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Szanowni Państwo
Na Wasze ręce składam ofertę kształcenia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De
Gasperi w Józefowie, gdzie znajdziecie Państwo pełen
wachlarz studiów podyplomowych, kursów, szkoleń
i warsztatów. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich,
którzy pragną zdobyć nową lub pogłębić posiadaną już
wiedzę, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. Oferowane przez nas studia podyplomowe, kursy szkolenia
i warsztaty to propozycja dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, a także dla instytucji oraz firm, które
chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych obecnie na rynku pracy zawodach. Kształcenie
pracowników jest dla wielu pracodawców najtańszym,
a zarazem najefektywniejszym sposobem premiowania,
zwiększenia wydajności, uniknięcia zwolnień oraz unowocześnienia metod pracy. Nasze programy kształcenia
realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod
dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning). Wiedza i umiejętności
nabyte podczas kształcenia, którego ofertę prezentujemy, są pomocne w realizacji planów zawodowych tych,
którzy dzięki solidnemu wykształceniu pragną sprostać
wciąż rosnącym wymogom rzeczywistości. Dzięki wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej, gwarantujemy wysoki poziom nauczania oraz zajęcia dydaktyczne jak najbliżej miejsca zamieszkania studenta.
Rektor dr hab. Magdalena Sitek

WYSOKOŚĆ
CZESNEGO

WYSOKOŚĆ ULGI PRZY
ZAPISIE MIN. 3 OSÓB
Z JEDNEGO
ZAKŁADU PRACY

NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

LICZBA
SEMESTRÓW

ADMINISTROWANIE BEZPIECZEŃSTWEM
INFORMACJI

2

250 zł – miesięcznie
1225 zł – za semestr
2450 zł – za całość

ARTETERAPIA W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I
WCZESNOSZKOLNEJ ORAZ Z DZIECKIEM
O SPECJALNYCH POTRZEBACH
INTELEKTUALNYCH

3

240 zł – miesięcznie
1176 zł – za semestr
3528 zł – za całość

180 zł – miesięcznie
900 zł – za semestr
2700 zł – za całość

50 zł miesięcznie

ARTETERAPIA W PRACY
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
I RESOCJALIZACYJNEJ

3

240 zł – miesięcznie
1176 zł – za semestr
3528 zł – za całość

180 zł – miesięcznie
900 zł – za semestr
2700 zł – za całość

50 zł miesięcznie

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

2

280 zł – miesięcznie
1372 zł – za semestr
2744 zł – za całość

BIBLIOTEKOZNAWSTWO

3

220 zł – miesięcznie
1078 zł – za semestr
3234 zł – za całość

180 zł – miesięcznie
900 zł – za semestr
2700 zł – za całość

50 zł miesięcznie

CHEMIA

3

220 zł – miesięcznie
1078 zł – za semestr
3234 zł – za całość

180 zł – miesięcznie
900 zł – za semestr
2700 zł – za całość

50 zł miesięcznie

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
(OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)

3

220 zł – miesięcznie
1078 zł – za semestr
3234 zł – za całość

180 zł – miesięcznie
900 zł – za semestr
2700 zł – za całość

50 zł miesięcznie

EDUKACJA I TERAPIA OSÓB
Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

3

220 zł – miesięcznie
1078 zł – za semestr
3234 zł – za całość

180 zł – miesięcznie
900 zł – za semestr
2700 zł – za całość

50 zł miesięcznie

HISTORIA

3

220 zł – miesięcznie
1078 zł – za semestr
3234 zł – za całość

180 zł – miesięcznie
900 zł – za semestr
2700 zł – za całość

50 zł miesięcznie

LOGOPEDIA

3

220 zł – miesięcznie
1078 zł – za semestr
3234 zł – za całość

180 zł – miesięcznie
900 zł – za semestr
2700 zł – za całość

50 zł miesięcznie

MUZYKA I PLASTYKA W SZKOLE

3

220 zł – miesięcznie
1078 zł – za semestr
3234 zł – za całość

180 zł – miesięcznie
900 zł – za semestr
2700 zł – za całość

50 zł miesięcznie

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W AGROBIZNESIE (STUDIA E-LEARNINGOWE)

2

220 zł – miesięcznie
1078 zł – za semestr
2156 zł – za całość

PROMOCJA CZESNEGO –
PRZY ZAPISIE DO 30.09

50 zł miesięcznie

50 zł miesięcznie

30 zł miesięcznie

NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

LICZBA
SEMESTRÓW

WYSOKOŚĆ
CZESNEGO

PROMOCJA CZESNEGO –
PRZY ZAPISIE DO 30.09

WYSOKOŚĆ ULGI PRZY
ZAPISIE MIN. 3 OSÓB
Z JEDNEGO
ZAKŁADU PRACY

3

240 zł – miesięcznie
1176 zł – za semestr
3528 zł – za całość

180 zł – miesięcznie
900 zł – za semestr
2700 zł – za całość

50 zł miesięcznie

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

3

240 zł – miesięcznie
1176 zł – za semestr
3528 zł – za całość

180 zł – miesięcznie
900 zł – za semestr
2700 zł – za całość

50 zł miesięcznie

PSYCHOLOGIA KLINICZNA DLA NAUCZYCIELI

3

220 zł – miesięcznie
1078 zł – za semestr
3234 zł – za całość

180 zł – miesięcznie
900 zł – za semestr
2700 zł – za całość

50 zł miesięcznie

SOCJOTERAPIA

3

220 zł – miesięcznie
1078 zł – za semestr
3234 zł – za całość

180 zł – miesięcznie
900 zł – za semestr
2700 zł – za całość

50 zł miesięcznie

TERAPIA PEDAGOGICZNA

3

220 zł – miesięcznie
1078 zł – za semestr
3234 zł – za całość

180 zł – miesięcznie
900 zł – za semestr
2700 zł – za całość

50 zł miesięcznie

WCZESNE NAUCZANIE
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

3

220 zł – miesięcznie
1078 zł – za semestr
3234 zł – za całość

180 zł – miesięcznie
900 zł – za semestr
2700 zł – za całość

50 zł miesięcznie

WCZESNE WSPOMAGANIE
ROZWOJU DZIECKA

3

220 zł – miesięcznie
1078 zł – za semestr
3234 zł – za całość

180 zł – miesięcznie
900 zł – za semestr
2700 zł – za całość

50 zł miesięcznie

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

3

220 zł – miesięcznie
1078 zł – za semestr
3234 zł – za całość

180 zł – miesięcznie
900 zł – za semestr
2700 zł – za całość

50 zł miesięcznie

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

2

280 zł – miesięcznie
1372 zł – za semestr
2744 zł – za całość

50 zł miesięcznie

ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ
(STUDIA E-LEARNINGOWE)

2

220 zł – miesięcznie
1078 zł – za semestr
2156 zł – za całość

30 zł miesięcznie

ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ

2

270 zł – miesięcznie
1350 zł – za semestr
2700 zł – za całość

50 zł miesięcznie

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
(STUDIA E-LEARNINGOWE)

2

220 zł – miesięcznie
1078 zł – za semestr
2156 zł – za całość

30 zł miesięcznie

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
(STUDIA E-LEARNINGOWE)

2

220 zł – miesięcznie
1078 zł – za semestr
2156 zł – za całość

30 zł miesięcznie

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Podana wysokość czesnego „za semestr” i „za całość” uwzględniaja 2% zniżki przyopłacie jednorazowej

STUDIA MODUŁOWE = OSZCZĘDNOŚĆ
sem. I

sem. II

sem. III

np. Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka

np. Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka

sem. II

sem. II

np. Terapia pedagogiczna

np. Terapia pedagogiczna

STUDIUJĄC JEDNOCZEŚNIE
2 ZAKRESY STUDIÓWPODYPLOMOWYCH
OSZCZĘDZASZ 900zł

DOSTĘPNE MODUŁY

NAZWA SZKOLENIA
BAJKOTERAPIA
DIAGNOZA I OCENA FUNKCJONOWANIA
DZIECI Z DEFICYTAMI W ROZWOJU,
W OPARCIU O PROFIL
PSYCHOEDUKACYJNY PEP-R
EDUKACJA FILMOWA W SZKOLE - WYCHOWANIE PRZEZ OGLĄDANIE
ELEKTRONICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
FLET PROSTY – INSTRUMENT SZKOLNY
METODY SZYBKIEJ I SKUTECZNEJ GRY
INTERWENCJA KRYZYSOWA
JAK SKUTECZNIE PRZEMAWIAĆ?
KONSTRUOWANIE INDYWIDUALNEGO PLANU
EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO (IPET)
KREOWANIE WIZERUNKU SZTUKA AUTOPREZENTACJI
MALOWANIE RUCHEM, DŹWIĘKIEM, MOWĄ –
ILUSTRACJE MUZYCZNO-RUCHOWE
DO MUZYKI ARTYSTYCZNEJ
MEDIACJE GOSPODARCZE
MEDIACJA SZKOLNA
METODY AKTYWIZUJĄCE W SZKOLE
METODY PROJEKCYJNE
NAUCZANIE MATEMATYKI PRZEZ ZABAWĘ
NOWATORSKIE FORMY TERAPII
PERSWAZJA A MANIPULACJA – JAK SIĘ PRZED
NIĄ SKUTECZNIE OCHRONIĆ?
PODSTAWY TERAPII BEHAWIORALNEJ
PRACA Z DZIECKIEM
Z ZACHOWANIAMI TRUDNYMI
ROZWÓJ DZIECKA W NORMIE I PATOLOGII
Z NACISKIEM NA MUZYKOTERAPIĘ
STYMULACJA ROZWOJU MOWY U DZIECI
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
TERAPIA RĘKI (I I II STOPIEŃ)
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)
WERBALNE I NIEWERBALNE ŚRODKI
KOMUNIKACJI. JAK SKUTECZNIE
POROZUMIEWAĆ SIĘ
WPROWADZENIE DO MEDIACJI
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE
ZAŁOŻENIA NOWEJ USTAWY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZARZADZANIE SOBĄ I INNYMI W CZASIE

WYSOKOŚĆ OPŁAT

280 zł
300 zł
360 zł
250 zł
300 zł
900 zł
300 zł
300 zł
350 zł
360 zł
360 zł
370 zł
300 zł
250 zł
360 zł
250 zł
300 zł
250 zł
250 zł
360 zł
200 zł
360 zł
360 zł
300 zł
300 zł
300 zł
250 zł
250 zł

ADMINISTROWANIE BEZPIECZEŃSTWEM
INFORMACJI
• studia w trybie niestacjonarnym, 2 semestry, zajęcia w piątki
(popołudnia) i soboty średnio co dwa tygodnie.
• Cena podstawowa: 2450 zł (za całość studiów)
- opłata rekrutacyjna 70 zł
- opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 30 zł

ARTETERAPIA W EDUKACJI SZKOLNEJ
I WCZESNOSZKOLNEJ ORAZ Z DZIECKIEM
O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH
• studia w trybie niestacjonarnym, 3 semestry, zajęcia w piątki
(popołudnia) i soboty średnio co dwa tygodnie.
• Cena podstawowa: 3528 zł (za całość studiów)
- Cena promocyjna (przy zapisie do 30.09) 2700 zł za całość studiów
- opłata rekrutacyjna 70 zł
- opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych 30 zł

CEL STUDIÓW:

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest kształcenie osób, przygotowujących się do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016
poz. 922) oraz od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia (UE) 2016/679
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające
dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę z podstaw arteterapii a także umiejętności kierowania działaniami terapeutycznymi w szerokorozumianej
formie działań artystycznoedukacyjnych. Student podczas studiów aktywizuje własną kreatywność oraz twórcze myślenie, nabywa podstawową wiedzę
z zakresu historii sztuki, jak również z wykorzystania środków multimedialnych
w obszarze terapii. Absolwent bazując na zdobytej wiedzy i doświadczeniu
jest w stanie przewodzić sesji arteterapeutycznej, stworzyć indywidualny plan
działań terapeutycznych lub plan terapeutyczny dla grupy. Potrafi dostosować
możliwości psychofizyczne pacjenta do działań terapeutycznych. Wspomaga,
rewaliduje i rehabilituje poprzez terapię za pomocą działań twórczych. Pobudza
uczestnika terapii do twórczego i prawidłowego rozwoju, za pomocą doświadczania, kreowania i przeżywania. Toruje drogę do samopoznania i samoakceptacji.

DLA KOGO?
Studia skierowane są głównie do osób zajmujących się szeroko
rozumianą problematyką ochrony informacji, w tym biznesowych
i danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki (pracownicy
przedsiębiorstw i firm, administracji państwowej i samorządowej). Studia
skierowane są do osób z wyższym wykształceniem I lub II stopnia.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:
Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał wiedzę z zakresu
obowiązujących i wprowadzanych reformą Unii Europejskiej rozwiązań
prawnych dotyczących ochrony danych osobowych w biznesie oraz wiedzę
i umiejętności z zakresu gromadzenia, przechowywania i przetwarzania
danych.

DLA KOGO?
Studia podyplomowe z Arteterapii przeznaczone są dla absolwentów studiów
I lub II stopnia z zakresu pedagogiki, psychologii, muzyki, sztuk plastycznych,
kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa i filologii.
Adresowane są także do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, terapeutycznych, pracowników placówek kulturalno – oświatowych oraz dla osób
pragnących pracować w takich placówkach.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:
Studia zapewniają absolwentowi otrzymanie kwalifikacji do prowadzenia terapii
w Szkołach Publicznych, Szkołach Prywatnych, Rehabilitacyjnych Zakładach
Opieki Zdrowotnej, Specjalnych Ośrodkach Wychowawczych, Specjalnych
Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych oraz innych placówkach działających
w myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2011r.

ARTETERAPIA W PRACY OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZEJ I RESOCJALIZACYJNEJ
• studia w trybie niestacjonarnym, 3 semestry, zajęcia w piątki
(popołudnia) i soboty średnio co dwa tygodnie.
• Cena podstawowa: 3528 zł (za całość studiów)
- Cena promocyjna (przy zapisie do 30.09) 2700 zł za całość studiów
- opłata rekrutacyjna 70 zł
- opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych 30 zł

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

• studia w trybie niestacjonarnym, 2 semestry, zajęcia w piątki (popołudnia) i soboty średnio co dwa tygodnie
• Cena podstawowa: 2744 zł (za całość studiów)
- opłata rekrutacyjna 70 zł
- opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 30 zł

CEL STUDIÓW:

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę z podstaw arteterapii
a także umiejętności kierowania działaniami terapeutycznymi w szeroko
rozumianej formie działań artystyczno-edukacyjnych. Słuchacz bazując
na zdobytej wiedzy i doświadczeniu będzie w stanie przewodzić sesji arteterapeutycznej oraz tworzyć projekty o podłożu rozwojowo-terapeutycznym
wspomagającym działania profilaktyczne, rehabilitacyjne i wychowawcze
dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Po przeprowadzonej
diagnostyce będzie mógł świadomie i celowo dobrać środki do działań
terapeutycznych. Zapozna się z metodami i szkołami psychoterapii,
elementami psychiatrii klinicznej i psychopatologii. Poszerzy wiedzę
z zakresu wykorzystania muzyki, tańca, dramy oraz sztuk plastycznych
w procesie terapeutycznym. Pobudzi własną kreatywność oraz myślenie.

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy w świetle obowiązującego stanu prawnego. Uczestnicy zostaną zapoznani
z najnowszymi przepisami regulującymi prawo ochrony pracy i zasadami
bezpieczeństwa pracy i ratownictwa medycznego, bezpieczeństwa pożarowego zakładu pracy oraz podniosą swoje kompetencje i kwalifikacje z zakresu
psychologii i ergonomii pracy, reagowania podczas wypadków przy pracy,
chorób zawodowych i ich profilaktyki czy metodyki pracy i dydaktyki szkoleń
pracowników w zakresie BHP.

DLA KOGO?
Studia podyplomowe z Arteterapii przeznaczone są dla absolwentów studiów I lub II stopnia z zakresu pedagogiki, psychologii, muzyki, sztuk plastycznych, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa i filologii.
Adresowane są także do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie
powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, terapeutycznych, pracowników placówek kulturalno – oświatowych oraz dla osób pragnących pracować w takich placówkach.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:
Studia zapewnią absolwentowi otrzymanie kwalifikacji do prowadzenia terapii w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Schroniskach
dla Nieletnich, Zakładach Poprawczych, Domach Dziecka i innych placówkach o działaniach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

DLA KOGO?
Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków,
którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Adresatem studiów są zarówno osoby pracujące w służbie BHP, jak i osoby spoza branży, chcące uzyskać nową specjalność zawodową.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:
Absolwenci Studiów są przygotowani do pracy w służbach bhp przedsiębiorstw,
w firmach świadczących usługi w zakresie bhp oraz ośrodkach szkoleniowych
kształcących w tej dziedzinie. Mogą być zatrudnieni w służbach bhp wszystkich
sektorów gospodarki: m.in. szkolnictwie, służbie zdrowia, służbach mundurowych, administracji państwowej oraz samorządach terytorialnych.

BIBLIOTEKOZNAWSTWO
• studia w trybie niestacjonarnym, 3 semestry, zajęcia w piątki
(popołudnia) i soboty średnio co dwa tygodnie.
• Cena podstawowa: 3234 zł (za całość studiów)
- Cena promocyjna (przy zapisie do 30.09) 2700 zł za całość studiów
- opłata rekrutacyjna 70 zł
- opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych 30 zł

CHEMIA

• studia w trybie niestacjonarnym, 3 semestry, zajęcia w piątki (popołudnia) i soboty średnio co dwa tygodnie
• Cena podstawowa: 3234 zł (za całość studiów)
- Cena promocyjna (przy zapisie do 30.09) 2700 zł za całość studiów
- opłata rekrutacyjna 70 zł
- opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych 30 zł

CEL STUDIÓW:

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu bibliotekoznawstwa, czytelnictwa, literatury, a także informacji naukowej. Ponadto
słuchacze tych studiów nabywają umiejętności praktycznego tworzenia
księgozbiorów i ich katalogów ‘papierowych’ oraz komputerowych,
a jednocześnie wdrażają się do posługiwania się w pracy bibliotecznej
nowoczesnymi technologiami informacyjnymi (komputerami, mediami,
mass mediami, Internetem). Dodatkowo, w wyniku studiów słuchacze
nabędą praktyczne umiejętności tworzenia słowno-wizualnych materiałów
dydaktycznych, stron internetowych oraz gazetek szkolnych. Co ważne, absolwenci studiów nabywają uprawnienia do pracy w różnych typach
bibliotek.

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne w zakresie niezbędnym
do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia
ogólnego w zakresie chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Studia
obejmują także dydaktykę chemii i praktyki pozwalające na skonfrontowanie
nabytej wiedzy chemicznej i z zakresu metodyki nauczania przedmiotu
z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

DLA KOGO?
Studia podyplomowe przeznaczone są zarówno dla nauczycieli zamierzających rozszerzyć swoje kwalifikacje jak i dla absolwentów studiów
I lub II stopnia, a chcących podjąć pracę w różnych typach bibliotek.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:
Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do pracy
we wszystkich typach bibliotek i innych instytucji związanych z książką,
a interdyscyplinarna wiedza i umiejętności zwiększają ich konkurencyjność
na rynku pracy. Słuchacze otrzymują także merytoryczne i metodyczne
przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji medialnej
i czytelniczej.

DLA KOGO?
Studia przeznaczone są dla nauczycieli oraz osób posiadających wyższe
wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym, zamierzających nauczać chemii w szkole.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:
Absolwent studiów jest uprawniony do nauczania chemii w szkole podstawowej
(dla absolwentów studiów licencjackich), lub do pracy w szkole podstawowej
i liceum w przypadku nauczycieli ze stopniem magistra.

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
(OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)
• studia w trybie niestacjonarnym, 3 semestry, zajęcia w piątki (popołudnia) i soboty średnio co dwa tygodnie
• Cena podstawowa: 3234 zł (za całość studiów)
- Cena promocyjna (przy zapisie do 30.09) 2700 zł za całość studiów
- opłata rekrutacyjna 70 zł
- opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 30 zł

EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI
ZE SPEKTRUM AUTYZMU
• studia w trybie niestacjonarnym, 3 semestry, zajęcia w piątki (popołudnia) i soboty średnio co dwa tygodnie
• Cena podstawowa: 3234 zł (za całość studiów)
- Cena promocyjna (przy zapisie do 30.09) 2700 zł za całość studiów
- opłata rekrutacyjna 70 zł
- opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych 30 zł

CEL STUDIÓW:

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest wyposażenie uczestników studiów podyplomowych
w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Ponadto słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną w różnym stopniu,
od lekkiego do głębokiego.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pracy
z osobami z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi
zaburzeniami rozwojowymi, środowiskiem społecznym i rodzinnym ucznia
oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zintegrowania działań rehabilitacyjnych
i edukacyjnych w tym kierunku. Studia te mają na celu przygotowanie absolwentów do diagnozowania objawów autyzmu i prowadzenia zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) z dziećmi i młodzieżą w instytucjach
oświatowo-opiekuńczych lub w innych formach kształcenia specjalistycznego.

DLA KOGO?
Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby
legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I lub II stopnia.
Do podjęcia studiów jest wymagane posiadanie przygotowania pedagogicznego. Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania klasyfikacji
pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy
do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych przygotowywujących
pedagogicznie.

DLA KOGO?

UZYSKANE KWALIFIKACJE:

UZYSKANE KWALIFIKACJE:

Absolwent studiów zdobędzie przygotowanie do pracy w różnych formach
edukacji (jako nauczyciel wspomagający) i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia (upośledzonych umysłowo w
stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, jak też ze sprzężoną niepełnosprawnością) oraz w instytucjach wspierających tę edukację
i rehabilitację.
Absolwent zostanie przygotowany do pracy w placówkach (oddziałach)
kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego oraz instytucjach
opieki całkowitej (np. internatach specjalnych ośrodków) i częściowej (np.
warsztatach terapii zajęciowej), domach pomocy społecznej, placówkach
dziennego pobytu i innych ośrodkach rewalidacyjnych. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki zakończone zdaniem egzaminu końcowego.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
potwierdzające kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych oraz podejmowania działań edukacyjnych i wspierających przyszłego
podopiecznego z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera na poziomie indywidualnym, jak i klasy szkolnej we wszystkich typach
szkół, w których przebywa dziecko autystyczne i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby
legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I lub II stopnia.
Do podjęcia studiów jest wymagane posiadanie przygotowania pedagogicznego
Studia mogą podjąć osoby będące w trakcie pozyskiwania klasyfikacji pedagogicznych, osoby bez przygotowania pedagogicznego zapraszamy do zapoznania
się z ofertą studiów podyplomowych przygotowywujących pedagogicznie.

HISTORIA

LOGOPEDIA

• studia w trybie niestacjonarnym, 3 semestry, zajęcia w piątki (popołudnia) i soboty średnio co dwa tygodnie
• Cena podstawowa: 3234 zł (za całość studiów)
- Cena promocyjna (przy zapisie do 30.09) 2700 zł za całość studiów
- opłata rekrutacyjna 70 zł
- opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych 30 zł

• studia w trybie niestacjonarnym, 3 semestry, zajęcia w piątki (popołudnia) i soboty średnio co dwa tyodnie.
• Cena podstawowa: 3234 zł (za całość studiów)
- Cena promocyjna (przy zapisie do 30.09) 2700 zł za całość studiów
- opłata rekrutacyjna 70 zł
- opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 30 zł

CEL STUDIÓW:

CEL STUDIÓW:

Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy historycznej
słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania historii w szkołach
na wszystkich etapach kształcenia.

Studia nadają pełne kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela logopedy.
Ich celem jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie słuchaczy do pracy
z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi z zaburzeniami w komunikacji językowej
w zakresie rozpoznawania i diagnozowania zaburzeń, dokonywania ich charakterystyki i prowadzenia terapii zróżnicowanej ze względu na istotę tych nieprawidłowości.

DLA KOGO?
Studia są kierowane do osób, które posiadają wykształcenie wyższe oraz
przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:
Absolwenci uzyskują kwalifikacje do nauczania historii w szkołach
podstawowych i ponadpodstawowych. Zdobywają praktyczną umiejętność
nauczania historii (formułowanie celów, konstruowanie scenariuszy, zastosowanie nowoczesnych technologii, dobór metod i form, tworzenie programów nauczania).

DLA KOGO?
Adresatami studiów są absolwenci wyższych uczelni o dowolnym profilu
i kierunku, interesujących się zaburzeniami komunikacji językowej zarówno
w mowie, jak i w piśmie, rodzice, którzy chcą świadomie kształcić sposób
komunikacji i usuwać jej zaburzenia u własnych dzieci, osoby, które chcą odkryć możliwości swojego głosu i mowy i wykorzystywać je w różnych sferach:
osobistych i zawodowych, nauczyciele czynni zawodowo oraz poszukujący pracy; osoby posiadające uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą, które chcą
poszerzyć swoje kwalifikacje.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:
Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

MUZYKA I PLASTYKA W SZKOLE

• studia w trybie niestacjonarnym, 3 semestry, zajęcia w piątki
(popołudnia) i soboty średnio co dwa tygodnie
• Cena podstawowa: 3234 zł (za całość studiów)
- Cena promocyjna (przy zapisie do 30.09) 2700 zł za całość studiów
- opłata rekrutacyjna 70 zł
- opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych 30 zł

PSYCHOLOGIA KLINICZNA DLA NAUCZYCIELI

• studia w trybie niestacjonarnym, 3 semestry, zajęcia w piątki (popołudnia) i soboty średnio co dwa tygodnie
• Cena podstawowa: 3234 zł (za całość studiów)
Cena promocyjna (przy zapisie do 30.09) 2700 za całość studiów
• Opłata rekrutacyjna 70 zł
• Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 30 zł

CEL STUDIÓW:

CEL STUDIÓW:

Celem tych studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie
nauczyciela plastyki i muzyki w szkołach zgodnie z nową reformą oświaty. Program studiów obejmuje przyswojenie wiedzy teoretycznej z ww.
dziedzin, naukę metod realizacji programu nauczania oraz opracowywania swoich autorskich sposobów, a także wykształcenie kompetencji do
wykorzystywania nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Celem tych studiów jest wyposażenie słuchaczy w najnowszą i komplementarną
wiedzy z zakresu stosowanych metod i narzędzi diagnostycznych w instytucjach
publicznej i niepublicznej oświaty, w zakresie zaburzeń i dysfunkcji w różnych
wymiarach funkcjonowania dzieci i młodzieży

DLA KOGO?
Studia adresowane są do wszystkich, którzy pragną wykorzystać swój
wewnętrzny potencjał w satysfakcjonującej pracy. Adresatami studiów
są posiadacze wyższego wykształcenia pedagogicznego i przygotowania
pedagogicznego, oraz pragnący zdobyć kwalifikacje odpowiednie do
nauczania muzyki i plastyki w szkołach zgodnie z nową reformą oświaty.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:
Absolwent tych studiów podyplomowych może być zatrudniony w szkołach jako nauczyciel plastyki i/lub muzyki. Ukończenie kierunku i nabycie
kwalifikacji pozwolą na zatrudnienie w placówkach kulturalno-oświatowych i ośrodkach oświatowo-wychowawczych. Absolwent będzie posiadał
uprawnia do prowadzenia kół zainteresowań w zakresie plastyki i muzyki
w świetlicach oraz do prowadzenia własnej działalności artystycznej.

DLA KOGO?
Adresatami są absolwenci studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich psychologii, pedagogiki, kierunków humanistycznych
i medycznych.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:
Absolwenci tych studiów posiadają kompetencje do podejmowania procesu
diagnostycznego i terapeutycznego w placówkach oświatowych i instytucjach
pomocy socjalnej w zakresie problematyki wychowawczej, profilaktyki zdrowia
psychofizycznego, psychoedukacji.

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
• studia w trybie niestacjonarnym, 3 semestry, zajęcia w piątki (popołudnia) i soboty średnio co dwa tygodnie
• Cena podstawowa: 3528 zł (za całość studiów)
- Cena promocyjna (przy zapisie do 30.09) 2700 zł za całość studiów
- opłata rekrutacyjna 70 zł
- opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych 30 zł

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

• studia w trybie niestacjonarnym, 3 semestry, zajęcia w piątki (popołudnia) i soboty średnio co dwa tygodnie
• Cena podstawowa: 3528 zł (za całość studiów)
- Cena promocyjna (przy zapisie do 30.09) 2700 zł za całość studiów
- opłata rekrutacyjna 70 zł
- opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 30 zł

CEL STUDIÓW:

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest kierunkowe i specjalistyczne przygotowanie do pracy
z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Studia przygotowują
absolwentów do prowadzenia zajęć oraz innych form pracy z dziećmi głównie w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, u których stwierdzono
się szczególne potrzeby edukacyjne.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w placówkach oświatowych oraz wyposażenie ich w wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej oraz umiejętności i kompetencji niezbędnych
do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
zadań szkoły.

DLA KOGO?

DLA KOGO?

Studia przeznaczone są one dla absolwentów studiów I lub II stopnia z zakresu pedagogiki lub psychologii ukończonych w różnych specjalnościach.
Adresowane są także do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne lub inne
bez kierunkowego przygotowania pedagogicznego z dziećmi o specjalnych
potrzebach edukacyjnych.

Studia przeznaczone są one dla absolwentów studiów I i II stopnia z zakresu
różnych nauk i specjalności, które dały kandydatowi na studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego wiedzę merytoryczną specjalistyczną
z tematyki i dyscypliny związanej z przedmiotem lub przedmiotami, z których
będą nauczane na poszczególnych poziomach edukacji. Adresowane są także
do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym,
którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne lub inne bez konkretnego przygotowania
pedagogicznego.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:
Studia dają słuchaczom kierunkowe i specjalistyczne przygotowanie
do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Ukończenie studiów daje przygotowanie pedagogiczne określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dziennik Ustaw
z 2019 r., poz. 465).

UZYSKANE KWALIFIKACJE:
Ukończenie studiów daje przygotowanie pedagogiczne określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 2017-08-24 (Dziennik
Ustaw z 2019 r., poz. 465).

SOCJOTERAPIA

• studia w trybie niestacjonarnym, 3 semestry, zajęcia w piątki (popołudnia) i soboty średnio co dwa tygodnie
• Cena podstawowa: 3234 zł (za całość studiów)
- Cena promocyjna (przy zapisie do 30.09) 2700 zł za całość studiów
- opłata rekrutacyjna 70 zł
- opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 30 zł

TERAPIA PEDAGOGICZNA

• studia w trybie niestacjonarnym, 3 semestry, zajęcia w piątki (popołudnia) i soboty średnio co dwa tygodnie
• Cena podstawowa: 3234 zł (za całość studiów)
- Cena promocyjna (przy zapisie do 30.09) 2700 zł za całość studiów
- opłata rekrutacyjna 70 zł
- opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 30 zł

CEL STUDIÓW:

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest rozwijanie wiedzy i praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych za pomocą różnych form, metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie. Studia te mają na celu
przygotowanie absolwentów do diagnozowania niedostosowania społecznego i prowadzenia zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych)
z dziećmi i młodzieżą z tzw. „grup ryzyka” (dzieci i młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcjonalnych, dzieci i młodzież z diagnozą zaburzeń
emocjonalnych i zaburzeń zachowania).

Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji do zajmowania
stanowiska terapeuty oraz wyposażenie słuchaczy w umiejętność prowadzenia
indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi
trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania.

DLA KOGO?
Studia są adresowane do osób posiadających wyższe wykształcenie licencjackie lub magisterskie na kierunku pedagogika, psychologia lub innego
kierunku z przygotowaniem pedagogicznym. Studia skierowane są zwłaszcza do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
pedagogów szkolnych, psychologów, wychowawców w placówkach oświatowo-wychowawczych.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:
Absolwent tych studiów podyplomowych będzie uprawniony do zajmowania stanowiska wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, stanowiska nauczyciela w
młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach
socjoterapii.

DLA KOGO?
Adresatami tych studiów podyplomowych są osoby legitymujące się dyplomem
ukończenia studiów wyższych: I lub II stopnia.
Do podjęcia studiów jest wymagane posiadanie przygotowania pedagogicznego.
Ukończenie studiów pozwoli na zdobycie kompetencji pozwalających na
stwarzanie optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających specjalne
potrzeby edukacyjne. Absolwenci będą również w stanie rozpoznawać zaburzenia i dysfunkcje rozwojowe, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się
i niepowodzeń szkolnych. Studia wyposażą absolwentów w zdolność planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego, diagnozowania indywidualnych możliwości dziecka oraz wskazywania jego możliwości edukacyjnych.
Studia przygotowują do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, poradnictwa
dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji, warsztatów dla rodziców
i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej. Warunkiem ukończenia studiów
jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki zakończone zdaniem egzaminu końcowego.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w grupach przedszkolnych
i klasach szkolnych (w tym integracyjnych). Słuchacze nabędą również umiejętności i wiedzę z zakresu zajęć rewalidacyjnych.

WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA
ANGIELSKIEGO
• studia w trybie niestacjonarnym, 3 semestry, zajęcia w piątki
(popołudnia) i soboty średnio co dwa tygodnie
• Cena podstawowa: 3234 zł (za całość studiów)
- Cena promocyjna (przy zapisie do 30.09) 2700 zł za całość studiów
- opłata rekrutacyjna 70 zł
- opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych 30 zł

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

• studia w trybie niestacjonarnym, 3 semestry, zajęcia w piątki (popołudnia) i soboty średnio co dwa tygodnie
• Cena podstawowa: 3234 zł (za całość studiów)
- Cena promocyjna (przy zapisie do 30.09) 2700 zł za całość studiów
- opłata rekrutacyjna 70 zł
- opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych 30 zł

CEL STUDIÓW:

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje metodyczne
do nauczania języka angielskiego, wiedzę metodyczną z zakresu metod
i technik nauczania języka angielskiego dostosowanych do pracy z dziećmi
oraz wiedzę i umiejętności psychologiczno-pedagogiczne niezbędne do
pracy dydaktyczno- wychowawczej w przedszkolu i szkole podstawowej.

Celem studiów jest przygotowanie kadry pedagogicznej do profesjonalnego
organizowania wczesnej i systematycznej profilaktyki zaburzeń rozwojowych
u dzieci w wieku niemowlęcym, wielospecjalistycznej, kompleksowej i ciągłej
pomocy w zakresie diagnozy i rehabilitacji małego dziecka w wieku 0–7 lat
zagrożonego niepełnosprawnością, niepełnosprawnością sprzężoną a także
wielospecjalistycznej pomocy rodzinie małego dziecka niepełnosprawnego.
Kierunek studiów rozumiany jako zintegrowane oddziaływanie wobec małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny o charakterze profilaktycznym,
diagnostycznym, rehabilitacyjnym i terapeutycznym.

DLA KOGO?
Studia skierowane są do nauczycieli, którzy chcą zdobyć kwalifikacje
do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I – III szkoły podstawowej. Studia skierowane są do nauczycieli i osób posiadających
przygotowanie pedagogiczne. Od kandydata wymagana jest znajomość
języka angielskiego na poziomie B2 poświadczona jednym z dokumentów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1 marca 2019 r, w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli. Kandydaci nie posiadający takiego potwierdzenia mogą
podjąć studia na podstawie testu kwalifikacyjnego potwierdzającego ich
kompetencje językowe. Szkoła Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim
we współpracy z WSGE w trakcie trwania studiów dla osób chętnych
(po uiszczeniu dodatkowej opłaty i zebrania minimalnej liczby osób)
organizuje egzaminy FCE na poziomie B2.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:
Słuchacz podczas studiów zyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych
(klasy I-III). Dla chętnych, za dodatkową opłatą i po dodatkowym egzaminie: certyfikat Cambridge English: First B2.

DLA KOGO?
Adresatami studiów są absolwenci:
• studiów w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej
• jednolitych studiów magisterskich lub studiów I i II stopnia na kierunku psychologia,
• jednolitych studiów magisterskich lub studiów I i II stopnia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna
Do podjęcia studiów jest wymagane posiadanie przygotowania pedagogicznego .

UZYSKANE KWALIFIKACJE:
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, uprawnienie do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych,
w tym specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych
ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych,
ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

• studia w trybie niestacjonarnym, 3 semestry, zajęcia
w piątki (popołudnia) i soboty średnio co dwa tygodnie
• Cena podstawowa: 3234 zł (za całość studiów)
- Cena promocyjna (przy zapisie do 30.09) 2700 zł za całość studiów
- opłata rekrutacyjna 70 zł
- opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych 30 zł

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

• studia w trybie niestacjonarnym, 2 semestry, zajęcia w piątki
(popołudnia) i soboty średnio co dwa tygodnie
• Cena podstawowa: 2744 zł (za całość studiów)
- opłata rekrutacyjna 70 zł
- opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych 30 zł

CEL STUDIÓW:

CEL STUDIÓW:

Celem tych studiów jest uzyskanie przez nauczycieli uprawnień do nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej oraz
w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w zreformowanym systemie
oświaty.

Studia podyplomowe z tej dziedziny ukierunkowane są na zapoznanie słuchacza z aktualnym stanem prawnym z danego obszaru, jak i nabycia właściwych
kompetencji przez przyszłych i obecnych przedsiębiorców ubiegających się
o zamówienia, jak i osób pracujących w instytucjach zamawiających a także
przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz wymianę informacji
i doświadczeń z praktykami działającymi na rynku zamówień publicznych.

DLA KOGO?
Adresatami tych studiów są osoby pragnące uzyskać kwalifikacje do
nauczania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie. W szczególności zapraszamy nauczycieli przedmiotów humanistycznych - historii, języka polskiego oraz języków obcych.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:
Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał kwalifikacje i umiejętności kształcenia na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym
oraz w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w zreformowanym systemie oświaty z przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”.

DLA KOGO?
Adresatami studiów podyplomowych są wszyscy, którzy chcą uzyskać, uzupełnić lub zaktualizować wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną ze skomplikowanymi regulacjami prawno-ekonomicznymi prawa zamówień publicznych
i organizacji procesu wnioskowania i udzielania zamówień publicznych.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:
W trakcie studiów podyplomowych „Zamówienia publiczne” słuchacz uzyska
i rozwinie następujące wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie prawidłowego udzielania oraz skutecznego uzyskiwania zamówień publicznych, w szczególności nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych, adekwatnych do stanu
faktycznego i prawnego, decyzji na każdym etapie ich podejmowania, zarówno
przed wszczęciem, w trakcie, jak i po zakończeniu postępowania.

ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ
• studia w trybie niestacjonarnym, 2 semestry, zajęcia w piątki
(popołudnia) i soboty średnio co dwa tygodnie
- Cena podstawowa: 2700 zł.
lub
• studia w trybie blended learning (2 zjazdy w semestrze na sali
i zajęcia na platformie e-learningowej) - 2 semestry
- Cena podstawowa: 2156 zł.
- opłata rekrutacyjna 70 zł
- opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych 30 zł

CEL STUDIÓW:
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności
niezbędne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą/placówką oświatową, przygotowanie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej do pełnienia
funkcji kierowniczych w szkołach/placówkach oświatowych oraz doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej szkół, pracowników samorządowej
i rządowej administracji oświatowej. Słuchacze otrzymają najnowszą wiedzę teoretyczną oraz nabędą praktyczne umiejętności niezbędne do kierowania instytucjami oświatowymi.

DLA KOGO?
Studia są przeznaczone dla osób planujących ubieganie się o stanowisko
dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej, pracowników
administracji oświatowej samorządowej i rządowej, dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoje
kwalifikacje. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie
dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:
Studia pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu poszczególnych funkcji
zarządzania szkołą oraz zasobami ludzkimi. Absolwent studiów podyplomowych będzie dysponował wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu kierowania placówką oświatową i personelem oraz posiadał umiejętności w
zakresie sprawnej organizacji pracy w szkole.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

• studia w trybie blended learning (2 zjazdy w semestrze na sali
i zajęcia na platformie e-learningowej) - 2 semestry
• Cena podstawowa: 2156 zł.
- opłata rekrutacyjna 70 zł
- opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych 30 zł

CEL STUDIÓW:
Studia mają na celu dostarczenie szerokiej wiedzy i doskonalenie praktycznych
umiejętności niezbędnych do uporządkowanego oraz skutecznego zarządzania
projektami w dowolnej branży, tj. zapoznanie Słuchaczy z całokształtem problematyki zarządzania projektami w oparciu o metodyczne podejście z wykorzystaniem elementów uniwersalnych metodyk nowoczesnego oprogramowania,
a także w oparciu o przykłady dobrej praktyki w zakresie realizacji projektów.

DLA KOGO?
Studia przeznaczone są dla osób (specjalistów z różnych branż) pełniących lub
przygotowujących się do pełnienia funkcji kierownika projektu lub do bycia
efektywnym członkiem zespołu realizującego projekt. Posiadających wykształcenie wyższe I lub II stopnia.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:
Po zakończeniu studiów uczestnicy będą posiadać rzetelną i aktualną wiedzę
praktyczne umiejętności, pozwalające efektywnie realizować wyzwania, przed
którymi stoją współczesne organizacje. Ukończenie studiów daje możliwość
nabycia umiejętności kształtowania i doskonalenia organizacji w oparciu
o zarządzanie projektowe i procesowe.

KURSY/SZKOLENIA
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

• studia w trybie blended learning (2 zjazdy w semestrze na sali
i zajęcia na platformie e-learningowej) - 2 semestry
• Cena podstawowa: 2156 zł.
- opłata rekrutacyjna 70 zł
- opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych 30 zł

CEL STUDIÓW:
Studia mają na celu wykształcenie przyszłych menedżerów i ekspertów
zajmujących się efektywnym pozyskiwaniem i wykorzystaniem zasobów
pracy w organizacjach.

BAJKOTERAPIA
Czas trwania: 7 godzin, cena: 280 zł
Bajkoterapia to przyjemna i skuteczna metoda terapeutyczna przeznaczona do pracy z dzieckiem w domu, żłobku, przedszkolu,
szkole oraz w kontakcie terapeutycznym. Bajka pomaga dziecku
oswajać jego lęki, niepokoje, problemy emocjonalne poprzez redukcje napięcia i budowanie pozytywnego obrazu siebie i świata.
Rozwija jego wyobraźnię a także wzbogaca wiedzę o sobie i świecie.
DLA KOGO?

Szkolenie z bajkoterapii adresowane jest do rodziców, pedagogów,
wychowawców, nauczycieli dzieci wieku żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

DLA KOGO?
Studia te skierowane są do przyszłych menedżerów i ekspertów zajmujących się efektywnym pozyskiwaniem i wykorzystaniem zasobów pracy
w organizacjach. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

DIAGNOZA I OCENA FUNKCJONOWANIA DZIECI
Z DEFICYTAMI W ROZWOJU, W OPARCIU O PROFIL
PSYCHOEDUKACYJNY PEP-R

UZYSKANE KWALIFIKACJE:
Absolwenci będą przygotowani do zatrudnienia m.in. w działach personalnych różnego rodzaju firm, gdzie zajmować się będą zatrudnianiem
nowych pracowników, analizą efektywności struktur firmy, budowaniem
systemów motywacyjnych dla pracowników i doradzaniem w bieżącym
zarządzaniu menedżerom średniego i najwyższego szczebla, w firmach
międzynarodowych, zajmując się zarządzaniem w wielokulturowych
zespołach ludzi, w agencjach konsultingowych, doradzając, jak optymalnie
wykorzystać potencjał zatrudnionych w firmie pracowników oraz analizując trendy na rynku pracy, w biurach pracy, doradzając osobom szukającym pracy czy chcącym się przekwalifikować, w instytucjach publicznych,
samorządowych i pozarządowych na stanowiskach konsultanta do spraw
personalnych, w związkach zawodowych jako doradca prowadzący
negocjacje z pracodawcami, opiniujący decyzje zarządów firm.

Czas trwania: 7 godzin, cena: 300 zł
Celem szkolenia jest poznanie narzędzia do diagnozy funkcjonalnej dzieci autystycznych, dzieci z zaburzeniami komunikacji oraz
innymi zaburzeniami rozwoju (Profil Psychoedukacyjny PEP-R),
nabycie umiejętności obliczania, graficznego przedstawiania i interpretowania wyników oraz nauka oceny poziomu rozwoju i określania zaburzeń w zachowaniu badanego dziecka.
DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest do terapeutów, pedagogów specjalnych,
psychologów a także nauczycieli przedszkoli i szkół specjalnych
oraz integracyjnych.

EDUKACJA FILMOWA W SZKOLE - WYCHOWANIE PRZEZ OGLĄDANIE

FLET PROSTY - INSTRUMENT SZKOLNY. METODY
SZYBKIEJ I SKUTECZNEJ NAUKI GRY

Czas trwania: 18 godzin, cena: 360 zł

Czas trwania: 10 godzin, cena: 300 zł

Wychowanie przez sztukę, uwrażliwianie drogą do wprowadzenia w świat kultury wysokiej. Podczas szkolenia będą poruszone
zagadnienia z zakresu gatunków filmowych; animacji, dokumentu, fabuły, wykorzystania ekranizacji filmowych do poznania
literatury, projektów filmowych dla uczestników kultury, festiwali filmowych, zasobów internetowych do wykorzystania w pracy
z uczniem oraz mistrzowie kina.

Zagadnienia: Flet prosty – rodzaje i typy instrumentów, budowa,
możliwości wykonawcze Jak wybrać dobry instrument muzyczny? Ćwiczenia przygotowujące do gry Oddech i jego znaczenie w
przebiegu frazy muzycznej Jak budować dynamikę? Co zrobić i jak
zrobić żeby brzmiało ładnie? Jak pracować nad wyeliminowaniem
błędów podczas wydobywania dźwięku? Od czego zacząć i jak,
żeby szybko i dobrze nauczyć się grać?

DLA KOGO?

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli oraz osób pracujących z
dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami. oraz wszystkich, którzy zajmują się działaniami edukacyjnymi.

INTERWENCJA KRYZYSOWA

ELEKTRONICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Czas trwania: 8 godzin, cena: 250 zł

Czas trwania: 30 godzin, cena: 900 zł

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z wymaganiami
znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie
elektronizacji zamówień publicznych. Zajęcia będą prowadzone
w formie warsztatów praktycznych. Uczestnik szkolenia będzie
pozna uwarunkowania formalne i techniczne w zamówieniach
publicznych. Szkolenie pozwoli poznać złożone aspekty elektronizacji zamówień publicznych. Wiedza zdobyta w trakcie wykładów
i warsztatów podniesie w sposób znaczący kwalifikacje uczestników.

Podstawowym celem szkolenia jest nauczenie uczestników myślenia i działania w paradygmacie profesjonalnej interwencji kryzysowej czyli adekwatnego rozumienia stanu osoby w kryzysie - jej myślenia, odczuwania i zachowań. Oznacza to również umiejętność
doboru narzędzi oceny jej stanu i sposobów pracy nad wyjściem
z kryzysu.

DLA KOGO?

Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów miast i gmin,
urzędów pracy, starostw, jednostek administracyjnych zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych,
członków komisji przetargowych, wykonawców ubiegający się o
zamówienia publiczne w różnych branżach.

DLA KOGO?

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących z ludźmi w kryzysie
lub zainteresowanych tą formą pomagania - pracowników instytucji pomocy społecznej, służby zdrowia, oświaty, służb emigracyjnych, sądownictwa, pozarządowych organizacji pomocowych,
charytatywnych, osób duchownych, studentów ostatnich lat kierunków związanych z pomaganiem etc.).

JAK SKUTECZNIE PRZEMAWIAĆ ?

PERSWAZJA A MANIPULACJA JAK SIĘ PRZED NIĄ SKUTECZNIE OCHRONIĆ?

Czas trwania: 6 godzin, cena: 300 zł
Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom coraz bardziej docenianych przez pracodawców kompetencji miękkich związanych
z autoprezentacją i wystąpieniami publicznymi. Głównym celem
jest pokazanie, jak powinna przebiegać profesjonalna prezentacja
z zachowaniem wszystkich jej elementów i oprawą wizerunkową prowadzącego. W czasie szkolenia zostaną poruszone kwestie znaczenia
autoprezentacji, przygotowania wystąpienia publicznego, komunikacji werbalna w prezentacji, znaczenia komunikacji niewerbalnej
w prezentacji, narzędzi pomocnych podczas prezentacji, a także sposobów radzenia sobie z tremą podczas wystąpień publicznych
DLA KOGO?

Szkolenie w szczególności polecane jest osobom wygłaszającym
publiczne prezentacje, w tym przedstawicielom handlowym oraz liderom zespołów.

Czas trwania: 8 godzin, cena: 300 zł
Szkolenie ma formę warsztatową i dotyczący umiejętności wykorzystywania w relacjach biznesowych i prywatnych, takich jak
sprzedaż czy negocjacje, technik wywierania wpływu społecznego
i skutecznej perswazji, a także obrony przed manipulacją. Udział w
szkoleniu jest okazją do poznania i praktycznego zmierzenia się z
wyzwaniem jakim jest bezpośrednie, etyczne wywieranie wpływu
za pomocą sprawdzonych metod i technik, mowy ciała.
DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zwiększyć swoje
umiejętności świadomego wywierania wpływu - także w obszarach sprzedażowych - przez wykorzystywanie sprawdzonych metod perswazji. Także do tych chcących świadomie odczytywać komunikaty otoczenia i stać się pewniejszymi w relacjach z innymi.
Szkolenie adresowane jest w szczególności do negocjatorów, kadry
menadżerskiej średniego i wyższego szczebla, handlowców, osób
odpowiedzialnych za kontakty z dostawcami i klientami.

STYMULACJA ROZWOJU MOWY U DZIECI
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Czas trwania: 12 godzin, cena: 200 zł
Kurs ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu rozwoju mowy, najczęstszych zaburzeń z nią zawiązanych oraz wzbogacenie warsztatu pracy w zakresie wspierania
i stymulowania rozwoju mowy uwzględniając przy tym terapię dzieci
autystycznych.
DLA KOGO?

Kurs skierowany jest do osób zatrudnionych w placówkach oświatowych przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz innych podmiotach
zajmujących się nauczaniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi,
a także do osób zainteresowanych tą tematyką pragnących poszerzyć
swoją wiedzę.

PRACA Z DZIECKIEM Z ZACHOWANIAMI
TRUDNYMI
Czas trwania: 8 godzin, cena: 250 zł
Szkolenie wprowadzi słuchacza w problematykę niedostosowania
społecznego, omówi rodzaje zaburzeń zachowania, zaprezentuje
najczęstsze formy zachowań dzieci nerwicowych, agresywnych,
nadpobudliwych. Szkolenie zaprezentuje założenia pracy nad zachowaniami trudnymi - opartą o Stosowaną Analizę Zachowania.
DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli oraz innych specjalistów
np. pedagogów a także studentów.

KREOWANIE WIZERUNKU SZTUKA AUTOPREZENTACJI

PODSTAWY TERAPII BEHAWIORALNEJ

Czas trwania: 10 godzin, cena: 250 zł

Czas trwania: 10 godzin, cena: 350 zł

Celem kursu jest przede wszystkim nauczenie kursanta pracy
z dzieckiem z autyzmem, aby jak najpełniej mogło ono samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym oraz akceptowało zmiany
w swoim otoczeniu.

Celem szkoleń jest zapoznanie uczestników z zasadami skutecznej
autoprezentacji jako jednego z podstawowych czynników determinujących sukces firmy. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zasadami stosowania komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
kreowaniem wizerunku managera i firmy oraz osobistego, budowaniem relacji z partnerami oraz współpracownikami. Uczestnicy szkolenia poznają również podstawy efektywnego określania,
planowania oraz realizowania celów osobistych i zawodowych,
panowania i kontroli nad emocjami, przeciwdziałania sytuacjom
stresującym, a także aktywnego podchodzenia do podejmowanego
wyzwania.

DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest do psychologów, pedagogów, logopedów,
terapeutów, nauczycieli, wykładowców, trenerów, pracowników
służby zdrowia, osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i osobami
dorosłymi, studentów kierunków: psychologia, pedagogika, a także
wszystkie osób zainteresowane tym tematem.

DLA KOGO?

NAUKA MATEMATYKI PRZEZ ZABAWĘ

Czas trwania: 18 godzin, cena: 360 zł
Szkolenie ma na celu wskazanie w jaki sposób wzmacniać kompetencje matematyczne w pierwszym okresie edukacyjnym .
DLA KOGO?

Szkolenie adresowane jest do osób , które uczą w szkole w klasach
młodszych czyli w pierwszym etapie edukacyjnym ( klasy 1-3
szkoły podstawowej).

Adresatami szkolenia są przede wszystkim osoby zainteresowane
tematem sztuki autoprezentacji oraz sztuki wystąpień publicznych
osoby prowadzące na co dzień prezentacje przed klientem wewnętrznym i zewnętrznym, osoby prowadzące spotkania biznesowe, osoby planujące pracować jako trener, kadra menedżerska
zarządzająca pracownikami i zespołami, osoby zarządzające projektami, specjaliści i pracownicy, którzy na co dzień nie prowadzą
prezentacji, ale niektóre ich funkcje zawodowe mogą wymagać
opanowanie sztuki autoprezentacji lub/i przeprowadzenia prezentacji.

MEDIACJA SZKOLNA

MEDIACJE GOSPODARCZE

Czas trwania: 10 godzin, cena: 360 zł

Czas trwania: 20 godzin, cena: 370 zł

Celem studiów jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników w obszarze mediacji w sprawach gospodarczych oraz wiedzy
pozaprawnej przydatnej do pomocy stronom przy rozwiązywaniu
spraw cywilnych o charakterze gospodarczym.

Podstawowym celem szkolenia jest nauczenie uczestników myślenia i działania w paradygmacie profesjonalnej interwencji kryzysowej czyli adekwatnego rozumienia stanu osoby w kryzysie - jej myślenia, odczuwania i zachowań. Oznacza to również umiejętność
doboru narzędzi oceny jej stanu i sposobów pracy nad wyjściem
z kryzysu.

DLA KOGO?

Studia są skierowane do osób zatrudnionych w działach HR,
w samorządach, szkołach/placówkach oświatowych, w pomocy
społecznej, na stanowiskach związanych z obsługą klienta, jak również adwokatów, radców prawnych, doradców zawodowych i edukacyjnych, pracowników pionów prawnych i egzekucji zadłużeń
w bankach i ubezpieczeniach, firmach consultingowych, przedsiębiorstwach, związkach zawodowych.

DLA KOGO?

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących z ludźmi w kryzysie
lub zainteresowanych tą formą pomagania - pracowników instytucji pomocy społecznej, służby zdrowia, oświaty, służb emigracyjnych, sądownictwa, pozarządowych organizacji pomocowych,
charytatywnych, osób duchownych, studentów ostatnich lat kierunków związanych z pomaganiem etc.).

KONSTRUOWANIE INDYWIDUALNEGO PLANU
EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO (IPET)

METODY PROJEKCYJNE

Czas trwania: 7 godzin, cena: 300 zł
Przedmiotem szkolenia jest przygotowanie uczestników do tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych
(IPE-T). Poznanie procedur tworzenia IPE-T- ów dla uczniów
posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Nabycie umiejętności analizy orzeczeń o potrzebie kształcenia
specjalnego, obserwacji i analizy pod kątem opracowania wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonowania dziecka oraz tworzenia
i modyfikowania Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych.
DLA KOGO?

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek.
W kursie mogą również wziąć udział studenci kierunków pedagogicznych.

Czas trwania: 8 godzin, cena: 250 zł
Techniki projekcyjne, czyli sposoby wydobywania z świadomości
tego, co nieuświadomione. Szkolenie z metod projekcyjnych pozwala zdobyć wiedzę na temat powszechnie stosowanych i uznawanych technik projekcyjnych. Techniki projekcyjne są niezastąpionym narzędziem diagnostycznym oraz świetnie sprawdzają się
w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.
DLA KOGO?

Szkolenie adresowane jest do psychologów, pedagogów, wychowawców, studentów, którzy są zainteresowani poszerzeniem swoich umiejętności diagnostycznych.

METODY AKTYWIZUJĄCE W SZKOLE

Czas trwania: 12 godzin, cena: 300 zł
Celem szkolenia jest rozbudzenie w uczestnikach potrzeby aktywności twórczej oraz przekonania co do znaczenia owej aktywności
w procesie kształcenia.
W trakcie studiów słuchacze poznają sposoby diagnozy i rozwoju własnych predyspozycji do aktywnego nauczania, sposoby diagnozy i rozwoju twórczego potencjału swoich uczniów, metody
i techniki aktywizujące uczniów do pracy w czasie lekcji, możliwości, jakie dają aktywizujące metody nauczania, właściwe sposoby
posługiwania się tymi metodami w swojej pracy.
DLA KOGO?

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,
zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego.

ZARZĄDZANIE SOBĄ I INNYMI W CZASIE

Czas trwania: 16 godzin, cena: 360 zł
Absolwent kursu będzie przygotowany do rozpoznawania i analizowania czynników zaburzających sprawność ręki, oceny zdolności
ruchowych kończyny górnej, napięcia mięśni, integracji odruchów,
chwytu a także do praktycznego zastosowania metod terapeutycznych w terapii ręki. Nabędzie umiejętności i kompetencje w zakresie
technik oraz metodyki w terapii ręki.
DLA KOGO?

Terapia ręki jest kursem skierowanym do nauczycieli, logopedów,
fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajmujących się
wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osób pracujących z dziećmi
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

Czas trwania: 18 godzin, cena: 360 zł

Czas trwania: 8 godzin, cena: 250 zł
Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani ze sposobami
organizacji pracy własnej i innych. Nabyta wiedza pozwoli na
zwiększenie efektywności i skuteczności w ich działaniu poprzez
stosowanie automotywacja i poprawne wyznaczanie celów. Zagadnienia: Planowanie i wyznaczanie celów Efektywne sposoby
wyznaczenia priorytetów Przeszkody w zarządzaniu sobą w czasie
Asertywność, jako element lepszej organizacji czasu Multitasking i
delegowanie zadań Wykorzystanie własnego rytmu dobowego oraz
organizacji przestrzeni do zwiększenia efektywności.
DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest do każdej grupy zawodowej i osób w każdym wieku, które zainteresowane są zwiększeniem swojej skuteczności i poprawą organizacji pracy.

Celem szkolenia jest zapoznanie specjalistów z jedną z wielu formą
terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu (ze szczególnym uwzględnieniem zespołu Aspergera). W trakcie warsztatu uczestnicy zapoznają się nie tylko z założeniami pracy grupowej wg Goldsteina, ale
i z zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć. Szkolenie ma
również charakter warsztatowy.
DLA KOGO?

Szkolenie Trening Umiejętności Społecznych (TUS) przeznaczone
jest dla specjalistów pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu.

WERBALNE I NIEWERBALNE ŚRODKI
KOMUNIKACJI. JAK SKUTECZNIE
POROZUMIEWAĆ SIĘ.

WPROWADZENIE DO MEDIACJI

Czas trwania: 12 godzin, cena: 300 zł

Czas trwania: 10 godzin, cena: 300 zł

Celem szkolenia jest poznanie zasad i technik poprawnej komunikacji werbalnej i zasad stosowania komunikacji niewerbalnej, jako
narzędzi budowania wiarygodności i skuteczności przekazu oraz
umiejętności poprawnego kształtowania relacji w zespole.

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej zawiązanej z elementami mediacji, jej rodzajami, korzyściami i możliwościami.

DLA KOGO?

Adresatami szkolenia są sprzedawcy, menedżerowie, pracownicy
działów obsługi, kierownicy salonów, właściciele firm, managerowie, dyrektorzy handlowi, dyrektorzy ds. sprzedaży, kierownicy
i specjaliści ds. reklamy i promocji sprzedaży oraz inne osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy na temat zasad i stylów komunikacji oraz praktycznych informacji na temat komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE

Czas trwania: 10 godzin, cena: 300 zł
Celem szkolenia jest poznanie skutecznych sposobów współpracy
nauczycieli z rodzicami.
Po szkoleniu uczestnicy będą znali korzyści wypływające z dobrej
współpracy między nauczycielami i rodzicami, trudne postawy
i zachowania rodziców, sposoby poradzenia sobie z trudnymi
postawami i zachowaniami, techniki komunikacyjne ułatwiające
współpracę z rodzicami, zasady prowadzenia zebrań z rodzicami,
sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach na zebraniach.
DLA KOGO?

Adresatami są wszyscy nauczyciele niezależnie od poziomu szkoły
i nauczanego przedmiotu.

DLA KOGO?

Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą nabyć lub rozwinąć umiejętności komunikacyjne oraz mediacyjne, w przyszłości
rozważają wykonywanie zawodu mediatora.

ZAŁOŻENIA NOWEJ USTAWY
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Czas trwania: 8 godzin, cena: 250 zł
Szkolenie ma na celu przygotowanie się do zmian jakie wprowadzi
nowa ustawa z zakresu prawa zamówień publicznych, która obowiązuje od 2020 r. i nie będzie nowelizacją obecnie obowiązujących
przepisów lecz stanowić będzie opracowanie od podstaw nowych
rozwiązania systemowych i legislacyjnych w zakresie wydatków
ponoszonych na udzielane zamówienia publiczne. Wiedza zdobyta w trakcie wykładów i warsztatów podniesie w sposób znaczący
kwalifikacje uczestników.
DLA KOGO?

Szkolenie adresowane jest do pracowników wydziałów zamówień
publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjalistów ds. zamówień publicznych zatrudnionych w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach
mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy
społecznej, urzędach pracy; przedstawicieli jednostek samorządu
terytorialnego; przedstawicieli administracji rządowej oraz wszystkich osób pragnących zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania
systemu zamówień publicznych.

ROZWÓJ DZIECKA W NORMIE I PATOLOGII
Z NACISKIEM NA MUZYKOTERAPIĘ
Czas trwania: 12 godzin, cena: 360 zł
Uczestniczy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób muzykoterapia pozwala na wczesne wykrywanie nieprawidłowości z zakresu
percepcji słuchowej lub wzrokowej, motoryki i orientacji wzrokowo-słuchowej oraz dowiedzą się w jakiś sposób je eliminować.
Uczestnicy zdobędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć muzykoterapeutycznych, które są bardzo pomocne w nauce koncentracji
uwagi, umiejętności podporządkowania się określonym zasadom i
czekania na swoją kolej. Terapia muzyczna stymuluje rozwój dziecka, pomaga w kształtowaniu osobowości i leczeniu jego dysfunkcji.
Rozwija pamięć i spostrzegawczość.
DLA KOGO?

W szkoleniu może wziąć udział każdy, nie ma konieczności posiadania umiejętności muzycznych, ani żadnych dyplomów szkół
muzycznych. Wystarczy pojawić się z otwartym sercem i umysłem,
aby pozwolić ponieść się dźwiękom i doświadczyć ich działania terapeutycznego.
MALOWANIE RUCHEM, DŹWIĘKIEM, MOWĄ ILUSTRACJE MUZYCZNORUCHOWE DO MUZYKI
ARTYSTYCZNEJ

Czas trwania: 10 godzin, cena: 360 zł
Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy umiejętności i kompetencji w szczególności w zakresie ilustracji muzyczno-ruchowych,
aktywnego słuchania muzyki, poznania form muzycznych poprzez
zabawę z instrumentami i ruch, uwrażliwianie na elementy muzyki
a także tworzenie akompaniamentów do muzyki artystycznej
z zastosowaniem instrumentów perkusyjnych niemelodycznych.
DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej, animatorów, opiekunów świetlic szkolnych,
prowadzący zajęcia umuzykalniające i muzyczno- ruchowe
(rytmika), nauczycieli muzyki, oraz wszystkich tych, którzy są
zainteresowani poszerzeniem wiedzy w tym zakresie.

Organizujemy kursy, szkolenia
i studia podyplomowe dostosowane
do indywidualnych wymagań
i potrzeb instytucji

STUDIA PODYPLOMOWE WYMAGANE DOKUMENTY:
- Formularz zgłoszeniowy,
- Dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia,
- Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje,
- Potwierdzenie uiszczenia opłat

KURSY / SZKOLENIA:
- Formularz zgłoszeniowy,
- Świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów
- Uiszczenie potwierdzenia opłaty
Przedstawiona oferta nie ogranicza możliwości szkoleniowych. Prosimy o sugestie tematyczne
lub konkretne zamówienia na przeprowadzenie szkoleń Rad Pedagogicznych realizujących państwa
zapotrzebowanie. Postaramy się sprostać Państwa potrzebom i oczekiwaniom.
Organizujemy szkolenia w naszej siedzicie, jej filiach lub w przypadku większej liczby uczestników
w Państwa placówce.

Kontakt:
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
ul. Sienkiewicza 4
05-410 Józefów
tel. 22-780-10-07
sekreatariat@wsge.edu.pl
i.dawidowicz@wsge.edu.pl
Filia Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im Alcide De Gasperi w Mińsku Mazowieckim
Ul. Gen. K. Sosnowskiego 43, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25-758-86-45
sekretariat.zwns@wsge.edu.pl

