCZNA

Kampus przy ul. Mazowieckiego 7A
Jest siedzibą Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych. Znajdują się tu Aule Główne A i B, dwie mniejsze aule mieszczące
po 130 miejsc, sale dydaktyczne oraz nowocześnie wyposażone pracownie i laboratoria komputerowe, w których studenci
przygotowują się do uzyskania specjalistycznych certy katów.

Zajęcia w laboratorium kryminalistycznym

Ćwiczenia z gra�ki komputerowej
w nowoczesnym laboratorium Apple

Studenci w czasie przerwy w bibliotece AHNS

Studenci w Cafe Gallery
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9 kół
naukowych
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Laboratorium
kryminalistyczne
wyposażone
w nowoczesne
urządzenia badawcze

Nowoczesna
strzelnica
elektroniczna

Budynki dostosowane
do potrzeb
osób
niepełnosprawnych

8 auli i 13 sal
ćwiczeniowych
wyposażonych
w sprzęt multimedialny

Dwie kawiarnie
Caﬀe Gallery

BAZA DYDAKTYCZNA

Kampus przy ul. Staroopatowskiej 1a
Jest to siedziba między innymi Akademickiego Studium
Kształcenia Praktycznego, w którym studenci zdobywają
praktyczne doświadczenie w wyspecjalizowanych
pracowniach. Znajduje się tu również Biuro Praktyk
Studenckich i Współpracy z Zagranicą oraz Biuro Karier.

Hol główny
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10 pracowni akademickich:

Pracownia organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem

Akademicka Pracownia Consultingu, Rozwoju Osobowości
i Coachingu
Akademicka Pracownia Finansów i Rachunkowości
Akademicka Pracownia Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem
Akademicka Pracownia Administracji Samorządowej i Skarbowej
Akademicka Pracownia Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
Akademicka Pracownia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
Akademicka Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna
Akademicka Pracownia Testów Psychologicznych (Testoteka)
Akademicka Pracownia Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Pracownia pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
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Akademicka Pracownia Cyberbezpieczeństwa
i Bezpieczeństwa Informacji

WYDARZENIA POLITYCZNE
Akademia Handlowa Nauk
Stosowanych w Radomiu
prowadzi aktywną działalność na
rzecz środowiska lokalnego
poprzez organizację licznych
wydarzeń:
ź wykłady otwarte,
ź wykłady międzynarodowe,
ź debaty publiczne.
Lech Kaczyński podczas
wykładu „Obywatele i państwo"

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

Lech Wałęsa podczas wykładu
„Quo Vadis Polsko?"

Mateusz Morawiecki
podczas spotkania
z mieszkańcami Radomia

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

Jerzy Buzek „Polska droga do Unii
Europejskiej"

Ryszard Petru „#LepszaPolska
– wyzwanie dla gospodarki"

Janusz Korwin – Mikke
„Współczesne nonsensy gospodarcze"

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

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

Ambasador Tunezji Sghaier
Fatnassi „Tunezja rozwijająca
się demokracja”

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

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

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

WYDARZENIA KULTURALNE
ź Wernisaże
ź Wystawy
ź Wieczorki poetyckie
ź Koncerty
ź Dni kultury europejskiej,

tureckiej, afrykańskiej,
chińskiej
ź Festiwal Kameralne Lato

Koncert podczas realizacji projektu
Niepełnosprawni - pełnosprawni

Wigilia społeczności

Dni Afryki

Koncert z okazji Dnia Kobiet

Koncert intymny Piotra Dąbrówki

Dzień Kultury Europejskiej
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Kameralne Lato

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

Galeria na deptaku
w centrum Radomia

Rozpoczęcie 10. Ogólnopolskich Spotkań
Filmowych „Kameralne Lato"

WYDARZENIA SPORTOWE
ź Kursy nurkowania
ź Zawody łucznicze
ź Międzynarodowe

turnieje piłki nożnej,
w których udział biorą
także zagraniczni
studenci z programu
Erasmus plus oraz
młodzież ze szkół
średnich
Szkolenie Legii Akademickiej AHNS

Legia Akademicka
podczas Wystawy Broni

Zajęcia w strzelnicy elektronicznej w budynku AHNS

Nagrody dla zwycięzców Turnieju Piłki Nożnej
organizowanego przez AHNS

Zwycięzcy Turnieju Piłki Nożnej
organizowanego przez AHNS
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Student podczas Turnieju
Piłki Nożnej

Zajęcia podczas kursu szybowcowego

Wystawa broni w AHNS

Rajd Mikołajowy organizowany przez AHNS

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

Występy zespołu podopiecznych z Domu Pomocy
Społecznej w Jedlance z okazji realizacji projektu
„Niepełnosprawni – pełnosprawni" w AHNS

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

Finał akcji - Maraton Pisania Listów

Studenci AHNS uczestniczący
w akcji dobroczynnej Time of Blood

Studentka AHNS na wolontariacie w Afryce

Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy

Prezentacja zespołu futbolu amerykańskiego Green Ducks w Radomiu podczas realizacji projektu
„Niepełnosprawni – pełnosprawni" w AHNS
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Time of Blood

Zajęcia z alpakoterapii

Zbiórka Prezent dla PSIjaciela

UCZELNIA ONLINE
Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu jest przygotowana do funkcjonowania w trybie online i daje
możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji bez wychodzenia z domu.
W ofercie dydaktycznej Uczelni znajdują się kierunki realizowane w 100% online. To wygodna formuła studiowania
spełniająca wszelkie wymagania prawne. Współczesne rozwiązania technologii edukacyjnych pozwalają pogodzić studia
chociażby z opieką nad dzieckiem, pracą zawodową, studiowaniem na kilku kierunkach studiów czy zamieszkaniem
w znacznej odległości od siedziby Uczelni. Studia w takiej formie wymagają sporej samodyscypliny, ale przynoszą wiele
satysfakcji.
Wśród oferowanych kierunków studiów znajdują się również takie, na których zajęcia odbywają się hybrydowo –
częściowo online, a częściowo w salach wykładowych.

Co wyróżnia studia online w AHNS?
Zajęcia prowadzone są na żywo. Uczelnia wykorzystuje nowoczesne narzędzie
do komunikacji zdalnej, jakim jest aplikacja Microsoft Teams. Podczas zajęć
słuchacze łączą się z wykładowcą w czasie rzeczywistym. Słuchacze mogą
zadawać prowadzącemu pytania i brać udział w dyskusji. Zajęcia w formule
zdalnej w AHNS nie polegają na oglądaniu wcześniej nagranych filmów. Ich
podstawową zaletą jest interaktywność. Zajęcia online dają słuchaczom
nieograniczone możliwości komunikowania się - uczestniczenia w grupach
dyskusyjnych na swoim kierunku, w zespołach do pracy zdalnej, w grupach
konwersatoryjnych, udostępniania czy pisania notatek z zajęć, a wykładowcom
– przekazywania wiedzy wizualnie poprzez wideo, ale także udostępniania
slajdów, prezentacji, filmów, skryptów.
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STUDIA PODYPLOMOWE
W LICZBACH

24

3582

LATA
DOŚWIADCZENIA
W KSZTAŁCENIU

ABSOLWENTÓW

503 920

ZREALIZOWANYCH
GODZIN DYDAKTYCZNYCH

62 022

GODZIN PRAKTYK ZAWODOWYCH
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KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Z ELEMENTAMI
PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO I METODYKĄ
PIERWSZEJ POMOCY
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
(OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)
GRAFIKA KOMPUTEROWA I TECHNIKI MULTIMEDIALNE
INFORMATYKA I EDUKACJA INFORMATYCZNA DLA
NAUCZYCIELI
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
KOORDYNATOR KONTROLI ZARZĄDCZEJ
LOGOPEDIA Z EMISJĄ GŁOSU
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI
POZYSKIWANIE I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH,
KADRY I PŁACE
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
PSYCHOLOGIA BIZNESU
PSYCHOLOGIA DZIECI I MŁODZIEŻY
PSYCHOLOGIA KRYZYSU I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI
STUDIA MENEDŻERSKIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PODATKOWYM
– KONTROLA BIZNESOWA
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
14

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
INFORMACJA O STUDIACH
Celem studiów jest uzupełnienie, zaktualizowanie i pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu
funkcjonowania organów administracji publicznej, w tym także analizy zadań polskiej administracji publicznej
wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej.
Słuchacze studiów podyplomowych wzmocnią swoje kompetencje zawodowe oraz praktyczne umiejętności w zakresie
tworzenia i stosowania prawa administracyjnego, jak również przygotowania oferty pod zamówienia publiczne,
opracowywania i wydawania decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania administracyjnego, udzielania
porad prawnych z zakresu prawa administracyjnego.
Uczestnicy studiów ulepszą umiejętności organizowania pracy własnej i podległych pracowników oraz nauczą się, jak
skutecznie inspirować, motywować i nadzorować podwładnych.
Słuchacze studiów podyplomowych poznają, jak identyfikować i rozwiązywać problemy interesantów organizacji
publicznych, zarządzać budżetem jednostki oraz właściwie reprezentować kierowaną jednostkę na zewnątrz.

PROGRAM STUDIÓW
• Prawoznawstwo i proces legislacyjny
• Fundusze europejskie w działalności administracji
publicznej
• Prawo konstytucyjne
• Prawo pracy i prawo urzędnicze
• Prawo administracyjne – część ogólna
• Prawo administracyjne – część materialna
• Prawo zamówień publicznych
• Ochrona danych osobowych w administracji

• Kontrola i nadzór administracji publicznej
• Samorząd terytorialny – organizacja
i funkcjonowanie
• E-administracja – aspekty prawne
• Postępowanie podatkowe i ordynacja podatkowa
• Finanse publiczne
• Postępowanie administracyjne
• Postępowanie egzekucyjne w administracji
• Zarządzanie zasobami ludzkimi

ORGANIZACJA STUDIÓW
Program studiów:
Czas trwania studiów:
Forma zajęć:
Tryb studiów:
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185 godz. zajęć dydaktycznych
2 semestry
wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
na uczelni lub online (sobota-niedziela)

 WIECEJ INFORMACJI:

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Z ELEMENTAMI PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO
I METODYKĄ PIERWSZEJ POMOCY
INFORMACJA O STUDIACH
Program studiów realizuje standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela i obejmuje
treści kształcenia zawarte w podstawie programowej dla przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Studia mają
charakter kwalifikacyjny i przygotowują do nauczania drugiego przedmiotu. Słuchacze kierunku realizują moduł zajęć
omawiający zasady ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów, w tym zagadnienia dotyczące użycia broni palnej.
Słuchacze kierunku odbywają szkolenie na strzelnicy AHNS. Ponadto uczestniczą w zajęciach przygotowujących do
prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Kierunek studiów jest adresowany do nauczycieli zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do nauczania kolejnego
przedmiotu, nauczycieli – wychowawców klas szkolnych i innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz
opiekuńczych, w których występuje prawdopodobieństwo zagrożenia bezpieczeństwa, pracowników władz
oświatowych i samorządowych, a także funkcjonariuszy służb publicznych, w których gestii znajduje się problematyka
bezpieczeństwa szkolnego oraz pracowników organizacji pozarządowych, które uczestniczą w działaniach ratowniczych
i prowadzą edukację w zakresie bezpieczeństwa.

PROGRAM STUDIÓW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

System bezpieczeństwa państwa
Zasady ochrony praw człowieka i obywatela
Siły Zbrojne RP i struktura obronności Państwa
Zagrożenia czasu wojny i pokoju
Międzynarodowe prawo humanitarne
Zarządzanie kryzysowe
Substancje toksyczne – identyfikacja i postepowanie
System powiadamiania i ostrzegania alarmowego
Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem

• Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów, użycie
broni palnej
• Organizacja i zarządzanie systemami ratownictwa
• Edukacja zdrowotna
• Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa
• Technologie informacyjne na lekcjach edukacji dla
bezpieczeństwa
• Warsztat pracy nauczyciela edukacji dla
bezpieczeństwa
• Pierwsza pomoc przedmedyczna

ORGANIZACJA STUDIÓW
Program studiów:
Czas trwania studiów:
Forma zajęć:
Tryb studiów:
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300 godz. zajęć dydaktycznych,
90 godz. praktyk zawodowych
3 semestry
wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
system hybrydowy – na uczelni i online
(sobota- niedziela)

 WIECEJ INFORMACJI:

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
(OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)
INFORMACJA O STUDIACH
Studia mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą (uczniami) o obniżonej
normie intelektualnej w warunkach kształcenia ogólnego, integracyjnego i specjalnego. Program studiów jest zgodny
z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania
zawodu nauczyciela.
Absolwenci studiów mogą podjąć pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
intelektualnie w różnym stopniu w: przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, specjalnych szkołach
przysposabiających do pracy, szkołach zawodowych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
w przedszkolach integracyjnych, przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych, szkołach
z oddziałami integracyjnymi, w szkolnictwie ogólnodostępnym oraz w nauczaniu indywidualnym, w poradniach
psychologiczno-pedagogicznych oraz poradniach specjalistycznych.
Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów uzyskują kwalifikacje do nauczania w przedszkolach
i szkołach podstawowych, natomiast absolwenci studiów magisterskich po ukończeniu studiów podyplomowych na
w/w kierunku nabywają kwalifikacje do prowadzenia zajęć we wszystkich typach szkół.

PROGRAM STUDIÓW
• Podstawy pedagogiki specjalnej
• Diagnoza funkcjonalna i indywidualne programy
nauczania
• Elementy psychologii klinicznej
• Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością
intelektualną
• Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
i znacznym
• Organizacja i specyfika kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na II i III
etapie edukacyjnym

• Rozwijanie kompetencji społecznych i niezależnego
funkcjonowania osób z niepełnosprawnością
intelektualną
• Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością
intelektualną
• Zaburzenia ze spektrum autyzmu – podstawy
teoretyczne (przyczyny, diagnoza, specyfika
rozwojowa)
• Dydaktyka specjalna
• Studium przypadku – osoba z niepełnosprawnością
intelektualną w kontekście rozwiązań
rehabilitacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych

ORGANIZACJA STUDIÓW
Program studiów:
Czas trwania studiów:
Forma zajęć:
Tryb studiów:
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450 godz. zajęć dydaktycznych, 180 godz.
praktyk zawodowych
3 semestry
wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
system hybrydowy – na uczelni i online
(sobota-niedziela)

 WIECEJ INFORMACJI:

GRAFIKA KOMPUTEROWA
I TECHNIKI MULTIMEDIALNE
INFORMACJA O STUDIACH
Grafika komputerowa i multimedialna są działami informatyki niezbędnymi w dzisiejszym świecie do tworzenia
materiałów, które są przeznaczone do drukowania lub prezentacji wizualnych. Celem studiów jest zapoznanie studenta
z modelowaniem grafiki 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.
Adresatami studiów są osoby zajmujące się projektowaniem witryn internetowych, pracujące w reklamie i marketingu,
zajmujące się projektowaniem grafiki na potrzeby mediów społecznościowych oraz osoby zainteresowane
generowaniem grafiki dla aplikacji, filmu oraz gier komputerowych. Program studiów przewiduje wprowadzenie do
grafiki komputerowej i kierowany jest do osób nieposiadających wcześniejszego doświadczenia w tej dziedzinie.

PROGRAM STUDIÓW
•
•
•
•
•
•

Grafika wektorowa
Systemy CAD
Grafika rastrowa
Projektowanie graficzne
Podstawy użytkowania systemów komputerowych
Projektowanie interaktywnych prezentacji
multimedialnych
• Modelowanie grafiki trójwymiarowej z elementami
druku 3D

• Projektowanie wizualne interfejsu graficznego
aplikacji na platformy mobilne w oparciu o podstawy
projektowania UX/HCD
• Graficzna wizualizacja tekstu
• Projektowanie stron www
• Przygotowanie do druku (DTP)
• Podstawy animacji
• Fotografia cyfrowa – techniki obróbki
• Projekt końcowy

ORGANIZACJA STUDIÓW
Program studiów:
Czas trwania studiów:
Forma zajęć:
Tryb studiów:
18

200 godz. zajęć dydaktycznych
2 semestry
wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
na uczelni (sobota-niedziela)

 WIECEJ INFORMACJI:

INFORMATYKA I EDUKACJA
INFORMATYCZNA DLA NAUCZYCIELI
INFORMACJA O STUDIACH
Kierunek studiów podyplomowych realizuje standardy kształcenia przygotowujące do nauczania informatyki
i prowadzenia zajęć komputerowych, określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25
lipca 2019 r. (Dz. U. 2021 poz. 890) – przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do nauczania kolejnego przedmiotu
lub prowadzenia kolejnych zajęć. Program studiów opiera się na podstawie programowej dla przedmiotu „Informatyka”,
realizowanego w szkole podstawowej (klasy IV-VIII) i ponadpodstawowej (w branżowych szkołach I i II stopnia,
liceum, technikum).
Studia na kierunku Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują
do nauczania drugiego przedmiotu na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.
Absolwenci kierunku posiadają kwalifikacje nauczyciela przedmiotu „Informatyka” w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych, potrafią zaprojektować, opracować i wykorzystać multimedialne programy komputerowe
w pracy z uczniami oraz kierować rozwojem własnym i swoich uczniów.

PROGRAM STUDIÓW
•
•
•
•
•
•
•

Architektura i budowa komputera
Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Edytory tekstu
Arkusze kalkulacyjne
Bazy danych
Bezpieczeństwo baz danych
Podstawy programowania (platforma Scratch, Java,
Python)
• Grafika komputerowa z podstawami animacji

•
•
•
•
•
•

Prezentacje multimedialne
Projektowanie stron internetowych
Dydaktyka i metodyka nauczania informatyki
Elementy robotyki w nauczaniu
Administrowanie szkolną siecią komputerową
Bezpieczeństwo i organizacja pracy w pracowni
komputerowej
• Elementy e-nauczania
• Elementy prawa oświatowego

ORGANIZACJA STUDIÓW
Program studiów:
Czas trwania studiów:
Forma zajęć:
Tryb studiów:
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270 godz. zajęć dydaktycznych,
90 godz. praktyk zawodowych
3 semestry
wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
system hybrydowy – na uczelni i online
(sobota- niedziela)

 WIECEJ INFORMACJI:

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
INFORMACJA O STUDIACH
Studia obejmują problematykę zarządzania jakością, ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi, a także wykonywaniem
audytów w przedmiotowym zakresie. Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji państwowej i
samorządowej, przemyśle, bankowości, ubezpieczeniach, komunikacji elektronicznej i służbie zdrowia oraz wykonywać
zawód Inspektora Ochrony Danych (IOD), audytora ds. bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych oraz
pełnomocnika ds. cyberprzestępczości.
Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:
• certyfikat Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej potwierdzający kompetencje zawodowe Inspektora Ochrony
Danych (IOD)
• bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie audytów i bezpieczeństwa
informacji – w przypadku sytuacji problematycznych, napotkanych w trakcie pracy zawodowej, związanej
z przedmiotowym obszarem

PROGRAM STUDIÓW
• Prawne aspekty ochrony danych osobowych
• Planowanie i realizacja kontroli, sprawdzeń i audytów w
zakresie związanym z zabezpieczeniem informacji
• Planowanie i organizacja systemów informatycznych
służących do przetwarzania danych osobowych
• Zarządzanie ryzykiem w obrębie danych osobowych
• Inspektor ochrony danych – realizacja zadań ustawowych
(warsztaty praktyczne)
• Projektowanie i kontrola obszaru bezpieczeństwa
fizycznego i środowiskowego
• System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny
z wymaganiami ISO/IEC 27001:2013

• Audyt infrastruktury teleinformatycznej
• Wykrywanie i zapobieganie oszustwom
i nadużyciom skutkującym wyciekiem danych
osobowych
• Ochrona organizacji przed wyciekiem danych
osobowych
• Kontynuacja działalności po awarii. Zarządzanie
ciągłością działania
• Zarządzanie kryzysowe. Krajowy system
cyberbezpieczeństwa
• Bezpieczeństwo prawne – rozszerzone podejście

ORGANIZACJA STUDIÓW
Program studiów:
Czas trwania studiów:
Forma zajęć:
Tryb studiów:

220 godz. zajęć dydaktycznych
2 semestry
wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
na uczelni (sobota-niedziela)

Kierunek realizowany we współpracy
z Polskim Instytutem Kontroli
Wewnętrznej.

20

 WIECEJ INFORMACJI:

KOORDYNATOR KONTROLI ZARZĄDCZEJ
INFORMACJA O STUDIACH
Studia umożliwiają zdobycie umiejętności ułatwiających skuteczne wdrożenie i monitorowanie systemu kontroli
zarządczej w organizacjach rządowych i samorządowych. Absolwenci pozyskają wiedzę w zakresie rozpoznawania
zagrożeń i szans w osiąganiu celów organizacji, możliwych sposobów zapobiegania występowaniu potencjalnych
ryzyk, skutecznej komunikacji oraz pozyskiwania informacji zwrotnej.
Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:
• certyfikat Koordynatora kontroli zarządczej w administracji publicznej
• prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez Polski
Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o.
• bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na
stanowisku związanym z uzyskaną specjalizacją
Adresatami studiów są pracownicy administracji publicznej, osoby odpowiedzialne za skuteczne wdrożenie
i monitorowanie stanu kontroli zarządczej, w tym za zarządzanie ryzykiem, audytorzy wewnętrzni oraz wszystkie osoby
zainteresowane tematyką programu studiów.

PROGRAM STUDIÓW
•
•
•
•
•
•

Zarządzanie organizacją
Rachunkowość jednostki sektora finansów publicznych
Organizacja zarządzania, jakość zarządzania
Środowisko wewnętrzne
Zarządzanie ryzykiem organizacji
Czynności kontrolne

•
•
•
•
•

Zamówienia publiczne
Informacja i komunikacja
Monitoring
Mierniki w kontroli zarządczej
Seminarium projektowe

ORGANIZACJA STUDIÓW
Program studiów:
Czas trwania studiów:
Forma zajęć:
Tryb studiów:

192 godz. zajęć dydaktycznych
2 semestry
wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
na uczelni (sobota-niedziela)

Kierunek realizowany we współpracy
z Polskim Instytutem Kontroli
Wewnętrznej.
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 WIECEJ INFORMACJI:

LOGOPEDIA Z EMISJĄ GŁOSU
INFORMACJA O STUDIACH
Program studiów jest skierowany do absolwentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych oraz osób, które
chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy i instruktora emisji głosu w placówkach szkolnych
i służbie zdrowia, posiadających dobry słuch i nienaganną wymowę, a także filologów, pedagogów i psychologów.
Podczas studiów słuchacze zdobywają kwalifikacje do pracy w charakterze logopedy, wiedzę i narzędzia niezbędne do
diagnozowania zaburzeń mowy, prowadzenia zajęć terapeutycznych, korygowania wad mowy u dzieci.
Absolwenci kierunku studiów posiadają uprawnienia do pracy w zawodzie logopedy w przedszkolach, szkołach
i ośrodkach dla dzieci z wadami słuchu czy z niepełnosprawnością intelektualną, poradniach psychologicznopedagogicznych, placówkach foniatrycznych i rehabilitacyjnych, szpitalach, sanatoriach oraz prywatnych gabinetach
logopedycznych.

PROGRAM STUDIÓW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anatomia i fizjologia narządu głosu, mowy i słuchu
Foniatria i audiofonologia
Fonetyka i fonologia języka polskiego
Semantyka, składnia i morfologia języka polskiego
Emisja głosu i dykcja
Technika mów
Dyslalia, afazja, dyzartria, oligofazja – postępowanie
diagnostyczno-terapeutyczne
Kształtowanie się mowy dziecka – wczesna interwencja i
profilaktyka logopedyczna
Trening słuchowy
Surdologopedia
Podstawy neurologii i psychiatrii

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psycholingwistyka
Jąkanie – terapia i diagnoza
Dysleksja i dysgrafia
Wybrane zagadnienia z neurologopedii
Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem
mowy
Logorytmika
Praca logopedyczna z osobą autystyczną
Diagnoza i terapia logopedyczna
Rehabilitacja mowy i głosu osób po laryngoektomii
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Gerontologopedia
Etyka zawodu logopedy

ORGANIZACJA STUDIÓW
Program studiów:
Czas trwania studiów:
Forma zajęć:
Tryb studiów:
22

600 godz. zajęć dydaktycznych,
60 godz. praktyk zawodowych
4 semestry
wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
system hybrydowy – na uczelni i online
(sobota-niedziela)

 WIECEJ INFORMACJI:

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI
INFORMACJA O STUDIACH
Program studiów przygotowuje do podjęcia pracy w instytucjach administracji publicznej. Słuchacze nabędą wiedzy
i umiejętności w zakresie skutecznego zarządzania administracją publiczną, wdrażania systemów zarządzania,
sprawowania funkcji kierowniczych w obrębie administracji publicznej, posługiwania się wszelkimi dostępnymi
narzędziami komunikacji oraz technik autoprezentacji. Studia adresowane są nie tylko do pracowników administracji,
lecz do wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Przewaga zajęć praktycznych pozwoli na przećwiczenie stosowania
kreatywnych rozwiązań w zakresie organizacji i zarządzania w administracji.
Absolwent studiów będzie potrafił sprawnie realizować zadania z zakresu różnych dziedzin życia społecznego oraz
stosować kreatywne rozwiązania problemów pojawiających się w zarządzaniu jednostkami administracji. Ponadto
opanuje techniki zarządzania zasobami ludzkimi, sposoby rozwijania organizacji i przetrenuje swoje umiejętności
menedżerskie.

PROGRAM STUDIÓW
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podstawy teorii organizacji i zarządzania
Komunikacja w organizacji
Warsztaty menedżerskie
Rozwój organizacji
Prawo cywilne z umowami w administracji
Prawo pracy
Podstawy ustrojowe administracji publicznej
Ustawa prawo zamówień publicznych
System informacyjno-decyzyjny organizacji

• Projekty UE w instytucjach administracji publicznej –
aspekty praktyczne
• Kierowanie zasobami ludzkimi
• Prawo administracyjne Unii Europejskiej
• Prawo gospodarcze
• Postępowanie administracyjne
• Narzędzia informatyczne w administracji
• Sztuka wystąpień publicznych (retoryka)
• Warsztaty autoprezentacji

ORGANIZACJA STUDIÓW
Program studiów:
Czas trwania studiów:
Forma zajęć:
Tryb studiów:

185 godz. zajęć dydaktycznych
2 semestry
wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
na uczelni lub online (sobota-niedziela)
 WIECEJ INFORMACJI:
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POZYSKIWANIE I ZARZĄDZANIE
FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
INFORMACJA O STUDIACH
Program studiów przygotowuje do aplikowania o środki unijne i rozliczania funduszy unijnych w obecnej perspektywie
finansowej na lata 2021-2027. W trakcie studiów omówione zostaną możliwości inwestycyjne jednostek samorządu
terytorialnego oraz prywatnych przedsiębiorców w oparciu o finansowanie projektów ze środków europejskich.
Studia mają wysoce praktyczny charakter i umożliwiają słuchaczom nabycie umiejętności sporządzania projektów
współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE oraz ich ewaluacji, rozliczania, monitorowania oraz oceny od
względem merytorycznym i formalnym. Kadra prowadząca to specjaliści/praktycy z zakresu funduszy unijnych m.in.
z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Adresatami studiów są pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, instytucji administracji rządowej, jednostek
budżetowych i komunalnych, właściciele i menedżerowie małych i średnich firm, osoby zajmujące się pozyskiwaniem
funduszy lub doradztwem unijnym oraz pracownicy organizacji pozarządowych, absolwenci studiów wyższych, którzy
swoją przyszłość wiążą z pozyskiwaniem funduszy unijnych.

PROGRAM STUDIÓW
•
•
•
•
•
•
•

Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej
Fundusze, programy i inicjatywy Unii Europejskiej
Wnioskowanie o fundusze i zasady finansowania
Zasady pisania projektów miękkich
Zasady pisania projektów twardych
Studium wykonalności
Procedura odwoławcza

• Zamówienia publiczne wobec projektów unijnych
i pomoc publiczna
• Zarządzanie, realizacja i monitorowanie projektu
• System kontroli środków unijnych
• Rozliczanie projektów unijnych
• Projekt końcowy

ORGANIZACJA STUDIÓW
Program studiów:
Czas trwania studiów:
Forma zajęć:
Tryb studiów:

180 godz. zajęć dydaktycznych
2 semestry
wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
na uczelni lub online (sobota-niedziela)
 WIECEJ INFORMACJI:
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PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH,
KADRY I PŁACE
INFORMACJA O STUDIACH
Studia umożliwiają równoczesne zdobycie wiedzy z zakresu prawa pracy, jak i ubezpieczeń społecznych. W ramach zajęć
słuchacze rozwijają umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjnych i prawnych, szkolą się w obsłudze kadr
i płac oraz zdobywają wiedzę na temat kształtowania indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy w sposób
sprzyjający budowaniu pożądanych więzi w zakładzie pracy. Absolwenci mogą podjąć pracę na samodzielnym
stanowisku, związanym z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi w sektorze prywatnym oraz w publicznych
służbach zatrudnienia.
Uczestnicy studiów zdobywają wiedzę, która usprawni działalność organizacyjną firmy oraz przyczyni się do podniesienia
efektywności pracy pracownika. Dowiedzą się, jakie są zasady kształtowania indywidualnych i zbiorowych stosunków
pracy w sposób sprzyjający budowaniu pożądanych więzi w miejscu pracy, jak zapobiegać konfliktom w pracy
i rozwiązywać sytuacje kryzysowe. Absolwenci studiów są przygotowani do obsługi działu kadrowo-płacowego
i podjęcia pracy na samodzielnym stanowisku związanym z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi w sektorze
prywatnym oraz publicznych służbach zatrudnienia, np. urzędach administracji państwowej i samorządowej.

PROGRAM STUDIÓW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ochrona pracy
Źródła i zasady prawa pracy
Podatki w systemie płac
System ubezpieczeń społecznych
Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona oraz inne
świadczenia
Związki zawodowe i układy zbiorowe pracy;
Dokumentacja kadrowa i stosunek pracy
Wybrane zagadnienia z psychologii pracy
Konflikty i ich rozwiązywanie
Organy nadzoru państwowego i społecznego nad

przestrzeganiem przepisów o ochronie pracy
• Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w UE.
Zatrudnianie cudzoziemców.
• Czas pracy i urlopy
• Dochodzenie roszczeń – pracodawca i pracownik
przed sądem pracy
• Obsługa programów kadrowo-płacowych: program
PŁATNIK
• Obsługa programów kadrowo-płacowych: program
Comarch ERP OPTIMA

ORGANIZACJA STUDIÓW
Program studiów:
Czas trwania studiów:
Forma zajęć:
Tryb studiów:
25

200 godz. zajęć dydaktycznych
2 semestry
wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
na uczelni (sobota-niedziela)

 WIECEJ INFORMACJI:

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
INFORMACJA O STUDIACH
Studia nadają absolwentom kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Program
studiów jest zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia
adresowane są do absolwentów różnych kierunków studiów, którzy chcą uzyskać kwalifikacje umożliwiające podjęcie
pracy w szkole, obecnych nauczycieli, którzy nie posiadają wystarczających kwalifikacji pedagogicznych, psychologów
oraz osób, które pracują lub zamierzając podjąć pracę na stanowiskach, gdzie wymagane jest
Adresatami studiów są absolwenci dowolnych studiów wyższych (osoby z dyplomem licencjata, magistra lub inżyniera)
posiadający zdobyte w toku dotychczasowej edukacji i/lub praktyki zawodowej przygotowanie merytoryczne do
nauczania wybranego przedmiotu, lecz nie posiadający kwalifikacji pedagogicznych koniecznych do wykonywania
zawodu nauczyciela w szkołach oraz placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych, a także osoby planujące
podjąć zatrudnienie na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

PROGRAM STUDIÓW
•
•
•
•
•
•
•
•

Psychologia rozwojowa
Psychologia ogólna
Psychologia społeczna
Dydaktyka ogólna
Pedagogika ogólna i pedagogika szkolna
Emisja głosu
Elementy pedagogiki specjalnej
Psychologia wychowawcza z elementami psychologii
różnic indywidualnych
• Warsztat pracy opiekuńczo-wychowawczej
• Pedagogika ogólna i pedagogika szkolna
• Wybrane zagadnienia z pedeutologii

• Rola diagnozy, kontroli i i oceniania w pracy
dydaktycznej
• Psychologia osobowości
• Konstruowanie planów i programów kształcenia
• Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody
kształcenia
• Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w placówce
oświatowej
• Warsztat pracy nauczyciela
• Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
• Znaczenie języka, jako narzędzia pracy nauczyciela

ORGANIZACJA STUDIÓW
Program studiów:
Czas trwania studiów:
Forma zajęć:
Tryb studiów:
26

390 godz. zajęć dydaktycznych,
150 godz. praktyk zawodowych
3 semestry
wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
system hybrydowy – na uczelni i online
(sobota-niedziela)

 WIECEJ INFORMACJI:

PSYCHOLOGIA BIZNESU
INFORMACJA O STUDIACH
Program studiów skierowany jest głównie do przedstawicieli biznesu, zajmujących się, m. in. zarządzaniem
personelem, zarządzaniem marketingowym, reklamą, mediami społecznościowymi, właścicieli firm. Celem studiów
jest przekazanie słuchaczom wiedzy i nabycie przez nich umiejętności psychologicznych przydatnych w marketingu,
public relations, rekrutacji kadry czy wspieraniu zespołu w czasie zmian i restrukturyzacji. Słuchacze zdobywają
umiejętność współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami, poznają sposoby zwiększania potencjału i motywacji
pracowników, uczą się kreatywnego rozwiązywania problemów. Program studiów dostarcza szerokiej wiedzy na
temat wpływu psychospołecznych warunków pracy na funkcjonowanie ludzi i przedsiębiorstw, metod radzenia sobie
ze stresem, prowadzenia negocjacji i rozwiązywania konfliktów.
Podczas studiów słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności przydatne w każdej sferze życia, zarówno osobistego, jak
i zawodowego, udoskonalą umiejętność budowania zespołu, zarządzania stresem oraz konfliktem w organizacji.
Ponadto uzyskają szeroką wiedzę z zakresu psychologii, a w szczególności w obszarze wpływania na zachowanie
innych ludzi.

PROGRAM STUDIÓW
•
•
•
•
•

Podstawy psychologii społecznej
Budowanie zespołu
Psychologia stresu i zarządzanie stresem
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
– dobór kadr, motywowanie pracowników i mentoring
pracowniczy
• Przywództwo
• Warsztaty komunikacyjne z elementami obsługi klienta
• Psychologia konfliktów.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zarządzanie konfliktem i zmianą
Psychologia menedżera
Programowanie neurolingwistyczne w biznesie
Sztuka podejmowania decyzji
Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich
Negocjacje w biznesie
Rozwój osobisty a rozwój zawodowy
Komunikacja medialna
Budowanie marki osobistej

ORGANIZACJA STUDIÓW
Program studiów:
Czas trwania studiów:
Forma zajęć:
Tryb studiów:
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180 godz. zajęć dydaktycznych
2 semestry
wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
online (sobota-niedziela)

 WIECEJ INFORMACJI:

PSYCHOLOGIA DZIECI I MŁODZIEŻY
INFORMACJA O STUDIACH
Program studiów koncentruje się wokół wieloaspektowego rozumienia specyficznych problemów okresu dzieciństwa
i dorastania. W ramach zajęć omówiony zostanie psychologiczny kontekst przyczyn i symptomów trudności, opóźnień
oraz zaburzeń rozwojowych okresu adolescencji. Studia dedykowane są dla osób, które interesują się psychologią dzieci
i młodzieży oraz czują potrzebę pomagania młodym ludziom i są wrażliwi na ich problemy.
Podczas studiów słuchacze nabędą praktycznej wiedzy na temat psychologii dzieci i młodzieży, zarówno w kontekście
prawidłowego rozwoju, jak i odstępstw od niego. Nauczą się efektywnego rozwiązywania problemów pojawiających
się w okresie adolescencji i dowiedzą się, w jaki sposób wpływać na optymalizację rozwoju swoich podopiecznych.
Adresatami studiów są osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, np. nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy
szkolni, opiekunowie w ośrodkach wychowawczych/zakładach poprawczych/schroniskach dla dzieci i młodzieży,
pracownicy ośrodków adopcyjnych, pracownicy ośrodków interwencji kryzysowej, pracownicy opieki społecznej, a także
rodzice, którzy chcieliby uzyskać specjalistyczną i praktyczną wiedzę z zakresu profilaktyki trudności wychowawczych.

PROGRAM STUDIÓW
• Patologie wśród dzieci i młodzieży
• Diagnostyka i profilaktyka uzależnień: alkohol, narkotyki,
dopalacze
• Psychologia różnic indywidualnych
• Psychologia rozwojowa i wychowawcza
• Trening efektywnego nauczania
• Psychodietetyka
• Trening zastępowania agresji (TZA)
• Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży: zachowania

depresyjne, ADHD, zachowania autoagresywne
• Psychologia pozytywna i kreatywnego myślenia
• Seksuologia kliniczna dzieci i młodzieży
• Cyfrowe dzieci – etiologia, interwencja, kluczowe
problemy wychowania
• Trening komunikacji interpersonalnej
• Psychologia stresu, kryzysu i traumy
• Warsztat: Jak wychować szczęśliwe dziecko?

ORGANIZACJA STUDIÓW
Program studiów:
Czas trwania studiów:
Forma zajęć:
Tryb studiów:

195 godz. zajęć dydaktycznych
2 semestry
wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
online (sobota-niedziela)
 WIECEJ INFORMACJI:

28

PSYCHOLOGIA KRYZYSU
I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
INFORMACJA O STUDIACH
Program studiów koncentruje się wokół tematyki pomocy psychologicznej osobom z trudnościami życiowymi
i osobistymi kryzysami. Podczas zajęć słuchacze kierunku poznają przyczyny, przejawy i etapy kryzysu psychicznego,
a także dowiedzą się, jaka jest rola kryzysu w życiu człowieka. Podczas studiów słuchacze zapoznają się z formami
i metodami interwencji kryzysowej, jako jednej z form pomocy psychologicznej, służącej odzyskaniu równowagi przez
osobę dotkniętą kryzysem. Interwencja kryzysowa stanowi pomoc psychologiczną, która powinna być zastosowana
w jak najszybszym czasie. Program studiów ma na celu rozbudzenie wrażliwości na współczesne problemy społeczne
związane z powstawaniem kryzysów oraz kształtowanie umiejętności dokonywania krytycznej analizy i oceny zjawisk
społecznych.
Adresatami studiów są nauczyciele i pedagodzy szkolni, pracownicy placówek oświatowo-wychowawczych,
pracownicy socjalni, asystenci rodzin, kuratorzy sądowi (społeczni i zawodowi) oraz absolwenci różnych kierunków
studiów wyższych poszukujących dodatkowych kwalifikacji, umożliwiających pracę interwencyjną na rzecz osób oraz
rodzin w kryzysie.

PROGRAM STUDIÓW
•
•
•
•
•
•
•
•

Trening interpersonalny
Podstawy psychologii rozwojowej
Psychologia osobowości
Podstawy psychologii klinicznej
Psychologia stresu
Psychologia kryzysu
Elementy psychopatologii i psychoterapii
Wprowadzenie do interwencji kryzysowej: modele,
zasady, proces interwencji
• Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej
• Prawne i etyczne aspekty interwencji kryzysowej
• Interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia kryzysem
suicydalnym

• Interwencja kryzysowa w sytuacji choroby, śmierci
i żałoby
• Interwencja kryzysowa w kryzysie uzależnień
• Interwencja kryzysowa wobec osób
doświadczających przemocy
• Interwencja kryzysowa w sytuacji katastrof
i kataklizmów
• Techniki relaksacji i redukcji stresu
• Trening radzenia sobie z wypaleniem zawodowym
• Identyfikacja własnych zasobów i kryzysów w pracy
interwenta

ORGANIZACJA STUDIÓW
Program studiów:
Czas trwania studiów:
Forma zajęć:
Tryb studiów:
29

200 godz. zajęć dydaktycznych
2 semestry
wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
online (sobota-niedziela)

 WIECEJ INFORMACJI:

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
INFORMACJA O STUDIACH
Program studiów koncentruje się wokół problematyki finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości
budżetowej, systemu podatkowego oraz kontroli zarządczej. Absolwent studiów jest przygotowany do samodzielnego
wykonywania czynności księgowych w działach finansowo-księgowych sfery budżetowej. W ramach praktycznych zajęć
warsztatowych słuchacze zapoznają się z najnowszym orzecznictwem i interpretacjami z zakresu finansów publicznych
oraz nabędą umiejętności myślenia analitycznego.
Słuchacze studiów zapoznają się z problematyką rachunkowości budżetowej sektora finansów publicznych, a także
z elementami rachunkowości zarządczej, poznają systematykę danin publicznych oraz zasady postępowania
podatkowego, nabędą praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości niezbędnej do pracy w działach finansowoksięgowych jednostek samorządu terytorialnego
Świadectwo ukończenia studiów nadaje uprawnienia do pełnienia funkcji głównego księgowego w jednostkach
sektora finansów publicznych zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PROGRAM STUDIÓW
•
•
•
•
•
•
•
•

Wprowadzenie do rachunkowości budżetowej
Finanse publiczne
Dyscyplina finansów publicznych
Rachunkowość budżetowa
Prawo i postępowanie podatkowe
Sprawozdawczość budżetowa
Podatek VAT w sektorze finansów publicznych
Rachunkowość zarządcza jednostek sektora finansów
publicznych

• Partnerstwo publiczno-prywatne
• Elementy prawa i postępowania administracyjnego
• Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze
finansów publicznych
• Analiza finansowa
• Kontrola podatkowa
• Fundusze unijne
• Oszustwa finansowe i nadużycia gospodarcze

ORGANIZACJA STUDIÓW
Program studiów:
Czas trwania studiów:
Forma zajęć:
Tryb studiów:

200 godz. zajęć dydaktycznych
2 semestry
wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
system hybrydowy – na uczelni i online
(sobota-niedziela)
 WIECEJ INFORMACJI:

30

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI
INFORMACJA O STUDIACH
Program studiów obejmuje aktualną wiedzę z zakresu rachunkowości i strategii podatkowych. Absolwent studiów
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 krajowymi i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Wiedza
i zdobyte umiejętności będą przydatne również przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Absolwenci
kierunku mogą ubiegać się o pracę w biurach doradztwa podatkowego, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych
i pionach finansowo-księgowych przedsiębiorstw. Realizowany program zapewnia uczestnikom studiów umiejętność
posługiwania się narzędziami informatycznymi wspomagającymi procesy prowadzenia rachunkowości dla potrzeb
sprawozdawczych oraz decyzyjnych.
Studia adresowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie, które pragną zdobyć uprawnienia do samodzielnego
prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz do kandydatów na księgowych, pracowników biur rachunkowych oraz osób
zainteresowanych problematyką zagadnień dotyczących rachunkowości i podatków.

PROGRAM STUDIÓW
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podstawy systemu podatkowego
Podatki i opłaty lokalne
Finanse przedsiębiorstwa
Analiza sprawozdań finansowych
Podstawy prawne działalności gospodarczej
Podstawy rachunkowości
Rachunkowość finansowa
Prawo celne i dewizowe
Optymalizacja podatkowa

• Rachunkowość zarządcza
• Międzynarodowe i krajowe standardy
sprawozdawczości finansowej
• Podatki bezpośrednie
• Podatki pośrednie
• Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
• Prowadzenie pełnej księgowości (księgi podatkowe)
• Warsztaty obsługi programów: Rachmistrz, Rewizor,
Symfonia

ORGANIZACJA STUDIÓW
Program studiów:
Czas trwania studiów:
Forma zajęć:
Tryb studiów:

200 godz. zajęć dydaktycznych
2 semestry
wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
na uczelni (sobota-niedziela)
 WIECEJ INFORMACJI:
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STUDIA MENEDŻERSKIE
INFORMACJA O STUDIACH
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do kompetentnego pełnienia funkcji kierowniczych i menedżerskich
na wszystkich szczeblach zarządzania firmą, dzięki umiejętnościom zastosowania wiedzy teoretycznej i narzędzi
wykorzystywanych w zarządzaniu organizacją. Zdobywana podczas studiów wiedza pomoże im w przyszłości
w kształtowaniu indywidualnych i zbiorowych procesów pracy oraz wykorzystania kapitału ludzkiego w firmach.
Program studiów opiera się głównie na kształtowaniu umiejętności menedżerskich, przywódczych, strategicznych
i komunikacyjnych – wysoko cenionych wśród kadry zarządzającej. Ponadto kierunek studiów umożliwia zdobycie
wiedzy z dziedzin pokrewnych zarządzaniu, takich jak rachunkowość, marketing czy IT.
Studia adresowane są do osób pragnących zdobyć kwalifikacje odpowiednie dla kadry menedżerskiej. Program
studiów kierowany jest również do tych, którzy w różnym stopniu uczestniczą w podejmowaniu decyzji w firmie,
przedsiębiorców, właścicieli firm oraz do absolwentów szkół wyższych, którzy pragną zdobyć i doskonalić umiejętności
zawodowe z zakresu problematyki menedżerskiej. Studia te będą odpowiednim kompendium wiedzy dla osób
planujących założenie własnej firmy.

PROGRAM STUDIÓW
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zarządzanie strategiczne
Rachunkowość zarządcza
Zarządzanie jakością
Prawo gospodarcze
Marketing
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie strategiczne sprzedażą
Zarządzanie innowacjami
Coaching menedżerski

•
•
•
•
•
•
•
•

Zarządzanie kompetencjami
Zarządzanie projektami
Przywództwo
Zarządzanie finansami
PR i zarządzanie informacją
Budowanie kultury LEAN
Zarządzanie marką
Budowanie marki osobistej (Personal Brending)

ORGANIZACJA STUDIÓW
Program studiów:
Czas trwania studiów:
Forma zajęć:
Tryb studiów:

180 godz. zajęć dydaktycznych
2 semestry
wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
na uczelni lub online (sobota-niedziela)
 WIECEJ INFORMACJI:
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
INFORMACJA O STUDIACH
Program studiów charakteryzuje się wysoką interdyscyplinarnością, łącząc w sobie wiedzę z zakresu problematyki
zamówień publicznych z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa (gospodarczego, budowlanego, finansów publicznych),
zarządzania projektami oraz technik negocjacyjnych. Katalog przedmiotów realizowanych w ramach kierunku został
opracowany wg wzorcowego programu studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, zatwierdzonego
przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Wiedza i umiejętności nabywane podczas studiów są niezbędne do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie
prawidłowego udzielania oraz skutecznego uzyskiwania zamówień publicznych, w szczególności do podejmowania
właściwych, adekwatnych do stanu faktycznego i prawnego, decyzji na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. Studia adresowane są do osób biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych,
pracujących w sektorze finansów publicznych, odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami
publicznymi, wykonawców składających oferty w sektorze zamówień publicznych, osób nadzorujących wydatkowanie
środków publicznych, kontrolujących prawidłowość udzielania zamówień publicznych i wszystkich tych, którzy są
zainteresowani tematyką zamówień publicznych.

PROGRAM STUDIÓW
• Finanse publiczne i dyscyplina finansów publicznych
• Elementy prawa cywilnego i gospodarczego
w zamówieniach publicznych
• Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy prawo
zamówień publicznych
• System zamówień publicznych w prawie UE
• Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
• Partnerstwo publiczno-prywatne
• Środki ochrony prawnej i orzecznictwo w sprawach
zamówień publicznych

• Przeprowadzenie postępowania o zamówienie
publiczne
• Zamówienia sektorowe
• Umowa o zamówienie publiczne – nieważność,
unieważnienie, zmiana
• Dokumentacja postepowania o zamówienie
publiczne
• System kontroli zamówień publicznych
• Społeczna odpowiedzialność w zamówieniach
publicznych
• Etyka i uczciwa konkurencja

ORGANIZACJA STUDIÓW
Program studiów:
Czas trwania studiów:
Forma zajęć:
Tryb studiów:
33

170 godz. zajęć dydaktycznych
2 semestry
wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
na uczelni lub online (sobota-niedziela)

 WIECEJ INFORMACJI:

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
INFORMACJA O STUDIACH
Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej do samodzielnego zarządzania placówkami
oświatami. Świadectwo ukończenia studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą i uprawnia do
zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowo-wychowawczych
oraz organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.
Absolwenci studiów zdobywają m.in. umiejętności w zakresie: przyjmowania odpowiedzialności za całokształt pracy
szkoły, rozumienia pracy administracyjnej i poprawnej interpretacji przepisów prawa, rozwiązywania rzeczywistych
problemów występujących w placówce, ustalania priorytetów w zakresie planowania i realizacji zadań dydaktycznowychowawczych, diagnozowania realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego na wszystkich poziomach nauczania
szkolnego, utrzymywania stałej więzi ze środowiskiem lokalnym, wykazania umiejętności zarządzania zespołem
ludzkim, zarządzania finansami szkoły, doskonalenia pracy dydaktycznej placówki oraz ewaluacji jej pracy.

PROGRAM STUDIÓW
• Trening personalny
• Prawo oświatowe
• Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością
w placówkach oświatowych
• Przywództwo edukacyjne w szkole
• Marketing i promocja szkoły
• Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego
• Zarządzanie zasobami ludzkimi
• Technologie informacyjne w edukacji i zarządzaniu
oświatą
• Wybrane zagadnienia organizacji przestrzeni edukacyjnej
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (w tym
z autyzmem i zespołem Aspergera)

• Finansowanie działalności oświatowej –
pozyskiwanie funduszy unijnych;
• Organizacja systemu wsparcia psychologicznego
dla uczniów w sytuacjach kryzysowych;
• Coaching liderski
• Kierowanie zmianą i rozwiązywanie konfliktów
• Metodyka tworzenia koncepcji pracy szkoły
• Organizacja pracy i zarządzenie szkołą;
• Zarządzanie finansami publicznymi w oświacie

ORGANIZACJA STUDIÓW
Program studiów:
Czas trwania studiów:
Forma zajęć:
Tryb studiów:
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210 godz. zajęć dydaktycznych
2 semestry
wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
online (sobota-niedziela)

 WIECEJ INFORMACJI:

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PODATKOWYM
– KONTROLA BIZNESOWA
INFORMACJA O STUDIACH
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów
poprzez zapobieganie wystąpieniu ryzyka podatkowego i wdrożenie skutecznego systemu kontroli biznesowej.
Studia podyplomowe zostały przygotowanie w reakcji na występujące zagrożenia ryzykiem podatkowym w związku
ze zmieniającymi się wymaganiami przepisów podatkowych i ordynacji podatkowej oraz zapobiegania udziału
w przestępstwach skarbowych. Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób odpowiedzialnych za zapewnienie
skutecznej kontroli biznesowej: kierowników jednostek, dyrektorów finansowych i skarbników, głównych księgowych
i kierowników działów podatkowych, pracowników biur rachunkowych oraz osób, które chcą zajmować się
kształtowaniem i weryfikacją prawidłowości rozliczeń rachunkowo–podatkowych.
Uczestnicy studiów zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi m.in. obowiązku prowadzenia ewidencji podatkowych,
rachunkowości finansowej w tym podatkowej, znaczenia skutecznej kontroli biznesowej, znaczenia audytu
wewnętrznego w zapewnianiu bezpieczeństwa podatkowego w działalności organizacji, ryzyka podatkowego
w związku z niezachowaniem należytej staranności oraz zasad zarządzania ryzykiem podatkowym.

PROGRAM STUDIÓW
• Podstawy zarządzania organizacją
• Uwarunkowania działalności osób prawnych i fizycznych
• Uwarunkowania działalności jednostek sektora finansów
publicznych
• Ustawa o finansach publicznych
• Zarządzanie ryzykiem organizacji
• Prawo podatkowe
• Rachunkowość podatkowa
• Ordynacja podatkowa i postępowanie podatkowe

•
•
•
•

Unikanie opodatkowania. Wyłudzenia skarbowe
Zarządzanie zespołami
Projektowanie struktury organizacyjnej
Ryzyko podatkowe: ryzyko podatkowe zakupów,
sprzedaży, logistyki, produkcji
• System kontroli biznesowej. Weryfikacja
kontrahentów
• Ewidencja transakcji i dokumentów
• Projekt systemu kontroli biznesowej

ORGANIZACJA STUDIÓW
Program studiów:
Czas trwania studiów:
Forma zajęć:
Tryb studiów:

192 godz. zajęć dydaktycznych
2 semestry
wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
na uczelni (sobota-niedziela)

Kierunek realizowany we współpracy
z Polskim Instytutem Kontroli
Wewnętrznej.
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 WIECEJ INFORMACJI:

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
INFORMACJA O STUDIACH
Celem studiów jest przygotowanie do nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach o różnej
specyfice pracy. Uczestnicy studiów nabywają kompendium wiedzy, która w sposób efektywny i świadomy pozwala
zarządzać zasobami ludzkimi. Ponadto w czasie studiów słuchacze pogłębiają wiedzę z zakresu psychologii, socjologii,
prawa oraz ulepszają zdolności interpersonalne i komunikacyjne, a także mogą przećwiczyć swoje umiejętności
negocjacyjne.
Studia adresowane są do pracowników zajmujących się zarządzaniem kadrami (szkoleniowcy, doradcy, dyrektorzy
ds. personalnych, dyrektorzy ds. rozwoju personelu itp.), przedstawicieli działów HR (Human Resources), którzy
chcą podnieść swoje kwalifikacje i w nowoczesny sposób gospodarować kadrami, menedżerów zarządzających
przedsiębiorstwami, doradców personalnych, kierowników liniowych, a także wszystkich zainteresowanych tematyką
z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Program studiów przewiduje przewagę zajęć praktycznych nad teoretycznymi,
które sprzyjają stymulowaniu rozwoju uczestników.

PROGRAM STUDIÓW
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zarządzanie kompetencjami
Rola menedżera w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Systemy motywacyjne w zarządzaniu
Systemy oceny pracy
Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w firmie
rodzinnej
Skuteczne negocjacje
Kierowanie zasobami ludzkimi
Komunikacja i budowanie zespołu
Coaching i mentoring w zarządzaniu zasobami ludzkimi

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
Kultura organizacji a zarządzanie zmianą
Turkusowy model zarządzania
Elementy prawa pracy
Rekrutacja i selekcja pracowników
Rynek pracy i polityka społeczna
Budowanie kultury LEAN
Wystąpienia publiczne i autoprezentacja
Rozwój pracowników i projektowanie procesów
szkoleniowych

ORGANIZACJA STUDIÓW
Program studiów:
Czas trwania studiów:
Forma zajęć:
Tryb studiów:

180 godz. zajęć dydaktycznych
2 semestry
wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
na uczelni lub online (sobota-niedziela)
 WIECEJ INFORMACJI:
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Chcesz podnieść kwaliﬁkacje swoich pracowników,
a nie znalazłeś odpowiedniego kierunku studiów?

Zamów go!

Akademia Handlowa
Nauk Stosowanych w Radomiu,
wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom rm
i instytucji, oferuje stworzenie
zamawianych studiów
podyplomowych.

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

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

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
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RADA EKSPERTÓW
Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu, realizując misję kreowania wykwali kowanej kadry dla różnych podmiotów,
kładzie duży nacisk na usprawnienie procesów edukacyjnych, podnoszenie standardów kształcenia i jakości programów. Osiąga
to między innymi poprzez współpracę z wysokiej klasy specjalistami zrzeszonymi w Radzie Ekspertów AHNS, reprezentującymi
rmy i instytucje, które w naszym środowisku stanowią lar zachodzących procesów społeczno-gospodarczych. Członkowie
Rady to osoby, które odniosły i odnoszą wymierny sukces i doskonale znają potrzeby rynku pracy oraz jakimi kompetencjami
i umiejętnościami powinni charakteryzować się absolwenci 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, rozszerzenie 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 mundurowanych, branży IT, edukacji i wychowaniu oraz organach wymiaru
sprawiedliwości.

W skład Rady Ekspertów AHNS wchodzą:
Monika Bedarczyk – Dyrektor Oddziału
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
w Radomiu
Łukasz Białczak – Prezes Zarządu Izby
Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej
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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.

Urszula Miśkiewicz – Dyrektor Izby
Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej

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

Dominika Bielawska – Partner biznesowy HR
– Imperial Tobacco Polska Manufacturing

Jarosław Szewczyk – Prezes Radomskiego
Centrum Innowacji i Technologii w Radomiu

Tomasz Fidos – Prezes i właściciel
Humansoft Radom

mec. Rafał Tabaka – właściciel Kancelarii
Prawnej

Marcin Kobylski – Sędzia Sądu Okręgowego
w Radomiu

Bogusław Tundzios – Kierownik Wydziału
MSCDN w Radomiu

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

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

Izabela Seweryn – Kanclerz Loży Radomskiej
Biznes Center Club

Włodzimierz Wolski – Dyrektor Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w Radomiu

Anna Słopiecka – Sekretarz Loży Radomskiej
Biznes Center Club

ppłk Sławomir Życzyński – Zastępca
Komendanta Aresztu Śledczego w Radomiu

DOFINANSOWANIE STUDIÓW

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

Urząd pracy zapłaci za Twoje studia!
Urząd pracy może s nansować do 100% kosztów studiów podyplomowych, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego
wynagrodzenia. Za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów osoba bezrobotna otrzyma
stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych. Z do nansowania studiów podyplomowych może skorzystać
zarejestrowana w urzędzie pracy: osoba bezrobotna, osoba poszukująca pracy. Aby otrzymać do nansowanie studiów
podyplomowych należy złożyć wniosek o do nansowanie kosztów tych studiów oraz wymagane dokumenty we
właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy. Po złożeniu stosownych dokumentów i pozytywnym
rozpatrzeniu wniosku, starosta zawiera z osobą bezrobotną umowę o do nansowanie, która określa w szczególności
prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych
w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.

S nansuj studia przez PFRON!
Osoby niepełnosprawne mają możliwość podjęcia studiów podyplomowych korzystając z pomocy Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON. Słuchacze studiów podyplomowych Akademii Handlowej Nauk
Stosowanych w Radomiu posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, wielokrotnie korzystali z do nansowań PFRON.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na
rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Środki PFRON przeznaczane są również
na wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych, w tym szkoleń i doskonalenia zawodowego.
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PROGRAMY ZNIŻKOWE
DLA RODZIN
1. Program„Rodzinny"
-20% zniżki dla członków rodziny (tylko bezpośredni stopień pokrewieństwa)
jednocześnie podejmujących naukę na tym samym kierunku.

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

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

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

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

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

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

STREFA KANDYDATA

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się
bez egzaminów wstępnych.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe
jest złożenie kompletu dokumentów.
Uruchomienie studiów na poszczególnych
kierunkach zależy od zainteresowania
słuchaczy i uwarunkowane jest liczbą chętnych
nie mniejszą niż 15 osób.

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

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście
w Punkcie Rekrutacyjnym przy ul. Traugutta 61a.
Wymagane dokumenty:
ź Podanie do Rektora o przyjęcie na studia,

kwestionariusz osobowy
oraz klauzula RODO (do pobrania ze strony
www.ahns.pl)
ź odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
ź 2 fotogra e

Studia podyplomowe są
płatne. Słuchacze mają
możliwość dokonania opłaty
w dwóch ratach (za semestr
zimowy i za semestr letni),
a także rozłożenia opłaty
semestralnej na cztery
raty. Słuchacze nie ponoszą
kosztów z tytułu opłaty
rekrutacyjnej.

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

ŻYCIE
STUDENCKIE
Wiemy, że nauka to nie wszystko!
Dlatego AHNS zapewnia studentom takie
atrakcje jak:
wycieczki integracyjne,
wybory Miss i Mistera AHNS,
Legia Akademicka,
klub nurkowy,
sekcja lotnicza,
liczne imprezy studenckie.
Na uczelni prężnie działają koła naukowe i organizacje studenckie,
zrzeszające pasjonatów psychologii, prawa, informatyki, podróży, kina
oraz wielu innych dziedzin.
Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu
to miejsce, gdzie poczujesz smak
prawdziwego życia studenckiego.
Dodatkowym atutem jest
międzynarodowa atmosfera
Uczelni, którą tworzą
studenci
z zagranicy.
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AKADEMICKIE CENTRUM
K S Z TA ŁC E N I A
PODYPLOMOWEGO
AHNS W RADOMIU

ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom
tel. 48 363 22 90, wew. 3
e-mail: podyplomowe@ahns.pl

www.ahns.pl
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