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INFORMATOR – STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe na Uniwersytecie 
Warszawskim są propozycją dla osób, które 
chcą się doskonalić zawodowo, poszerzać 
horyzonty, aktualizować wiedzę, ale również dla 
tych, którzy planują zmianę profilu zawodowego 
lub przekwalifikowanie się. Programy studiów, 
dostosowane do potrzeb rynku pracy, w  istotny 
sposób podnoszą kompetencje pracowników 
wszystkich szczebli.

Uniwersytet Warszawski, założony w 1816 roku, 
to największa polska uczelnia i jedna z najlepszych 
w kraju. Wyróżnia nas wysoka jakość kształcenia, 
wykwalifikowana kadra naukowa oraz  bogata 
infrastruktura badawcza i dydaktyczna. 

Uczelnia oferuje około 120 kierunków 
i  specjalności na studiach I i  II stopnia, ponad 
30 kierunków studiów doktoranckich, około 150 
programów studiów podyplomowych, studia 
międzykierunkowe i międzynarodowe oraz studia 
w językach obcych.
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Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci

We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw. Ciągłe 
podwyższanie kwalifikacji zawodowych oraz poszerzanie wiedzy jest więc nieodzowne w celu 
osiągnięcia samorealizacji i stabilizacji na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.

Obecnie musimy również pamiętać o wyzwaniach, jakie wynikają dla Polski z członkostwa 
w Unii Europejskiej. Celem Strategii Lizbońskiej przyjętej przez Radę Europejską w 2000 r. 
jest uczynienie Unii Europejskiej najbardziej dynamiczną i rozwijającą się gospodarką świata. 
Kluczem do realizowania tej strategii rozwoju jest tworzenie gospodarki opartej na wiedzy. 
Polska, jako kraj członkowski Unii, jest częścią tego procesu, w którym umiejętności i kwalifikacje 
osób pracujących stają się ich głównym atutem i jednocześnie warunkiem konkurencyjności 
firm.

Szeroka oferta studiów podyplomowych proponowanych przez Uniwersytet Warszawski 
skrojona jest na miarę potrzeb współczesnego rynku pracy. Skierowana jest ona zarówno 
do osób chcących doskonalić się zawodowo, jak i do  tych, którzy planują zmianę profilu 
zawodowego lub  przekwalifikowanie się. Studia podyplomowe, precyzyjnie dopasowane 
do potrzeb kandydata, w istotny sposób przyczyniają się do podwyższenia jego kompetencji 
oraz zwiększenia możliwości na rynku pracy.

Tworząc ofertę studiów podyplomowych, Uniwersytet Warszawski dołożył wszelkich starań, 
aby wyjść naprzeciw potrzebom tych, którzy chcą aktywnie kształtować ścieżkę swojej kariery 
zawodowej i jednocześnie promować coraz bardziej popularny na świecie model kształcenia 
przez całe życie (lifelong learning). Spełniając najwyższe standardy europejskie, nasze studia 
podyplomowe kształtują wysoko wykwalifikowanych pracowników, cenionych na całym świecie.

Do Państwa rąk oddajemy kolejną edycję Informatora prezentującą ofertę Uniwersytetu 
Warszawskiego, która jest stale uaktualniana wraz ze  zmieniającym się stanem wiedzy 
i potrzebami naszych Słuchaczy.

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą ofertą oraz do podjęcia studiów podyplomowych 
na Uniwersytecie Warszawskim.

PROREKTOR

prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski



SPIS TREŚCI

Wydział Biologii
Studia Podyplomowe „Człowiek-Miasto-Środowisko” 9
Studia Podyplomowe Mikrobiologia, Higiena, Środowisko - Bezpieczeństwo i Jakość w Praktyce Przemysłowej 10
Studia Podyplomowe Ochrony Środowiska 12
Wydział Chemii
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Chemii 16
Studia Podyplomowe w zakresie Metrologii Chemicznej 17
Studium Podyplomowe Zastosowanie Chemii w Ochronie Środowiska. Kurs chromatograficzny 19
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Wewnętrznego specjalności: Bezpieczeństwo Wewnętrzne,  
Zabezpieczenie medyczne sytuacji kryzysowych 21
Podyplomowe Studia Edukacja dla Bezpieczeństwa 22
Podyplomowe Studia Europy Wschodniej  24
Podyplomowe Studia Kultura, Nauka i Edukacja w Unii Europejskiej  26
Podyplomowe Studia Laboratorium Reportażu 27
Podyplomowe Studia Marketing Europejski  29
Podyplomowe Studia Marketing w Sferze Publicznej  31
Podyplomowe Studium Nauk Politycznych  
specjalności: Administracja publiczna - administracja rządowa i samorządowa,  
Organizacja i zarządzanie oświatą, Studia europejskie, Kontrola instytucji publicznych 33
Podyplomowe Studium Nauk Politycznych specjalności: Etyka i Polityka 35
Podyplomowe Studium Nauk Politycznych specjalność: Wiedza o Społeczeństwie  37
Podyplomowe Studia Polityki Unii Europejskiej  39
Podyplomowe Studia Technologie informacyjno-komunikacyjne w administracji publicznej 40
Podyplomowe Studia Urzędnik Instytucji Europejskich  42
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Obrotu Gospodarczego 44
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Unii Europejskiej 46
Wydział Filozofii i Sojologii
Podyplomowe Studia Bioetyczne 48
Podyplomowe Studia Filozoficzne 49
Podyplomowe Studia z Etyki i Filozofii (specjalizacja nauczycielska) 51
Wydział Fizyki
Podyplomowe Międzywydziałowe Studia Nauczania Przyrody 54
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Studia Podyplomowe Geografii dla Nauczycieli 56
Studia Podyplomowe „Geoinformatyka w ochronie środowiska i planowaniu przestrzennym” 57
Studia Podyplomowe Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej  59
Studia Podyplomowe „Rozwój w dobie globalizacji - Global Development” 62
Wydział Historyczny
Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa 65
Podyplomowe Studia Etnomuzykologiczne 66
Podyplomowe Studia Informacji Naukowej 69
Podyplomowe Studia Muzealnicze 70
Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa 71
Podyplomowe Studia Varsavianistyczne 73
Podyplomowe Studia Zarządzania Informacją i Technologii Informacyjnej 75
Studia Podyplomowe Archeologia Podwodna 76
Studia Podyplomowe „Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej” 79
Studia Podyplomowe Historia i Kultura Żydów w Polsce 81
Studia Podyplomowe Historii 83



Wydział Lingwistyki Stosowanej
Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy 85
Studia Podyplomowe Specjalizacja Nauczycielska - Przygotowanie Glottodydaktyczne  
i Pedagogiczne Nauczycieli Języków Obcych 86
Wydział Nauk Ekonomicznych
Międzywydziałowe Studia Podyplomowe „Prawo, Ekonomia i Zarządzanie w Działalności Gospodarczej” 89
Studia Podyplomowe Audyt strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych  90
Studia Podyplomowe „Budżet zadaniowy i efektywność administracji publicznej” 92
Studia Podyplomowe „Metody statystyczne w biznesie.” 94
Studia Podyplomowe „Planowanie podatkowe i rachunkowość w strategii przedsiębiorstw” 96
Studia Podyplomowe Sprawozdawczość finansowa, analiza i interpretacja 99
Studia Podyplomowe Zarządzanie Bankiem Komercyjnym „Pieniądz i Bankowość” 101
Studia Podyplomowe Zarządzanie ryzykiem i kontrola zarządcza w sektorze publicznym 102
Wydział Neofilologii
Studia Podyplomowe Doskonalenie warsztatu w zakresie tłumaczenia pisemnego 105
Wydział Orientalistyczny
Podyplomowe Studia Wschodnie 108
Studia Podyplomowe Islam w świecie współczesnym 109
Wydział Pedagogiczny
Podyplomowe Studia Edukacji Początkowej i Terapii Pedagogicznej Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami  
w Uczeniu się 112
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w zakresie Edukacji Integracyjnej Dzieci z Niepełnosprawnościami 113
Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą 115
Podyplomowe Studia w zakresie Diagnozowania i Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dzieci w Wieku 0-10 lat 116
Podyplomowe Studia Wczesnego Nauczania Języka Angielskiego 119
Podyplomowe Studia Wychowania Seksualnego  121
Studia Podyplomowe - Andragogika 122
Studia Podyplomowe Edukacja Medialna 125
Studia Podyplomowe Pedagogika dla Nauczycieli bez Przygotowania Pedagogicznego  127
Studia Podyplomowe „Sztuka” (Plastyka)  128
Studia Podyplomowe Trener-Andragog 130
Studia Podyplomowe Wychowanie Przedszkolne Metodą Marii Montessori 132
Wydział Polonistyki
Internetowe Studia Podyplomowe „Polszczyzna w administracji i biznesie”  135
Podyplomowe Studium „Glottodydaktyka polonistyczna - nauczanie języka polskiego jako obcego” 137
Pomagisterskie Studium Logopedyczne 138
Studia Podyplomowe „Filologia polska w praktyce” 139
Studia Podyplomowe Literatura i książka dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności 142
Studia Podyplomowe Pedagogika Teatru 144
Studia Podyplomowe Polszczyzna a przekład 146
Studia Podyplomowe „Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego” 148
Studia Podyplomowe Teksty współczesnej kultury  150
Wydział Prawa i Administracji
Podyplomowe Studium Administracji 153
Podyplomowe Studium Administracji - kierunek: Kontrola, Nadzór i Audyt w Administracji Publicznej 154
Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów 155
Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego 157
Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny 159
Podyplomowe Studia Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej 161
Podyplomowe Studia Prawa Rynku Kapitałowego 163
Podyplomowe Studium Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Masowych  164
Podyplomowe Studium Prawa Spółek 167
Podyplomowe Studium Prawa Ubezpieczeniowego 169



Podyplomowe Studia Prawa Unii Europejskiej 171
Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej  172
Podyplomowe Studia Rachunkowości i Rewizji Finansowej 174
Podyplomowe Studium Rzeczoznawstwa Majątkowego Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami i Zarządzania 
Nieruchomościami 176
Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych 178
Podyplomowe Studium Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu  180
Podyplomowe Studium Zarządzanie Projektami Finansowanymi ze Środków Unii Europejskiej  182
Studia Podyplomowe Pomocy Humanitarnej 184
Studia Podyplomowe Prawa Pracy 186
Studia Podyplomowe „Sztuka komunikacji w zawodzie prawnika” 188
Wydział Psychologii
Studia Podyplomowe Psychologia Reklamy 190
Studia Podyplomowe Psychologia Zarządzania Personelem 191
Studia Podyplomowe Psychologia Transportu 193
Studia Podyplomowe Trener Umiejętności Poznawczych 195
Studia Podyplomowe Coaching w organizacji 196
Studia Podyplomowe Psychologia Sądowa  198
Studia Podyplomowe Psycholog i Pedagog we Współczesnej Szkole 200
Podyplomowe Studia Psychologia w wychowaniu i nauczaniu dziecka 201
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Podyplomowe Studia Edukacji Niezależnej 204
Podyplomowe Studium Ewaluacji Projektów Finansowanych przez Unię Europejską 205
Podyplomowe Studium Filozofii i Etyki  208
Podyplomowe Studia Kultura Kulinarna 209
Podyplomowe Studia Nad Problematyką Kulturowej i Społecznej Tożsamości Płci - Gender Studies 211
Podyplomowe Studia „Organizowanie Pracy z Seniorami” 212
Studia Podyplomowe Rozwiązywanie Konfliktów i Partycypacja Społeczna 215
Studia Podyplomowe Zachowania problemowe młodzieży - profilaktyka, wsparcie, interwencja 217
Wydział Zarządzania
Podyplomowe Studia Menedżerskie – Menedżer Europejski  220
Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Menedżerów Sprzedaży 221
Podyplomowe Studia Menedżerskie – Menedżer Publiczny 223
Podyplomowe Studia Menedżerskie Ochrona Konkurencji i Regulacje w Sektorach Infrastrukturalnych (ARiS)  
– Energetyka  225
Podyplomowe Studia Menedżerskie Ochrona Konkurencji i Regulacje w Sektorach Infrastrukturalnych (ARiS)  
– Telekomunikacja  228
Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Audytu i Kontroli Wewnętrznej  230
Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Doradztwa Organizacyjnego  232
Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Marketingu Produktów Farmaceutycznych  234
Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Marketingu Usług Finansowych  236
Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Negocjacje w biznesie  237
Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Ogólnomenedżerskim  239
Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Rachunkowości i Podatków  241
Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Rachunkowości Międzynarodowej  243
Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury 245
Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw  247
Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania i Ewaluacji Projektów Współfinansowanych  
ze Środków Unii Europejskiej  249
Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania Nieruchomościami  251
Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania Projektami Informatycznymi 252
Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania Projektem (Project Management) 254
Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania w Ochronie Zdrowia  256
Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi  258



Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli oraz Nauczycieli Akademickich w Zakresie Nauczania po Angielsku  
Przedmiotów Humanistycznych, Społecznych, Przyrodniczych, Ścisłych i Artystycznych 260
Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania drugiego przedmiotu: przygotowanie 
do nauczania języka angielskiego (UKKNJA), francuskiego (UKKNJF), niemieckiego (UKKNJN) 262
Studia Podyplomowe w specjalności nauczycielskiej w zakresie przygotowania pedagogicznego 
do nauczania języka angielskiego (UKKNJA), francuskiego (UKKNJF), niemieckiego (UKKNJN) 265
Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego 
Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych 268
Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego 270
Instytut Ameryk i Europy
Podyplomowe Studia Latynoamerykańskie „Ameryka Łacińska we współczesnym świecie (kultura, polityka, 
gospodarka)” 272
Ośrodek Badań nad Migracjami
Studia Podyplomowe Współczesne Migracje Międzynarodowe  274

Studia, których uruchomienie jest planowane
Wydział Orientalistyczny 
Podyplomowe Studia Analizy Politycznej 276
Wydział Psychologii 
Studia Podyplomowe Psychologia pozytywna w praktyce: trener umiejętności psychospołecznych 277



Więcej informacji o przygotowywanych nowych projektach studiów podyplomowych  
możecie Państwo znaleźć na stronie www.podyplomowe.uw.edu.pl w zakładce studia podyplomowe.

Wszelkie uwagi dotyczące informatora, jak również prowadzonych w ramach studiów podyplomowych zajęć 
prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: nauczanie@adm.uw.edu.pl

Uwagi:
Jednostki prowadzące studia podyplomowe zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w zakresie 

organizacji studiów, w tym w wysokości opłat obowiązujących w następnych latach.
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Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe „Człowiek-Miasto-Środowisko”

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Biologii 

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Marek Ostrowski

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
tel. 0 602 760 031
e-mail: samper@samper.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

tel. 0 602 760 031
e-mail: samper@samper.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Wtorki 17.00-20.00 oraz w wybrane soboty 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 1 280 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Zajęcia prowadzone są w dwóch podspecjalnościach: 
varsavianistycznej i „wiślanej” związanej z doliną Wisły środkowej. 
Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Varsavianistyka 
- model wiedzy o mieście i środowisku. Miasto jako stan umysłu, 
Środowisko przyrodnicze Warszawy i doliny Wisły (geologia, 
ewolucja doliny Wisły i wysoczyzny, flory, fauny), współczesne 
uwarunkowania środowiskowe. Prehistoria (w tym nowoczesne 
techniki badań archeologicznych). Sztuka budowania miast. 
Historia Warszawy oraz miejscowości położonych wzdłuż doliny 
Wisły od czasów przedhistorycznych do współczesności: rozwój 
przestrzenny, urbanistyczny, ekonomiczny i społeczny. Warszawa 
naukowa, kulturalna i obywatelska. Edukacja Varsavianistyczna, 
Warszawski Tryptyk Edukacyjny. Rewitalizacja.
Zajęcia prowadzone są na Wydziałe Biologii UW oraz w wielu 
innych miejscach pozwalających emocjonalnie wczuć się w tematykę 
wykładów m. in. w Zamku Królewskim, w Trybunale Konstytucyjnym, 
wewnątrz skarpy w Elizeum, podczas spływów rzeką, podczas zajęć 
lotniczych, na wydzielonych zajęciach w oczyszczalni Czajka itd. 

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Obecność, wykonywanie zadań, egzaminy. Dla zainteresowanych 
realizacja własnych projektów i pomoc w ich wdrażaniu (reportaże, 
dokumentacja, przygotowywanie scenariuszy lekcji, grantów).

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Przekazanie interdyscyplinarnej nowoczesnej wiedzy o historii, 
funkcjonowaniu miasta i jego zarządzaniu, o mieście jako 
środowisku człowieka, poznanie nowoczesnych metod badań 
nad człowiekiem, miastem i historią (w tym zajęcia praktyczne 
z dronami oraz analizą zdjęć lotniczych i satelitarnych). Warszawa 
na starych mapach i planach. Poznanie mechanizmów i procesów 
zasiedlania doliny Wisły, ewolucji miast i społeczeństwa (w ujęciu 
historycznym). 
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Współpraca przy tworzeniu geohistorycznej Obrazowej Bazy Danych 
o mieście. Zapoznanie z nowoczesnymi programami edukacji 
o mieście i środowisku naturalnym.

Sylwetka absolwenta -

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Na podstawie przesłanej elektronicznie deklaracji (wstępnego 
zgłoszenia) wraz z kserokopią dyplomu zostaną przesłane niezbędne 
formularze do wypełnienia oraz numer konta.

Termin składania 
dokumentów Do wyczerpania limitu miejsc.

Termin rozpoczęcia 
studiów Najbliższy nabór 10 października 2015 r.

Limit miejsc 70 (minimalna liczba uczestników 30)

Sylwetka kandydata

Mieszkańcy aglomeracji warszawskiej zainteresowani własnym 
miastem, osoby zainteresowane rozwojem potencjału kulturowego 
i gospodarczego w powiązaniu z Wisłą, naukowcy różnych dyscyplin 
zainteresowanych łączeniem wiedzy ze swojej specjalności z wiedzą 
o mieście i środowisku, studenci ostatnich lat, nauczyciele wszystkich 
przedmiotów (matematyki, fizyki, historii, geografii, przyrody, 
języka polskiego i obcych, plastyki, informatyki itd.) zainteresowani 
omawianiem zagadnień swoich przedmiotów na przykładzie 
Warszawy i lokalnych ośrodków miejskich. 

Opis rekrutacji
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia mailowo: samper@samper.pl; m.ostrowski@biol.
uw.edu.pl lub poprzez adres AWoM (http://www.varsovia.pl/?page_
id=22)

Dodatkowe informacje http://www.projektwarszawa.pl zakładka Akademia Wiedzy 
o Mieście - studia podyplomowe UW-CMS

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Mikrobiologia, Higiena, Środowisko 
- Bezpieczeństwo i Jakość w Praktyce Przemysłowej

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Biologii 

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. UW dr hab. Katarzyna Brzostek

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
tel. 0 22 55 41 404
email: psmhs@biol.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Od poniedziałku do piątku 10.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry
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Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, 14 zjazdów w soboty i niedziele

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

6 000 PLN (opłata jednorazowa)
Możliwa płatność w ratach.

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (250 godzin dydaktycznych, 60 punktów 
ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Bioróżnorodność 
mikroorganizmów, Mikroorganizmy a środowisko, Mikroorganizmy 
chorobotwórcze, a bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, Klasyczne 
i molekularne metody identyfikacji mikroorganizmów, Laboratorium 
mikrobiologiczne - organizacja i zasady bezpiecznej pracy, 
Mikrobiologiczne metody badań produktów spożywczych, 
leczniczych i kosmetycznych, Higiena produkcji, Systemy zarządzania 
jakością w przemyśle, Audyt jakości - metodyka i przebieg.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Jacek Bielecki, 
prof. dr hab. Edward Siński, prof. dr hab. Krystyna Izabella Wolska, 
dr Jadwiga Baj, dr Hanna Boszczyk-Maleszak, dr Łukasz Dziewit, 
dr Renata Godlewska, dr Anna Grudniak, dr inż. Andrzej Herman, 
dr Dorota Korsak, dr Anna Kraczkiewicz-Dowjat, dr Dorota 
Kulesza, dr Agnieszka Kwiatek, dr Jadwiga Marczewska, dr Antoni 
Miernik, dr Magdalena Popowska, dr Julia Pawłowska, dr Marzena 
Rzeczycka, dr Halina Wróblewska, mgr Ewa Drozd, mgr inż. Ryszard 
Klimczuk, mgr Anna Skotnicka, mgr Anna Szymańska.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Kryteria oceniania ćwiczeń i warsztatów to: obecność na zajęciach, 
aktywność na zajęciach, przygotowanie sprawozdania z ćwiczenia/ 
warsztatów. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest nie więcej niż 
2 nieobecności na zajęciach. 
Wykłady oceniane są na podstawie: obecności; egzaminu 
pisemnego w formie testu zawierającego pytania zamknięte 
wielokrotnego wyboru.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest poznanie zasad oraz ugruntowanie i poszerzenie 
wiedzy w szeroko pojętej kontroli mikrobiologicznej w przemyśle oraz 
zapewnienia standardów jakości w praktyce zawodowej. Program 
proponowanych studiów jest nowatorski, gdyż treści programowe 
wiążą się mocno z praktyką przemysłową i są podyktowane 
wymaganiami stawianymi przy wytwarzaniu produktów leczniczych, 
kosmetycznych oraz spożywczych. Wiedza teoretyczna uzupełniana 
jest zajęciami praktycznymi o charakterze ćwiczeń i warsztatów, 
w trakcie których student ma możliwość skonfrontowania teorii 
z praktycznym doświadczeniem oraz poznania nowoczesnych metod 
badawczych i diagnostycznych stosowanych w przemyśle.

Sylwetka absolwenta
Absolwent Podyplomowych Studiów „Mikrobiologia, Higiena, 
Środowisko – Bezpieczeństwo i Jakość w Praktyce Przemysłowej” 
otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.
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Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Potwierdzone kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz 
dowodu osobistego, podanie o przyjęcie kierowane do kierownika 
studiów podyplomowych, kwestionariusz osobowy (z adresem 
e-mailowym do kontaktu), 2 zdjęcia. 
Dokumenty można składać pocztą, faksem lub osobiście na adres: 
Wydział Biologii 
ul Miecznikowa 1 
02-096 Warszawa
W przypadku przesłania dokumentów faksem prosimy 
o dostarczenie oryginałów.

Termin składania 
dokumentów Od 1 do 31 października 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 16 stycznia 2016 r.

Limit miejsc 30-36

Sylwetka kandydata

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów 
wyższych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) o profilu 
biologiczno-chemicznym. Zgodę na przyjęcie osób z dyplomem 
magistra, licencjata i inżyniera wydała Rada Wydziału Biologii UW.
Studia kierowane są szczególnie do absolwentów studiów 
magisterskich, inżynierskich i licencjackich o profilu biologicznym, 
poszukujących pracy, a także osób związanych zawodowo 
z proponowaną tematyką. Szczególnie do pracowników 
laboratoriów mikrobiologicznych przy zakładach produkcyjnych 
oraz osób odpowiedzialnych za zapewnienie jakości w procesie 
wytwarzania produktów spożywczych, leczniczych, kosmetycznych.

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje

Warunkiem przyjęcia na studia jest wpłata czesnego: opłata 
jednorazowa - 6000 PLN do 20 listopada 2015 r.  
Możliwość opłaty w ratach: I rata - 3000 PLN do 20 listopada 
2015 r, II rata - 3000 PLN do 26 lutego 2016 r.
http://www.psmhs.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Ochrony Środowiska 

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Biologii

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Magdalena Popowska

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, pokój 104A 
tel. 0 22 55 41 104
e-mail: psos@biol.uw.edu.pl 
Sekretarz studiów: mgr Emilia Kurowska 

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Od poniedziałku do piątku 9.30-15.30
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Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy odbywają się w soboty, 3 razy w miesiącu. 
Zajęcia terenowe odbywają się w 2 uzgodnione ze słuchaczami 
piątki. 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5 200 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (210 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje 
następujące bloki tematyczne: Ochrona przyrody i zrównoważony 
rozwój, Ekologiczne podstawy ochrony środowiska, Systemy 
zarządzania środowiskiem, Zagrożenia pedosfery, System 
informacji geograficznej (GIS), Ekotoksykologia, Mikrobiologia 
i samooczyszczanie się wód powierzchniowych, Technologie 
oczyszczania ścieków - Zajęcia terenowe, Gospodarka odpadami, 
Projektowanie w ochronie środowiska - seminarium dyplomowe 
- Zajęcia fakultatywne, Technologie przetwarzania odpadów - 
m.in. Zajęcia terenowe, Promieniowanie jonizujące w środowisku 
i nanotechnologie, Bioremediacja środowiska, Ochrona powietrza 
przed zanieczyszczeniami, Prawne aspekty ochrony środowiska, 
Organizmy genetycznie modyfikowane w środowisku przyrodniczym, 
Aplikowanie o środki na ochronę środowiska, Edukacja ekologiczna 
społeczeństwa - zajęcia fakultatywne. 
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Ewa Symonides, 
prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka, dr hab. Marcin Brzeziński, 
dr hab. Grażyna Bystrzejewska-Piotrowska, dr hab. Magdalena 
Popowska, dr hab. Waldemar Siuda, dr hab. Barbara Sudnik-
Wójcikowska, dr hab. Małgorzata Suska-Malawska, dr Hanka 
Boszczyk-Maleszak, dr Takao Ishikawa, dr Iwona Jasser, dr Borys 
Jurgiel, dr Iwona Kuczyńska, dr Monika Mętrak, dr Antoni Miernik, 
dr Marzenna Rzeczycka, mgr inż. Magda Gosk, mgr Anna 
Majewska, mgr Grażyna Omarska.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

W obowiązku wykładowcy danego przedmiotu jest poinformowanie 
słuchaczy o formie zaliczenia: (sprawozdanie, projekt, prezentacja, 
wykonanie określonego zadania w trakcie trwania zajęć oraz 
obecność). Wszystkie przedmioty zaliczane są na zal.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Podyplomowe Studia Ochrony Środowiska dedykowane są osobom 
zainteresowanym lub związanym zawodowo z problematyką ochrony 
i zarządzania środowiskiem. Studia mają na celu przygotowanie 
słuchaczy do rozwiązywania aktualnych problemów związanych 
z Ochroną Środowiska poprzez dostarczenie wiedzy w zakresie 
szeroko pojętych nauk przyrodniczych, monitorowania i ochrony 
środowiska przed zanieczyszczeniami związanymi z rozwojem 
cywilizacji oraz zdobywanie umiejętności z zakresu edukacji 
ekologicznej i aplikowania o środki na ochronę środowiska.
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Sylwetka absolwenta

Absolwent Podyplomowych Studiów Ochrona Środowiska 
otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych. 
Absolwent uzyskuje wiedzę ogólną z zakresu szeroko rozumianej 
ekologii, współczesnych zagrożeń dla przyrody i środowiska 
oraz procesów i metod stosowanych w jego oczyszczaniu 
z organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń. Zapoznaje 
się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi gospodarki odpadami 
oraz technologiami ich przetwarzania, z systemami zarządzania 
środowiskiem, aktami prawnych w ochronie środowiska, organizacją 
ochrony przyrody w Polsce oraz strategiami edukacji ekologicznej 
społeczeństwa. Zdobywa umiejętność zastosowania geograficznego 
systemu informacji GIS, a także aplikowania o środki na ochronę 
środowiska.
Słuchacze Podyplomowych Studiów Ochrony Środowiska piszą 
pracę dyplomową z zakresu wybranej specjalności, często związaną 
ze swoją pracą zawodową. W pracy dyplomowej zobowiązani 
są uwzględnić najnowsze wyniki badań z danej dziedziny 
co przyczynia się do poszerzenia wiedzy i podwyższenia kwalifikacji 
zawodowych słuchaczy. Zdobyta wiedza i umiejętności ukierunkują 
pracę absolwentów w swoich branżach na ochronę środowiska 
i zrównoważony rozwój. Mogą pracować w charakterze np.: 
specjalisty i konsultanta ochrony środowiska w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych i handlowych, oraz w instytucjach zajmujących 
się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym, w Wydziałach 
Ochrony Środowiska Urzędów Gminnych, inwestora i organizatora 
w dziedzinie ochrony środowiska we współpracy z lokalnymi 
i centralnymi władzami, konserwatora ochrony przyrody 
i jej zasobów, diagnostyka przygotowującego ocenę stanu 
środowiska i jego zagrożeń, propagatora ochrony środowiska 
w społecznościach.
Absolwent powinien rozumieć problematykę z zakresu ochrony 
środowiska w takim stopniu aby współpracować ze specjalistami 
z innych dziedzin nauk, a więc z prawnikami, ekonomistami, 
dziennikarzami i politykami.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia do kierownika studiów, kwestionariusz 
osobowy z adresem e-mailowym do kontaktu, odpis dyplomu 
ukończenia studiów wyższych lub potwierdzona kopia dyplomu, 
potwierdzona kserokopia dowodu osobistego, 1 zdjęcie.

Termin składania 
dokumentów Połowa września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci różnych 
kierunków studiów wyższych - licencjackich i magisterskich 
zainteresowani szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska.
W szczególności pracownicy administracji publicznej wszystkich 
szczebli, pracownicy zakładów pracy (w tym dużych koncernów) 
odpowiedzialni za sprawy ochrony środowiska, dziennikarze 
zajmujący się tematyką ochrony środowiska, a także pracownicy 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
i Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska.
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Opis rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe jest dostarczenie 
w terminie wszystkich wymaganych dokumentów oraz wniesienie 
opłaty czesnego za I semestr (2600 PLN). W przypadku większej 
liczby chętnych niż liczba miejsc, decydować będzie kolejność 
zgłoszeń.

Dodatkowe informacje

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia PSOŚ jest uzyskanie 
zaliczenia ze wszystkich przedmiotów oraz pozytywnej oceny 
z Pracy Dyplomowej, złożenie w Dziekanacie kart egzaminacyjnych 
i słuchacza ze wszystkimi wymaganymi wpisami, uzupełnionej 
obiegówki, a także uregulowanie w całej wysokości opłaty z studia.
Więcej informacji na temat PSOŚ można znaleźć na stronie 
internetowej - http://www.biol.uw.edu.pl, zakładka Studia 
podyplomowe
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Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Chemii

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Chemii

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Anna Czerwińska

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
tel. 0 22 82 20 211 wew. 408, tel. kom. 0 608 497 432

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Od poniedziałku do piątku 10.00-14.00
tel. 0 22 82 20 211 wew. 226 p. Joanna Olczak

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 500 PLN 

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (400 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Chemia nieorganiczna i ogólna, Chemia organiczna, Chemia 
fizyczna i chemia jądrowa, Chemia analityczna, Ochrona 
środowiska, Dydaktyka nauczania chemii, Technologia informacyjna 
(w tym e-learning). 

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Wykłady - zaliczenie egzaminem. Ćwiczenia rachunkowe, seminaria 
- kolokwium zaliczeniowe, laboratoria - aktywny udział oraz 
prowadzenie dziennika laboratoryjnego, warsztaty dydaktyczne - 
aktywny udział oraz prace zaliczeniowe.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli chemii do pracy 
w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Zajęcia obejmują materiał 
z podstaw chemii, ze szczególnym uwzględnieniem standardów 
wymagań egzaminacyjnych oraz metodykę przekazywania 
tych treści na lekcjach chemii. Zajęcia prowadzone są przez 
nauczycieli akademickich z dużym doświadczeniem dydaktycznym, 
również w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Znaczną część 
programu studiów stanowią zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, 
przygotowujące nauczycieli do prowadzenia lekcji z doświadczeniami 
oraz opieki nad szkolną pracownią chemiczną.

Sylwetka absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiów powinien wykazywać się wiedzą 
z zakresu ogólnych zagadnień chemii oraz umiejętnościami 
niezbędnymi do pracy w szkole. Zdobyta wiedza umożliwi mu 
przygotowanie uczniów do egzaminów gimnazjalnych oraz 
maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Absolwent 
powinien posiadać umiejętności wykonywania doświadczeń 
w pracowni chemicznej zgodnie z zasadami bhp.
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Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Wypełniona karta zgłoszenia dostępna na stronie internetowej 
Wydziału Chemii, kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
życiorys, zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym.

Termin składania 
dokumentów Do 15 wrzesień 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r. 

Limit miejsc Minimum 16 

Sylwetka kandydata
Kandydat powinien mieć ukończone studia, w zakresie których 
uczestniczył w zajęciach z chemii w wymiarze minimum 90 godzin 
oraz przygotowanie pedagogiczne.

Opis rekrutacji Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów 
i rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje http://www.chem.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe w zakresie Metrologii Chemicznej

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Chemii 

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. dr hab. Ewa Bulska

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel. 0 22 55 26 523 lub tel. kom. 0 693 830 110
e-mail: metrologia@chem.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Środy i piątki 11.00-15.00, soboty i niedziele podczas zjazdów

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele co 2-3 tygodnie (14 zjazdów)

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 000 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów jest realizowany w następujących blokach 
tematycznych: Zasady metrologii, System norm i aktów 
normatywnych, Walidacja metod pomiarowych, Niepewność 
pomiarów, Elementy statystyki, Spójność pomiarów 
chemicznych, Certyfikowane materiały odniesienia, Porównania 
międzylaboratoryjne.
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Sposób zaliczania 
przedmiotów

W zależności od rodzaju zajęć: aktywny udział w zajęciach, prace 
zaliczeniowe, egzaminy. Na zakończenie słuchacze przygotowują 
indywidualnie prace dyplomowe.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem zajęć jest przybliżenie podstawowych zagadnień związanych 
z wykorzystaniem zasad metrologii w pomiarach chemicznych. 
Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom walidacji metod 
pomiarowych, szacowaniu niepewności oraz zapewnieniu spójności 
pomiarów chemicznych. Dużo miejsca poświęcono również 
wymaganiom normy ISO/IEC 17025. Podczas studiów uczestnicy 
poznają podstawy metod statystycznych oraz uczestniczą w zajęciach 
komputerowych poświęconych liczeniu niepewności.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci są przygotowani do stosowania wymagań 
międzynarodowej normy ISO/IEC 17025, znają metody stosowane 
przy walidacji procedur pomiarowych, znają zagadnienia związane 
z zapewnieniem spójności pomiarów chemicznych oraz zasady 
stosowania materiałów odniesienia. Absolwenci znają podstawowe 
narzędzia statystyczne służące do oceny zbiorów danych, 
do wyznaczania niepewności oraz do oceny wyników porównań 
międzylaboratoryjnych.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie, formularz z danymi osobowymi (dostępny na stronie 
Centrum Metrologii Chemicznej www.chem.uw.edu.pl/metrologia), 
kserokopia dyplomu ukończenia studiów (licencjackich, inżynierskich, 
magisterskich), 3 zdjęcia.

Termin składania 
dokumentów Do 18 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 80

Sylwetka kandydata
Pracownicy laboratoriów chemicznych, służb ochrony środowiska, 
inspekcji sanitarnej, laboratoriów przemysłowych, klinicznych oraz 
studenci studiów doktoranckich w zakresie chemii, farmacji, biologii 
i pokrewnych.

Opis rekrutacji

Dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres:
Studia Podyplomowe w zakresie Metrologii Chemicznej
Wydział Chemii 
Uniwersytet Warszawski
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa
Osoby zakwalifikowane otrzymają pisemne potwierdzenie. 
Ostatecznym warunkiem przyjęcia jest wniesienie opłaty czesnego 
za I semestr przed terminem rozpoczęcia studiów.
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.chem.uw.edu.pl/metrologia
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Studium Podyplomowe Zastosowanie Chemii w Ochronie 
Środowiska. Kurs chromatograficzny

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Chemii 

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Tomasz Gierczak

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

al. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
tel. 0 22 55 25 644
e-mail: gierczak@chem.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Małgorzata Kabat 
tel. 0 22 82 20 211 w. 325, e -mail:kabat@chem.uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, 9 zjazdów weekendowych (sobota i niedziela)

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3 600 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (160 godzin, 75 punktów ETCS) obejmuje 
następujące przedmioty: Chromatografia gazowa, Chromatografia 
cieczowa, Spektrometria masowa, Pobór i przygotowanie próbek 
do analizy chromatograficznej, Chemometria i Statystyka.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Zbigniew Stojek, 
dr hab. Magdalena Biesaga, dr hab. Tomasz Gierczak, 
dr hab. Wojciech Hyk, dr hab. Ewa Poboży, dr Janusz Gawłowski, 
mgr Jarosław Bartulewicz.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Egzamin

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Wykłady (codziennie 2 godziny), a przede wszystkim praktyczne 
zajęcia w laboratorium (codziennie 4-5 godzin) mają na celu 
przygotowanie chemików analityków do analiz związków 
organicznych technikami chromatografii gazowej i cieczowej 
(głównie w próbkach naturalnych).

Sylwetka absolwenta
Analityk o pogłębionych umiejętnościach analizy śladów 
związków organicznych w próbkach naturalnych metodami 
chromatograficznymi.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty Podanie zainteresowanego lub skierowanie z zakładu pracy.

Termin składania 
dokumentów Do 1 października 2015 r.
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Termin rozpoczęcia 
studiów Koniec października 2015 r.

Limit miejsc 10

Sylwetka kandydata
Osoba pracująca w laboratorium, zainteresowana stosowaniem 
technik chromatografii gazowej i cieczowej do analizy śladów 
związków organicznych.

Opis rekrutacji Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy z zainteresowanymi 
kandydatami. 

Dodatkowe informacje http://www.chem.uw.edu.pl



W
Y

D
ZIA

Ł D
ZIe

n
n

Ik
A

r
s

t
W

A
 I n

A
u

k
 P

O
LIt

YC
Zn

YC
h

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

23

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
specjalności: Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Zabezpieczenie 
medyczne sytuacji kryzysowych

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. UW dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

mgr Bartłomiej Celejewski
ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa, pokój 6
tel. 0 22 55 22 925 
e-mail: b.celejewski@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu 

Środy i piątki 10.00-14.00, wtorki i czwartki 14.00-18.00, 
soboty 9.00-13.00 w czasie zjazdów

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 400 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów (wiodące 
przedmioty oraz nazwiska 
wykładowców)

Program studiów (180 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Polityka UE w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego, Instytucje 
bezpieczeństwa wewnętrznego, Zadania administracji terytorialnej 
w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, Prawno-konstytucyjne 
podstawy bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego, 
Bezpieczeństwo zasobów cyfrowych, Współczesne problemy i rodzaje 
terroryzmu, Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, 
Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych, Podstawy kryminologii 
i kryminalistyki, Służby specjalne w państwie, Ochrona osób, mienia, 
obiektów i obszarów, Ochrona informacji niejawnych, Zarządzanie 
kryzysowe, Skutki migracji dla bezpieczeństwa wewnętrznego, 
Negocjacje kryzysowe i negocjacje w sytuacjach konfliktowych, Biały 
wywiad, Bezpieczeństwo teleinformatyczne, Zachowanie jednostki 
w sytuacjach ekstremalnych (PTSD), Zarządzanie bezpieczeństwem 
(gra decyzji), Bezpieczeństwo przemysłowe, Korupcja i inne 
dysfunkcje sfery publicznej. 

Sposób zaliczania 
przedmiotów Zaliczenia i egzaminy zgodnie z programem studiów

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
jest kształcenie absolwentów umiejących wykorzystać nabytą 
wiedzę specjalistyczną z zakresu administracji publicznej oraz służb 
publicznych. 
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Sylwetka absolwenta

Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie przewidywania 
zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, metod 
zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
podejmowania decyzji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, organizacji działań zbiorowych w sytuacjach 
wyjątkowych, zarządzania sytuacjami kryzysowymi wywołanymi przez 
klęski żywiołowe, katastrofy, awarie, ataki terrorystyczne. 
Absolwenci mają szansę zatrudnienia w: administracji 
publicznej(rządowej i samorządowej), Policji, Straży Granicznej, 
Straży Miejskiej, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, ABW, organach 
i agendach Unii Europejskiej, organizacjach międzynarodowych, 
mediach, w tym mediach elektronicznych, firmach prywatnych 
oraz w agencjach reklamowych, a także jako specjalistów 
od negocjacji w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane ze strony Instytutu Nauk 
Politycznych), zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności, 
2 zdjęcia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia 
dowodu osobistego.

Termin składania 
dokumentów Do 30 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 1 października 2015 r.

Limit miejsc 90

Sylwetka kandydata

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby 
posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich 
(studiów II stopnia) lub równoważny. W szczególnych przypadkach, 
np. w przypadku pracy w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego 
państwa lub gdy limit miejsc nie zostanie wyczerpany będą 
przyjmowane osoby posiadające dyplom ukończenia studiów 
wyższych licencjackich (studiów I stopnia) lub równoważny.

Opis rekrutacji

Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez 
kandydatów dokumentów. Kandydaci na studia będą przyjmowani 
w kolejności złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. 
Decyzję o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podyplomowe 
podejmuje kierownik studiów podyplomowych. W przypadku 
nieprzyjęcia na studia dokumenty zwraca się kandydatowi. 
Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia doręcza 
się niezwłocznie kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany 
do korespondencji.

Dodatkowe informacje
Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo 
ukończenia studiów po zaliczeniu wszystkich przedmiotów 
z programu studiów.
http://inp.uw.edu.pl, zakładka Studia-Studia podyplomowe

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Edukacja dla Bezpieczeństwa 

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
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Kierownik studiów 
podyplomowych prof. UW dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

mgr Bartłomiej Celejewski
ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa, pokój 6
tel. 0 22 55 22 925 
e-mail: b.celejewski@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Środy i piątki 10.00-14.00, wtorki i czwartki 14.00-18.00, soboty 
9.00-13.00 w czasie zjazdów

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele co 2 tygodnie 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

I semestr - 1 900 PLN
II semestr - 1 900 PLN
III semestr - 1 000 PLN
Kurs pierwszej pomocy - dodatkowo 500 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Podyplomowe studia Edukacja dla Bezpieczeństwa ukierunkowane 
są na specjalistyczne kształcenie nauczycieli z zakresu przedmiotu 
Edukacja dla bezpieczeństwa. W ramach studiów uczestnicy 
zapoznają się z dydaktyką edukacji dla bezpieczeństwa, znajomością 
powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej, znajomością struktury 
obronnej państwa oraz zasad przygotowania się do sytuacji 
zagrożeń.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Zaliczenia i egzaminy zgodnie z programem studiów.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Kształcenie w ramach studiów ma charakter interdyscyplinarny. 
Studia w wyniku połączenia wiedzy teoretycznej z zajęciami 
warsztatowymi w formie ćwiczeń i zajęciami w formie 
konwersatorium mają zapewnić słuchaczom zdobycie nowej 
i udoskonalenie posiadanej już wiedzy.

Sylwetka absolwenta
Absolwenci podyplomowych studiów Edukacja dla Bezpieczeństwa 
otrzymują świadectwo ukończenia studiów, które uprawnia 
do poszukiwania zatrudnienia w charakterze nauczyciela drugiego 
przedmiotu w szkołach różnego stopnia. 

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane ze strony Instytutu Nauk 
Politycznych), zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności, 
2 zdjęcia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia 
dowodu osobistego.

Termin składania 
dokumentów Do 30 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 1 października 2015 r.
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Limit miejsc 60

Sylwetka kandydata
O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby 
posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich 
(studiów II stopnia) lub równoważny.

Opis rekrutacji

Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez 
kandydatów dokumentów. Kandydaci na studia będą przyjmowani 
w kolejności złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. 
Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podyplomowe 
podejmuje kierownik studiów podyplomowych. W przypadku 
nieprzyjęcia na studia dokumenty zwraca się kandydatowi. 
Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia doręcza 
się niezwłocznie kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany 
do korespondencji.

Dodatkowe informacje
Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo 
ukończenia studiów po zaliczeniu wszystkich przedmiotów 
z programu studiów.
http://inp.uw.edu.pl, zakładka Studia-Studia podyplomowe

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Europy Wschodniej 

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Marko Babić 

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa, pokój 32
tel. 0 22 55 20 234

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i w niedziele, średnio 2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 200 PLN 

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy 

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (270 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Transformacja polityczna i gospodarcza w Europie Wschodniej, 
Stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej po 1991 roku, 
Współpraca regionalna w Europie Wschodniej, Systemy polityczne 
państw wschodnioeuropejskich, Systemy gospodarcze państw 
wschodnio-europejskich, Systemy polityczne państw bałkańskich, 
Systemy gospodarcze państw bałkańskich, Warsztaty.
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Po I semestrze studiów słuchacze wybierają jedną z dwóch 
proponowanych specjalizacji: Wschodniosłowiańską (przedmioty: 
Współczesny Kaukaz, Tradycje i kultura w Europie Wschodniej, 
Fundusze europejskie dla Europy Wschodniej) lub Bałkańską 
(przedmioty: Współczesne Bałkany, Tradycje i kultura narodów 
bałkańskich, Fundusze europejskie dla Bałkanów).
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, 
dr hab. Józef Tymanowski, dr hab. Andrzej Wierzbicki, dr Marko 
Babić.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia dotyczą problematyki związanej z Europą Wschodnią - 
poruszają zagadnienia związane z tradycją i kulturą, transformacją 
polityczną i gospodarczą państw wschodnioeuropejskich, 
stosunkami międzynarodowymi, współpracą regionalną, konfliktami 
etnicznymi, systemami politycznymi i gospodarczymi państw 
wschodnioeuropejskich i bałkańskich, jak również funduszami 
europejskimi dla Europy Wschodniej i Bałkanów.
Celem studiów jest rozszerzenie wiedzy w zakresie problematyki 
cywilizacyjnej współczesnego świata, a zwłaszcza Europy 
Wschodniej.
W trakcie studiów słuchacze nabywają wiedzę o charakterze 
politologiczno-ekonomicznym, uczestnicząc w obligatoryjnych 
zajęciach dydaktycznych. W trakcie zajęć warsztatowych słuchacze 
dowiadują się również jak korzystać ze środków finansowych Unii 
Europejskiej, poznają procedury decyzyjne w administracji państw 
tego regionu oraz procedury zakładania firm i prowadzenia 
działalności gospodarczej w państwach regionów.

Sylwetka absolwenta
Absolwent powinien być przygotowany do pracy w administracji 
rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych 
i międzynarodowych, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami 
Europy Wschodniej oraz szkolnictwie. 

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy, kserokopia 
dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
komisję rekrutacyjną, odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia 
lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 1 zdjęcie, 
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

Termin składania 
dokumentów Od lipca do października 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r. 

Limit miejsc 40 

Sylwetka kandydata

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące 
się dyplomem ukończenia studiów magisterskich II stopnia 
lub jednolitych magisterskich lub dyplomem ukończenia studiów 
licencjackich (studiów I stopnia). Studia przeznaczone są dla 
absolwentów wszystkich kierunków i dziedzin kształcenia. 
W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia 
studiów wyższych w Polsce albo dyplom ukończenia studiów wyższych 
za granicą uznany lub nostryfikowany na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach. 
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Opis rekrutacji
Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych dokumentów. 
Kandydaci będą przyjmowani w kolejności złożenia dokumentów 
do wyczerpania limitu miejsc.

Dodatkowe informacje http://www.europeistyka.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Kultura, Nauka i Edukacja w Unii 
Europejskiej 

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Wojciech Lewandowski

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Nowy Świat 69 pok. 32, 00-046 Warszawa
tel. 0 22 55 20 234

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i w niedziele, średnio 2 razy w miesiącu.

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3 400 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy 

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (162 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Cywilizacja europejska, Prawo i instytucje Unii Europejskiej, Historia 
Europy XX wieku, Konflikty etniczne i kulturowe współczesnej Europy, 
Ochrona dziedzictwa kulturowego w Europie, Systemy edukacyjne 
państw europejskich, Polityka kulturalna Unii Europejskiej, Problemy 
demograficzne Europy, Związki wyznaniowe w Europie, Polityka 
naukowo-badawcza Unii Europejskiej, Proces boloński, Programy 
finansowe UE w obszarze kultury, edukacji i nauki, Kapitał 
intelektualny w Europie, Agendy Unii Europejskiej ds. badań, nauki 
i edukacji.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, 
dr hab. Wojciech Jakubowski, dr hab. Piotr Wawrzyk.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Dwa przedmioty kończą się egzaminem, pozostałe zaliczeniem 
na ocenę.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności 
pozwalających na dokonanie pogłębieniowej analizy i syntezy 
procesów zachodzących w sferze kulturalno-edukacyjnej państw 
europejskich. 
W trakcie studiów słuchacze uzyskują lub pogłębiają wiedzę oraz 
praktyczne umiejętności, uczestnicząc w obligatoryjnych zajęciach 
dydaktycznych. 
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Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów są przygotowani do pracy w: instytucjach 
i agendach Unii Europejskiej, administracji rządowej 
i samorządowej, instytucjach kulturalnych, placówkach naukowo-
badawczych, w tym zajmujących się pozyskiwaniem środków 
unijnych, mediach, szkolnictwie, agencjach reklamowych i PR.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy, kserokopia 
dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
komisję rekrutacyjną, odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia 
lub jednolitych studiów magisterskich, jedno zdjęcie kolorowe 
odpowiadające standardom zdjęcia do dowodu osobistego, tzn. 
fotografia lewego półprofilu z odsłoniętym uchem, zobowiązanie 
do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

Termin składania 
dokumentów Od lipca do października 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r. 

Limit miejsc 40 

Sylwetka kandydata

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące 
się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów II stopnia 
lub jednolitych magisterskich) lub dyplomem ukończenia studiów 
licencjackich (studiów I stopnia). Studia przeznaczone są dla 
absolwentów wszystkich kierunków i dziedzin kształcenia.
W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia 
studiów wyższych w Polsce albo dyplom ukończenia studiów wyższych 
za granicą uznany lub nostryfikowanych na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach.

Opis rekrutacji Kandydaci będą przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc.

Dodatkowe informacje http://www.europeistyka.uw.edu.pl/

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Laboratorium Reportażu

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Jacek Wasilewski

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa, pokój 207
tel. 0 22 55 22 924
e-mail: a.urbaniak@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Poniedziałki 14.00-18.00, od wtorku do środy 11.00-15.00, 
czwartki 9.00-12.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry
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Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, terminy zjazdów średnio co 2 tygodnie (8 zjazdów 
w semestrze)

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

4500 PLN (opłata jednorazowa) 
5100 PLN (opłata w 2 ratach)

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Szczegółowo omówiona jest problematyka nadawcy (predyspozycje, 
styl życia reportera, świat wartości), problematyka przekazu jakim 
jest reportaż dla odbiorcy - dla słuchacza, czytelnika tworzących 
wspólnotę, w której podtrzymaniu więzi społecznej służy reporter.
Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Reportaż 
prasowy, Film dokumentalny, Dokument radiowy, Sztuka realizacji 
dźwięku, Sztuka fotoreportażu, Opowiadanie i dialog, Dramat 
teatralny (łącznie128 godzin w semestrze).
Wśród wykładowców są: dr hab Michał Bukojemski, dr hab. Piotr 
Wojciechowski, dr Marek Kochan, mgr Zbigniew Marek Miller, 
mgr Waldemar Zdrojewski, Janusz Deblessem, Janina Jankowska.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Ćwiczenia i warsztaty zaliczenie na ocenę

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia te przekazują wiedzą na temat technik i metod tworzenia 
reportażowych form dziennikarskich funkcjonujących w różnorodnych 
mediach. Techniki te dotyczą reportażu prasowego, radiowego 
i telewizyjnego w zakresie tematu, zbierania materiału, konstrukcji 
dramaturgii i montażu. W zakres tematyczny zaś zajęć warsztatowych 
wpisać należy problemy wyboru bohatera i techniki prowadzenia 
rozmów oraz sposoby ich rejestracji. 
Szczegółowo omówiona jest problematyka nadawcy (predyspozycje, 
styl życia reportera, świat wartości), problematyka przekazu jakim 
jest reportaż dla odbiorcy - dla słuchacza, czytelnika tworzących 
wspólnotę, w której podtrzymaniu więzi społecznej służy reporter.
Kształcenie w zakresie praktycznym reportażysty multimedialnego 
- autora będącego w stanie napisać reportaż literacki, zrealizować 
reportaż radiowy, telewizyjny a także reportaż internetowy. Celem 
studiów jest również kształcenie umiejętności współpracy reportażysty 
z pisarzem, scenarzystą i dramatopisarzami oraz poznanie podstaw 
ich warsztatu.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent może się profilować na dwa sposoby:
-  Dziennikarz multimedialny, wielofunkcyjny, który mógłby pracować 
samodzielnie jako redaktor, w studiu filmowym, w telewizji, w radiu 
lub w prasie, albo w teatrze. 

-  Dziennikarz stanowiący element zespołu:  
a) absolwent może ukierunkowywać się w stronę pracy 
redaktorskiej: jako analityk, recenzent, kierownik i organizator 
zespołu, który zna specyfikę pracy zespołowej, jest w stanie określić 
jakościowe warunki zamawiając tekst do druku lub na wizję.

b) absolwent - edukator medialny i animator kultury - który chce 
znać uwarunkowania sztuki dziennikarskiej i komunikacji, żeby 
stwarzać warunki do rozwoju dziennikarskiego w instytucji kultury  
lub sztuki.
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Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu licencjata lub magistra, druk podania o przyjęcie 
na studia wraz z życiorysem (dostępny na stronie ID), kserokopia 
dowodu osobistego, oświadczenie o znajomości regulaminu opłat 
(druk do obioru w Komisji rekrutacyjnej), 2 zdjęcia.

Termin składania 
dokumentów Od 7 do 18 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata Tytuł magistra lub licencjata, umiejętności twórcze, podstawowa 
znajomość kultury i sztuki.

Opis rekrutacji Przyjęcie na podstawie dokumentów. Decyduje kolejność zgłoszeń 
podania wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Dodatkowe informacje http://www.id.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Marketing Europejski 

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Marta Jas-Koziarkiewicz

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa, pokój 32
tel. 0 22 55 20 234

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i w niedziele średnio 2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 000 PLN 

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy 
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Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (181 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje 
następujące przedmioty: Jednolity Rynek Europejski, Podstawy euro 
marketingu, Marketing i konsument w prawie Unii Europejskiej, 
Wstęp do badań marketingowych, Analiza rynków mediów 
w Europie, Lobbing a marketing w Europie, Negocjacje, Warsztaty 
marketingu europejskiego, Marka Europa, zarządzanie marką, 
Produkt na rynku europejskim, Eurokonsument, E-marketing 
w Europie, Trendy w marketingu europejskim, Promocja i reklama 
na rynku europejskim, Marketing Unii Europejskiej, Creative Writing. 
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Janusz Adamowski, 
dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz, dr Marta Jas-Koziarkiewicz, dr Ewa 
Maria Marciniak.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia stwarzają możliwość zapoznania się i wykorzystania wiedzy 
związanej z aspektami ekonomicznymi, prawnymi, społecznymi 
i kulturowymi prowadzenia działalności marketingowej. 
W warunkach integracji Polski z rynkiem europejskim kompetencje 
zdobyte na tych studiach mają charakter utylitarny i perspektywiczny. 
Dają wiedze o tym, jak prowadzić badania rynku, w jaki 
sposób wykorzystywać poszczególne instrumenty marketingowe 
oddziaływania na konsumentów i konkurentów. Uczą konstruować 
kampanie promocyjne oraz współpracować z agencjami 
reklamowymi i agencjami PR. Studia wyposażają także w konieczną 
na współczesnym rynku pracy umiejętność pracy w zespole. 
W programie studiów połączono treści teoretyczne i praktyczne.
W trakcie studiów słuchacze uzyskują lub pogłębiają wiedzę 
na temat: zasad funkcjonowania i komunikacji w międzykulturowym 
środowisku europejskim, uwarunkowań kulturowych prowadzenia 
działalności biznesowej, zasad prowadzenia polityki cenowej 
i dystrybucji oraz specyfiki rynku reklamy i budowania kampanii 
promocyjnych na rynkach europejskich, marketingu internetowego 
oraz najnowszych trendów i możliwości wykorzystania technologii 
informacyjnych w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Sylwetka absolwenta

Przedmioty realizowane w toku studiów pozwolą absolwentowi na: 
prowadzenie rozmów handlowych i negocjacyjnych, przygotowanie 
i realizację kampanii promocyjnej firmy, podejmowanie współpracy 
z agencjami reklamowymi, agencjami public relations i badań 
rynku, kształtowanie przewagi konkurencyjnej własnej organizacji/
przedsiębiorstwa w zakresie marketingu europejskiego, a także 
organizację pracy zespołów wielokulturowych. 
Po ukończeniu studiów absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie 
m.in. na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach 
i organizacjach działających na rynkach europejskich, działach 
marketingu dużych i średnich firm działających w środowisku 
europejskim, w agencjach public relations, agencjach reklamowych 
i marketingowych, w agencjach zajmujących się badaniem rynku, 
doradztwem i innymi usługami w zakresie marketingu europejskiego, 
w samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej nastawionej 
na wymianę zagraniczną, instytucjach i agendach Unii Europejskiej, 
administracji rządowej i samorządowej, mediach, instytucjach 
kulturalnych podejmujących działania z zakresu euromarketingu. 
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Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy, kserokopia 
dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
komisję rekrutacyjną, odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia 
lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 1 zdjęcie, 
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

Termin składania 
dokumentów Od lipca do października 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r. 

Limit miejsc 40 

Sylwetka kandydata

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące 
się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów II stopnia 
lub jednolitych magisterskich) lub dyplomem ukończenia studiów 
licencjackich (studiów I stopnia). Studia przeznaczone są dla 
absolwentów wszystkich kierunków i dziedzin kształcenia. 
W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia 
studiów wyższych w Polsce albo dyplom ukończenia studiów wyższych 
za granicą uznany lub nostryfikowany na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach. 

Opis rekrutacji
Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych dokumentów. 
Kandydaci będą przyjmowani w kolejności złożenia dokumentów 
do wyczerpania limitu miejsc. 

Dodatkowe informacje http://www.europeistyka.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Marketing w Sferze Publicznej 

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. UW dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

mgr Bartłomiej Celejewski
ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa, pokój 6
tel. 0 22 55 22 925 
e-mail: b.celejewski@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Środy i piątki 10.00-14.00, wtorki i czwartki 14.00-18.00, soboty 
9.00-13.00 w czasie zjazdów

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry 

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5 000 PLN
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Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Studia w wyniku połączenia wiedzy teoretycznej z zajęciami 
warsztatowymi w formie ćwiczeń i zajęciami w formie 
konwersatorium, powinny zapewnić słuchaczom zdobycie nowej 
i udoskonalenie posiadanej wiedzy. Podstawowym zadaniem 
studiów jest przekazanie studentom praktycznej wiedzy w zakresie 
marketingu, public relations i reklamy. W toku kształcenia nacisk 
położony będzie również na zdobycie umiejętności budowania 
relacji opartych na zaufaniu między podmiotami życia publicznego 
oraz kapitału społecznego. 
Program obejmuje następujące przedmioty: Negocjacje i sztuka 
argumentacji, Badania marketingowe i opinii publicznej, 
Komunikacja interpersonalna, Wizerunek medialny, Kreowanie 
polskiej marki narodowej, Sponsoring organizacji pozarządowych, 
Sponsoring i lobbing.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Egzaminy i zaliczenia

Charakterystyka studiów 
i ich cel

W ramach studiów realizowane są następujące specjalizacje: 
-  Marketing i doradztwo polityczne
-  Marketing organizacji pozarządowych
-  Marketing narodowy
-  Marketing regionalny
-  Marketing sportowy
-  Marketing i reklama społeczna
Ukończenie studiów umożliwia absolwentowi podniesienie poziomu 
kwalifikacji w zakresie działań marketingowych w sferze publicznej.
W zależności od wybranej specjalizacji absolwent uzyska lub pogłębi 
unikatową wiedzę oraz praktyczne umiejętności związane 
z marketingowym rozumieniem wybranego obszaru sfery publicznej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów dysponuję wiedzą i umiejętnościami 
pozwalającymi na dokonywanie pogłębionej analizy i syntezy 
procesów zachodzących w życiu publicznym, a także umiejętności 
ich kreowania w wybranym zakresie, zgodnym z realizowaną 
specjalizacją. Dodatkowo absolwent zdobędzie wiedzę dotyczącą 
funkcjonowania sfery publicznej w Polsce oraz postaw i zachowań 
podmiotów w niej działających.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane ze strony Instytutu Nauk 
Politycznych), zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności, 
2 zdjęcia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia 
dowodu osobistego.

Termin składania 
dokumentów Do 30 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 1 października 2015 r.

Limit miejsc 100

Sylwetka kandydata
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się 
dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich (studiów 
II stopnia) lub równoważnym.
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Opis rekrutacji

Przyjęcia na studia następują na podstawie złożonych przez 
kandydatów dokumentów. Kandydaci na studia będą przyjmowani 
w kolejności złożonych dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc. Decyzje o przyjęciu na studia podejmuje kierownik studiów 
podyplomowych. W przypadku nieprzyjęcia na studia dokumenty 
zwraca się kandydatowi. Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu 
na studia doręcza się niezwłocznie kandydatowi w formie pisemnej 
na adres wskazany do korespondencji.

Dodatkowe informacje
Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo 
ukończenia studiów po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych 
programem studiów.
http://inp.uw.edu.pl, zakładka Studia - Studia Podyplomowe

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studium Nauk Politycznych  
specjalności: Administracja publiczna - administracja 
rządowa i samorządowa, Organizacja i zarządzanie 
oświatą, Studia europejskie, Kontrola instytucji 
publicznych

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. UW dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

mgr Bartłomiej Celejewski
ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa, pokój 6
tel. 0 22 55 22 925 
e-mail: b.celejewski@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu 

Środy i piątki 10.00-14.00, wtorki i czwartki 14.00-18.00, soboty 
9.00-13.00 w czasie zjazdów

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry 

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3 800 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Historia 
polityczna XX wieku, Instytucje europejskie, Nauka o polityce, 
Socjologia ogólna, Podstawy organizacji i zarządzania, Stosunki 
wyznaniowe w Europie, Organizacja systemu oświaty, System 
ochrony praw człowieka, Polityka wewnętrzna UE, Służba cywilna, 
System polityczny w RP, Protokół dyplomatyczny, Współczesna myśl 
polityczna. 
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Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Stanisław Bieleń, 
prof. dr hab. Anna Magierska, prof. dr hab. Izabella Malinowska, 
prof. dr hab. Tadeusz Mołdawa, prof. dr hab. Janusz Osuchowski, 
prof. dr hab. Daniel Popławski, prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski, 
prof. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz, prof. dr hab. Stanisław 
Sulowski, prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, 
prof. dr hab. Stanisław Filipowicz, prof. UW dr hab. Jolanta Itrich-
Drabarek, dr hab. Krzysztof Pieliński, dr Monika Brenner, dr Ryszard 
Grodzicki, dr Aneta Sroka, dr Piotr Wawrzyk, dr Jacek Ziółkowski.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Egzaminy i zaliczenia 

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia prowadzone są w zakresie specjalizacji: administracja 
rządowa i samorządowa, organizacja i zarządzanie oświatą, studia 
europejskie, kontrola instytucji publicznych. 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci podejmujący edukację w ramach Podyplomowego 
Studium Nauk Politycznych doskonalą umiejętności przydatne 
osobom pracującym lub mającym zamiar podjąć pracę 
w administracji publicznej, urzędach publicznych oraz szkolnictwie 
ponadpodstawowym.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane ze strony Instytutu Nauk 
Politycznych), zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności, 
2 zdjęcia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia 
dowodu osobistego.

Termin składania 
dokumentów Do 30 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 1 października 2015 r.

Limit miejsc 90

Sylwetka kandydata
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się 
dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich (studiów 
II stopnia) lub równoważnym. 

Opis rekrutacji

Przyjęcia na studia następują na podstawie złożonych przez 
kandydatów dokumentów. Kandydaci na studia będą przyjmowani 
w kolejności złożonych dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje kierownik studiów 
podyplomowych. W przypadku nieprzyjęcia na studia dokumenty 
zwraca się kandydatowi. Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu 
na studia doręcza się niezwłocznie kandydatowi w formie pisemnej 
na adres wskazany do korespondencji.

Dodatkowe informacje
Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo 
ukończenia studiów po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych 
programem studiów.
http://inp.uw.edu.pl, zakładka Studia - Studia Podyplomowe
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studium Nauk Politycznych 
specjalności: Etyka i Polityka

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. UW dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

mgr Bartłomiej Celejewski
ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa, pokój 6
tel. 0 22 55 22 925 
e-mail: b.celejewski@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu 

Środy i piątki 10.00-14.00, wtorki i czwartki 14.00-18.00, soboty 
9.00-13.00 w czasie zjazdów

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa lub trzy semestry 

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

I semestr - 1 900 PLN
II semestr - 1 900 PLN
III semestr - 1 000 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Podyplomowe studia Etyka i Polityka realizowane są za pomocą 
dwóch ścieżek: 
-    pierwsza - kierowana do nauczycieli etyki, której celem jest 
podniesienie kwalifikacji. Studia te mają charakter trzysemestralny.

-  druga - dla osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu 
etyki i polityki, a w szczególności dla osób z wykształceniem 
prawniczym, politologicznym, ekonomicznym, socjologicznym, 
administracyjnym i psychologicznym oraz managerów. Studia te 
mają charakter dwusemestralny.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Wprowadzenie 
do Etyki, Psychologia polityki, Współczesne systemy polityczne, 
Ruchy społeczne, Problemy współczesnego państwa, Teorie 
i szkoły etyczne, Etyka sfery publicznej, Kodeksy etyczne i prawne, 
Etyki religijne i świeckie, Aksjologia polityki, Problemy etyki 
zawodowej, Kultura i polityka, Etyka i media, Prawa człowieka i ich 
łamanie we współczesnym świecie, Etyka ekologiczna, Subkultury 
młodzieżowe, Aksjologiczne podstawy integracji europejskiej, 
Etyka zawodu nauczyciela, Dydaktyka etyki, Etyka ucznia, Etyka 
w gospodarce rynkowej, Motywy podejmowanych decyzji, Dylematy 
etyczne - warsztaty, Emisja głosu, Metodologia badań nad etyką, 
Subkultury młodzieżowe, Etyka w gospodarce rynkowej. 

Sposób zaliczania 
przedmiotów Egzaminy i zaliczenia 
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Charakterystyka studiów 
i ich cel

I ścieżka: 
Celem studiów jest kształcenie nauczycieli drugiego przedmiotu 
w zakresie etyki i polityki. Studia mają charakter specjalistyczny, 
a ich podstawowym zadaniem jest wprowadzenie słuchaczy 
do normatywnej refleksji nad moralnością, systematyczno-historyczną 
prezentacją teorii i szkół etycznych, koncepcji etycznych w nurcie 
filozofii klasycznej. Celem studiów jest też zapoznanie uczestników 
ze podstawowymi pojęciami etycznymi, przemianami w myśleniu 
etycznym, problemami i sporami wokół podstawowych wartości oraz 
nabycie umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu moralności 
i etyki. Celem studiów jest także kształtowanie rozpoznawania relacji 
między etyką, moralnością a polityką.
Kształcenie w ramach studiów ma charakter interdyscyplinarny. 
Studia w wyniku połączenia wiedzy teoretycznej z zajęciami 
warsztatowymi w formie ćwiczeń i zajęciami w formie 
konwersatorium, powinny zapewnić słuchaczom zdobycie nowej 
i udoskonalenie posiadanej wiedzy.
II ścieżka:
Celem studiów jest kształcenie osób z wykształceniem prawniczym, 
politologicznym, ekonomicznym, socjologicznym, administracyjnym 
i psychologicznym oraz managerów w zakresie etyki i polityki. Studia 
mają charakter specjalistyczny, a ich podstawowym zadaniem jest 
wprowadzenie słuchaczy do normatywnej refleksji nad moralnością, 
systematyczno-historyczna prezentacja teorii i szkół etycznych, 
koncepcji etycznych w nurcie filozofii klasycznej. Celem studiów jest 
też zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami etycznymi, 
przemianami w myśleniu etycznym, problemami i sporami wokół 
podstawowych wartości oraz nabycie umiejętności posługiwania 
się wiedzą z zakresu moralności i etyki. Celem studiów jest także 
kształtowanie rozpoznawania relacji między etyką, moralnością 
a polityką.

Sylwetka absolwenta

I ścieżka: 
Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo 
ukończenia studiów uprawniające do poszukiwania zatrudnienia 
w charakterze nauczyciela drugiego przedmiotu w szkołach średnich 
i gimnazjach.
II ścieżka:
Efektem kształcenia będzie przygotowanie pracowników sektora 
publicznego i prywatnego w zakresie zarządzania jakością oraz 
poprawy aktywności obywatelskiej w sferze publicznej. Absolwent 
studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane ze strony Instytutu Nauk 
Politycznych), zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności, 
2 zdjęcia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia 
dowodu osobistego.

Termin składania 
dokumentów Do 30 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 1 października 2015 r.

Limit miejsc 60

Sylwetka kandydata
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się 
dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich (studiów 
II stopnia) lub równoważnym. 
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Opis rekrutacji

Przyjęcia na studia następują na podstawie złożonych przez 
kandydatów dokumentów. Kandydaci na studia będą przyjmowani 
w kolejności złożonych dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje kierownik studiów 
podyplomowych. W przypadku nieprzyjęcia na studia dokumenty 
zwraca się kandydatowi. Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu 
na studia doręcza się niezwłocznie kandydatowi w formie pisemnej 
na adres wskazany do korespondencji.

Dodatkowe informacje
Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo 
ukończenia studiów po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych 
programem studiów.
http://inp.uw.edu.pl, zakładka Studia - Studia Podyplomowe

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studium Nauk Politycznych 
specjalność: Wiedza o Społeczeństwie 

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. UW dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

mgr Bartłomiej Celejewski
ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa, pokój 6
tel. 0 22 55 22 925 
e-mail: b.celejewski@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu 

Środy i piątki 10.00-14.00, wtorki i czwartki 14.00-18.00, soboty 
9.00-13.00 w czasie zjazdów

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry 

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

I semestr - 1 900 PLN
II semestr - 1 900 PLN
III semestr - 1 000 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Historia 
polityczna XX wieku, Instytucje europejskie, Nauka o polityce, 
Socjologia ogólna, Podstawy organizacji i zarządzania, System 
ochrony praw człowieka, Polityka wewnętrzna UE, Służba cywilna, 
System polityczny w RP, Współczesna myśl polityczna. 
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Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Stanisław Filipowicz, 
prof. dr hab. Anna Magierska, prof. dr hab. Izabella Malinowska, 
prof. dr hab. Tadeusz Mołdawa, prof. dr hab. Janusz Osuchowski, 
prof. dr hab. Daniel Popławski, prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski, 
prof. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz, prof. dr hab. Stanisław 
Sulowski, prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, 
prof. UW dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek, dr hab. Krzysztof Pieliński, 
dr hab. Tomasz Słomka, dr Ryszard Grodzicki.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Egzaminy i zaliczenia 

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem kierunku jest zdobycie podstaw do nauczania przedmiotów 
nauczanych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. 
Słuchacz zdobywa wiedzę w wymiarze studiów nauczycielskich 
do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów specjalności Wiedza o Społeczeństwie 
uzyskują uprawnienia z zakresu nauczania przedmiotu „Wiedza 
o Społeczeństwie”. Potrafią prowadzić zajęcia i warsztaty z tematyki 
studium podyplomowego. Orientują się w podstawowych 
zagadnieniach związanych z tematyką przedsiębiorczości 
oraz zagadnieniach związanych z szeroko rozumianymi 
zagadnieniami społecznymi. 

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane ze strony Instytutu Nauk 
Politycznych), zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności, 
2 zdjęcia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia 
dowodu osobistego.

Termin składania 
dokumentów Do 30 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 1 października 2015 r.

Limit miejsc 90

Sylwetka kandydata
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące 
się dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich 
lub równoważnym. 

Opis rekrutacji

Przyjęcia na studia następują na podstawie złożonych przez 
kandydatów dokumentów. Kandydaci na studia będą przyjmowani 
w kolejności złożonych dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc. Decyzje o przyjęciu na studia podejmuje kierownik studiów 
podyplomowych. W przypadku nieprzyjęcia na studia dokumenty 
zwraca się kandydatowi. Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu 
na studia doręcza się niezwłocznie kandydatowi w formie pisemnej 
na adres wskazany do korespondencji.

Dodatkowe informacje
Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo 
ukończenia studiów po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych 
programem studiów.
http://inp.uw.edu.pl, zakładka Studia- Studia podyplomowe
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Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Polityki Unii Europejskiej 

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Piotr Wawrzyk

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa, pok. 32
tel. 0 22 55 20 234

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i w niedziele, średnio 2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3 600 PLN 

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy 

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (160 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Prawo Unii Europejskiej, Instytucje Unii Europejskiej, Proces decyzyjny 
Unii Europejskiej, Wstęp do polityki Unii Europejskiej. 
Po I semestrze studiów słuchacze wybierają jedną z czterech 
specjalizacji: 
-  Polityki gospodarcze Unii Europejskiej (przedmioty: Rynek 
wewnętrzny UE, Sektor finansowy w UE, Polityka konkurencji UE, 
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Europie, 
Rynek pracy w państwach europejskich), 

-  Polityka energetyczna Unii Europejskiej (przedmioty: Globalne 
problemy i wyzwania polityki surowcowo-energetycznej, Polityka 
bezpieczeństwa energetycznego UE, Polityka energetyczne 
wybranych państw europejskich, Polityka energetyczna 
w stosunkach Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, 
Bezpieczeństwo energetyczne Polski, Polityka surowcowa UE),

-  Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (przedmioty: Instytucje UE w przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Procesy decyzyjne UE 
w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Polityka 
imigracyjna i azylowa w UE, Obywatelstwo UE, Zwalczanie 
przestępczości w UE), 

-  Programy i fundusze europejskie (przedmioty: Programowanie 
funduszy UE - system zarządzania, Programy Operacyjne 
i Regionalne Programy Operacyjne).

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Artur Nowak-Far, 
prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, dr Marcin Bodio, dr Piotr 
Wawrzyk, dr Marta Witkowska, dr Łukasz Zamęcki.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę.
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Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów w zakresie polityki 
Unii Europejskiej, którzy będą w stanie sprostać oczekiwaniom 
zmieniającego się lokalnego, regionalnego, krajowego 
i europejskiego rynku pracy. Studia umożliwiają rozszerzenie 
wiedzy - w stosunku do studiów drugiego stopnia lub jednolitych 
magisterskich - oraz zdobycie specjalistycznej wiedzy w zakresie 
polityk unijnych: gospodarczej, energetycznej, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości oraz programów i funduszy europejskich. 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów przygotowany jest do pracy w: instytucjach 
i agendach Unii Europejskiej, administracji rządowej 
i samorządowej, mediach, szkolnictwie, instytucjach kulturalnych 
i doradczych, firmach działających w krajach członkowskich oraz 
polskich firmach działających na rynku europejskim, instytucjach 
zajmujących się pozyskiwaniem środków unijnych. 

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy, kserokopia 
dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
komisję rekrutacyjną, odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia 
lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 1 zdjęcie, 
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

Termin składania 
dokumentów Od lipca do października 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r. 

Limit miejsc 40 

Sylwetka kandydata

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące 
się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów II stopnia 
lub jednolitych magisterskich) lub dyplomem ukończenia studiów 
licencjackich (studiów I stopnia). Studia przeznaczone są dla 
absolwentów wszystkich kierunków i dziedzin kształcenia. 
W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia 
studiów wyższych w Polsce albo dyplom ukończenia studiów wyższych 
za granicą uznany lub nostryfikowany na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach. 

Opis rekrutacji
Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych dokumentów. 
Kandydaci będą przyjmowani w kolejności złożenia dokumentów 
do wyczerpania limitu miejsc.

Dodatkowe informacje http://www.europeistyka.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Technologie informacyjno-
komunikacyjne w administracji publicznej

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. UW dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek
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Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

mgr Bartłomiej Celejewski
ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa, pokój 6
tel. 0 22 55 22 925 
e-mail: b.celejewski@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Środy i piątki 10.00-14.00, wtorki i czwartki 14.00-18.00, 
soboty 9.00-13.00 w czasie zjazdów

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5 000 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Studia trwają dwa semestry i obejmuje łącznie 180 godzin. Zajęcia 
prowadzone są w postaci wykładów i konwersatoriów, przez 
profesorów oraz pracowników Instytutu Nauk Politycznych oraz 
praktyków administracji rządowej i samorządowej. Zajęcia odbywają 
się w ramach dwudniowych zjazdów słuchaczy (sobota-niedziela) co 
dwa tygodnie.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Egzaminy i zaliczenia

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu 
funkcjonowania elektronicznej administracji publicznej. Nowoczesna 
formuła studiów prowadzi do poszerzania i zdobywania nowych 
kompetencji w dziedzinie e-administracji. Słuchacz nabywa 
umiejętności analizowania i rozumienia zasad funkcjonowania 
e-administracji, a także poszerza swoją praktyczną wiedzę 
w dziedzinie funkcjonowania e-administracji na jej kolejnych 
szczeblach struktury organizacyjnej.
Studia w wyniku połączenia wiedzy teoretycznej z zajęciami 
warsztatowymi w formie warsztatów i zajęciami w formie 
konwersatorium, powinny zapewnić słuchaczom zdobycie nowej 
i udoskonalenie posiadanej wiedzy.

Sylwetka absolwenta 

Absolwenci studiów będą dysponowali umiejętnościami niezbędnymi 
w pracy administracyjnej, zarówno na poziomie lokalnym 
(samorządy) jak i na poziomie centralnym (administracja rządowa 
oraz służba cywilna). Absolwent nabywa wiedzę teoretyczną jak 
i praktyczną w zakresie elektronicznej administracji publicznej, ale 
także zasad właściwego komunikowania się z klientami urzędów 
oraz ministerstw. 
Dzięki warsztatom i konwersatoriom Słuchacz nabywa wiedzę 
na temat podstaw funkcjonowania administracji zarówno 
w kwestiach teorii (zasad) jak i praktyki – zajęcia w sali komputerowej 
(umiejętności) funkcjonowania w procesie modernizacji polskiej 
administracji. 
Absolwent potrafi elastycznie poruszać się po rynku pracy, może 
funkcjonować w administracji na różnych poziomach (zarówno 
poziomie centralnym jak i lokalnym).
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Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane ze strony Instytutu Nauk 
Politycznych), zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności, 
2 zdjęcia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia 
dowodu osobistego.

Termin składania 
dokumentów Do 30 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 1 października 2015 r.

Limit miejsc 100

Sylwetka kandydata

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby 
posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich 
(studiów II stopnia) lub równoważny. W szczególnych przypadkach, 
np. w przypadku pracy w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego 
państwa lub gdy limit miejsc nie zostanie wyczerpany będą 
przyjmowane osoby posiadające dyplom ukończenia studiów 
wyższych licencjackich (studiów I stopnia) lub równoważny.

Opis rekrutacji

Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez 
kandydatów dokumentów. Kandydaci na studia będą przyjmowani 
w kolejności złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. 
Decyzję o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podyplomowe 
podejmuje kierownik studiów podyplomowych. W przypadku 
nieprzyjęcia na studia dokumenty zwraca się kandydatowi. 
Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia doręcza 
się niezwłocznie kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany 
do korespondencji.

Dodatkowe informacje
Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo 
ukończenia studiów po zaliczeniu wszystkich przedmiotów 
z programu studiów.
http://inp.uw.edu.pl, zakładka Studia - Studia podyplomowe

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Urzędnik Instytucji Europejskich 

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Piotr Wawrzyk

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa, pokój 32
tel. 0 22 55 20 234

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry
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Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i w niedziele, średnio 2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3 800 PLN 

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy 

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (167 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Prawo i instytucje Unii Europejskiej, status prawno-socjalny 
urzędnika Unii Europejskiej, Komunikacja międzykulturowa, Etyk 
pracy urzędnika w Unii Europejskiej, Psychologia pracy urzędnika, 
Technika autoprezentacji, Informacja europejska, Cywilizacja 
europejska, Europejskie procedury administracyjne, Proces decyzyjny 
w Unii Europejskiej, Etyka i protokół dyplomatyczny, Techniki pracy 
urzędnika w strukturach Unii Europejskiej, Procedury rekrutacyjne 
w instytucjach Unii Europejskiej, Warsztaty - testy egzaminacyjne 
(w języku angielskim). 
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Dariusz Popławski, 
prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, dr Monika Poboży, 
dr Marta Witkowska.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów, którzy będą w stanie 
sprostać oczekiwaniom europejskiego rynku pracy. Studia stanowią 
profesjonalne przygotowanie do podjęcia pracy w instytucjach 
europejskich. Jednocześnie umożliwiają rozszerzenie wiedzy - 
w stosunku do studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich - oraz 
zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania struktur 
unijnych. Ich zadaniem jest przekazanie słuchaczom zarówno 
teoretycznej wiedzy z zakresu pracy w instytucjach unijnych, jak 
również umiejętności praktycznych niezbędnych podczas procedury 
konkursowej na stanowiska urzędnicze w instytucjach Unii 
Europejskiej. 

Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów jest przygotowany do pracy w: instytucjach 
i agendach europejskich, administracji rządowej i samorządowej, 
mediach, placówkach naukowych, szkoleniowych i doradczych. 

Rekrutacja:

Wszystkie
wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy, kserokopia 
dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
komisję rekrutacyjną, odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia 
lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 1 zdjęcie, 
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

Termin składania 
dokumentów Od lipca do października 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r. 

Limit miejsc 40 
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Sylwetka kandydata

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące 
się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów II stopnia 
lub jednolitych magisterskich) lub dyplomem ukończenia studiów 
licencjackich (studiów I stopnia). Studia przeznaczone są dla 
absolwentów wszystkich kierunków i dziedzin kształcenia. 
W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia 
studiów wyższych w Polsce albo dyplom ukończenia studiów wyższych 
za granicą uznany lub nostryfikowany na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach. 

Opis rekrutacji
Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych dokumentów. 
Kandydaci będą przyjmowani w kolejności złożenia dokumentów 
do wyczerpania limitu miejsc.

Dodatkowe informacje http://www.europeistyka.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Obrotu 
Gospodarczego

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. UW dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

mgr Bartłomiej Celejewski
ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa, pokój 6
tel. 0 22 55 22 925 
e-mail: b.celejewski@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Środy i piątki 10.00-14.00, wtorki i czwartki 14.00-18.00, 
soboty 9.00-13.00 w czasie zjazdów

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5 000 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (180 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej, 
System zapobiegania i zwalczania przestępczości w Polsce, 
Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa, Bezpieczeństwo 
informacji i systemów teleinformatycznych, Prawa i obowiązki 
pokrzywdzonego, Kontrola i audyt w przedsiębiorstwie, Biały wywiad, 
Przestępczość gospodarcza, Przestępstwa na szkodę UE, Wizerunek 
przedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysowych, Oszustwa finansowe, 
Korupcja i pranie pieniędzy, Metody wczesnego wykrywania 
i przeciwdziałania działaniom na szkodę przedsiębiorstwa, 
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Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów, Bezpieczeństwo obrotu 
bezgotówkowego, Negocjacje kryzysowe i negocjacje w sytuacjach 
konfliktowych, Ochrona własności intelektualnej, Bezpieczeństwo 
współczesnego państwa, Strategia i decydowanie w obszarze 
bezpieczeństwa.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Zaliczenia i egzaminy zgodnie z programem studiów.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem podstawowym kształcenia na kierunku bezpieczeństwo 
obrotu gospodarczego, jest realizacja zapotrzebowania 
na specjalistyczną wiedzę i praktyczne przygotowanie specjalistów 
(funkcjonariuszy, urzędników, doradców, ekspertów) w zakresie 
bezpieczeństwa gospodarczego i utrzymania porządku publicznego. 
Absolwenci zdobędą wiedzę dotyczącą ogólnych zagadnień 
związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, jak 
i kwestii ściśle prawnych dotyczących zarządzania instytucjami 
bezpieczeństwa wewnętrznego w kontekście gospodarczym, 
kulturowym, socjologicznym i psychologicznym. Studia stanowią 
istotne wzbogacenie nowoczesnej, skierowanej ku wyzwaniom 
współczesnego państwa, oferty dydaktycznej.
Program kształcenia łączy walory klasycznych studiów 
uniwersyteckich, dających stosowną, pogłębioną i poszerzoną 
w stosunku do studiów I i II stopnia (o charakterze praktycznym), 
podbudowę teoretyczną i metodologiczną z odpowiedzią 
na konieczność kształcenia w wyspecjalizowanych, praktycznych 
dziedzinach dotyczących bezpieczeństwa gospodarczego, 
społeczności, a także instytucji związanych z funkcjonowaniem 
władzy publicznej.

Sylwetka absolwenta 

Absolwenci zdobędą wiedzę dotyczącą ogólnych zagadnień 
związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, jak i kwestii 
ściśle prawnych dotyczących zarządzania instytucjami bezpieczeństwa 
wewnętrznego w kontekście gospodarczym, socjologicznym 
i psychologicznym.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane ze strony Instytutu Nauk 
Politycznych), zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności, 
2 zdjęcia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia 
dowodu osobistego.

Termin składania 
dokumentów Do 30 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 1 października 2015 r.

Limit miejsc 90

Sylwetka kandydata

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby 
posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich 
(studiów II stopnia) lub równoważny. W szczególnych przypadkach, 
np. w przypadku pracy w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego 
państwa lub gdy limit miejsc nie zostanie wyczerpany będą 
przyjmowane osoby posiadające dyplom ukończenia studiów 
wyższych licencjackich (studiów I stopnia) lub równoważny.
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Opis rekrutacji

Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez 
kandydatów dokumentów. Kandydaci na studia będą przyjmowani 
w kolejności złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. 
Decyzję o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podyplomowe 
podejmuje kierownik studiów podyplomowych. W przypadku 
nieprzyjęcia na studia dokumenty zwraca się kandydatowi. 
Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia doręcza 
się niezwłocznie kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany 
do korespondencji.

Dodatkowe informacje
Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo 
ukończenia studiów po zaliczeniu wszystkich przedmiotów 
z programu studiów.
http://inp.uw.edu.pl, zakładka Studia-Studia podyplomowe

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Unii 
Europejskiej

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Piotr Wawrzyk

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa, pokój 32
tel. 0 22 55 20 234

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczne, dwa zjazdy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3 600 PLN 

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (198 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje 
następujące przedmioty: Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości UE, Europol w systemie bezpieczeństwa 
wewnętrznego UE, Współpraca organów ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych w UE, Zwalczanie 
międzynarodowej przestępczości zorganizowanej w UE, Współpraca 
celna i graniczna w UE, Metody i narzędzia analizy zagrożeń 
dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE, Systemy polityczne 
i bezpieczeństwa wewnętrznego wybranych państw europejskich.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, 
dr hab. Piotr Wawrzyk, dr Jacek Bil, dr Tomasz Safjański, mgr Paweł 
Suchanek, mgr Anna Świątecka.
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Sposób zaliczania 
przedmiotów Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia mają dostarczyć słuchaczom fachowej wiedzy o działaniach 
podejmowanych przez UE, dla zapewnienia bezpieczeństwa 
wewnętrznego w państwach członkowskich. 

Sylwetka absolwenta 
Absolwent studiów jest przygotowany do pracy w instytucjach 
i agendach europejskich, administracji rządowej i samorządowej, 
mediach, placówkach naukowych, szkoleniowych i doradczych.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy, kserokopia 
dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
komisję rekrutacyjną, odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia 
lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 1 zdjęcie, 
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

Termin składania 
dokumentów Od lipca do października 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 40

Sylwetka kandydata

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące 
się dyplomem ukończenia studiów magisterskich II stopnia 
lub jednolitych magisterskich lub dyplomem ukończenia studiów 
licencjackich (studiów I stopnia). Studia przeznaczone są dla 
absolwentów wszystkich kierunków i dziedzin kształcenia. 
W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia 
studiów wyższych w Polsce albo dyplom ukończenia studiów wyższych 
za granicą uznanych lub nostryfikowany na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach. 

Opis rekrutacji
Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych dokumentów. 
Kandydaci będą przyjmowani w kolejności złożenia dokumentów 
do wyczerpania limitu miejsc.

Dodatkowe informacje Studia prowadzone wspólnie z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. 
Absolwent uzyskuje podwójny dyplom.
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Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Bioetyczne

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Filozofii i Socjologii

Kierownik studiów 
podyplomowych

dr hab. Anna Wójtowicz
e-mail: amwojtow@uw.edu.pl

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa, pokój 100
tel. 0 22 55 23 702

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Piątki 16.00-18.00, soboty 8.00-15.00
Kontakt: m.s.gazda@uw.edu.pl
w lipcu i sierpniu wg informacji na stronie http://www.filozofia.
uw.edu.pl/instytut/sekretariat/ 

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy sobotnio-niedzielne, 1 lub 2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 000 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów podyplomowych obejmuje następujące przedmioty: 
Etyka, Etyczne aspekty eksperymentów na zwierzętach, Etyka 
kliniczna, Modele decyzyjne w bioetyce, Prawo a etyka, Komisje 
i konsultacje etyczne. 
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Joanna Górnicka-Kalinowska, 
prof. dr hab. Paweł Łuków, dr hab. Maria Boratyńska, dr Joanna 
Różyńska.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Oceniana będzie aktywność na zajęciach, wykonanie zadań 
wskazanych przez prowadzących, praca pisemna lub zaliczenie 
ustne.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia zostały utworzone z myślą o osobach: 
-  pragnących zdobyć wszechstronną i usystematyzowaną wiedzę 
w zakresie bioetyki,

-  pragnących zrozumieć związki między medycyną, etyką i prawem,
-  chcących nauczyć się dyskutować i przedstawiać swoje argumenty 
w spójny i uporządkowany sposób.

Sylwetka absolwenta 

Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Bioetycznych absolwent:
-  zna i rozumie podstawowe problemy filozoficzne, antropologiczne 
i etyczne,

-  posiada pogłębioną wiedzę na temat celów, modeli i form 
konsultacji etycznych,

-  zna metody analizy, interpretacji, problematyzowania 
i wartościowania zjawisk z zakresu praktyki klinicznej,

-  posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych modeli etycznej 
analizy przypadków klinicznych,

-  zna metody pracy stosowane przez konsultantów/doradców ds. etyki,
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-  ma wiedzę o interdyscyplinarnej i dwoistej naturze bioetyki 
oraz o jej przedmiocie i stosowanych na jej gruncie metodach 
badawczych,

-  rozumie rolę jaką spełnia bioetyka w regulacji praktyki medycznej 
oraz jej wkład w rozwój nauk biomedycznych,

-  rozumie społeczno-kulturowe i polityczne uwarunkowania praktyki 
medycznej i rozwoju nauk biomedycznych,

-  zna i rozumie podstawowe wartości, zasady i argumenty etyczne 
oraz normy prawne i deontologiczne mające zastosowanie 
w dyskusjach dotyczących etyki badań naukowych, zwłaszcza 
badań biomedycznych z udziałem ludzi, a także badań na ludzkich 
embrionach, materiale biologicznym ludzkiego pochodzenia oraz 
na zwierzętach, 

-  zna zasady i metody przeprowadzania etycznej oceny projektu 
badania naukowego z udziałem ludzi albo zwierząt,

-  zna i rozumie funkcje i zasady działania komisji bioetycznych, 
-  merytorycznie i poprawnie argumentuje, dobiera i konstruuje 
argumenty normatywne i faktyczne w dyskusjach dotyczących 
problemów z zakresu etyki.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy, 2 zdjęcia, 
odpis dyplomu, kserokopia dowodu osobistego, zobowiązanie 
do ponoszenia kosztów odpłatności za studia. Wzory dokumentów 
dostępne na:
http://www.filozofia.uw.edu.pl/studia-doktoranckie-i-podyplomowe/
studia-podyplomowe

Termin składania 
dokumentów

Dokumenty można składać od 20 czerwca 2015 r. 
do 10 października 2015 r.
-  osobiście, do Sekretariatu Studiów, w godzinach jego pracy
-  listownie na adres: 
Sekretariat Studiów Podyplomowych, pokój 100, 
ul. Krakowskie Przedmieście 3, 
00-927 Warszawa

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata
Osoba z wyższym wykształceniem (mająca tytuł magistra lub 
inżyniera, ewentualnie absolutorium lub licencjat) zainteresowana 
problematyką filozoficzną i pragnąca zdobyć systematyczną wiedzę 
w zakresie filozofii.

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje kolejność dostarczenia dokumentów.

Dodatkowe informacje http://www.filozofia.uw.edu.pl/studia-doktoranckie-i-podyplomowe/
studia-podyplomowe/

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Filozoficzne

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Filozofii i Socjologii
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Kierownik studiów 
podyplomowych

dr hab. Anna Wójtowicz
e-mail: amwojtow@uw.edu.pl

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa, pokój 100
tel. 0 22 55 23 702

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Piątki 16.00-18.00, soboty 8.00-15.00
Kontakt mailowy: m.s.gazda@uw.edu.pl
w lipcu i sierpniu wg informacji na stronie http://www.filozofia.
uw.edu.pl/instytut/sekretariat/

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy sobotnio-niedzielne, 1 lub 2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 000 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Wprowadzenie 
do filozofii, Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii, Etyka, 
Elementy metodologii nauki, Wybrane zagadnienia filozofii 
współczesnej, Analiza tekstu filozoficznego.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Joanna Górnicka-Kalinowska, 
prof. dr hab. Barbara Markiewicz, prof. dr hab. Stanisław Pieróg, 
prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz, dr Bogdan Dziobkowski.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Oceniana będzie aktywność na zajęciach, wykonanie zadań 
wskazanych przez prowadzących, praca pisemna lub zaliczenie 
ustne.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia zostały utworzone z myślą o osobach: 
-  pragnących zdobyć wszechstronną i usystematyzowaną wiedzę 
w zakresie filozofii, 

-  chcących nauczyć się dyskutować i przedstawiać swoje argumenty 
w spójny i uporządkowany sposób, 

-  dążących do zdobycia pogłębionej wiedzy na temat mechanizmów 
zmian społecznych i ideowych.

Sylwetka absolwenta 

Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Filozoficznych absolwent: 
-  zna i rozumie rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury,
-  ma wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz 
o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii,

-  zna zależności między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi,
-  ma uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie antropologii 
filozoficznej, aksjologii ogólnej, etyki i filozofii kultury,

-  zna i rozumie główne kierunki i stanowiska współczesnej filozofii,
-  zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei 
filozoficznych oraz ma wiedzę w zakresie historii filozofii 
europejskiej,

-  zna i rozumie podstawowe problemy bioetyczne,
-  zna idee i argumenty wybranych klasycznych autorów filozoficznych 
na podstawie samodzielnej lektury ich pism,
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-  zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych 
a zmianami w kulturze i w społeczeństwie,

-  zna metody interpretacji tekstu filozoficznego,
-  trafnie definiuje pojęcia języka potocznego i poprawnie 
projektuje definicje własnych terminów używanych we własnych 
wypowiedziach,

-  analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy 
i założenia,

-  dobiera strategie argumentacyjne, konstruuje krytyczne argumenty, 
formułuje odpowiedzi na krytykę,

-  ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa 
filozoficznego dla zrozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy, 2 zdjęcia, 
odpis dyplomu, kserokopia dowodu osobistego, zobowiązanie 
do ponoszenia kosztów odpłatności za studia. Wzory dokumentów 
dostępne na:
http://www.filozofia.uw.edu.pl/studia-doktoranckie-i-podyplomowe/
studia-podyplomowe

Termin składania 
dokumentów

Dokumenty można dostarczać od 20 czerwca do 10 października 
2015 r.:
-  osobiście, do Sekretariatu Studiów, w godzinach jego pracy
-  listownie na adres:
Sekretariat Studiów Podyplomowych, pokój 100, 
ul. Krakowskie Przedmieście 3, 
00-927 Warszawa

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata
Osoba z wyższym wykształceniem (mająca tytuł magistra 
lub inżyniera, ewentualnie absolutorium lub licencjat) 
zainteresowana problematyką filozoficzną i pragnąca zdobyć 
systematyczną wiedzę w zakresie filozofii.

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje kolejność dostarczenia dokumentów.

Dodatkowe informacje http://www.filozofia.uw.edu.pl/studia-doktoranckie-i-podyplomowe/
studia-podyplomowe/

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia z Etyki i Filozofii (specjalizacja 
nauczycielska)

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Filozofii i Socjologii

Kierownik studiów 
podyplomowych

dr hab. Anna Wójtowicz
e-mail: amwojtow@uw.edu.pl

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa, pokój 100
tel. 0 22 55 23 702
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Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Piątki 16.00-18.00, soboty 8.00-15.00
Kontakt mailowy: m.s.gazda@uw.edu.pl
w lipcu i sierpniu wg informacji na stronie http://www.filozofia.
uw.edu.pl/instytut/sekretariat/

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy sobotnio-niedzielne, 1 lub 2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 6 000 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Wprowadzenie 
do filozofii, Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii, Elementy 
metodologii nauki, Wybrane zagadnienia filozofii współczesnej, 
Analiza tekstu filozoficznego, Etyka, Etyczne aspekty eksperymentów 
na zwierzętach, Etyka kliniczna, Modele decyzyjne w bioetyce, Prawo 
a etyka, Komisje i konsultacje etyczne, Dydaktyka Filozofii.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Joanna Górnicka-Kalinowska, 
prof. dr hab. Paweł Łuków, prof. dr hab. Barbara Markiewicz, 
prof. dr hab. Stanisław Pieróg, prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz, 
dr hab. Maria Boratyńska, dr Weronika Chańska, dr Bogdan 
Dziobkowski, dr Joanna Różyńska, dr Tomasz Mazur,

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Oceniana będzie aktywność na zajęciach, wykonanie zadań 
wskazanych przez prowadzących, praca pisemna lub zaliczenie 
ustne.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia zostały utworzone z myślą o: 
-  nauczycielach gimnazjów i liceów, którzy zamierzają prowadzić 
zajęcia o tematyce filozoficznej i etycznej, 

-  osobach pragnących zdobyć wszechstronną i usystematyzowaną 
wiedzę w zakresie etyki i filozofii,

-  osobach chcących nauczyć się dyskutować i przedstawiać swoje 
argumenty w spójny i uporządkowany sposób,

-  osobach dążących do zdobycia pogłębionej wiedzy na temat 
mechanizmów zmian społecznych i ideowych.

Sylwetka absolwenta 

Po ukończeniu Podyplomowych Studiów z Etyki i Filozofii absolwent:
-  zna i rozumie rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury,
-  ma wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz 
o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii,

-  zna terminologię filozoficzną w języku polskim,
-  zna zależności między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi,
-  ma uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie ontologii 
i teorii poznania,

-  ma uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie antropologii 
filozoficznej, aksjologii ogólnej, etyki i filozofii kultury,

-  zna i rozumie główne kierunki i stanowiska współczesnej filozofii,
-  zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei 
filozoficznych oraz ma wiedzę w zakresie historii filozofii 
europejskiej,

-  zna i rozumie podstawowe problemy bioetyczne,
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-  zna idee i argumenty wybranych klasycznych autorów filozoficznych 
na podstawie samodzielnej lektury ich pism,

-  posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych modeli etycznej 
analizy przypadków klinicznych,

-  ma wiedzę o interdyscyplinarnej i dwoistej naturze bioetyki 
oraz o jej przedmiocie i stosowanych na jej gruncie metodach 
badawczych,

-  ma dogłębną wiedzę na temat problemów etycznych, jakie rodzi 
prowadzenie badań naukowych z udziałem ludzi, zwłaszcza badań 
biomedycznych, a także badań na ludzkich embrionach, materiale 
biologicznym ludzkiego pochodzenia oraz na zwierzętach,

-  zna zasady i metody przeprowadzania etycznej oceny projektu 
badania naukowego z udziałem ludzi albo zwierząt,

-  potrafi stosować wybrane najważniejsze metody prowadzenia zajęć 
z filozofii,

-  potrafi zbudować konspekt zajęć zgodnych z wymaganiami 
programowymi,

-  potrafi zweryfikować wiedzę ucznia przy użyciu różnych narzędzi 
(test, wypracowanie, prezentacja),

-  diagnozuje problemy pojawiających się podczas dynamiki 
grupowej na zajęciach z filozofii.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy, 2 zdjęcia, 
odpis dyplomu, kserokopia dowodu osobistego, zobowiązanie 
do ponoszenia kosztów odpłatności za studia. Wzory dokumentów 
dostępne na:
http://www.filozofia.uw.edu.pl/studia-doktoranckie-i-podyplomowe/
studia-podyplomowe

Termin składania 
dokumentów

Dokumenty można dostarczać od 20 czerwca do 10 października 
2015 r.:
-  osobiście, do Sekretariatu Studiów, w godzinach jego pracy 
-  listownie na adres:
Sekretariat Studiów Podyplomowych, pokój 100, 
ul. Krakowskie Przedmieście 3, 
00-927 Warszawa

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata
Osoba z wyższym wykształceniem (mająca tytuł magistra lub 
inżyniera, ewentualnie absolutorium lub licencjat) zainteresowana 
problematyką filozoficzną i pragnąca zdobyć systematyczną wiedzę 
w zakresie filozofii.

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje kolejność dostarczenia dokumentów.

Dodatkowe informacje http://www.filozofia.uw.edu.pl/studia-doktoranckie-i-podyplomowe/
studia-podyplomowe/
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Międzywydziałowe Studia Nauczania 
Przyrody

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe 

Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Wydział Geografii 
i Studiów Regionalnych, Wydział Geologii

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Krzysztof Karpierz

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, pokój 1.13
tel. 0 22 55 32 513 
e-mail: przyroda @fuw.edu.pl 

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Od poniedziałku do piątku 9.00-14.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zajęcia 1 raz w tygodniu, w soboty 9.00-17.00

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 200 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (360 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Organizmy w środowisku przyrodniczym, Biologia człowieka, 
Chemia w życiu codziennym, Podstawy fizyki, Zjawiska i procesy 
w przyrodzie, Środowisko geograficzne-formy krajobrazu, Elementy 
topografii, Edukacja ekologiczna w praktyce szkolnej, Multimedia 
w nauczaniu przyrody, Pracownie: biologii, chemii, fizyki, zajęcia 
terenowe w Ogrodzie Botanicznym i w Górach Świętokrzyskich, 
Obserwacje astronomiczne, Dydaktyczne podstawy edukacji 
przyrodniczej.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Szymon Malinowski, 
prof. dr hab. Piotr Roniewicz, dr hab. Ligia Tuszyńska, 
dr hab. Krzysztof Spalik, dr Alina Awramiuk, dr Anna Czerwińska, 
dr Andrzej Czubaj, dr Stefania Elbanowska-Ciemuchowska, dr Jacek 
Jasiak, dr Krzysztof Karpierz, dr Marcin Kiraga, dr Maria Pachulska, 
dr Magdalena Sidorczuk, dr Magdalena Sobolewska, dr Magdalena 
Staszel, dr Joanna Trzińska-Danielewicz, dr Hanna Werblan-
Jakubiec, dr Anna Wysocka.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Egzaminy, zaliczenia ćwiczeń i pracowni, prace zaliczeniowe.
Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Program studiów obejmuje informacje z podstawowych działów 
biologii, chemii, fizyki, geografii, geologii oraz umiejętności z zakresu 
dydaktyki przyrody.

Sylwetka absolwenta
Absolwent posiada przygotowanie merytoryczne z zakresu biologii, 
chemii, fizyki i geografii do prowadzenia lekcji Przyrody. Posiada 
również umiejętność wykorzystania technik multimedialnych 
w prowadzeniu lekcji Przyrody.
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Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Karta zgłoszeniowa na stronie internetowej, a po zakwalifikowaniu: 
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, zobowiązanie 
do ponoszenia kosztów odpłatności za studia, kopia dowodu 
osobistego, 2 zdjęcia.

Termin składania 
dokumentów

Karta zgłoszenia - podanie należy składać od 15 czerwca 2015 r. 
do 15 września 2015 r. 
Pozostałe dokumenty należy złożyć do sekretariatu studiów po 
wstępnej kwalifikacji, w dniach od 10 do 30 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata
Studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli 
przedmiotów przyrodniczych posiadających wykształcenie wyższe 
na kierunkach biologia, chemia, fizyka, geografia, ochrona 
środowiska lub pokrewnych w tym politechnicznych.

Opis rekrutacji

Zgłoszenie odbywa się za pomocą karty zgłoszeniowej zamieszczonej 
na stronie internetowej Wydziału Fizyki. O przyjęciu decyduje 
kolejność zgłoszeń. Po wstępnym zakwalifikowaniu w połowie 
września, w dniach od 10 do 30 września 2015 r. należy złożyć 
pozostałe dokumenty. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu 
wymaganych dokumentów.

Dodatkowe informacje
Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zakwalifikowania 
i podpisania umowy z UW przez co najmniej 20 osób.
www.fuw.edu.pl/nauczanie-przyrody.html
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Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Geografii dla Nauczycieli

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Andrzej Walewski

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 20 637, 0 22 55 21 513

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 10.00-15.00 oraz w soboty zjazdowe 
9.00-11.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Cztery semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy średnio 2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 000 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (360 godzin, 120 punktów ECTS ) obejmuje 
następujące przedmioty: Podstawy geologii, Geomorfologia, 
Klimatologia, Hydrologia, Geografia społeczno-ekonomiczna, 
Geografia regionalna świata, Geografia fizyczna Polski, Geografia 
społeczno-ekonomiczna Polski, Dydaktyka geografii, Metodyka 
krajoznawstwa i szkolnych zajęć terenowych, Technologie 
informacyjne i GIS w nauczaniu geografii.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Mirosława Czerny, 
prof. dr hab. Jerzy Makowski, prof. dr hab. Florian Plit, 
dr hab. Joanna Angiel, dr hab. Wiesław Ostrowski, dr hab. Ewa 
Smolska, dr Bożena Kicińska, dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska, 
dr Maciej Lechowicz, dr Barbara Nowicka, dr Stanisław Osiński, 
dr Wojciech Pokojski, dr Tomasz Wites.

Sposób zaliczania 
przedmiotów 10 egzaminów, 10 zaliczeń

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Przygotowanie do nauczania przedmiotu geografia w szkołach 
ponadpodstawowych.

Sylwetka absolwenta Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne dla nauczania 
geografii.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie - kwestionariusz, życiorys zawodowy, kserokopia dyplomu 
ukończenia studiów magisterskich poświadczona za zgodność 
z oryginałem, 2 zdjęcia. 

Termin składania 
dokumentów Do 30 września 2015 r.
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Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 60 

Sylwetka kandydata Oferta jest adresowana do absolwentów studiów magisterskich.

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://py.wgsr.uw.edu.pl/spgdn

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe „Geoinformatyka w ochronie 
środowiska i planowaniu przestrzennym”

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Bogdan Zagajewski

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 20 654, 0 22 55 21 507

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Podczas wybranych zjazdów
Do kontaktu służy adres e-mail: geoinformatyka.wgsr@uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, co 2 tygodnie 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4000 PLN + opłata za dyplom (30 PLN)

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (252 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje 
następujące bloki tematyczne: Systemy Informacji Geograficznej 
(analizy sieciowe i przestrzenne, bazy danych, programowanie 
w ArcGIS), Teledetekcja (naziemne metody i techniki badań 
teledetekcyjnych, cyfrowe przetwarzanie obrazu, teledetekcyjne 
wskaźniki roślinne, klasyfikacje nie- i parametryczne, spektralne 
rozmieszanie pikseli, ekstrakcja obiektów), Kartografia 
(pozycjonowanie GPS, układy współrzędnych, redakcja i edycja 
map).
Szczegółowe materiały pomocnicze dostępne będą w postaci 
kursów e-learningowych, zestawów materiałów do samodzielnego 
wykonania. 
Ćwiczenia będą prowadzone w grupach 15 osobowych.
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Wśród wykładowców są: dr hab. Wiesław Ostrowski, 
dr hab. Bogdan Zagajewski, dr Izabela Gołębiowska, dr Anna 
Jarocińska, dr Izabela Karsznia, dr Paweł Kowalski, dr Małgorzata 
Krówczyńska, dr Maciej Lenartowicz, dr Piotr Pabjanek, 
dr Jolanta Skorupa, dr Anna Zmarz, mgr inż. Klaudia Bielińska, 
mgr inż. Karolina Karpisz, mgr Michał Kruczkowski, mgr Jerzy 
Lechnio, mgr inż. Tomasz Letmański, mgr Adriana Marcinkowska-
Ochtyra, mgr Tomasz Panecki, mgr inż. Marta Samulowska, 
mgr Maksymilian Ufa, inż. Edyta Wyka.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Egzaminy pisemne z trzech bloków tematycznych (GIS, teledetekcja, 
kartografia). Warunkiem uzyskania dyplomu oraz certyfikatu 
ukończenia studiów jest wykonanie projektu zorientowanego 
na indywidualne zainteresowania słuchacza.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy dotyczącej 
metod pozyskania, przetwarzania, interpretacji i prezentacji danych 
geoinformatycznych w ochronie środowiska oraz planowaniu 
przestrzennym.
Jednym z ważniejszych aspektów studiów jest integracja danych 
rastrowych oraz wektorowych, pozyskanych z materiałów 
kartograficznych, naziemnych, lotniczych i satelitarnych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent zdobędzie umiejętności: pozyskania, przetwarzania 
i analizowania danych przestrzennych i ich aplikacji w ochronie 
środowiska oraz planowania przestrzennego. Uwzględnia 
to pozyskanie i wykorzystanie darmowych, jak i komercyjnych 
danych, ekstrakcję interesujących informacji oraz zapisanie ich 
w bazie danych. W ramach studiów słuchacze zapoznają się 
z optymalnymi rozwiązaniami (źródła danych, metody i techniki) 
konkretnych problemów, w tym przygotowania projektów 
rozwojowych.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, życiorys, 3 zdjęcia, odpis dyplomu 
ukończenia studiów wyższych, zobowiązanie do ponoszenia kosztów 
odpłatności za studia, kwestionariusz osobowy.

Termin składania 
dokumentów Do 4 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 1 października 2015 r.

Limit miejsc 2 grupy x 15 osób (warunkiem uruchomienia zajęć jest powołanie 
jednej grupy ćwiczeniowej składającej się z 15 osób).

Sylwetka kandydata

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni, których 
praca zawodowa wymaga kompleksowej wiedzy z zakresu 
geoinformatyki w ochronie środowiska, planowaniu przestrzennym, 
gospodarce, dziennikarstwie, ocenach zasobów środowiska 
naturalnego. W trakcie studiów słuchacze nabędą umiejętności 
tworzenia projektów tematycznych zorientowanych na jakościowe 
i ilościowe relacje pomiędzy zjawiskami obserwowanymi w różnych 
skalach (od lokalnej do globalnej). Idealny kandydat powinien znać 
podstawy nauk przyrodniczych lub technicznych, np. geografia, 
ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, geodezja, 
kartografia, fotogrametria. 
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Studia adresowane są do pracowników administracji państwowej 
różnego szczebla, samorządów, inspektoratów ochrony środowiska, 
pracowników Lasów Państwowych, osób zainteresowanych pracą 
w organizacjach pozarządowych, nauczycieli, dziennikarzy, 
specjalistów zajmujących się gospodarką oraz osób chcących 
poszerzyć wiedzę z zakresu analiz przestrzennych. Jedną 
z docelowych grup mogą być absolwenci wyższych uczelni, którzy 
dzięki zdobyciu nowych umiejętności i podniesieniu kwalifikacji 
zwiększą szanse na zatrudnienie.

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów. 
Wymagane jest ukończenie minimum studiów licencjackich. 
W przypadku dużej liczby kandydatów preferowane będą osoby po 
studiach magisterskich. Potencjalni kandydaci zapoznani zostaną 
ze szczegółowymi treściami nauczania. Po zakwalifikowaniu należy 
dokonać opłaty za studia.

Dodatkowe informacje

Językiem wykładowym jest polski, z zastrzeżeniem, że na niektórych 
zajęciach podawane mogą być angielskie zwroty. Część literatury 
podana będzie także w języku angielskim. Absolwenci będą 
informowani o napływających ofertach pracy i stypendiach 
w zagranicznych i krajowych jednostkach.
Słuchacze dostają roczną licencję ArcGIS do domowego użytku.
http://wgsr.uw.edu.pl/dla-sluchaczy/geoinf 

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Przyrodnicze uwarunkowania 
gospodarki przestrzennej 

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 

Kierownik studiów 
podyplomowych

dr Ewa Malinowska 
tel. 0 22 55 20 755, 0 665 229 228

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 21 513 - mgr Agata Korzeniecka (sekretariat studiów) 
e-mail: sp-przyroda.wgsr@uw.edu.pl 

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Soboty w czasie zjazdów 9.00-13.00 

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, co 2 tygodnie (16 zjazdów)

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3 500 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy
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Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów obejmuje (288 godzin dydaktycznych w tym: 
128 godzin wykładów, 48 godzin konwersatoriów, 96 godzin 
ćwiczeń kameralnych, 16 godzin ćwiczeń terenowych) następujące 
przedmioty: Geologiczne i geomorfologiczne uwarunkowania 
gospodarowania, Gospodarowanie wodami powierzchniowymi 
i podziemnymi, Klimatyczne uwarunkowania gospodarowania, 
Gospodarowanie glebami i gruntami, Gospodarowanie 
zasobami przyrody ożywionej, Zjawiska ekstremalne, Przyrodnicze 
uwarunkowania zarządzania ryzykiem, Gospodarowanie 
na obszarach chronionych, Systemy krajobrazowe i ich potencjał 
zasobowy i użytkowy, Wykorzystanie informacji przyrodniczej 
w planowaniu przestrzennym, Systemy informacji przestrzennej 
- metody pozyskiwania i przetwarzania informacji o środowisku 
przyrodniczym, Analizy i interpretacji danych, Ćwiczenia terenowe 
- mobilne techniki inwentaryzacji terenowej dla potrzeb gospodarki 
przestrzennej.
Wśród wykładowców są: dr hab. Ewa Smolska, dr hab. Elwira 
Żmudzka, dr Barbara Braun, dr Maciej Lenartowicz, dr Ewa 
Malinowska, dr Jarosław Suchożebrski, dr Iwona Szumacher, 
dr Irena Tsermegas, dr Marek Zgorzelski, mgr Tomasz Grabowski, 
mgr Jerzy Lechnio.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Ukończenie studiów podyplomowych warunkowane jest uzyskaniem 
zaliczeń z przedmiotów prowadzonych w formie wykładów, 
konwersatoriów i ćwiczeń. 

Charakterystyka studiów 
i ich cel

W ramach studiów podyplomowych jest realizowany 
interdyscyplinarny program obejmujący zbiór problemów, metod 
i informacji źródłowych wraz z aktualnymi przykładami aplikacyjnymi 
umożliwiających zrozumienie roli i znaczenia informacji przyrodniczej 
w procedurze planowania przestrzennego. 
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej 
wiedzy dotyczącej przyrodniczych uwarunkowań różnych form 
działalności gospodarczej oraz wykształcenie praktycznych 
umiejętności w stosowaniu szeroko rozumianej wiedzy o środowisku 
przyrodniczym w strategicznym programowaniu, ocenianiu projektów 
(studiów i planów) wykorzystania przestrzeni. 
Zadaniem studiów jest przygotowanie absolwentów do wykonywania 
zawodów związanych z ochroną, planowaniem i kształtowaniem 
środowiska na obszarach zabudowanych, rolniczych i leśnych 
w placówkach administracji samorządowej i państwowej oraz 
firmach usługowych, w tym biurach planistycznych i urbanistycznych.

Sylwetka absolwenta 

Słuchacz studiów podyplomowych pozna: podstawowe pojęcia, 
uwarunkowania proceduralne i akty prawne z zakresu planowania 
przestrzennego i ochrony środowiska (ustawy, rozporządzenia, 
dyrektywy), materiały i dane z zakresu geografii fizycznej 
i innych nauk przyrodniczych, konieczne do uwzględnienia 
w planowaniu miejscowym, regionalnym i krajowym, 
uwarunkowania przyrodnicze dla zróżnicowanych form działalności 
gospodarczej na poszczególnych poziomach planowania 
przestrzennego, zasady wykorzystania i zagospodarowania 
obszarów przyrodniczo cennych, treść przyrodniczą różnych 
dokumentów planistycznych i strategicznych o charakterze krajowym, 
regionalnym, miejscowym oraz sektorowym, podstawowe metody 
oceny przydatności środowiska przyrodniczego do różnorodnych 
form i kierunków zagospodarowania, metody sporządzania 
opracowań waloryzujących środowisko przyrodnicze, 
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środowiskowe wskaźniki rozwoju zrównoważonego, źródła informacji 
geograficznej, w tym różnorodne systemy informacji przestrzennej, 
podstawowe i rekomendowane przez UE oprogramowanie GIS, 
rekomendowane i wymagane standardy w zakresie udostępniania 
i gromadzenia danych przestrzennych (INSPIRE), podstawowe 
techniki i narzędzia badawcze pozwalające na interpretację zjawisk 
przyrodniczych pod kątem potrzeb planowania i zagospodarowania 
przestrzennego.
Słuchacz studiów podyplomowych uzyska umiejętności w zakresie: 
wykorzystania wiedzy i doświadczeń geografii fizycznej i innych 
nauk przyrodniczych potrzebnych do tworzenia i interpretacji 
dokumentów planistycznych, w planowaniu krajowym, regionalnym 
i miejscowym, wyjaśniania wpływu wybranych czynników 
przyrodniczych na przydatność terenu do różnorodnych form 
zagospodarowania, stosowania metod oceny przydatności 
środowiska przyrodniczego do różnorodnych form i kierunków 
zagospodarowania, wskazywania optymalnego przeznaczenia terenu 
oraz potrzeb jego ochrony lub rekultywacji, wskazywania terenów 
o najwyższej wartości przyrodniczej i precyzowania koniecznych 
działań ochronnych oraz strategicznych kierunków ochrony, 
sporządzania opracowań waloryzujących środowisko przyrodnicze, 
przewidywania ryzyka wystąpienia przyrodniczych zjawisk 
ekstremalnych i planowania właściwego systemu zapobiegania, 
przewidywania i monitorowania, analizowania i weryfikowania 
różnego rodzaju opracowań, decyzji, projektów i koncepcji 
dotyczących zagospodarowania przestrzeni i wykorzystania 
zasobów środowiska, z punktu widzenia wiarygodności informacji 
i możliwości jej zastosowania dla potrzeb ochrony przyrody, 
krajobrazu, zrównoważonego rozwoju i innych form działalności 
wymagających kompensacji przyrodniczej, identyfikacji błędów 
planistycznych, będących skutkiem niedostatecznego i niewłaściwego 
wykorzystania i stosowania wiedzy przyrodniczej, oceny poprawności 
i jakości wykorzystania wiedzy przyrodniczej oraz zaleceń 
i wymogów w tym zakresie, przy sporządzaniu planów i strategii, 
stosowania środowiskowych wskaźników rozwoju zrównoważonego 
i optymalizowania ich wyboru dla potrzeb monitorowania procesów 
społecznych i gospodarczych, pozyskiwania i przetwarzania 
informacji geograficznej z różnych źródeł, przy uwzględnieniu 
zasad ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, 
praktycznego zastosowania oprogramowania GIS do celów 
planistycznych, prognostycznych i informacyjno-sprawozdawczych 
(w tym w ustawowo określonym zakresie udzielania informacji), 
praktycznego zastosowania podstawowych technik i narzędzi 
badawczych pozwalających na interpretację zjawisk przyrodniczych 
pod kątem potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Zajęcia prowadzone w ramach studiów podyplomowych 
pozwolą na wykształcenie u słuchaczy postaw uwzględniających: 
poszanowanie zasobów środowiska przyrodniczego, akceptację 
konieczności podejmowania działań planistycznych służących 
poprawie ładu przestrzennego, stanu środowiska przyrodniczego 
i krajobrazu, akceptację konieczności uwzględniania informacji 
przyrodniczej w procedurze planowania przestrzennego, 
akceptację konieczności stosowania uregulowań prawnych 
w ochronie środowiska i planowaniu przestrzennym, poszanowanie 
obowiązujących standardów i zasad dobrej praktyki, akceptację 
konieczności zdobywania i podnoszenia kwalifikacji, kompetencji 
i doświadczeń oraz bieżącego aktualizowania wiedzy, poszanowanie 
zasad ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.
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Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, życiorys, 3 zdjęcia, odpis dyplomu 
studiów wyższych I lub II stopnia (licencjackich, inżynierskich 
lub magisterskich), zobowiązanie do ponoszenia kosztów 
odpłatności za studia, adres do korespondencji. 

Termin składania 
dokumentów Do 20 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 3 października 2015 r. 

Limit miejsc 30 

Sylwetka kandydata

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni, których 
obecna lub przyszła praca zawodowa jest związana z ochroną, 
planowaniem i kształtowaniem środowiska na obszarach 
zurbanizowanych, użytkowanych rolniczo, leśnych, a także 
na obszarach chronionych. W trakcie studiów słuchacze zdobędą 
m.in. umiejętności sporządzania, analizowania i weryfikowania 
różnego rodzaju opracowań, decyzji, projektów i koncepcji 
dotyczących zagospodarowania przestrzeni i wykorzystywania 
zasobów środowiska z punktu widzenia wiarygodności informacji 
możliwości jej zastosowania dla potrzeb ochrony przyrody, 
krajobrazu, zrównoważonego rozwoju i in. 
Preferowani są absolwenci studiów wyższych I i II stopnia 
(licencjackich, inżynierskich lub magisterskich) kierunków: ochrona 
środowiska, gospodarka przestrzenna, geografia, planowanie 
przestrzenne, inżynieria środowiska, administracja i inne pokrewne 
oraz pracownicy administracji samorządowej szczebla gminnego, 
powiatowego i wojewódzkiego. 
Kandydaci powinni znać podstawy nauk przyrodniczych. 

Opis rekrutacji

Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez 
kandydata dokumentów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność 
zgłoszeń kandydatów. 
Przystąpienie do studiów uwarunkowane jest:
a)  zawarciem umowy o warunkach odpłatności za studia 

podyplomowe,
b)  złożeniem potwierdzenia wniesienia opłaty za pierwszy semestr 

studiów.

Dodatkowe informacje http://www.wgsr.uw.edu.pl/dla-sluchaczy/pugs

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe „Rozwój w dobie globalizacji - 
Global Development”

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Izabella Łęcka

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych
ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa
tel. 0 22 55 23 237, faks 0 22 55 23 227
e-mail: ikr@uw.edu.pl
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Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Od poniedziałku do piątku 8.00-16.00 oraz podczas niektórych 
zjazdów

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, co 2 tygodnie 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3 600 PLN 

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (230 godzin) obejmuje następujące bloki 
tematyczne: Geograficzne uwarunkowania rozwoju, Polityczne 
aspekty rozwoju, Rozwój gospodarczy, Kultura i społeczeństwo 
a rozwój.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Mirosława Czerny, 
prof. dr hab. Maciej Jędrusik, prof. dr hab. Andrzej Lubbe, 
prof. dr hab. Jerzy Makowski, prof. dr hab. Jerzy Zdanowski, 
prof. UW dr hab. Marcin Solarz, prof. UW dr hab. Maria Skoczek, 
dr hab. Bogumiła Lisocka-Jaegermann, dr hab. Izabella Łęcka, 
dr Anna Dudek, dr Tomasz Wites, Ambasador Ksawery Burski, 
Ambasador Piotr Opaliński.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Egzaminy testowe z czterech bloków tematycznych. Warunkiem 
uzyskania dyplomu jest pozytywna ocena z wyżej wymienionych 
przedmiotów.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy 
o mechanizmach rządzących rozwojem w skali globalnej oraz 
umiejętności interpretowania aktualnych zjawisk społecznych, 
politycznych i gospodarczych w kontekście przemian 
ogólnoświatowych. Przygotowanie do wykorzystania wiedzy 
o procesach globalnych w skali lokalnej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent zdobędzie umiejętności: analizowania zróżnicowanej 
sytuacji społecznej, gospodarczej, politycznej w skali globalnej, 
interpretowania i wyjaśniania relacji między krajami rozwijającymi 
się a krajami rozwiniętymi, rozwiązywania konkretnego problemu 
i przygotowania projektów rozwojowych, przekazywania wiedzy 
na temat globalnego rozwoju i zdobytych umiejętności innym, 
prowadzenia własnych studiów na temat globalnego rozwoju.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy, życiorys - CV, 
3 zdjęcia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia 
dowodu osobistego, zobowiązanie do ponoszenia kosztów 
odpłatności za studia.

Termin składania 
dokumentów Do 26 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 1 października 2015 r.

Limit miejsc Minimalna liczba słuchaczy do uruchomienia kursu: 25
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Sylwetka kandydata

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni, których 
obecna lub przyszła praca zawodowa wymaga kompleksowej wiedzy 
na temat gospodarki, społeczeństwa, stosunków politycznych, kultury, 
środowiska naturalnego i wzajemnych relacji między nimi w skali 
globalnej, w tym: pracowników administracji państwowej i terenowej 
różnego szczebla, osób zainteresowanych pracą w organizacjach 
międzynarodowych i pozarządowych, nauczycieli i dziennikarzy, 
osób zajmujących się gospodarką światową pragnących poszerzyć 
wiedzę dotyczącą interdyscyplinarnych aspektów globalizacji, 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na skalę 
międzynarodową, pozostających bez pracy absolwentów wyższych 
uczelni, którzy dzięki zdobyciu wyższych kwalifikacji zwiększą swe 
szanse na zatrudnienie.

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy ukończyli studia II stopnia. 
Kandydaci z tytułem licencjata przyjmowani są w miarę wolnych 
miejsc i pod warunkiem, że równolegle kontynuują naukę 
na studiach II stopnia. 
Po zakwalifikowaniu należy dokonać opłaty za studia.

Dodatkowe informacje

Językiem wykładowym jest polski, z zastrzeżeniem, że niektóre 
zajęcia mogą być w języku angielskim, a literatura głównie w języku 
angielskim. Najlepsi absolwenci mają możliwość ubiegania 
się o stypendia zagraniczne w krajach rozwijających się oraz 
odbywania praktyk w agendach rządowych i przedstawicielstwach 
międzynarodowych organizacji w Polsce.
www.wgsr.uw.edu.pl
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Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Historyczny

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa
tel./faks 0 22 826 85 69
e-mail: r.brzoska@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Od poniedziałku do piątku 11.00-13.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych

Trzy semestry - specjalizacja: Biblioteki w systemie oświaty 
i kultury (BSO) 
Dwa semestry - specjalizacja: Biblioteki w systemie nauki (BN) 

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zajęcia w piątki, soboty i niedziele, do 6 zjazdów 
w semestrze

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

2 300 PLN (2 semestry)
2 800 PLN (3 semestry)

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Studia obejmują następujące bloki tematyczne: Podstawy 
bibliotekarstwa, - Biblioteki w systemie oświaty i kultury, Kompetencje 
informatyczne bibliotekarza i nauczyciela - bibliotekarza, Konteksty 
współczesnej edukacji, Biblioteki w systemie nauki.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Joanna Papuzińska-Beksiak, 
prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek, prof. dr hab. Elżbieta 
Zybert, prof. UW dr hab. Katarzyna Materska, dr hab. Małgorzata 
Kisilowska.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Przedmioty - zaliczenie oraz egzamin końcowy.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Bibliotekarstwo jest zawodem, który zapewnia dostęp 
do najnowszych zdobyczy nauki, umożliwia poszerzenie własnych 
kwalifikacji, a także przyczynia się do popularyzacji oświaty i kultury. 
Nowoczesnemu bibliotekarzowi niezbędna jest także wiedza 
na temat funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno 
- gospodarczych, pozyskiwania środków na swoją działalność, 
odpowiadania na potrzeby użytkowników i utrzymywania wysokiej 
jakości usług mimo konieczności ograniczania budżetu. Studia 
oferują możliwość podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji. Zajęcia 
prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć terenowych 
w wiodących bibliotekach Warszawy. Wykładowcy są nauczycielami 
akademickimi i doświadczonymi praktykami związanymi z zawodem 
bibliotekarskim.
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Sylwetka absolwenta

Absolwent powinien być przygotowany do pracy we wszystkich 
typach bibliotek. Powinien posiadać ogólną wiedzę dotyczącą 
źródeł informacji, procesów informacyjnych, podstaw prawnych oraz 
organizacji i zarządzania biblioteką. Powinien zdobyć umiejętności 
tworzenia, organizowania, przetwarzania i zarządzania różnego 
rodzaju zbiorami informacji i dokumentów, a także zdolność 
sprawnego posługiwania się współczesnym warsztatem pracy 
biblioteczno - informacyjnej, szczególnie w zakresie wykorzystywania 
nowoczesnych technologii informacyjnych. W przypadku osób 
przygotowujących się do zawodu nauczyciela bibliotekarza 
i bibliotekarza dziecięcego (specjalizacja BSO) absolwent powinien 
posiadać także umiejętność organizowania pracy w bibliotece 
szkolnej, publicznej dla dzieci i młodzieży, uwzględniającego 
aktualne tendencje w tym zakresie oraz animowania działań 
zmierzających do upowszechniania świadomości i kultury 
informacyjnej i czytelniczej użytkowników.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, 1 zdjęcie, wypełniony kwestionariusz 
osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich 
bądź magisterskich) lub poświadczona kserokopia, wypełniona 
umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe 
(1 egzemplarz).

Termin składania 
dokumentów 15 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 80 

Sylwetka kandydata

Osoba posiadająca ukończone studia I lub II stopnia.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na specjalizację Biblioteki 
w systemie oświaty i kultury (BSO), którzy zamierzają pracować 
na stanowisku nauczyciela bibliotekarza powinni mieć ukończone 
studia pierwszego lub drugiego stopnia zapewniające przygotowanie 
do nauczania (prowadzenia zajęć) zgodnie z zakresem podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.lis.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Etnomuzykologiczne

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Historyczny

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Tomasz Nowak

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

Instytut Muzykologii 
ul. Krakowskie Przedmieście 32, 00-325 Warszawa
tel. 0 22 55 21 535
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Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00 (w sierpniu - urlop)

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, 5 razy w semestrze 
(w sumie 10 zjazdów oraz zjazd egzaminacyjny)

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 500 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (150 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Wprowadzenie do etnomuzykologii, Antropologia muzyki, 
Dzieje polskiej folklorystyki muzycznej, Polski folklor muzyczny, 
Kultury muzyczne świata, Instrumentologia, Wprowadzenie 
do etnochoreologii, Wprowadzenie do analizy słuchowej muzyki 
ludowej, Warsztat wokalny muzyki ludowej (Europa Centralna), 
Warsztat instrumentalny muzyki pozaeuropejskiej (gamelan jawajski), 
Metodologia.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Sławomira Żerańska-
Kominek, prof. UW dr hab. Piotr Dahlig, prof. UW dr hab. Anna 
Gruszczyńska, dr Weronika Grozew, dr Tomasz Nowak, mgr Jacek 
Jackowski, mgr Dawid Martin.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Warunkiem zaliczenia wykładów i zajęć warsztatowych będzie 
obecność na nich (50%+1). Warunkiem uzyskania świadectwa 
ukończenia studiów podyplomowych będzie przedstawianie 
pracy pisemnej na ustalony z kierownikiem studiów temat 
zgodny z profilem studiów i przedstawienie jej podczas zjazdu 
egzaminacyjnego.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest wyposażenie osób zainteresowanych 
etnomuzykologią z racji wykonywanego zawodu (animatorzy i twórcy 
kultury, doktoranci podejmujący zagadnienia związane z muzyką 
tradycyjną, redaktorzy muzyczni, nauczyciele szkół muzycznych 
i ogólnokształcących, instruktorzy zespołów kultywujących muzykę 
tradycyjną) lub też własnych zainteresowań w podstawową wiedzę 
i umiejętności z zakresu etnomuzykologii, umożliwiającą rozwój 
osobistych zainteresowań i doskonalenia warsztatu pracy. Dla 
nauczycieli szkół muzycznych studia zapewniają kwalifikacje 
niezbędne do prowadzenia przedmiotu „Polski folklor muzyczny”.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów posiadają podstawową wiedzę wspierającą 
ich pracę na rzecz muzycznej kultury ludowej w narodowych, 
samorządowych i prywatnych instytucjach kultury, mediach 
i przemysłach kultury, stowarzyszeniach i fundacjach kulturalnych, 
a także placówkach szkolno-wychowawczych. Specjalne znaczenie 
studia mają dla nauczycieli szkół muzycznych, którzy nabywają 
kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Polski 
folklor muzyczny”.
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Po ukończeniu studiów etnomuzykologia absolwent m.in.: 
zna i rozumie terminologię używaną w etnomuzykologii, ma 
pogłębioną wiedzę o miejscu etnomuzykologii w systemie nauk, ma 
pogłębioną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin 
etnomuzykologii, zna różnorodne tradycyjne style muzyczne, 
rozumie ich kulturowe uwarunkowania w szerokim kontekście, 
ma pogłębioną wiedzę o normach i procedurach stosowanych 
w różnych obszarach badań etnomuzykologicznych, ma pogłębioną 
i szczegółową wiedzę o praktyce wykonawczej w zakresie wybranych 
tradycji muzycznych, posiada orientację w specjalistycznym 
piśmiennictwie etnomuzykologicznym z danego zakresu, zna 
i rozumie zasady pisania prac naukowych, konsekwentnie stosuje 
i upowszechnia zasady ścisłego interpretowania zjawisk muzycznych, 
opartego na danych empirycznych, zna w sposób pogłębiony 
specyfikę muzyki oraz jej pochodzenie, funkcje i uwarunkowania 
społeczne, ma pogłębioną wiedzę o związkach muzyki ze strukturami 
i instytucjami życia społecznego, ma rozszerzoną wiedzę o człowieku 
jako współtwórcy kultury muzycznej, rozpoznaje wszelkie rodzaje 
źródeł muzycznych, potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów 
kultury muzycznej oraz przeprowadzić ich wnikliwą krytyczną analizę 
i interpretację, w celu określenia ich wielorakich właściwości, 
znaczeń, oddziaływania społecznego, a także miejsca w procesach 
kulturowych, potrafi posługiwać się w sposób zaawansowany 
różnymi ujęciami teoretycznymi i metodami badawczymi oraz 
wykorzystywać je do analizowania zjawisk muzycznych, posiada 
umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych, 
dotyczących szczegółowych zagadnień etnomuzykologicznych, 
z wykorzystaniem argumentacji własnej w odniesieniu do rozmaitych 
ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł, potrafi dokonywać 
pogłębionej słuchowej analizy i oceny zjawisk muzycznych, potrafi 
oceniać, porównywać i weryfikować wyniki badań naukowych, 
potrafi sprawnie łączyć wiedzę z zakresu etnomuzykologii z wiedzą 
z innych dziedzin nauk humanistycznych.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, życiorys, 1 zdjęcie, odpis dyplomu, 
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia, adres 
do korespondencji, adres e-mail, w miarę potrzeby inne dokumenty 
określone w akcie utworzenia studiów.

Termin składania 
dokumentów Od 1 do 14 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 10 października 2015 r.

Limit miejsc 40

Sylwetka kandydata
Na studia przyjmowane są osoby posiadające ukończone co 
najmniej studia I stopnia (studia licencjackie). Wykształcenie 
muzyczne nie jest wymagane, jakkolwiek pewne kompetencje 
muzyczne (w zakresie teorii lub praktyki) są mile widziane.

Opis rekrutacji
Rekrutacja odbywa się co roku na podstawie złożonych 
dokumentów. W sytuacji, gdy liczba zgłoszeń na studia przekroczy 
limit przyjęć, kwalifikacja na studia będzie miała charakter konkursu, 
a pierwszeństwo przypadnie kandydatom z dyplomem magistra. 

Dodatkowe informacje http://www.imuz.uw.edu.pl
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Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Informacji Naukowej

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Historyczny

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Zdzisław Dobrowolski

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 20 250

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Piątki 11.00-13.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, 8 zjazdów

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3 500 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Digitalizacja, 
Repozytoria i biblioteki cyfrowe, Systemy CMS, Wyszukiwanie 
informacji, Programy OpenSource, Architektura informacji, Grafika 
komputerowa, Organizacja wiedzy, Bibliometria, Informacja 
europejska, Komunikacja społeczna, Rynek książki w Polsce.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Marta Grabowska, 
prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata, doc. dr Maria Przastek-
Samokowa, dr Zdzisław Dobrowolski, dr Anna Mierzecka, dr Marek 
Tobera

Sposób zaliczania 
przedmiotów Prace kontrolne i projekty

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia poświęcone są zastosowaniom technologii informacyjnej 
w nauce. Zagadnienia prezentowane są w dwóch blokach: 
teoretycznym i praktycznym. Szczególny nacisk położony jest 
na zajęcia praktyczne prowadzone w pracowniach komputerowych. 
Celem kształcenia jest doskonalenie profesjonalnych umiejętności 
organizacji dostępu do informacji w nauce i dydaktyce szkół 
wyższych. Zajęciom praktycznym będą towarzyszyły wykłady na temat 
podstaw informacji naukowej i reprezentacji wiedzy.

Sylwetka absolwenta 

Specjalista organizujący dostęp do informacji i wiedzy w nauce, 
dysponujący kompetencjami w zakresie wykorzystania cyfrowej 
technologii informacyjnej, dziedzinowego wyszukiwania informacji 
oraz tworzenia, organizowania i udostępniania repozytoriów 
i bibliotek cyfrowych.
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Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie kierowane do Dziekana Wydziału Historycznego, 1 zdjęcie, 
wypełniony kwestionariusz osobowy, ksero dyplomu ukończenia 
studiów wyższych, wypełniona i podpisana umowa o warunkach 
odpłatności za studia podyplomowe.

Termin składania 
dokumentów Do 30 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Listopad 2015 r.

Limit miejsc 25

Sylwetka kandydata
Absolwenci szkół wyższych, infobrokerzy i bibliotekarze 
zainteresowani profesjonalnymi zastosowaniami technologii 
informacyjnej i wyszukiwaniem informacji.

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje 
http://www.lis.uw.edu.pl
Sekretarz studiów: mgr Michał Krupa
e-mail: m.krupa@uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Muzealnicze

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Historyczny 

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. dr hab. Antoni Ziemba

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 20 406

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Wtorki, czwartki 10.00-14.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy odbywają się 1 raz w miesiącu i trwają 3 dni (piątek, 
sobota, niedziela)

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3 600 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Teoria i historia 
muzealnictwa, Zarządzanie muzeami, gromadzenie i zabezpieczanie 
zbiorów, edukacja muzealna, Informacja, PR, marketing, 
Konserwacja muzealna, Finansowanie programów/granty.
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Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Andrzej Rottermund, 
prof. dr hab. Iwona Szmelter, prof. Antoni Ziemba, mgr Paweł 
Jaskanis.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Napisanie jednej pracy dyplomowej.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji pracowników muzeów 
i galerii.

Sylwetka absolwenta
Pracownik muzealny upoważniony do zajmowania stanowisk 
kierowniczych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego).

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (poświadczona 
notarialnie), wypełniony kwestionariusz osobowy, 1 zdjęcie.

Termin składania 
dokumentów Od maja do czerwca 2015 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 40

Sylwetka kandydata

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla pracowników 
muzeów wszystkich stopni i stanowisk (od dyrektora po asystenta), 
zatrudnionych w muzeach wszelkich typów. Program studiów 
opracowany został przez wybitnego muzeologa prof. Andrzeja 
Rottermunda, dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie, 
a realizowany jest dzięki pozyskaniu współpracy wybitnych 
specjalistów, polskich i z zagranicy. Założenia programowe, 
jak i ich wykonanie są, bardzo wysoko oceniane przez środowiska 
muzealne.

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Dodatkowe informacje http://www.imuz.uw.edu.pl/

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Historyczny

Kierownik studiów 
podyplomowych

dr Marek Tobera
tel. 0 22 55 20 256

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 20 239
e-mail: achamera@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Preferowany kontakt mailowy: achamera@uw.edu.pl  
lub marek.tobera@uw.edu.pl 
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Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, 5-6 zjazdów w semestrze 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3 500 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Zarządzanie 
wydawnictwem, Marketing wydawniczy, PR na rynku ksiązki, Prawo 
autorskie, Zarządzanie redakcją, Poligrafia i edytorstwo, Panorama 
rynku książki, Produkcja w wydawnictwie, Nowoczesne technologie 
wydawnicze, Problemy księgarstwa, Problemy dystrybucji, Książka 
na świecie.
Wśród wykładowców są: dr Grzegorz Boguta, dr Piotr Marciszuk, 
dr Andrzej Rostocki, dr Marek Tobera, dr Michał Zając, mec. Andrzej 
Karpowicz, mgr Włodzimierz Albin, mgr Bogdan Klukowski, 
mgr Barbara Miecznicka, mgr Beata Stasińska, mgr Iwonna 
Stefańska, mgr Jacek Włodarczyk, red. Piotr Dobrołęcki, red. Hanna 
Maria Giza, red. Andrzej Palacz.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Wykłady - zaliczenia na podstawie obecności, dwa zaliczenia 
na ocenę, egzamin końcowy 

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Zapoznanie się z realiami rynku wydawniczego, uzyskanie 
podstawowych kwalifikacji w dziedzinie zarządzania działalnością 
wydawniczą.

Sylwetka absolwenta Osoba kompetentna w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku 
wydawniczego.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, 1 zdjęcie, odpis dyplomu studiów 
licencjackich lub magisterskich, kwestionariusz osobowy.

Termin składania 
dokumentów Od czerwca 2015 r. do wyczerpania limitu miejsc

Termin rozpoczęcia 
studiów Listopad 2015 r.

Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata Absolwent studiów licencjackich lub magisterskich zainteresowany 
problematyką wydawniczą.

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 

Dodatkowe informacje http://www.lis.uw.edu.pl/studia podyplomowe/PSPWiK 
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Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Varsavianistyczne

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Historyczny

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Katarzyna Błachowska

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel.0 22 55 20 592, 0 22 82 80 103
e-mail: historia.ih@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00 (pokój 5 lub 7), w soboty 
8.30-15.30 (w terminach zjazdów)

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 500 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (263 godziny) obejmuje następujące przedmioty: 
Wstęp do badań historii Warszawy, Ludność Warszawy 
w perspektywie historycznej, Kartografia i urbanistyczny rozwój 
Warszawy, Warszawa – stolica Mazowsza i Rzeczypospolitej, Władze 
samorządowe Warszawy – od lokacji do końca XVI w., Gospodarka 
i społeczeństwo miejskie XVI w., Władze samorządowe Warszawy 
– XVII–XVIII w., Gospodarka i społeczeństwo miejskie XVII–XVIII w., 
Architektura i sztuka Warszawy (średniowiecze, barok, oświecenie), 
Życie kulturalne Warszawy, Warszawa – stolica narodu XIX w., 
Władze i samorząd Warszawy XIX w., Gospodarka i społeczeństwo 
miejskie – nowe wyzwania XIX w., Warszawa – stolica narodu XX w., 
Władze i samorząd Warszawy XX w., Gospodarka i społeczeństwo 
miejskie – nowe wyzwania XX w., Warszawa dwóch wojen – 
1914–1918 i 1939–1945, Architektura i sztuka Warszawy – XIX 
i XX w., Nekropolie Warszawy, Warszawska zieleń miejska, Finanse 
Warszawy, Warszawa dnia dzisiejszego i jutra, Warszawa a region. 
Wzajemne relacje, Muzea, archiwa i biblioteki Warszawy, Dydaktyka 
edukacji regionalnej, Scenariusze zajęć edukacyjnych o Warszawie, 
Dzieje i współczesność Warszawy i Mazowsza jako moduł regionalny 
przedmiotu „Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok”.
Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z Instytutu Historycznego 
UW i Instytutu Historii Sztuki UW, Wydziału Architektury PW i SGGW, 
Muzeum UW, Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Muzeum 
Powstania Warszawskiego, Archiwum Głównego Akt Dawnych, 
Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, Zamku Królewskiego. Zajęcia 
odbywają się w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń oraz 
zajęć terenowych.
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Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Andrzej Karpiński, 
prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, prof. UW dr hab. Waldemar 
Baraniewski, prof. UW dr hab. Jolanta Choińska-Mika, 
prof. UW dr hab. Jarosław Czubaty, prof. UW dr hab. Małgorzata 
Karpińska, prof. IH PAN dr hab. Zbigniew Romek, 
prof. PW dr arch. Magdalena Staniszkis, dr hab. Grzegorz 
Bąbiak, dr Joanna Dudek-Klimiuk, dr Marek Janicki, dr Gabriela 
Maksymiuk, dr Artur Markowski, dr Katarzyna Sierakowska, dr Teresa 
Stachurska-Maj, mgr Paweł Weszpiński.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę wszystkich 
przedmiotów objętych programem, w tym pracy dyplomowej.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym, 
zainteresowanych Warszawą dawną i współczesną. Pozwalają 
poznać specyfikę rozwoju urbanistycznego miasta stołecznego 
Warszawy, uwarunkowania demograficzne charakterystyczne dla 
dotkniętej dwoma wojnami aglomeracji. Studia dostarczają też 
wiedzy o architekturze i życiu kulturalnym Warszawy oraz relacjach 
z regionem mazowieckim, Do podjęcia studiów zachęcamy 
szczególnie nauczycieli, dziennikarzy, przewodników turystycznych, 
muzealników, bibliotekarzy, pracowników urzędów kulturalno-
oświatowych, urzędników administracji centralnej i samorządowej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent zna przełomowe wydarzenia z dziejów miasta i jego 
relacji z regionem. Umie scharakteryzować proces rozwoju miasta 
(urbanistycznego i społecznego) od jego lokacji do powstania 
wielkomiejskiej aglomeracji warszawskiej. Rozpoznaje style 
architektoniczne, posługuje się biegle historyczną mapą miasta. 
Zna literaturę varsavianistyczną i różne typy źródeł historycznych 
świadczących o życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym 
i politycznym Warszawy różnych epok. Rozumie historyczne 
uwarunkowania współczesnego oblicza miasta. Umie krytycznie 
analizować wizje rozwoju Warszawy tworzone przez dzisiejszych 
architektów i urbanistów. Dzięki bogatej wiedzy zdobytej podczas 
studiów absolwent rozumie Warszawę i chętnie angażuje 
się w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Nawiązuje 
liczne kontakty z miłośnikami miasta - pozytywnie zakręconymi 
warszawiakami. 
Ponadto absolwent uzyskuje kompetencje do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych o Warszawie oraz do przygotowania i prowadzenia 
modułu regionalnego „Dzieje i współczesność Warszawy 
i Mazowsza” w ramach przedmiotu „Historia i społeczeństwo. 
Dziedzictwo epok” w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się 
maturą. 

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika studiów 
podyplomowych, kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
1 zdjęcie, życiorys w postaci kwestionariusza osobowego (druk 
do pobrania), zobowiązanie do ponoszenia odpłatności za studia 
(druk do pobrania).

Termin składania 
dokumentów Od kwietnia do września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.
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Limit miejsc 50

Sylwetka kandydata Osoby z tytułem magistra lub inżyniera, które ukończyły dowolny 
kierunek studiów.

Opis rekrutacji Rekrutacja na podstawie złożonych dokumentów według kolejności 
zgłoszeń odbywa się raz w roku w semestrze zimowym.

Dodatkowe informacje http://www.ihuw.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Zarządzania Informacją i Technologii 
Informacyjnej

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Historyczny

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Marcin Roszkowski

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa 
tel. 0 22 55 20 250

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Piątki 11.00-13.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych

Dwa semestry - specjalizacja Menedżer informacji 
Trzy semestry - specjalizacja nauczycielska 

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, 6 zjazdów w semestrze 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

3 500 PLN - specjalizacja Menedżer informacji 
4 300 PLN - specjalizacja nauczycielska 

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów w ramach obu specjalizacji obejmuje następujące 
treści: Usługi i zasoby informacyjne w Internecie, Źródła informacji, 
Wyszukiwanie informacji, Społeczność Internetu, Organizacja wiedzy 
w systemach informacyjnych, Zarządzanie informacją osobistą, 
Działalność informacyjna i zarządzanie informacją w firmie, 
Administrowanie siecią lokalną, Repozytoria i biblioteki cyfrowe, 
Architektura informacji i użyteczność serwisów internetowych, 
Redagowanie serwisów WWW, Projektowanie serwisów www, 
Komputerowy skład tekstu, Systemy informacji publicznej.
Specjalizacja nauczycielska dodatkowo realizuje 150 godzin 
zajęć z zakresu technik komunikacyjnych, psychologii, pedagogiki 
i warsztatów dydaktycznych.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Prace kontrolne i projekty
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Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia poświęcone są problematyce zarządzania zasobami 
informacji i wiedzy w różnych obszarach działalności (nauce, 
gospodarce, administracji państwowej i samorządowej) 
oraz zastosowaniom nowoczesnej technologii informacyjnej 
i komunikacyjnej w różnych formach działalności informacyjnej. 
Celem studiów jest zapewnienie podstawowych kompetencji 
oczekiwanych od specjalistów zarządzania zasobami informacyjnymi. 
Nacisk położony został przede wszystkim na kształtowanie 
umiejętności praktycznych.

Sylwetka absolwenta

Specjalizacja Menedżer informacji - specjalista zarządzania 
informacją i wiedzą, dysponujący kompetencjami w zakresie 
wykorzystania nowoczesnej technologii informacyjno - 
komunikacyjnej, wyszukiwania informacji w profesjonalnych bazach 
danych i w rozproszonym środowisku sieciowym oraz tworzenia, 
organizowania i udostępniania lokalnych kolekcji informacyjnych. 
Specjalizacja nauczycielska: druga specjalizacja w zakresie 
przedmiotów profilu nauczania Zarządzanie informacją oraz 
przedmiotu Technologia informacji. Przygotowuje do prowadzenia 
zajęć związanych z kształtowaniem umiejętności informacyjnych 
uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Rekrutacja:

Wszystkie
wymagane dokumenty

Podanie kierowane do Dziekana Wydziału Historycznego, 1 zdjęcie, 
wypełniony kwestionariusz osobowy, ksero dyplomu ukończenia 
studiów wyższych, wypełniona i podpisana umowa o warunkach 
odpłatności za studia podyplomowe.

Termin składania 
dokumentów Do 30 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Listopad 2015 r.

Limit miejsc 40

Sylwetka kandydata

Absolwenci szkół wyższych zainteresowani prowadzeniem 
profesjonalnej działalności informacyjnej, zarządzaniem zasobami 
informacyjnymi różnego rodzaju instytucji i organizacji oraz 
nauczyciele i bibliotekarze - nauczyciele szkół, zainteresowani 
prowadzeniem zajęć z zakresu zarządzania informacją i technologii 
informacyjnej. Zalecana jest elementarna znajomość obsługi 
komputera i korzystania z Internetu.

Opis rekrutacji O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje
http://www.lis.uw.edu.pl
Sekretarz studiów: mgr Michał Krupa
e-mail: m.krupa@uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Archeologia Podwodna

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Historyczny 
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Kierownik studiów 
podyplomowych dr Radosław Karasiewicz-Szczypiorski 

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 
tel. 0 22 55 22 800, 0 502 219 126
e-mail: radoslaw.szczypiorski@gmail.com

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Soboty w czasie zjazdów 11.00-13.00, w czasie trwania rekrutacji 
od wtorku do czwartku 10.00-13.00 

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry 

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, 1 raz w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3 000 PLN 

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (198 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje 
następujące przedmioty: Archeologia podwodna Morza Bałtyckiego 
i Północnego, Archeologia podwodna Morza Czarnego, 
Archeologia podwodna Morza Śródziemnego i Adriatyku, 
Archeologia podwodna na śródlądziu, Archeologia Morska, 
Szkutnictwo dla archeologów, Źródłoznawstwo archeologii 
podwodnej, Historia nurkowania i archeologii podwodnej, 
Metodyka archeologicznych badań podwodnych, Fotografia 
archeologiczna i fotografia podwodna, Rysunek, Konserwacja 
zabytków, Muzealnictwo, Ochrona podwodnego dziedzictwa 
archeologicznego, Geologia dna morskiego, Bioarcheologia, 
Fizjologia i patofizjologia nurkowania dla archeologów, Fizyka 
nurkowa dla archeologów, Wstęp do archeologii dla nurków, 
Metodologia pisania pracy rocznej, Ochrona Własności 
intelektualnej, BHP, Ćwiczenia terenowe.
Zajęcia mają formę: wykładów, warsztatów, konserwatoriów, 
ćwiczeń, ćwiczeń terenowych, objazdów naukowych.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Iwona Modrzewska-
Pianetti, dr hab. Grzegorz Kowalski, dr hab. Leszek Łęczyński, 
dr hab. Waldemar Ossowski, dr hab. Andrzej Pydyn, dr hab. Elżbieta 
Salińska, dr Roksana Chowaniec, dr Anna Gręzak, dr Krzysztof 
Jakubiak, dr Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, dr Bartosz Kontny, 
dr Paweł Szymański, Tomasz Bednarz, Miron Bogacki, Artur Brzóska, 
Irena Jagielska, Karina Kowalska, Anna Mistewicz, Magdalena 
Nowakowska, Iwona Pomian, Irena Rodzik.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Przedmioty zaliczane są na podstawie obecności. Studia kończą się 
napisaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.
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Charakterystyka studiów 
i ich cel

Oferta studiów podyplomowych, skierowana jest do absolwentów 
archeologii i innych kierunków studiów, którzy chcą nabyć lub 
udoskonalić umiejętności teoretyczne i praktyczne, z zakresu 
metod i sposobu badań podwodnych stanowisk archeologicznych. 
W latach 2009-2012 w Instytucie Archeologii był realizowany 
projekt współfinasowany przez Unię Europejska z zakresu 
„Archeologia Podwodna - rozszerzenie i wzbogacenie oferty 
edukacyjnej uczelni i potencjału kadr Instytutu Archeologii 
UW”, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Umożliwiło 
nam to zweryfikowanie potrzeb rynku i ustalenie, że istnieje luka 
w dostępnej w kraju ofercie edukacyjnej. Proponowane przez nas 
studia są skierowane, nie tylko do absolwentów archeologii, ale 
także do osób po innych kierunkach, które aktywnie nurkują i często 
maja styczność z zabytkami pod wodą. Efektami kształcenia będą: 
zdobycie przez słuchaczy doświadczenia niezbędnego do obsługi 
ekspedycji podwodnych, przygotowanie do zastosowania nabytej 
wiedzy w praktyce oraz podniesienia stopnia specjalizacji wiedzy 
w zakresie metod prac archeologicznych prowadzonych pod wodą 
(sposobu konserwacji, zabezpieczenia i dokumentacji zabytków 
wydobywanych z wody).

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych Archeologia Podwodna 
nabędzie/udoskonali umiejętności teoretyczne i praktyczne 
z zakresu metod i sposobów badania stanowisk archeologicznych, 
znajdujących się pod woda. W przypadku osób po innym kierunku 
niż archeologia, nabędzie podstawową wiedzę z zakresu archeologii. 
Absolwenci zdobędą niezbędne doświadczenie do obsługi 
ekspedycji podwodnych. Studia mają na celu, przygotowanie 
słuchaczy do zastosowania nabytej wiedzy w praktyce. Dla słuchaczy 
z dyplomem archeologii, efektem kształcenia będzie otwarcie 
nowych możliwości zawodowych i nabycie umiejętności eksploracji 
podwodnej.
Dla słuchaczy z dyplomem innych kierunków, uprawiających 
aktywne nurkowanie studia te dają nowe możliwości rozwoju, oraz 
uczą w jaki sposób zachować się wobec zabytków znajdujących się 
pod wodą. Zwiększy to świadomość wśród osób nurkujących, co 
może przełożyć się na świadomość i powszechne stosowanie zasad 
ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe adresowane 
do kierownika studiów podyplomowych, odpis dyplomu ukończenia 
studiów wyższych lub kserokopia dyplomu poświadczona przez 
jednostkę przyjmującą dokumenty, dokumenty poświadczające 
posiadanie stopnia nurkowego uprawniającego do samodzielnego 
nurkowania (CMAS P2, PADI - RESCUE oraz równoważne stopnie 
innych organizacji) lub deklaracja ukończenia kursu na odpowiedni 
stopień, do momentu odbycia praktyki podwodnej, dokument 
potwierdzający posiadanie przez kandydata ważnych badań 
lekarskich - kserokopia (oryginały do okazania na pierwszym 
zjeździe), formularz rekrutacyjny (i inne wzory dokumentów) 
do pobrania: 
http://archeo.uw.edu.pl/szablon.php?id=952, życiorys 
uwzględniający doświadczenie nurkowe, deklaracja, 
umowa (w dwóch egzemplarzach) o warunkach wnoszenia opłaty 
za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych, 
kserokopia dowodu osobistego, 2 zdjęcia podpisane imieniem 
i nazwiskiem.
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Termin składania 
dokumentów Od 4 maja do 30 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 17 październik 2015 r.

Limit miejsc 40

Sylwetka kandydata

Posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera (lub równoważnego), 
lub magistra (każdy rodzaj studiów). Niezbędnym warunkiem, 
zakwalifikowania na studia jest posiadanie stopnia nurkowego 
uprawniającego do samodzielnego nurkowania - CMAS P2; 
PADI - RESCUE (oraz równoważne stopnie innych organizacji) lub 
deklaracja ukończenia kursu na wymagany stopień przed wyjazdem 
na praktyki podwodne (po pierwszym semestrze).

Opis rekrutacji
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. 
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, w przypadku dokumentów 
przysłanych pocztą brana jest pod uwagę data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje http://archeo.uw.edu.pl/szablon.php?id=950

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe „Archiwistyka i Zarządzanie 
Dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej”

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Historyczny 

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Katarzyna Błachowska

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 20 592, 0 22 82 80 103
e-mail: historia.ih@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00 (pokój 5 lub 7), w soboty 
8.30-15.30 (w terminach zjazdów)

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 500 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy
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Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (238 godzin) obejmuje zajęcia dydaktyczne z teorii 
i metodyki archiwalnej, prawa archiwalnego i przepisów o ochronie 
danych osobowych, organizacji archiwum i zabezpieczania jego 
zasobów, zarządzania dokumentacją elektroniczną, tworzenia 
elektronicznych baz danych. Są to wykłady, konwersatoria i ćwiczenia 
(w tym laboratoria komputerowe) prowadzone przez pracowników 
Instytutu Historycznego oraz zaproszonych do współpracy ekspertów.
Program studiów uwzględnia obieg i archiwizację dokumentacji 
elektronicznej, został bowiem dostosowany do wymogów 
określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Mirosław Nagielski, 
prof. UW dr hab. Stefan Ciara, prof. UW dr hab. Alicja Kulecka, 
prof. UW dr hab. Jolanta Sikorska-Kulesza, dr hab. Maciej 
Wojtyński, dr Henryk Bartoszewicz, dr Andrzej Biernat, dr Marek 
Janicki, dr Hubert Wajs, dr Wojciech Woźniak, mgr Anna Czajka, 
mgr Krzysztof Pilecki. 

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny 
z pisemnego egzaminu końcowego oraz zaliczenie wszystkich 
przedmiotów objętych programem.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia adresowane są do pracowników archiwów państwowych 
i prywatnych, urzędników z administracji centralnej i terenowej, 
kierowników placówek oświatowych i medycznych, osób 
odpowiedzialnych za obrót dokumentacji wszelkiego typu i jej 
archiwizację. Studia mają na celu zdobycie nowego zawodu oraz 
podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie posiadał: podstawową wiedzę z zakresu 
teorii archiwalnej w tym znajomość pojęć archiwalnych, zasad 
rządzących organizacją zasobu archiwalnego, zasad gromadzenia 
archiwaliów, organizacji i zasad kształtowania zasobu archiwalnego, 
podstaw prawa archiwalnego, zasad dostępu i udostępniania 
archiwalnego, funkcjonowania kancelarii współczesnej, 
opracowywania zasobu archiwalnego, tworzenia inwentarzy, 
przewodników, sumariuszy i baz danych, organizacji i działania oraz 
tworzenia pomocy ewidencyjnych archiwum zakładowego (wykazów 
spisów, spisów zdawczo-odbiorczych, spisów akt wybrakowanych), 
międzynarodowych standardów opisu archiwalnego (ISAD-G, 
ISAAR-CPF), umiejętności oceny zasad działania i efektywności 
systemów teleinformatycznych pod kątem pełnienia przez nie funkcji 
kancelarii i archiwum bieżącego, tworzenia metadanych, ich funkcji 
w systemach teleinformatycznych, cyfryzacji zasobu archiwalnego, 
przechowywania i zabezpieczenia zasobu oraz samodzielnego 
wyboru różnych modeli prowadzenia działalności archiwalnej.
Absolwent uzyska uprawnienia do wykonywania zawodu archiwisty, 
będzie szczególnie przygotowany do prowadzenia archiwów 
we wszystkich jednostkach państwowych i samorządowych 
oraz do pracy w e-administracji.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika studiów 
podyplomowych, kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
1 zdjęcie, życiorys w postaci kwestionariusza osobowego (druk 
do pobrania), zobowiązanie do ponoszenia odpłatności za studia 
(druk do pobrania).



W
Y

D
ZIA

Ł h
Is

tO
r

YC
Zn

Y
Wydział Historyczny

83

Termin składania 
dokumentów Od kwietnia do września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 50

Sylwetka kandydata
Studia adresowane są do absolwentów studiów I stopnia 
(licencjackich), studiów II stopnia (magisterskich) oraz jednolitych 
pięcioletnich studiów magisterskich na dowolnym kierunku studiów.

Opis rekrutacji Rekrutacja na podstawie złożonych dokumentów według kolejności 
zgłoszeń odbywa się raz w roku w semestrze zimowym.

Dodatkowe informacje http://www.ihuw.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Historia i Kultura Żydów w Polsce

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Historyczny

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Katarzyna Błachowska

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 20 592, 0 22 82 80 103
e-mail: historia.ih@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Od poniedziałku do piątku 9:00-15:00 (pokój 5 lub 7), 
soboty 8.30-15.30 (w terminach zjazdów)

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 500 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (254 godziny) obejmuje następujące przedmioty: 
Wstęp do studiów żydowskich, Wstęp do judaizmu, Historia języków 
żydowskich, Historia biblijna, Żydzi w okresie grecko-rzymskim, 
Średniowieczna historia Żydów, Nowożytna historia Żydów, 
Historia sztuki żydowskiej, Historia Żydów w XIX wieku, Żydzi w II RP, 
Zagłada, Historia Żydów w PRL, Historia Izraela, Motywy żydowskie 
w literaturze polskiej, Wstęp do literatury jidysz, Film żydowski, 
Zagadnienia współczesne, Dialog chrześcijańsko-judaistyczny, 
Śladami przeszłości.
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Zajęcia odbywają się formie konwersatoriów. Prowadzą je specjaliści 
z Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce 
im. M. Anielewicza w Instytucie Historycznym UW, Instytutu 
Filozofii i Socjologii UW, Wydziału Polonistyki UW, Instytutu Historii 
PAN, Muzeum Historii Żydów Polskich, Żydowskiego Instytutu 
Historycznego, Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Stanisław Obirek, 
prof. dr hab. Hanna Zaremska, dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano, 
dr hab. Krystyna Stebnicka, dr Helena Datner, dr Dariusz Libionka, 
dr Anna Michałowska-Mycielska, dr Alina Molisak, dr Magdalena 
Pakier, dr Renata Piątkowska, mgr Regina Gromacka, mgr Piotr 
Kowalik, mgr Jan Jagielski, mgr Monika Rusiniak-Karwat, Nilli Amit.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę wszystkich 
przedmiotów objętych programem, w tym pracy dyplomowej.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia adresowane są do osób zainteresowanych dziedzictwem 
Żydów zamieszkujących niegdyś ziemie polskie oraz 
funkcjonowaniem środowisk żydowskich we współczesnej Polsce. Do 
podjęcia studiów zachęcamy szczególnie nauczycieli, muzealników, 
bibliotekarzy, pracowników instytucji oświatowych i kulturalnych oraz 
miłośników dziejów i kultury Żydów w Polsce.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów zna podstawową wiedzę z zakresu historii i kultury 
polskich Żydów: od wczesnego osadnictwa średniowiecznego 
aż do czasów PRL, umieszczoną w szerszej perspektywy 
chronologicznej i geograficznej. Rozumie znaczenia Żydów w historii 
i kulturze polskiej. Posiada znajomość historii lokalnej społeczności 
żydowskiej, historii, pojęć, praktyk i nurtów judaizmu, historii filozofii, 
sztuki, literatury, filmu, teatru i języków żydowskich. Zna historię 
Izraela, dzieje relacji polsko-żydowskich oraz dialogu chrześcijańsko-
judaistycznego. Umie korzystać z zasobów internetowych w zakresie 
szeroko pojętych studiów żydowskich - baz danych, e-kolekcji, 
katalogów internetowych. Jest otwarty na dialog z innymi kulturami. 

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika studiów 
podyplomowych, kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
1 zdjęcie, życiorys w postaci kwestionariusza osobowego (druk 
do pobrania), zobowiązanie do ponoszenia odpłatności za studia 
(druk do pobrania), dowód wpłaty 10% czesnego za semestr.

Termin składania 
dokumentów Od kwietnia do września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 45

Sylwetka kandydata Osoby z tytułem magistra, licencjata lub inżyniera, które ukończyły 
dowolny kierunek studiów.

Opis rekrutacji Rekrutacja na podstawie złożonych dokumentów według kolejności 
zgłoszeń odbywa się 1 raz w roku w semestrze zimowym.

Dodatkowe informacje http://www.ihuw.pl
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Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Historii

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Historyczny

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Katarzyna Błachowska

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel.0 22 55 20 592, 0 22 82 80 103
e-mail: historia.ih@uw.edu.pl, k.koper@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00 (pokój 5 lub 7), w soboty 
8.30-15.30 (w terminach zjazdów)

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele średnio co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

7 050 PLN
specjalizacja nauczycielska dla chętnych - 1 350 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów obejmuje 358 godzin zajęć dydaktycznych. 
Są to wykłady i ćwiczenia z historii powszechnej i historii Polski 
od starożytności do współczesności oraz konwersatoria z historii 
sztuki, historii wojskowości, historii idei, historii rodziny, historii 
gospodarczej i historii relacji narodowościowych prowadzone przez 
profesorów i adiunktów Instytutu Historycznego UW oraz ekspertów 
z innych ośrodków badawczych.
Dodatkowa specjalizacja nauczycielska - Moduł 4: Kompetencje 
do nauczania drugiego przedmiotu obejmuje 70 godzin zajęć 
z przedmiotów z zakresu dydaktyki szczegółowej i 60 godzin praktyk 
i tym samym uwzględnia wszystkie zapisy rozporządzenia MNiSW 
z 17 stycznia 2012 r. dot. standardów kształcenia nauczycieli.
Wśród wykładowców są: prof. hab. Agnieszka Bartoszewicz, 
prof. dr hab. Andrzej Karpiński, prof. dr hab. Mirosław Nagielski, 
prof. dr hab. Romuald Turkowski, prof. UW dr hab. Jarosław 
Czubaty, prof. UW dr hab. Małgorzata Karpińska, 
prof. UW dr hab. Ryszard Kulesza, prof. UW dr hab. Grażyna 
Szelągowska, dr hab. Katarzyna Błachowska, dr hab. Michał 
Leśniewski, dr hab. Maciej Mycielski, dr hab. Aneta Pieniądz, 
dr hab. Jacek Rzepka, dr hab. Piotr Węcowski, dr Konrad 
Bobiatyński, dr Marek P. Deszczyński, dr Agnieszka Janiak-Jasińska, 
dr Piotr Kroll, dr Piotr Szlanta, dr Mateusz Wilk.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie pracy dyplomowej 
oraz wszystkich przedmiotów objętych programem.
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Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia adresowane są do miłośników historii oraz wszystkich tych, 
którym wiedza historyczna jest potrzebna w praktyce zawodowej. 
Umożliwiają one podniesienie kwalifikacji zawodowych, 
a w przypadku nauczycieli - uzyskania dodatkowych uprawnień 
do nauczania drugiego przedmiotu.
Od kandydatów na dodatkową specjalizację nauczycielską 
(Moduł 4) oczekuje się uprawnień do nauczania pierwszego 
przedmiotu we wszystkich typach szkół.

Sylwetka absolwenta

Absolwent zna kluczowe dla każdej epoki (od starożytności po 
wiek XX) wydarzenia polityczne oraz procesy gospodarcze, społeczne 
i kulturowe w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Umie 
scharakteryzować korzenie historyczne współczesnych zjawisk. Umie 
posługiwać się warsztatem historyka, zna najczęściej używane przez 
historyków metody badawcze oraz przełomowe dla historiografii 
polskiej prace naukowe. Rozpoznaje style architektoniczne, 
wykorzystuje ikonografię jako źródło historyczne. Umie, posługując 
się stylem naukowym, przygotować narrację historyczną. Dzięki 
podyplomowym studiom historii nauczyciel szkoły podstawowej 
lub gimnazjum posiada uprawnienia do nauczania historii 
jako drugiego przedmiotu. 

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika studiów 
podyplomowych, kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
1 zdjęcie, życiorys w postaci kwestionariusza osobowego (druk 
do pobrania), zobowiązanie do ponoszenia odpłatności za studia 
(druk do pobrania).

Termin składania 
dokumentów Od kwietnia do września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 50

Sylwetka kandydata
Osoby z tytułem magistra, licencjata lub inżyniera, które ukończyły 
dowolny kierunek studiów.
Osoby, które chcą realizować specjalizację nauczycielską: osoby 
z tytułem nauk humanistycznych, społecznych, filologii.

Opis rekrutacji Rekrutacja na podstawie złożonych dokumentów według kolejności 
zgłoszeń odbywa się 1 raz w roku w semestrze zimowym.

Dodatkowe informacje http://www.ihuw.pl
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia 
Tłumaczy

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Lingwistyki Stosowanej

Kierownik studiów 
podyplomowych

dr Agnieszka Biernacka 
tel. 0 22 55 26 047, pokój 00.082

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa, pokój 00.101 
tel. 0 22 55 26 021, 0 22 55 26 032, faks 0 22 55 26 033 

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Soboty zjazdowe 8.30-11.30 

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry 

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, 9 zjazdów w semestrze 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 7 400 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (360 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje 
następujące przedmioty: Tłumaczenie poświadczone, Podstawy 
prawa polskiego, Podstawy prawa obszaru obcojęzycznego, 
Metodologia przekładu sądowego, Warsztaty przekładowe (pisemne 
i ustne), Warsztaty przekładowe CAT, Stylistyka polskiego języka 
prawa, Analiza obcojęzycznego dyskursu prawnego, Metodologia 
przekładu prawniczego. 
Zajęcia prowadzą m.in. pracownicy naukowi UW, tłumacze 
przysięgli, prawnicy. 

Sposób zaliczania 
przedmiotów Zaliczenia przedmiotów na ocenę i egzaminy

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Praktyczne umiejętności w zakresie tłumaczenia prawniczego 
i sądowego oraz przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza 
przysięgłego. 

Sylwetka absolwenta

Profesjonalny tłumacz tekstów prawniczych, który w toku studiów 
nabył praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji specjalistycznej 
oraz potrafi wykorzystywać teoretyczne podstawy tłumaczenia 
poświadczonego, metodologii przekładu prawniczego oraz 
metodologii przekładu sądowego do wyboru i interpretacji strategii 
translatorskich w tłumaczeniu pisanych i mówionych tekstów 
specjalistycznych.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz oryginał 
dyplomu do wglądu, podanie o przyjęcie na studia, wypełniony 
kwestionariusz osobowy.
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Termin składania 
dokumentów

Od 8 do 26 czerwca 2015 r. poniedziałki i czwartki 8.00-13.00
Od 17 do 27 sierpnia 2015 r. od poniedziałku do czwartku  
7.00-14.00
Egzamin wstępny - 2 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 26 września 2015 r.

Limit miejsc
Maksimum 20 osób w każdej grupie językowej: 3 grupy angielskie, 
2 grupy niemieckie, 1 grupa francuska, 1 grupa hiszpańska,  
1 grupa rosyjska i 1 grupa włoska.

Sylwetka kandydata
Absolwent studiów wyższych, niekoniecznie filologicznych, z bardzo 
dobrą znajomością języka obcego (do wyboru: angielskiego, 
niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego 
lub włoskiego).

Opis rekrutacji

Rekrutacja odbywa się w formie egzaminu pisemnego, którego 
celem jest ustalenie stopnia znajomości języka obcego wybranego 
spośród oferowanych w programie studiów, ocena predyspozycji 
kandydata do wykonywania zawodu tłumacza oraz jego wiedzy 
ogólnej.  
Decyzja o przyjęciu kandydata jest uwarunkowana: wynikiem 
egzaminu, oceną motywacji kandydata i jego doświadczenia 
zawodowego dokonaną przez komisję rekrutacyjną na podstawie 
analizy kwestionariusza, pozycją kandydata na liście rankingowej. 

Dodatkowe informacje http://www.ils.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Specjalizacja Nauczycielska - 
Przygotowanie Glottodydaktyczne i Pedagogiczne 
Nauczycieli Języków Obcych

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Lingwistyki Stosowanej 

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Włodzimierz Majewski 

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa 
tel. 0 22 55 34 248
email: podyplomowe.iksi@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Wtorki 14.00-16.00 i czwartki 9.00-12.00 

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Wieczorowy, zajęcia we wtorki i czwartki 15.30-20.20 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 800 PLN
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Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów obejmuje (315 godzin, 40 punktów ECTS) dwa 
moduły. Pierwszy przygotowujący w zakresie psychologiczno-
pedagogicznym (zajęcia w semestrze letnim z psychologii 
i pedagogiki oraz praktyka w zakresie kształtowania kompetencji 
opiekuńczo-wychowawczych w wymiarze 30 godzin) oraz drugi 
przygotowujący w zakresie dydaktycznym (zajęcia w semestrze 
zimowym z glottodydaktyki, kulturoznawstwa, emisji głosu, 
technologii informacyjnej, prawa oświatowego). Praktyki 
pedagogiczne będą realizowane w drugim i trzecim semestrze 
w wymiarze 120 godzin. 
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Franciszek Grucza, 
dr hab. Silvia Bonacchi, dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko, 
dr Agnieszka Dickel, dr Katarzyna Hryniuk, dr Włodzimierz Majewski, 
dr Grzegorz Pawłowski, dr Piotr Podemski, dr Paweł Szerszeń, 
dr Reinhold Utri, dr Ewa Zwierzchoń-Grabowska, mgr Urszula 
Burda, mgr Krzysztof Trznadel.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich 
przedmiotów przewidzianych w programie studiów oraz uzyskanie 
pozytywnej oceny z egzaminów. Podstawą uzyskania zaliczenia 
poszczególnych przedmiotów jest obecność na zajęciach oraz 
zaliczenie zajęć w formie ustalonej przez prowadzącego (np. 
napisanie pracy semestralnej, wygłoszenie referatu, przygotowanie 
prezentacji). 
Praktyki w zakresie kształtowania kompetencji opiekuńczo-
wychowawczych oraz kompetencji dydaktycznych zaliczane są 
na podstawie opinii wystawionej przez opiekuna praktyk. Przy 
wystawieniu opinii opiekun praktyk powinien uwzględnić następujące 
elementy: ilość godzin odbytych praktyk, umiejętność planowania, 
obserwacji, prowadzenia i dokumentowania zajęć, umiejętność 
pełnienia roli opiekuna-wychowawcy, umiejętność analizy pracy 
nauczyciela i uczniów, umiejętność analizowania i interpretowania 
zaobserwowanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, umiejętność 
analizowania własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów, 
przygotowanie, zaplanowanie i przeprowadzenie „Lekcji 
dyplomowej” (lekcja jest nagrywana i wraz z materiałami 
dydaktycznymi, konspektem lekcji oraz samooceną powinna być 
do wglądu koordynatora praktyk).

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest zdobycie przez absolwentów studiów wyższych 
magisterskich na kierunku filologia kompetencji poznawczej, 
pedagogicznej, psychologicznej, metodycznej, międzykulturowej, 
organizatorskiej i informatyczno-technicznej oraz uzyskanie formalnie 
uznawanych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu 
nauczyciela języków obcych zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW 
z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Wszystkie 
zajęcia i wykłady prowadzone są w języku polskim. Uwarunkowane 
jest to tym, że studia skierowane są do absolwentów studiów 
magisterskich na kierunku filologia (słuchacze niniejszych studiów 
podyplomowych dysponują już przygotowaniem merytorycznym 
i uzupełnić muszą tylko kwalifikacje psychologiczno-pedagogiczne 
i dydaktyczne niezbędne do nauczania języków obcych).
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Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów jest przygotowany do kompleksowej 
realizacji dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych zadań 
szkoły oraz do kierowania własnym rozwojem zawodowym 
i osobowym. W związku z tym będzie posiadał przygotowanie 
w zakresie: glottodydaktyki umożliwiającej skuteczne prowadzenie 
zajęć edukacyjnych w zakresie nauczania języków obcych, 
psychologii, psycholingwistyki i pedagogiki umożliwiającej 
wspieranie rozwoju uczniów, indywidualizowanie procesu 
nauczania, zaspokajanie szczególnych potrzeb edukacyjnych 
uczniów oraz współpracę z innymi nauczycielami, integrowania 
posiadanej wiedzy glottodydaktycznej z kompetencjami 
psychologicznymi i pedagogicznymi, realizowania w swojej pracy 
dydaktycznej postulatu międzykulturowości, wykorzystywania 
wiedzy kulturoznawczej do uzyskania bardziej zobiektywizowanego 
obrazu własnej kultury, zwyczajów, tradycji i sposobów myślenia, 
wykorzystywania informacji o istotnych i charakterystycznych 
cechach kulturowych danego obszaru językowego oraz rozwijania 
kompetencji komunikatywnej, strategicznej i kulturowej w procesie 
glottodydaktycznym, wykorzystywania technologii informacyjnej 
w nauczaniu języków obcych oraz w procesie samokształcenia, 
właściwego posługiwania się głosem i odpowiedniego dobierania 
środków wyrazu w komunikacji werbalnej i niewerbalnej, 
posługiwania się przepisami prawa oświatowego w zakresie 
niezbędnym do wykonywania zawodu. 
Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Specjalizacja 
Nauczycielska - Przygotowanie Glottodydaktyczne i Pedagogiczne 
Nauczycieli Języków Obcych daje absolwentom pełne kwalifikacje 
do nauczania języków obcych w szkołach podstawowych, 
gimnazjach i liceach.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) 
na kierunku filologia, podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz 
osobowy, kserokopia dowodu osobistego, 3 zdjęcia, zobowiązanie 
do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.
Formularze dokumentów do wypełnienia (umowa o warunkach 
odpłatności za studia, podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz 
osobowy) są dostępne na stronie http://www.iksi.uw.edu.pl, zakładka 
studia podyplomowe.

Termin składania 
dokumentów

Osoby rozpoczynające studia w październiku 2015 r. 
Osobiście od 1 do 11 września 2015 r. ul. Szturmowa 4,  
02-678 Warszawa, pokój 538 (wtorki od 15.00 do 17.00  
i czwartki od 17.00 do 18.00).
Pocztą od 17 sierpnia do 18 września 2015 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 40

Sylwetka kandydata Absolwent studiów wyższych magisterskich na kierunku filologia. 

Opis rekrutacji Rekrutacja ma charakter otwarty. O przyjęciu decyduje kolejność 
złożenia dokumentów.

Dodatkowe informacje http://www.iksi.uw.edu.pl
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Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów jest przygotowany do kompleksowej 
realizacji dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych zadań 
szkoły oraz do kierowania własnym rozwojem zawodowym 
i osobowym. W związku z tym będzie posiadał przygotowanie 
w zakresie: glottodydaktyki umożliwiającej skuteczne prowadzenie 
zajęć edukacyjnych w zakresie nauczania języków obcych, 
psychologii, psycholingwistyki i pedagogiki umożliwiającej 
wspieranie rozwoju uczniów, indywidualizowanie procesu 
nauczania, zaspokajanie szczególnych potrzeb edukacyjnych 
uczniów oraz współpracę z innymi nauczycielami, integrowania 
posiadanej wiedzy glottodydaktycznej z kompetencjami 
psychologicznymi i pedagogicznymi, realizowania w swojej pracy 
dydaktycznej postulatu międzykulturowości, wykorzystywania 
wiedzy kulturoznawczej do uzyskania bardziej zobiektywizowanego 
obrazu własnej kultury, zwyczajów, tradycji i sposobów myślenia, 
wykorzystywania informacji o istotnych i charakterystycznych 
cechach kulturowych danego obszaru językowego oraz rozwijania 
kompetencji komunikatywnej, strategicznej i kulturowej w procesie 
glottodydaktycznym, wykorzystywania technologii informacyjnej 
w nauczaniu języków obcych oraz w procesie samokształcenia, 
właściwego posługiwania się głosem i odpowiedniego dobierania 
środków wyrazu w komunikacji werbalnej i niewerbalnej, 
posługiwania się przepisami prawa oświatowego w zakresie 
niezbędnym do wykonywania zawodu. 
Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Specjalizacja 
Nauczycielska - Przygotowanie Glottodydaktyczne i Pedagogiczne 
Nauczycieli Języków Obcych daje absolwentom pełne kwalifikacje 
do nauczania języków obcych w szkołach podstawowych, 
gimnazjach i liceach.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) 
na kierunku filologia, podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz 
osobowy, kserokopia dowodu osobistego, 3 zdjęcia, zobowiązanie 
do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.
Formularze dokumentów do wypełnienia (umowa o warunkach 
odpłatności za studia, podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz 
osobowy) są dostępne na stronie http://www.iksi.uw.edu.pl, zakładka 
studia podyplomowe.

Termin składania 
dokumentów

Osoby rozpoczynające studia w październiku 2015 r. 
Osobiście od 1 do 11 września 2015 r. ul. Szturmowa 4,  
02-678 Warszawa, pokój 538 (wtorki od 15.00 do 17.00  
i czwartki od 17.00 do 18.00).
Pocztą od 17 sierpnia do 18 września 2015 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 40

Sylwetka kandydata Absolwent studiów wyższych magisterskich na kierunku filologia. 

Opis rekrutacji Rekrutacja ma charakter otwarty. O przyjęciu decyduje kolejność 
złożenia dokumentów.

Dodatkowe informacje http://www.iksi.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych

Międzywydziałowe Studia Podyplomowe „Prawo, 
Ekonomia i Zarządzanie w Działalności Gospodarczej”

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe 

Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa i Administracji, 
Wydział Zarządzania

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. UW dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
tel. 0 22 55 49 154, 0 22 83 11 119
e-mail: domanska@wne.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Od poniedziałku do piątku 9.00-16.00, soboty w terminach 
zjazdów

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 8 000 PLN 

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (216 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Prawo handlowe, Prawo podatkowe i prawo bankowe, Prawo 
pracy, Prawo cywilne, Podstawy zarządzania, Zarządzanie finansami 
przedsiębiorstwa, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Marketing, 
Mikro-i makroekonomiczne podstawy działalności gospodarczej, 
Instrumenty finansowe, Rachunkowość, Negocjacje. 
Wśród wykładowców są: prof. UW dr hab. Janusz Kudła, 
prof. UW dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, doc. dr Małgorzata 
Barzycka-Banaszczyk, doc. dr Marek Grzybowski, dr Aleksander 
Chrostowski, dr Gabriela Grotkowska, dr Waldemar Grzywacz, 
dr Beata Kozłowska-Chyła, doc.dr Andrzej Rutkowski, dr Sławomir 
Winch, dr Łukasz Żelechowski, mgr Zbigniew Huszcz, mgr Danuta 
Maciejowska, mgr Krzysztof Podstawka.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Wszystkie przedmioty zaliczane są na ocenę. Średnia arytmetyczna 
z uzyskanych wyników stanowi ocenę na świadectwie ukończenia 
studiów podyplomowych.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych 
zamierzających pogłębiać swoją wiedzę niezbędną w kierowaniu 
działalnością gospodarczą. W szczególności przeznaczone 
są dla osób, pracujących na średnim szczeblu zarządzania, 
w przedsiębiorstwach oraz administracji, planujących rozwój 
własnej kariery zawodowej, jak również dla osób, które same 
prowadzą działalność gospodarczą i potrzebują podstaw prawnych 
i ekonomicznych do podejmowania trafnych decyzji gospodarczych.
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Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyskuje podstawową wiedzę z tych dziedzin prawa, 
ekonomii i zarządzania, które w największym stopniu decydują 
o trafności decyzji gospodarczych. Są to w zakresie prawa: 
prawo handlowe, bankowe i podatkowe, cywilne oraz prawo 
pracy, w zakresie ekonomii zajęcia poświęcone rachunkowi 
inwestycyjnemu, instrumentom finansowym oraz mikro- 
i makroekonomicznych podstaw działalności gospodarczej 
a w zakresie zarządzania podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, 
zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, zarządzanie jego 
potencjałem kadrowym oraz marketing. 
Program dostarcza zintegrowanej wiedzy w każdej z trzech dziedzin, 
koncentrując uwagę na finansach przedsiębiorstw (np. pozwala 
podjąć decyzje co do kierunków inwestycji, użycia określonych 
instrumentów finansowych, zarządzania finansami łącznie 
z oceną prawnych możliwości kształtowania stosunków z innymi 
przedsiębiorstwami, bankami i instytucjami fiskalnymi), kształtowaniu 
potencjału kadrowego firmy (prawo pracy, zarządzanie kapitałem 
społecznym), kształtowaniu rynku (marketing i prawo handlowe), 
ale także pozwala uzyskać widzę pozwalająca podejmować decyzje 
dotyczące struktury organizacyjnej firmy, ubezpieczania ryzyka 
jej działalności, a także przewidywania warunków jej działania 
w zależności od przebiegi zjawisk makroekonomicznych.

Rekrutacja: 

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów 
wyższych, standardowy kwestionariusz osobowy, życiorys, 1 zdjęcie, 
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności. 

Termin składania 
dokumentów Od 5 maja do 1 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 10 październik 2015 r.

Limit miejsc 60

Sylwetka kandydata
Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych 
zamierzających pogłębiać swoją wiedzę niezbędną w kierowaniu 
działalnością gospodarczą. 

Opis rekrutacji
W przypadku zgłoszenia się poniżej 60 osób, nie będzie 
przeprowadzane postępowanie kwalifikacyjne. Jeżeli liczba 
kandydatów będzie większa, o przyjęciu na studia decydować będzie 
konkurs na podstawie ocen z dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

Dodatkowe informacje http://www.wne.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych 

Studia Podyplomowe Audyt strategiczny w instytucjach 
publicznych i prywatnych 

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Nauk Ekonomicznych 

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. dr hab. Krzysztof Opolski
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Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
tel. 0 22 55 49 176, faks 0 22 831 23 29

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Poniedziałki 9.00-18.00,od wtorku do czwartku 9.00-16.00, piątki 
9.00-14.00, soboty 9.00-13.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zajęcia sobotnio-niedzielne, odbywają się 2 razy 
w miesiącu 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 500 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców) 

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Zasady audytu, 
Standardy audytu, Metodyka prowadzenia audytu, Zarządzanie 
komórką audytu wewnętrznego, Zarządzanie zespołem, Audyt 
strategiczny, Zarządzanie strategiczne, Marketing strategiczny 
i analiza rynku, Audyt operacyjny, Audyt finansowy, Zarządzanie 
finansami firmy oraz wycena firmy i aktywów, Rachunkowość 
zarządcza, Rachunkowość w jednostkach zagrożonych upadłością, 
Zarządzanie kryzysem finansowym przedsiębiorstwa, Bankowe 
postępowanie naprawcze i upadłościowe, Podatki w firmie - wybrane 
zagadnienia dla audytorów, Audyt organizacyjny, Nowoczesne 
systemy zarządzania i restrukturyzacja przedsiębiorstwa, Audyt 
systemów informatycznych, Audyt funduszy strukturalnych, 
Audyt personalny, Audyt systemów zarządzania jakością, 
Środowisko audytu, Makroekonomia, Polityka gospodarcza, 
Administracja publiczna i finanse publiczne, Kodeks Postępowania 
Administracyjnego, Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, 
Partnerstwo Publiczno-Prywatne, Metody ilościowe w audycie, 
Warsztaty umiejętności praktycznych, Techniki wykrywania, badania 
i zapobiegania nieprawidłowościom w firmie, Seminarium 
dyplomowe.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Krzysztof Opolski, 
prof. dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. dr hab. Marian 
Wiśniewski, dr hab. Włodzimierz Włodarski, dr Agnieszka Kopańska, 
dr Andrzej Rutkowski, dr Bartłomiej Śliwiński, dr Małgorzata Winter, 
dr Irena Ożóg, dr Adam Piołunowicz, dr Piotr Modzelewski, 
dr Jarosław Górski.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Słuchacz studiów jest zobowiązany do uzyskania zaliczeń 
przedmiotów przewidzianych programem studiów na podstawie 
aktywnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych. Warunkiem 
ukończenia studiów podyplomowych jest także napisanie testu 
końcowego oraz przedłożenie pracy dyplomowej.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studium jest wyposażenie w wiedzę niezbędną 
do wykonywania zawodu konsultanta. Studia przeznaczone są 
dla osób przygotowujących się do pracy w firmach doradztwa 
strategicznego, finansowego i europejskiego jak również 
w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.
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Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów posiadają obszerną wiedzę z zakresu audytu 
strategicznego, audytu finansowego, audytu organizacyjnego, 
audytu systemów informacyjnych, audytu funduszy strukturalnych, 
audytu personalnego, audytu systemów zarządzania jakością, audytu 
środków unijnych.

Rekrutacja:

Wszystkie
wymagane dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, podanie o przyjęcie 
na studia z uzasadnieniem, standardowy kwestionariusz osobowy 
- wg wzoru UW, 1 zdjęcie, zobowiązanie do ponoszenia kosztów 
odpłatności za studia, i dokonanie opłaty za uczestnictwo w Studiach 
(po zakwalifikowaniu) na indywidualne konto z programu USOS:
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, 
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa, 
Bank Millennium S.A. I Oddział w W-wie

Termin składania 
dokumentów 16 października 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 24 października 2015 r.

Limit miejsc 40

Sylwetka kandydata

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia 
studiów wyższych oraz osób przygotowujących się do pracy 
w komórkach audytu wewnętrznego przedsiębiorstw, jak również 
instytucji publicznych oraz osoby zamierzające podjąć pracę 
w firmach doradczych.

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.wne.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe „Budżet zadaniowy i efektywność 
administracji publicznej”

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Nauk Ekonomicznych

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Piotr Modzelewski

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
tel. 0 22 55 49 164, faks 22 83 12 329

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Poniedziałki 9.00-18.00, środy-czwartki 12.00-16.00,  
piątki 9.00-14.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, 2 razy 
w miesiącu
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Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 400 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program zajęć obejmuje następujące przedmioty: Ekonomia 
i gospodarka, Nowoczesne koncepcje zarządzania administracją 
publiczną i metodyka pomiaru wyników administracji publicznej, 
Źródła i pozyskiwania informacji, Zarządzanie strategiczne 
w jednostkach sektora finansów publicznych, Finanse publiczne, 
Rachunek kosztów działań w Sektorze Publicznym, Rachunkowość 
budżetowa, Budżet zadaniowy, Wieloletni plan inwestycyjny, 
Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków publicznych, 
Podstawy sporządzania prognoz, Wieloletnia prognoza finansowa, 
Prawo zamówień publicznych w praktyce, Sposoby finansowania 
zewnętrznego zadań jednostek sektora finansów publicznych, 
Analiza ekonomiczna i finansowa projektów publicznych, Budowanie 
wizerunku instytucji publicznych, Zarządzanie zasobami ludzkimi 
w jednostkach administracji publicznej, Systemy informatyczne 
w administracji publicznej, Kontrola zarządcza, Zarządzanie ryzykiem 
w Sektorze Publicznym, Marketing miejsc, Seminarium dyplomowe.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Józef Oleński, 
prof. dr hab. Krzysztof Opolski, prof. UW dr hab. Urszula Sztandar-
Sztanderska, dr Jarosław Górski, dr Gabriela Grotkowka, 
dr Tomasz Jeruzalski, dr Agnieszka Kopańska, dr Piotr Modzelewski, 
mgr inż. Daria Bochnar, mgr Marcin Dwórznik, mgr Jacek 
Fundowicz, mgr Jacek Furga, mgr Małgorzata Klenk, mgr Ewa 
Opolska, mgr Małgorzata Sobolewska. 

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Słuchacz studiów jest zobowiązany do uzyskania zaliczeń wszystkich 
przedmiotów oraz napisania pracy dyplomowej (praca musi być 
zatwierdzona przez promotora i uzyskać pozytywną recenzję).

Charakterystyka studiów 
i ich cel

W trakcie studiów omówione zostaną zasady i rola budżetu 
zadaniowego w efektywnym zarządzaniu jednostkami administracji 
publicznej. Słuchacze nabędą kompetencje w zakresie sporządzania 
dokumentów będących podstawą budżetu zadaniowego (strategia 
rozwoju, wieloletnia prognoza finansowa i wieloletni plan 
inwestycyjny). Na zajęciach uczestnicy zostaną także zaznajomieni ze 
sposobami prowadzenia skutecznego marketingu oraz pracowników 
urzędu. Na zajęciach zostaną także zaproszone osoby wdrażające 
narzędzia informatyczne z zakresu rachunkowości, celem prezentacji 
uczestnikom możliwości ich wsparcia ze strony informatycznej.
Zajęcia mają formę warsztatów, ćwiczeń i wykładów, podczas 
których wykorzystywane są nowoczesne metody nauczania. 
Zajęcia są przeprowadzane zarówno w salach wykładowych jak 
i komputerowych, aby słuchacze mieli możliwość praktycznego 
przećwiczenia omawianych kwestii i stworzenia dla siebie formatek, 
mogących być wykorzystanymi w przyszłości. Przekazywane treści są 
ilustrowane przykładami praktycznymi, przez doświadczone osoby, 
zajmujące się konstrukcją i wdrażaniem budżetu zadaniowego, 
dokumentów strategicznych oraz wieloletniej prognozy finansowej 
i wieloletniego planu finansowego.
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Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu 
sporządzania budżetu zadaniowego oraz sporządzania 
dokumentów, z którymi budżet zadaniowy powinien być powiązany, 
czyli strategii rozwoju, lokalnego planu rozwoju, wieloletniej 
prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego. 
Jednocześnie zostaną zaprezentowane narzędzia informatyczne, 
przydatne przy wdrażaniu budżetu zadaniowego.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów podyplomowych powinien być wyposażony 
w wiedzę pozwalającą na koordynację sporządzenia budżetu 
zadaniowego i późniejszego jego wdrażania oraz dokumentów 
strategicznych, wieloletniej prognozy finansowego i wieloletniego 
planu inwestycyjnego. Ponadto, absolwenci będą wyposażeni 
w wiedzę dotyczącą zarządzania personelem (głównie poprzez 
motywowanie) a także w jaki sposób konstruować skuteczny 
marketing dla jednostki sektora finansów publicznych i regionu. 
Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu nowoczesnych 
metod i narzędzi zarządzania administracją publiczną, jak 
również dysponować odpowiednimi podstawami teoretycznymi 
do rozpoznania szerokiego kontekstu funkcjonowania administracji 
publicznej, z uwzględnieniem czynników makroekonomicznych, 
oczekiwań odbiorców usług społecznych, technicznych 
i administracyjnych, jak również roli państwa w gospodarce.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Kwestionariusz osobowy, podanie o przyjęcie na studia kierowane 
do kierownika studiów podyplomowych, dyplom ukończenia studiów 
wyższych (lub odpis dyplomu), 1 zdjęcie, oświadczenie zawierające 
zobowiązanie do ponoszenia opłat za studia.

Termin składania 
dokumentów 16 października 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 31 października 2015 r.

Limit miejsc 60

Sylwetka kandydata
Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe 
wykształcenie, zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu 
finansów, rachunkowości i zarządzania ze szczególnym 
uwzględnieniem zasad analizy sprawozdań finansowych.

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://wne.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe „Metody statystyczne w biznesie.”

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Nauk Ekonomicznych 

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Piotr Wójcik
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Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
tel. 0 22 55 49 176, faks 0 22 83 12 329

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Poniedziałki 9.00-18.00, od wtorku do czwartku 9.00-16.00, piątki 
9.00-14.00, soboty 9.00-13.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zajęcia odbywają się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele 

Koszt za całości studiów 
podyplomowych 8 000 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Wprowadzenie 
do pakietu SAS, Podstawy statystyki - statystyka opisowa 
i wnioskowanie statystyczne, Podstawy statystyki - metody analizy 
współzależności zjawisk, Analiza regresji liniowej, Metody graficznej 
reprezentacji danych, Analiza wariancji i kowariancji, Podstawy 
analizy szeregów czasowych, Metody wielowymiarowej analizy 
danych - przegląd, Modele dla zmiennych dyskretnych - uogólnione 
modele liniowe, Wstęp do Data Mining, Statystyka w badaniach 
rynkowych (w tym metody segmentacji rynku), Zaawansowana 
analiza szeregów czasowych, Modele mieszane, Analiza ryzyka 
kredytowego metodami Credit Scoring, Wprowadzenie do metod 
bayesowskich dla danych przekrojowych, Badania operacyjne, 
Metody symulacyjne, Analiza danych panelowych, Analiza przeżycia, 
Zaawansowany warsztat analityka, Hurtownie danych - warsztaty 
z SAS Data Integration Studio, Analiza danych nieustrukturyzowanych 
- Text Mining, Seminarium dyplomowe.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Marian Wiśniewski, 
prof. UW dr hab. Wojciech Otto, prof. UW dr hab. Ryszard 
Kokoszczyński, dr Tomasz Jeruzalski, dr Jerzy Mycielski, dr Tomasz 
Rybnik, dr Paweł Sakowski, dr Piotr Wójcik, mgr Karolina Kuligowska, 
mgr Tomasz Mostowski, mgr Marek Pęczkowski, mgr Adrian 
Stachelek, mgr Dariusz Szymański, mgr Miłosz Trawczyński. 

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Słuchacz studiów jest zobowiązany do uzyskania zaliczeń 
przedmiotów przewidzianych programem studiów na podstawie 
aktywnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych. Warunkiem 
ukończenia studiów podyplomowych jest także napisanie oraz 
przedłożenie pracy dyplomowej.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Uczestnictwo w studiach pozwoli odświeżyć, uporządkować 
i rozszerzyć wiedzę z zakresu statystyki i ekonometrii od zagadnień 
najbardziej podstawowych, po zaawansowane metody analizy 
danych.



W
Y

D
ZI

A
Ł 

n
A

u
k

 e
k

O
n

O
m

IC
Zn

YC
h

Wydział Nauk Ekonomicznych

98

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych „Metody statystyczne w biznesie” 
będzie: posiadał rzetelną uporządkowaną wiedzę z szeroko pojętego 
zakresu statystyki i ekonometrii, poczynając od podstaw statystyki 
opisowej, czy wnioskowania statystycznego, przez metody analizy 
współzależności zjawisk ilościowych i jakościowych, graficznej 
i wielowymiarowej analizy danych, po specjalistyczne modele 
ekonometryczne dla danych przekrojowych, szeregów czasowych, 
czy danych panelowych, posiadał umiejętność doboru metod 
statystycznych najlepiej dopasowanych do specyfiki badanego 
problemu, potrafił samodzielnie stawiać i weryfikować pytania 
badawcze z wykorzystaniem dowolnego oprogramowania 
statystycznego, potrafił merytorycznie ocenić i zweryfikować wyniki 
analiz przeprowadzonych przez inne osoby. 

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, podanie o przyjęcie 
na studia, z uzasadnieniem, standardowy kwestionariusz osobowy 
- wg wzoru UW, 1 zdjęcie, zobowiązania do ponoszenia kosztów 
odpłatności za studia, i dokonanie opłaty za uczestnictwo w Studiach 
(po zakwalifikowaniu) na indywidualne konto z programu USOS:
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, 
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa, 
Bank Millennium S.A. I Oddział w W-wie

Termin składania 
dokumentów 18 wrzesień 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 3 październik 2015 r.

Limit miejsc 25

Sylwetka kandydata 

Adresatami studiów podyplomowych „Metody statystyczne 
w biznesie” są wszystkie osoby pracujące na co dzień z danymi, 
zajmujący się ich analizą, przetwarzaniem, jak również będące 
odbiorcami takich analiz. Oferta skierowana jest do analityków, 
specjalistów ds. badań, jak również kadry menedżerskiej. Wszystkie 
zajęcia będą miały charakter warsztatów z wykorzystaniem 
oprogramowania SAS. Tematyka kursów w ramach studiów jest 
niezależna od wykorzystywanego oprogramowania statystycznego. 
Wcześniejsza znajomość oprogramowania SAS nie jest wymagana.

Opis rekrutacji

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej liczbę miejsc 
na studiach pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń oraz 
ukończony kierunek studiów (preferowane kierunki ścisłe: statystyka, 
ekonometria, informatyka, matematyka, fizyka, itp.). Pozostałym 
kandydatom zaproponowane zostanie podjęcie nauki w kolejnej 
edycji studiów.

Dodatkowe informacje http://www.wne.uw.edu.pl/pwojcik/podyplomowe_statystyka/

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe „Planowanie podatkowe 
i rachunkowość w strategii przedsiębiorstw”

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Nauk Ekonomicznych
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Kierownik studiów 
podyplomowych prof. dr hab. Krzysztof Opolski

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
tel. 0 22 55 49 154, 0 22 83 11 119

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Poniedziałki 9.00-18.00, od wtorku do piątku 9.00-16.00,  
co 2 sobota zjazdowa 9.00-13.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, średnio 2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 650 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Proces 
budowy strategii przedsiębiorstwa, Ekonomiczne, prawne 
i podatkowe aspekty korzystania z kredytów bankowych, Praktyczne 
ujęcie aspektów ekonomicznych, prawnych i podatkowych 
przy finansowaniu podmiotów leasingiem, Rachunkowość 
i sprawozdawczość finansowa, Rachunkowość zarządcza, 
Międzynarodowe standardy rachunkowości, Analiza ekonomiczna 
i finansowa według metodologii cost benefit analysis, Ekonomia 
opodatkowania, Handel międzynarodowy, Kontrolling operacyjny, 
Ekonomia gospodarki otwartej i jej instytucje, Promocja firm 
i jej ograniczenia prawne, Optymalizacja podatkowa – studia 
przypadków, Zasady opodatkowania działalności gospodarczej, 
Narzędzia do optymalizowania rozliczeń CIT, Podstawy 
międzynarodowego prawa podatkowego, Strategie optymalizacji 
podatkowej, Specjalne strefy ekonomiczne (SSE), Narzędzia 
do optymalizowania rozliczeń VAT, Wprowadzenie do tematyki cen 
transferowych.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Marek Bednarski, 
prof. dr hab. Jan Jakub Michałek, prof. dr hab. Krzysztof Opolski, 
prof. UW dr hab. Janusz Kudła, dr Anna Białek-Jaworska, 
dr Krzysztof Czerkas, dr Jarosław Górski, dr Agata Kocia, dr Piotr 
Modzelewski, dr Małgorzata Winter, mgr Piotr Baraniak, mgr Michał 
Borowski, mgr Piotr Chmieliński, mgr Marcin Dwórznik, mgr Mateusz 
Kamiński, mgr Mariusz Kołacki, mgr Piotr Majewski, mgr Piotr 
Standera, mgr Mariusz Szałagan, mgr Marek Szczepanik, mgr Paweł 
Tomczykowski.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Świadectwo uzyskania studiów następuje po zaliczeniu wszystkich 
przedmiotów (forma zależna od decyzji wykładowcy: egzamin 
lub zaliczenie) oraz napisaniu pracy dyplomowej (praca musi być 
zatwierdzona przez promotora i uzyskać pozytywną recenzję).
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Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom 
wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej oraz 
sprawozdawczości. Słuchacze zapoznają się z zasadami 
rachunkowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz 
sporządzania sprawozdań finansowych. Ponadto, słuchacze zdobędą 
wiedzę z zakresu rachunków kosztów dla celów zarządczych. Podczas 
zajęć typu case study przekazana zostanie wiedza teoretyczna 
wzbogacona o praktykę i słuchacze będą mieli okazję wykorzystać 
uzyskane informacje w praktyce. Słuchacze nabędą świadomość 
istnienia zagadnień dotyczących planowania podatkowego 
i tematów pokrewnych oraz potencjalnych problemów/obowiązków 
z tym związanych oraz posiadać podstawowe umiejętności/wiedzę 
jak takie zagadnienia rozstrzygnąć. Jednocześnie zaprezentowane 
zostaną metody i techniki wspomagające rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów podyplomowych zostaje wyposażony 
w wiedzę pozwalającą na samodzielną ocenę funkcjonowania 
przedsiębiorstwa w sektorze przedsiębiorstw prywatnych oraz 
skuteczne sprawowanie kontroli zarządczej z uwzględnieniem 
najważniejszych obszarów działalności. Absolwent studiów zdobędzie 
zaawansowaną wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej 
i zarządczej, jak również zasad opodatkowania działalności 
gospodarczej w Polsce i mechanizmów ich działania. Absolwent 
studiów potrafi tę wiedzę odnieść do faktycznych transakcji. 

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych 
(w przypadku osób legitymujących się dwoma dyplomami (licencjat 
i magister) składa się tylko 1 dyplom), podanie o przyjęcie 
na studia z merytorycznym, standardowy kwestionariusz osobowy 
(do pobrania ze strony internetowej studiów), zobowiązanie 
do ponoszenia kosztów odpłatności za studia, dokonanie wpłaty 
pierwszej raty za uczestnictwo w studiach w wysokości 2 325 PLN 
(po zakwalifikowaniu), którą należy wpłacić na indywidualny 
rachunek słuchacza: 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych 
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
Bank Millennium S.A. Oddział w Warszawie

Termin składania 
dokumentów Od 5 maja do 1 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 10 październik 2015 r.

Limit miejsc 25

Sylwetka kandydata

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających 
wyższe wykształcenie, zainteresowanych poszerzeniem wiedzy 
z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej oraz do wszystkich 
osób, które chcą poznać mechanizmy optymalizacji podatkowej 
w środowisku krajowym i międzynarodowym. Studia podyplomowe 
przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie, 
zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu rachunkowości 
finansowej i zarządczej oraz dla wszystkich osób, które chcą poznać 
mechanizmy optymalizacji podatkowej w środowisku krajowym 
i międzynarodowym. 
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Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających 
wyższe wykształcenie, zainteresowanych poszerzeniem wiedzy 
z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej oraz dla wszystkich 
osób, które chcą poznać mechanizmy optymalizacji podatkowej 
w środowisku krajowym i międzynarodowym.

Opis rekrutacji
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. 
Na studia przyjmowane są osoby z tytułem zawodowym magistra  
lub licencjata. 

Dodatkowe informacje http://www.wne.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Sprawozdawczość finansowa, 
analiza i interpretacja

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Nauk Ekonomicznych

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Agata Kocia

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
tel. 0 22 55 49 178, 0 22 83 14 406

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Poniedziałki 9.00-18.00, od wtorku do czwartku 9.00-16.00, piątki 
9.00-14.00, co druga sobota zjazdowa 9.00-13.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, średnio 2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 700 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Przygotowanie 
i interpretacja danych statystycznych, Zarządzanie informacją 
we współczesnej gospodarce, Infrastruktura informacyjna 
we współczesnej gospodarce, Pozyskiwanie funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej przez przedsiębiorstwa, Znaczenie reputacji 
i systemy jakości w przedsiębiorstwach, Rachunkowość 
i sprawozdawczość finansowa, Analiza sprawozdań finansowych, 
Biznes międzynarodowy, Zarządzanie strategiczne, Gospodarka 
światowa, Relacje inwestorskie, Międzynarodowe Standardy 
Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej oraz Amerykańskie 
Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej, 
Compliance, Audyt wewnętrzny, Instrumenty rynku finansowego, 
Źródła i metody pozyskiwania kapitału zewnętrznego, Inwestowanie 
na rynku finansowym, Negocjacje biznesowe, Zarządzanie ryzykiem, 
Metodyka pisania prac dyplomowych, Seminarium dyplomowe.
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Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Jan Jakub Michałek, 
prof. dr hab. Józef Oleński, prof. dr hab. Krzysztof Opolski, 
prof. UW dr hab. Janusz Kudła, dr Krzysztof Czerkas, dr Agata 
Kocia, dr Piotr Modzelewski, dr Tomasz Potocki, dr Magdalena 
Wereda-Kolasińska, dr Jarosław Górski, mgr Marzena Maselewska, 
mgr Ewa Opolska, mgr Krzysztof Pernach, mgr Emil Stępień.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń przedmiotów 
objętych programem studiów, zdanie egzaminu śródsemestralnego 
oraz napisanie pracy dyplomowej u wybranego promotora.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Analiza finansowa jest istotnym elementem wsparcia dla 
funkcjonowania instytucji gospodarki rynkowej. Poznanie metod 
poszukiwania, analizy i interpretacji informacji gospodarczych, 
ekonomicznych i finansowych pozwoli na zwiększenie efektywności 
zarządzania przedsiębiorstwem oraz podejmowanie przemyślanych 
decyzji inwestycyjnych. 
Celem studiów jest przedstawienie wiedzy o przeprowadzaniu analizy 
sprawozdań finansowych oraz interpretacji danych w nich zawartych 
w oparciu o polskie, międzynarodowe oraz amerykańskie standardy 
rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

Sylwetka absolwenta 

Absolwenci studiów posiądą obszerną wiedzę z zakresu 
sprawozdawczości finansowej i rachunkowości. Profil studiów 
i ich treść merytoryczna jest bardzo przydatna także dla osób 
zainteresowanych przeprowadzaniem analizy sprawozdań 
finansowych oraz zrozumieniem metodologii analizy finansowo-
ekonomicznej. Ponadto, osób chcących się przekwalifikować lub 
podjąć pierwszą pracę w sektorze analizy finansowej.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, podanie o przyjęcie 
na studia, standardowy kwestionariusz osobowy - według wzoru 
UW, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia, 
dokonanie wpłaty pierwszej raty za uczestnictwo w studiach 
w wysokości 2 350 PLN (po zakwalifikowaniu), którą należy wpłacić 
na indywidualny rachunek słuchacza: 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
Bank Millennium S.A. Oddział w Warszawie

Termin składania 
dokumentów Od czerwca do września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 28

Sylwetka kandydata

Oferta studiów skierowana jest do pracowników banków 
komercyjnych, instytucji finansowych, instytucji administracji 
publicznej oraz środowisk dziennikarskich, dla których niezbędna 
jest wiedza, pozwalająca poprawnie ocenić funkcjonowanie spółek, 
w tym spółek Skarbu Państwa.

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://wne.uw.edu.pl
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Zarządzanie Bankiem Komercyjnym 
„Pieniądz i Bankowość”

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Nauk Ekonomicznych

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Piotr Boguszewski

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
tel. 0 22 55 49 178, 0 22 83 14 406

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Poniedziałki 9.00-18.00, od wtorku do czwartku 9.00-16.00, piątki 
9.00-14.00, co druga sobota zjazdowa 9.00-13.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry 

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, średnio 2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 6 800 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Opcje, rynek 
terminowy, Nadzór bankowy, Analiza i strategie decyzji finansowych, 
Prawo bankowe, Polityka pieniężna, Bankowość centralna, 
Ekonomiczne aspekty bankowości hipotecznej, Ekonomika banku 
komercyjnego, Elementy rachunkowości bankowej, Analiza 
wniosku kredytowego, Instrumenty rynku finansowego, Zarządzanie 
trudnymi kredytami, Prawne i organizacyjne podstawy bankowości 
hipotecznej, Restrukturyzacja, Strategie promocji w banku, 
Rozliczanie zagraniczne, Ryzyko kredytowe, Strategie marketingowe 
i analiza rynku z elementami CRM, Rynek kapitałowy, Elementy 
prawa dewizowego, Strategie banków komercyjnych, Wycena 
nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia kredytu hipotecznego, 
Ryzyko w bankowości, Finanse behawioralne w zarządzaniu 
klientem, Metodyka pisania prac dyplomowych, Seminarium 
dyplomowe.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Krzysztof Opolski, 
prof. UW dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. UW dr hab. Janusz 
Kudła, dr hab. Piotr Zapadka, dr Piotr Boguszewski, dr Krzysztof 
Czerkas, dr Dominika Gadowska, dr Ewa Harembska, dr Mirosław 
Kachniewski, dr Marek Kempy, dr Robert Oppenheim, dr Marzena 
Papiernik-Wojtera, dr Małgorzata Pawłowska, dr Tomasz Potocki, 
mgr Barbara Andrzejuk, mgr Maciej Bombol, mgr Jacek Furga, 
mgr Agnieszka Gontarek, mgr Elżbieta Goss, mgr Jędrzej Grodzicki, 
mgr Ewa Opolska, mgr Jadwiga Ostrzechowska, mgr Marek 
Szuszkiewicz.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Przedmioty kończą się zaliczeniem (obecność na zajęciach 
obowiązkowa) lub zaliczeniem na ocenę. Studia kończą się 
napisaniem pracy dyplomowej.
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Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia przeznaczone są głównie dla pracowników banków 
komercyjnych lub instytucji finansowych posiadających już 
pewien staż pracy, zainteresowanych najnowszą wiedzą bankową 
i finansową, chcących podwyższyć kwalifikacje zawodowe. Program 
studiów jest nieustannie aktualizowany i wzbogacany o nowe 
zagadnienia.

Sylwetka absolwenta 
Absolwenci studiów posiadają obszerną wiedzę z zakresu 
zarządzania bankiem komercyjnym. Profil studiów i ich treść 
merytoryczna jest bardzo przydatna także dla osób chcących się 
przekwalifikować lub podjąć pierwszą pracę w sektorze finansowym.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, podanie o przyjęcie 
na studia, standardowy kwestionariusz osobowy – według wzoru 
UW, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za 
studia, dowód wpłaty pierwszej raty za uczestnictwo w studiach 
w wysokości 3 400 PLN (po zakwalifikowaniu), którą należy wpłacić 
na indywidualny rachunek słuchacza: 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych 
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
Bank Millennium S.A. Oddział w Warszawie

Termin składania 
dokumentów Od czerwca do września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 25

Sylwetka kandydata
Studia adresowane są do pracowników banków i instytucji 
finansowych, oraz osób posiadających dyplom ukończenia studiów 
wyższych.

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://wne.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Zarządzanie ryzykiem i kontrola 
zarządcza w sektorze publicznym

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Nauk Ekonomicznych

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Piotr Modzelewski

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
tel. 0 22 55 49 179, 0 22 83 11 119

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Poniedziałki 9.00-18.00, od wtorku do czwartku 9.00-16.00, piątki 
9.00-12.00, soboty podczas zjazdu 9.00-13.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry
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Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 400 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Kontrola 
zarządcza, System kontroli wewnętrznej, Zarządzanie ryzykiem 
w sektorze publicznym, Zarządzanie projektami finansowanymi 
ze środków publicznych, Zarządzanie jakością w sektorze 
publicznym, Zarządzanie strategiczne w jednostkach sektora 
finansów publicznych, Partnerstwo Publiczno-Prywatne w praktyce, 
Prawo zamówień publicznych w praktyce, Sposoby finansowania 
zewnętrznego zadań jednostek sektora finansów publicznych, 
Rachunkowość budżetowa, Analiza ekonomiczna i finansowa 
projektów publicznych, Marketing w administracji publicznej, 
Zintegrowany System Zarządzania, Systemy informatyczne 
w administracji publicznej, Audyt systemów informatycznych 
i bezpieczeństwa informacji, Makroekonomia w nowoczesnym 
państwie, Stosowanie prawa w administracji, Dyscyplina finansów 
publicznych w praktyce, Seminarium dyplomowe.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Marek Bednarski, 
prof. dr hab. Krzysztof Opolski, prof. UW dr hab. Janusz Kudła, 
prof. UW dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, dr hab. Piotr 
Zapadka, dr Rafał Cieślik, dr Tomasz Jeruzalski, dr Agnieszka 
Kopańska, dr Katarzyna Kopczewska, dr Piotr Modzelewski, 
mgr inż. Daria Bochnar, mgr Henrik Grocholski, mgr Jacek Furga, 
mgr inż. Adam Kuczyński, mgr Ewa Opolska, mgr Małgorzata 
Sobolewska, mgr Tamara Borkowska, mgr Agata Kozłowska.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń przedmiotów 
objętych programem studiów oraz napisanie pracy dyplomowej 
pod kierunkiem wybranego promotora. 

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu 
identyfikacji, pomiaru oraz zarządzania ryzykiem w jednostkach 
sektora finansów publicznych oraz wdrożenia systemu kontroli 
zarządczej w tych organizacjach. Jednocześnie zaprezentowane 
zostaną zasady ‚corporate governance’ w odniesieniu do wymagań 
stawianych sektorowi publicznemu.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych powinien być wyposażony 
w wiedzę pozwalającą na samodzielne rozpoznanie ryzyk 
występujących w jednostce sektora finansów publicznych oraz 
w skuteczny sposób sprawować kontrolę zarządczą z uwzględnieniem 
najważniejszych obszarów działalności administracji publicznej, 
wiedzę z zakresu nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania 
administracją publiczną, jak również dysponować odpowiednimi 
podstawami teoretycznymi do rozpoznania szerokiego kontekstu 
funkcjonowania administracji publicznej, z uwzględnieniem 
czynników makroekonomicznych ,oczekiwań odbiorców usług 
społecznych, technicznych i administracyjnych, jak również roli 
państwa w gospodarce.
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Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, CV, podanie 
o przyjęcie na studia, standardowy kwestionariusz osobowy według 
wzoru UW, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za 
studia, po zakwalifikowaniu należy dokonać opłaty za uczestnictwo 
w studiach na indywidualne konto generowane z programu USOS. 

Termin składania 
dokumentów Od maja do września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 40

Sylwetka kandydata
Studia adresowane są do pracowników administracji sektora 
publicznego, oraz osób posiadających dyplom ukończenia studiów 
wyższych.

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.wne.uw.edu.pl
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Doskonalenie warsztatu w zakresie 
tłumaczenia pisemnego

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Neofilologii, Instytut Anglistyki

Kierownik studiów 
podyplomowych

dr Agnieszka Piskorska
e-mail: a.piskorska@uw.edu.pl

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Hoża 69, 00-681Warszawa
tel. 0 22 55 31 423

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Soboty zjazdowe 10.00-14.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty, 10 zjazdów w semestrze

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 000 PLN 

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (180 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje 
następujące przedmioty: stylistyka porównawcza języka angielskiego 
i polskiego, typy tekstów w komunikacji masowej, psychologiczne 
podstawy komunikacji i tłumaczenia, techniki samodoskonalenia 
w zakresie kompetencji językowej i wiedzy ogólnej, zapewnienie 
jakości tłumaczenia, wizerunek tłumacza w Internecie, analiza 
funkcjonalna tekstów dla celów tłumaczeniowych, tłumaczenie 
w teorii i praktyce, tworzenie i wykorzystanie banków informacji, 
narzędzia komputerowe w pracy tłumacza oraz 6 kursów zajęć 
warsztatowych obejmujących tłumaczenia tekstów humanistycznych, 
prasowych, popularnonaukowych, technicznych, biznesowych 
i dokumentów.
Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Instytutu Anglistyki mający 
jednocześnie praktyczne doświadczenie w pracy tłumacza.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Zaliczenie na ocenę według wymagań określonych dla 
poszczególnych przedmiotów. 

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia mają na celu pomóc uczestnikom w zdobyciu wiedzy 
i umiejętności przydatnych w pracy tłumacza zajmującego się 
przekładem pisemnym tekstów z różnych dziedzin. Przybliżają arkana 
zawodu, wyjaśniają jak wspólczesna technologia może pomóc 
tłumaczowi i jak radzić sobie z tekstami wymagającymi wiedzy 
merytorycznej z danej dyscypliny. 
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Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów posiada wiedzę, kompetencje i umiejętności 
z zakresu translatoryki stosowanej niezbędne w pracy tłumacza 
tekstów specjalistycznych. Zna różnice stylistyczne pomiędzy językiem 
polskim i angielskim w odniesieniu do poszczególnych rejestrów 
języka. Zna reguły i konwencje rządzące konstrukcją poszczególnych 
typów tekstów. Potrafi korzystać z dostępnych źródeł wiedzy oraz 
rozwiązań technicznych ułatwiających pracę tłumacza. Potrafi 
spełnić oczekiwania zleceniodawcy poprzez zapewnienie wysokiego 
poziomu tłumaczenia oraz właściwy dobór strategii i podejścia 
do tekstu dostosowany do wymogów sytuacji. Jest przygotowany 
do pracy w zespole tłumaczy.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie do kierownika studiów (do pobrania ze strony internetowej 
studiów), kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
kserokopia dowodu osobistego, kserokopia certyfikatu biegłości 
językowej (to ostatnie jeśli dotyczy), oryginały do wglądu, 2 zdjęcia 
(format do dowodu osobistego). 

Termin składania 
dokumentów Od 1 do 25 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 3 października 2015 r. 

Limit miejsc 15

Sylwetka kandydata

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci dowolnych 
kierunków studiów wyższych I i II stopnia, znający język angielski 
na poziomie co najmniej C1. 
Kandydatami mogą być w szczególności: absolwenci studiów 
filologicznych planujący pracę w zawodzie tłumacza, absolwenci 
dowolnych kierunków studiów posiadający wiedzę merytoryczną 
z danej dziedziny i znajomość języka angielskiego, pragnący 
tłumaczyć teksty przeznaczone do publikacji oraz osoby zajmujące 
się tłumaczeniem tekstów i dokumentów w ramach obowiązków 
służbowych.

Opis rekrutacji

Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 można 
udokumentować poprzez przedstawienie jednego z niżej 
wymienionych certyfikatów: 
Certyfikat biegłości językowej wydany przez Radę Koordynacyjną 
ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW, Certyfikat Instytutu Anglistyki 
UW, Certificate in Advanced English, Certificate of Proficiency 
in English, Business English Certificate, Certificate in English for 
International Business and Trade, Test of English as a Foreign 
Language. 
Honorujemy również certyfikaty wydawane przez następujące 
instytucje: Educational Testing Service (ETS), European Consortium 
for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL), City 
& Guilds Pitman Qualifications, Pitman Qualifications Institute, 
Edexcel, Pearson Language Tests, Pearson Language Assessments, 
Education Development International (EDI), London Chamber 
of Commerce and Industry Examinations Board, University of 
Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia, 
zaświadczenia o zdanym egzaminie resortowym w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Obrony Narodowej, 
Ministerstwie Gospodarki, oraz równorzędne. 
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Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 można 
udokumentować również poprzez: 
-  zdanie pisemnego egzaminu wstępnego z języka angielskiego 
na poziomie C1 (data i miejsce będą podane w informacjach  
dla kandydatów na stronie internetowej Instytutu Anglistyki) 

-  lub przedstawienie dyplomu ukończenia studiów licencjackich 
lub magisterskich na kierunku filologia angielska (lub innego 
obejmującego kształcenie filologiczne w języku angielskim,  
np. lingwistyka stosowana), 

-  lub dyplomu ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich 
lub magisterskich prowadzonych w języku angielskim.

W przypadku większej liczby chętnych niż liczba miejsc, 
z kandydatami przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna 
w języku angielskim, której wynik decydował będzie o przyjęciu 
na studia.

Dodatkowe informacje http://www.ia.uw.edu.pl/podyplomowe
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Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Wschodnie

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Studium Europy Wschodniej

Kierownik studiów 
podyplomowych doc. dr Wiktor Ross

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Dobra 55/66, 00-312 Warszawa, pokój 161, I piętro
tel. 0 22 55 27 991
e-mail: spr.stud.studium@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Od poniedziałku do czwartku 10.00-14.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zajęcia w soboty i niedziele, zjazdy co 2-3 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 7 500 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Polska polityka 
wschodnia; Sowietologia; Zagadnienia narodowościowe Europy 
Wschodniej, Bałkanów, Rosji i Kaukazu; Historia Rosji do 1918 r.; 
Historia ZSRR; Dzieje Rosji po 1991 r.; Geopolityka; Postkomunizm; 
Bałkany 1917-1991; Stosunki międzynarodowe w regionie Europy 
Wschodniej i Europy Środkowej; Geografia polityczna Europy 
Wschodniej, Środkowej, Bałkanów, Rosji i Kaukazu; Ukraina 
1917-2010; Białoruś 1991-2010; Państwa Bałtyckie 1917-2010; 
Federacja Rosyjska, Kaukaz i Azja Środkowa 1991-2010; System 
władzy Federacji Rosyjskiej; Współpraca wojskowa w regionie; 
Służby Specjalne ZSRR i Federacji Rosyjskiej; Służby Specjalne państw 
post-sowieckich.
Wśród wykładowców są uznani badacze „spraw wschodnich”, 
pracownicy cywilnej służby państwowej i dyplomatycznej: 
prof. Włodzimierz Marciniak, doc. dr Wiktor Ross, dr Adam Balcer, 
dr David Kolbaia, dr Łukasz Jasina, dr Rigels Halili, płk Tadeusz 
Krząstek, red. Maria Przełomiec, amb. Marek Gołkowski, Marek 
Menkiszak. 

Sposób zaliczania 
przedmiotów Zaliczenie na ocenę lub egzamin.

Charakterystyka studiów 
i ich cel Kształcenie specjalistów od spraw wschodnich.

Sylwetka absolwenta Specjalista od spraw wschodnich.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich), podanie 
z życiorysem, 2 zdjęcia.
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Termin składania 
dokumentów 15 września 2015 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów 1 października 2015 r.

Limit miejsc 20

Sylwetka kandydata Preferowany absolwent studiów humanistycznych lub osoba 
zajmująca się zawodowo problematyką wschodnią.

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje http://www.studium.uw.edu.pl/

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Islam w świecie współczesnym

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Orientalistyczny 

Kierownik studiów 
podyplomowych

dr Marta Widy-Behiesse 
e-mail: m.widy-behiesse@uw.edu.pl

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 22 201, faks 0 22 826 36 83

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Piątki 13.00-14.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w co 2 sobotę 9.00-18.00

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3 600 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Wprowadzenie 
do islamu, Język islamu - arabski, Religia i społeczeństwo w świecie 
islamu, Polityka i ekonomia w świecie islamu - współczesność.
Wśród wykładowców są: dr hab. Agata Nalborczyk, dr Georges 
Kass, dr Marta Widy-Behiesse.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Zaliczenia ustne lub pisemne
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Charakterystyka studiów 
i ich cel

Cele studiów:
-  Poszerzenie oferty dydaktycznej Wydziału Orientalistycznego, 
skierowanej do osób zainteresowanych uczeniem się przez całe 
życie.

-  Stworzenie oferty dydaktycznej odpowiadającej na rosnące 
zainteresowanie tematyką islamu w świecie współczesnym 
wśród absolwentów studiów na kierunkach humanistycznych 
i społecznych.

-  Dostarczenie usystematyzowanej i pogłębionej wiedzy na temat 
islamu i muzułmanów dziennikarzom, dyplomatom, pracownikom 
administracji publicznej.

-  Kształcenie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 
w zakresie dialogu międzykulturowego pracowników w szeroko 
rozumianych instytucjach upowszechniania kultury (muzea, media, 
wydawnictwa etc.) oraz urzędach administracji państwowej, 
rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, 
problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej, a przede 
wszystkim w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, 
nastawionych na współdziałanie w ramach rozwijających 
się społeczeństw wielokulturowych. Poszerzenie kompetencji 
biznesmenów poprzez dostarczenie usystematyzowanej 
wiedzy na temat kodów kulturowych cywilizacji muzułmańskiej 
niezbędnej do poprawnego funkcjonowania w społecznościach 
bliskowschodnich,

-  Wzbogacenie debaty publicznej o nowe aspekty wiedzy o świecie 
islamu.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent Studiów Podyplomowych Islam w świecie 
współczesnym dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom będzie 
przygotowany do pracy w biznesie, instytucjach i organizacjach 
międzynarodowych oraz organizacjach pozarządowych 
nastawionych na współpracę w środowisku wielokulturowym. 
Jako pracownik służby dyplomatycznej będzie dysponował wiedzą 
praktyczną na temat świata islamu, obowiązujących kodów 
kulturowych i życia codziennego oraz znajomością podstaw 
języka islamu - arabskiego. Słuchacz zdobędzie wiedzę niezbędną 
dziennikarzom do informowania społeczeństwa o problemach 
świata islamu w rzetelny sposób, co przyczyni się do kształtowania 
postaw otwartości i akceptacji oraz szacunku wobec odmienności 
cywilizacyjnych. 
Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom absolwent uzyska 
kompetencje społeczne takie jak: umiejętność nawiązywania 
kontaktów i współdziałania z przedstawicielami odmiennych 
kultur czy świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł 
religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej 
znaczenia dla rozumienia współczesnego świata. Dodatkowo 
słuchacz uzyska zdolność aktywnego współdziałania i pracy 
w grupie oraz nawiązywania kontaktów i budowania relacji 
społecznych, a także umiejętność merytorycznego argumentowania 
z wykorzystaniem poglądów różnych autorów. 

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, życiorys, 2 zdjęcia, odpis dyplomu, 
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia, adres 
do korespondencji. 

Termin składania 
dokumentów 15 września 2015 r.
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Termin rozpoczęcia 
studiów 10 października 2015 r.

Limit miejsc 40 

Sylwetka kandydata
Kandydat powinien być zainteresowany tematyką społeczno-
kulturową i posługiwać się językiem angielskim w stopniu 
umożliwiającym korzystanie z materiałów źródłowych.

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.orient.uw.edu.pl
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Edukacji Początkowej i Terapii 
Pedagogicznej Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami 
w Uczeniu się

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Pedagogiczny 

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Barbara Murawska

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Mokotowska16/20, 00-561 Warszawa, pokój 310
tel. 0 22 55 30 865

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Środy i piątki 16.45-19.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Wieczorowy, zajęcia odbywają się w środy i piątki 17.00-20.00

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5 400 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (510 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Szkoła, nauczanie i nauczyciel, Psychologia rozwojowa dziecka 
w przedszkolu i w szkole, Praca z dzieckiem o specjalnych 
potrzebach, Koncepcje edukacji małego dziecka w Polsce 
i na świecie, Elementy prawa dla nauczycieli, Ocenianie w szkole, 
Literatura dla dzieci, Dziecko i sztuka, Edukacja językowa, 
Edukacja matematyczna, Edukacja przyrodnicza, Edukacja fizyczna 
i zdrowotna, Technologie informacyjne, Terapia pedagogiczna, 
Logopedia, Emisja głosu.
Wśród wykładowców są: prof. UW dr hab. Roman Dolata, 
prof. UW dr hab. Anna Zielińska, prof. UW dr hab. Małgorzata 
Żytko, dr Barbara Murawska, dr Lidia Nowakowska, dr Aleksandra 
Piotrowska, dr Ewa Słodownik-Rycaj, dr Danuta Świerczyńska-
Jelonek.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Prace zaliczeniowe

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności przydatne 
w pracy z dziećmi w wieku od 3 do 9 lat. Program kursu przedstawia 
zagadnienia teoretyczne w takim stopniu, w jakim są one potrzebne 
do rozumienia i interpretowania sytuacji dziecka w przedszkolu 
i w szkole oraz rozwiązywania codziennych problemów w pracy 
nauczyciela.

Sylwetka absolwenta
Świadectwo ukończenia studiów daje kwalifikacje do pracy 
w przedszkolu i w szkole w edukacji początkowej (nauczaniu 
zintegrowanym) oraz do prowadzenia zajęć z reedukacji z dziećmi 
w wieku do 9 lat.
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Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika studiów 
podyplomowych, życiorys, odpis dyplomu ukończenia studiów 
wyższych lub poświadczona kserokopia odpisu (w przypadku zmiany 
nazwiska po uzyskaniu dyplomu także skrócony akt małżeństwa lub 
odpis prawomocnej decyzji o zmianie nazwiska), kwestionariusz 
osobowy z 1 zdjęciem (druk do pobrania w pokoju 310 lub ze 
strony http://www.pedagog.uw.edu.pl/podyplomowe/kwestped.
pdf), kserokopia dowodu osobistego. Jedna koperta zaadresowana 
na adres, na który będzie wysłane zawiadomienie o przyjęciu.

Termin składania 
dokumentów

Dokumenty należy składać od 15 maja do 30 lipca 2015 r. 
oraz od 2 września do 2 października 2015 r. w pokoju 310 
(środy i piątki w godzinach 16.45-19.00) lub przesłać pocztą 
do 31 sierpnia 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 150

Sylwetka kandydata
Studia mogą podjąć osoby z wyższym wykształceniem magisterskim, 
które ukończyły: pedagogikę, inne studia i posiadają przygotowanie 
pedagogiczne.

Opis rekrutacji
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. 
O przyjęciu decyduje spełnienie kryteriów przyjęć przez kandydata 
oraz kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje
Studia spełniają wszystkie aktualne wymagania Ministerstwa Edukacji 
Narodowej.
http://www.pedagog.uw.edu.pl/podyplomowe/

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w zakresie Edukacji 
Integracyjnej Dzieci z Niepełnosprawnościami

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Pedagogiczny

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Anna Steinhagen 

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa, pokój 111 
tel. 0 22 55 30 822
e-mail: e.sobczak@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Wtorki 16.00-17.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Wieczorowy, zajęcia w soboty, niedziele średnio 1 raz w miesiącu 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 500 PLN
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Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (360 godzin zajęć w tym 240 godzin 
dydaktycznych wykładów, konwersatoriów i warsztatów 
i 120 godzin praktyk) obejmuje następujące przedmioty: 
Szkoła integracyjna jako środowisko integracji społecznej, 
Psychospołeczne problemy uczniów, Diagnoza psychologiczna 
i pedagogiczna ucznia niepełnosprawnego i jego potrzeb, 
Modele pomocy uczniom o specjalnych potrzebach (uczniom 
niewidomym i niedowidzącym, niesłyszącym i niedosłyszącym, 
uczniom z upośledzeniem umysłowym, z całościowymi 
zaburzeniami rozwoju, z niepełnosprawnością ruchową), Warsztat 
kompetencji wychowawczych, Psychospołeczne problemy 
uczniów z niepełnosprawnościami. Praktyki obejmują obserwację 
i asystowanie w trakcie zajęć szkolnych i/lub wychowawczych 
w placówkach integracyjnych różnego stopnia, według wyboru 
studenta (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła gimnazjalna, 
szkoła ponad gimnazjalna). 
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Grażyna Dryżałowska, 
dr Anna Steinhagen, dr M. Skura, mgr Anna Panek. 

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Kolokwia lub prace zaliczeniowe, w przypadku warsztatów oceniane 
są umiejętności nabyte i prezentowane w czasie zajęć.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów zajmujących się 
edukacją dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności 
w integracyjnych placówkach oświatowych a także tych, które 
realizują program edukacji włączającej (przedszkola, szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, internaty, domy 
dziecka).

Sylwetka absolwenta 

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu diagnozowania, układania 
programów edukcyjno-terapeutycznych, metodyki kształcenia osób 
z różnymi rodzajami niepełnosprawności, dostosowania programów 
nauczania oraz wspierania uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych w placówkach integracyjnych lub realizujących 
program edukacji włączającej.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, życiorys, kwestionariusz osobowy (druk 
do pobrania w sekretariacie i na stronie internetowej www.pedagog.
uw.pl/podyplomowe/ (PDF)), 1 zdjęcie, oryginał i kserokopia 
dyplomu magisterskiego (obustronna). 

Termin składania 
dokumentów Od 1 czerwca do 21 września 2015 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 25

Sylwetka kandydata

Na studia są przyjmowani nauczyciele przedmiotowi (także 
przedmiotów zawodowych), nauczyciele: nauczania początkowego, 
nauczania przedszkolnego, osoby, które ukończyły studia I lub II 
stopnia z zakresu pedagogiki lub nauk pokrewnych (np. psychologia, 
resocjalizacja - w takich przypadkach konieczne będzie uzupełnienie 
kwalifikacji pedagogicznych).
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Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 

Dodatkowe informacje http://www.pedagog.uw.edu.pl/podyplomowe/

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Pedagogiczny

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Jerzy Marek

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa
tel. 0 22 55 30 821

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Wtorki 17.00-18.00, soboty zjazdowe 12.00-13.30

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry 

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3 900 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (300 godzin dydaktycznych) obejmuje następujące 
moduły i przedmioty: Moduł I: Podstawy organizacji i zarządzania 
placówka oświatową: Polityka oświatowa, Programy edukacyjne 
UE, Zarządzanie (podstawy teoretyczne), Socjologia wychowania, 
Prawo oświatowe, Wykłady na temat aktualnych problemów systemu 
kształcenia, Seminarium dyplomowe. Moduł II: Metodyka pracy 
dyrektora placówki oświatowej: Planowanie pracy i zarządzanie 
placówką oświatową, Oświatowe zadania samorządu, Ekonomika 
kształcenia, Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością 
kształcenia, Dokumenty, archiwa i gospodarka sprzętem, Analiza 
procedur konkursu dyrektorskiego, Praktyka asystencka. Moduł III: 
Kompetencje społeczne i informatyczne w zarządzaniu placówką 
oświatową: Informatyka w zarządzaniu placówka oświatową, 
Prezentacje publiczne, Negocjacje, Zarządzanie konfliktem.
Wśród wykładowców są: prof. UW dr hab. Anna Zielińska, dr hab. 
Barbara Galas, dr Rafał Bodarski, dr Jerzy Marek, dr Elżbieta 
Widota, mgr Anna Gocłowska, mgr Renata Gorzkowska-
Mikołajczyk, mgr Kazimierz Makowski, mgr Marek Nocuła, 
mgr Marcin Sobocki, mgr Anna Sobolewska, mgr Grażyna 
Stańko, mgr Małgorzata Tarka, mgr Monika Werwicka, 
mgr Andrzej Wyrozembski, ponadto pięciu pracowników Wydziału 
Pedagogicznego UW (nie wymienionych wyżej) prowadzących 
seminaria dyplomowe.
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Sposób zaliczania 
przedmiotów

Zaliczenia (bez oceny) przedmiotów i modułów na podstawie 
wymagań prowadzących zajęcia, seminarium dyplomowe kończy 
się oceną pracy dyplomowej. Ocena na świadectwie ukończenia 
studiów jest średnią ocen z pracy dyplomowej i egzaminu 
dyplomowego.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia przygotowują rezerwową kadrę kierowniczą placówek 
oświatowych i umożliwiają doskonalenie czynnej kadry dyrektorskiej. 
Adresowane są do dyrektorów placówek oświatowych, pracowników 
nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących 
szkoły, animatorów działań i organizacji oświatowych oraz 
kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych 
i nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem zawodowym. 
Program studiów jest zgodny z wymaganiami, jakim powinny 
odpowiadać osoby ubiegające się o stanowiska kierownicze 
w przedszkolach i poszczególnych typach szkół i placówek.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie posiadać wiedzę z zakresu 
funkcjonowania systemu oświatowego, socjologii edukacji, 
podstaw zarządzania, prawa i ekonomii oraz umiejętności 
związane z praktyką kierowania placówką oświatową. Zdobędzie 
także wstępne doświadczenia potrzebne w pracy na stanowisku 
kierowniczym w placówkach edukacyjnych. 

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia kierowane do kierownika studiów 
podyplomowych, kwestionariusz osobowy, poświadczona kserokopia 
dyplomu ukończenia studiów wyższych, zobowiązanie do ponoszenia 
kosztów, życiorys, 1 zdjęcie. 

Termin składania 
dokumentów

Od 2 czerwca do 15 września 2015 r. (w sierpniu dokumenty należy 
przesyłać pocztą).

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 80

Sylwetka kandydata

Kandydatem do przyjęcia na studia mogą być dyrektorzy placówek 
oświatowych różnych szczebli, pracownicy nadzoru pedagogicznego, 
doradztwa metodycznego, nauczyciele i inni pracownicy systemu 
edukacji, którzy posiadają wykształcenie uprawniające do ubiegania 
się o stanowiska kierownicze w systemie edukacji narodowej oraz 
inni absolwenci uczelni wyższych zainteresowani problematyką 
polityki i zarządzania oświatą, zarazem procedurami kierowania 
szkołami i innymi placówkami oświatowymi.

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 

Dodatkowe informacje http://www.pedagog.uw.edu.pl/podyplomowe/

Nazwa studiów 
podyplomowych 

Podyplomowe Studia w zakresie Diagnozowania 
i Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dzieci w Wieku 
0-10 lat

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Pedagogiczny 
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Kierownik studiów 
podyplomowych dr Lidia Nowakowska

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu 

ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa, pokój 116
tel. 0 22 55 30 821 

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Wtorki 16.30-17.30 i soboty zjazdowe

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry 

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, co 2 tygodnie 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 200 PLN 

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych 

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców) 

Program studiów (360 godzin, 66 punktów ECTS) obejmuje 
następujące moduły: Moduły kierunkowe: Moduł podstawy wiedzy 
o rozwoju dziecka oraz profilaktyce zagrożeń rozwoju, Moduł 
podstaw diagnostyki i terapii pedagogicznej dziecka, Moduł 
umiejętności nauczycieli, opiekunów i rodziców wspierające rozwój 
i edukację małego dziecka, Moduły specjalnościowe: 
Moduł A - Wczesne rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb 
i problemów rozwojowych i edukacyjnych dziecka,
Moduł B - Wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka,
Moduł C - Nauczyciele i rodzina w świetle potrzeb edukacyjnych 
i rozwojowych dzieci.
Wśród wykładowców są: dr Lidia Nowakowska, dr Aleksandra 
Piotrowska, dr Marek Piotrowski, dr Elżbieta Rakowska, dr Dorota 
Sobierańska, dr Małgorzata Sieńczewska.

Sposób zaliczania 
przedmiotów 

Obecność obowiązkowa. Zaliczenie wszystkich modułów i zdobycie 
66 punktów ECTS.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia mają charakter doskonalący i poszerzający kompetencje 
pedagogiczne do pracy z dziećmi w wieku 0-10 lat. 
Program zakłada przygotowanie absolwentów do pracy zarówno 
w szkole, przedszkolu, żłobku, domu, jak i instytucjach wspierających 
rozwój dziecka lub pełniących opiekę nad dzieckiem - takich, 
jak: kluby, organizacje, stowarzyszenia, ośrodki, poradnie, itp. 
W szczególności studia poszerzają i pogłębiają wiedzę dotyczącą 
indywidualnej pracy wspierającej rozwój dzieci o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, w tym dzieci uzdolnionych.
Specjalne potrzeby edukacyjne dotyczą zarówno dzieci z różnego 
rodzaju dysfunkcjami rozwojowymi, typu emocjonalnego, 
poznawczego, motorycznego, społecznego i niekorzystnymi 
dla ich rozwoju wpływami środowiska społecznego, jak i dzieci 
wybitnie uzdolnionych o nietypowych cechach osobowościowych, 
zachowaniach, motywach postępowania, sposobach reagowania 
i funkcjonowania edukacyjnego.
W zależności od charakteru indywidualnych potrzeb edukacyjnych 
dziecka udziela mu się odpowiedniego wsparcia o profilu: 
psychospołecznym, edukacyjnym i socjalnym.
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Podbudowę takiego postępowania stanowi diagnostyka 
psychologiczno-pedagogiczna oraz środowiskowa. Każda osoba 
udzielająca wsparcia psychoedukacyjnego dzieciom o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, nie tylko powinna być wyposażona 
w wiedzę na temat specyfiki rozwoju dzieci, patologii rozwoju, 
sposobów diagnozowania, ale także postępowania terapeutycznego 
i profilaktycznego.
Studia przewidziane są zatem jako uzupełnienie wiedzy z pogranicza 
psychologii i pedagogiki dla nauczycieli, pedagogów, psychologów 
oraz rodziców i opiekunów pracujących z dziećmi w wieku od 0 
do 10 roku życia w różnych placówkach i instytucjach służących 
wspieraniu rozwoju i edukacji dziecka (np. w przedszkolach, 
szkołach, żłobkach, ośrodkach pomocy społecznej, stowarzyszeniach 
wspomagających rozwój, poradniach, klubach, itp.). 
Szczególny akcent położony jest na indywidualny wymiar 
postępowania z dzieckiem oraz społeczny kontekst jego rozwoju.

Sylwetka absolwenta

Absolwenta studiów uzyskującego dyplom cechują następujące 
kompetencje: zna i wykorzystuje różne metody i techniki, 
do diagnozowania indywidualnego rozwoju dziecka oraz jego 
kontekstów środowiskowych, analizuje posiadaną i gromadzoną 
wiedzę na temat dziecka i potrafi projektować oraz organizować 
sytuacje edukacyjne oraz pozaedukacyjne wspierające indywidualny 
rozwój i edukację dziecka, potrafi doradzać i wspierać działania 
rodziców oraz innych osób pracujących z dzieckiem zgodnie 
z jego indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, 
wzmacnia i poszerza kompetencje diagnostyczne, wychowawcze 
i terapeutyczne rodziców, trafnie i profesjonalnie rozpoznaje 
problemy rozwojowe i edukacyjne dzieci, potrafi wyjaśniać ich źródła 
oraz charakter, a także ukierunkowywać działania wspomagające, 
zna zasady współpracy ze środowiskiem społecznym dziecka 
i potrafi wykorzystywać konteksty społeczne dla diagnozowania 
i wspierania funkcjonowania dziecka, rozbudza i poszerza a także 
profiluje i kształtuje indywidualne zainteresowania poznawcze 
dzieci oraz specjalne uzdolnienia, potrafi przygotować dzieci 
do sprawnego, zgodnego z ich potrzebami oraz możliwościami 
funkcjonowania edukacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem 
mocnych stron dziecka, potrafi wyposażyć dzieci w indywidualne 
strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych, potrafi analizować 
różne sytuacje edukacyjne i pozaedukacyjne i na tej podstawie 
projektować rozwiązania służące dobremu funkcjonowaniu dzieci 
i uzyskiwaniu przez nie satysfakcji poznawczej, zna i umiejętnie 
stosuje metody pracy zarówno z dziećmi zaburzonymi w rozwoju, jak 
i wybitnie zdolnymi, przestrzega zasad etyki zawodowej nauczyciela, 
posługuje się przepisami prawa oświatowego i interpretuje je zawsze 
na korzyść dziecka, wykorzystuje nowoczesne technologie jako 
źródło poszerzania wiedzy własnej i dzieci oraz jako środek służący 
profilaktyce i terapii pedagogicznej, rozwija i doskonali własne 
kompetencje zawodowe w zakresie diagnozy i wspierania rozwoju 
dzieci.
Treści programowe zgromadzono w dwojakiego rodzaju modułach, 
których obszerna charakterystyka znajduje się w dalszych punktach 
programu studiów.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty 

Podanie o przyjęcie na studia, życiorys, kwestionariusz osobowy, 
1 zdjęcie, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności, 
kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich.
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Termin składania 
dokumentów Wrzesień 2015 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r. 

Limit miejsc 25

Sylwetka kandydata 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 
studia magisterskie o profilu ogólnopedagogicznym, z zakresu 
pedagogiki małego dziecka, pedagogiki przedszkolnej, 
wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (różne specjalności), 
psychologii lub kierunków pokrewnych.

Opis rekrutacji Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie oceny złożonych 
dokumentów. 

Dodatkowe informacje http://www.pedagog.uw.edu.pl/podyplomowe/ 

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Wczesnego Nauczania Języka 
Angielskiego

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Pedagogiczny

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. UW dr hab. Małgorzata Karwowska-Struczyk

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa, pokój 223
tel. 0 22 55 30 858
e-mail: kpawlowska@pedagog.uw.edu.pl 

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Niedziele zjazdowe 9.00-12.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5 100 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (350 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Historia i kultura USA, Historia i kultura Wielkiej Brytanii, Psychologia 
języka, Lektorat z j. angielskiego, Wybrane techniki pracy z małymi 
dziećmi, Metodyka j. angielskiego, Fonetyka praktyczna, Angielska 
literatura dziecięca, Nowoczesne technologie w nauczaniu 
j. angielskiego, CLIL. 
Wśród wykładowców są doświadczeni badacze problematyki 
i nauczyciele akademiccy oraz praktycy, autorzy podręczników 
i pomocy dydaktycznych.
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Sposób zaliczania 
przedmiotów Zaliczenia na ocenę

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia umożliwiają absolwentom kierunków pedagogicznych 
(zwłaszcza po pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej) 
nauczającym języka angielskiego małych dzieci, doskonalenie 
wiedzy teoretycznej i umiejętności metodycznych. Zapewniamy 
wysoką jakość nauczania, osiągnięcie wysokich standardów 
kształcenia w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym i znajomość języka na poziomie 
C1 (CAE).

Sylwetka absolwenta

Absolwenci nabywają umiejętności nauczania języka angielskiego 
w przedszkolu i na I etapie edukacji, biegłą znajomość języka 
angielskiego (poziom C1), rzetelną wiedzę z zakresu metodyki 
nauczania języka angielskiego i metodyki nauczania małych dzieci, 
znajomości technik pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym, planowania, analizy i oceniania postępów 
w zakresie umiejętności przyswajania języka obcego, wiedzy 
o kulturze, historii i tradycji anglo-amerykańskiej.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu studiów potwierdzający przygotowanie 
pedagogiczne (uprawniający do pracy z dziećmi w przedszkolu 
lub w klasach I-III szkoły podstawowej, kwestionariusz osobowy, 
1. zdjęcie, podanie o przyjęcie na studia, dokument stwierdzający 
znajomość języka angielskiego na poziomie FCE, B2 lub wyższym.
Uwaga: W przypadku braku dokumentu potwierdzającego 
znajomość języka angielskiego przewiduje się wewnętrzny odpłatny 
egzamin sprawdzający poziom jego znajomości. 

Termin składania 
dokumentów Od 1 sierpnia do 16 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 25

Sylwetka kandydata

Absolwenci pedagogicznych studiów I lub II stopnia lub studiów 
podyplomowych posiadający przygotowanie pedagogiczne 
(do pracy z dziećmi w przedszkolu lub na pierwszym etapie edukacji) 
i znajomość języka angielskiego (poziom B2, FCE) lub absolwenci 
innych specjalności pedagogicznych z wymaganą znajomością 
języka na poziomie C1(CEA).

Opis rekrutacji
Analiza złożonych dokumentów. Egzamin - w przypadku braku 
dokumentu stwierdzającego znajomość języka angielskiego 
na wymaganym poziomie. 

Dodatkowe informacje
Studia spełniają wszystkie aktualne wymagania Ministerstwa Edukacji 
Narodowej.
http://www.pedagog.uw.edu.pl/podyplomowe
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Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Wychowania Seksualnego 

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Pedagogiczny 

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu 

ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa, pokój 116
tel. 0 22 62 83 466, 0 22 55 30 821 

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Wtorki 16.30-17.30 oraz w soboty zjazdowe 

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry 

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, co 2 tygodnie 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 650 PLN 

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych 

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców) 

Program studiów (350 godzin) obejmuje następujące moduły: 
Podstawy wychowania do życia w rodzinie, Zagadnienia 
biomedyczne, Zagadnienia seksuologiczne, Zagadnienia 
psychologiczno-pedagogiczne i socjologiczne, Metodyka i dydaktyka 
przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. 
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Maria Beisert, 
prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. dr hab. med. Andrzej 
Jaczewski, prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz, 
prof. dr hab. Irmina Mięsowicz, prof. dr hab. Monika Płatek, 
prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska, dr hab. Danuta Duch, 
dr hab. Magdalena Środa, dr n. med. Wiesław Czernikiewicz, 
dr Alicja Długołęcka, dr n. med. Stanisław Dulko, dr Marek Jasiński, 
dr Krystyna Komosińska, dr Anna Kowalewska, dr Aleksandra 
Piotrowska, dr n. med. Maria Pułtorak, dr n. med. Dorota 
Rogowska-Szadkowska, ojciec Mirosław Pilśniak.

Sposób zaliczania 
przedmiotów 

Obecność obowiązkowa. Zaliczenie wszystkich Modułów i zdobycie 
60 punktów ECTS.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Głównym celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy 
z zakresu edukacji seksualnej i przygotowania do życia w rodzinie 
oraz nadanie uprawnień do realizacji przedmiotu „Wychowanie 
do życia w rodzinie” na różnych poziomach kształcenia. Brak 
odpowiedniego przygotowania większości wychowawców w tej 
dziedzinie w aspekcie wiedzy, swobody psychologicznej i metod 
powoduje, że zagadnienia seksualności przedstawiane są bądź jako 
coś wstydliwego i zakazanego, o czym się nie mówi, bądź przeciwnie 
– pod obłudnym hasłem „nieograniczonej wolności”, co rodzi brak 
właściwej odpowiedzialności u niedoświadczonej i nieprzygotowanej 
młodzieży. 
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Specyfika kształcenia podyplomowego z zakresu wychowania 
seksualnego pozwoli na korelacje treści wiedzy z różnych dyscyplin 
wiedzy: antropologii, etyki, psychologii, pedagogiki, socjologii, 
biologii, seksuologii oraz umożliwi zdobycie umiejętności 
metodycznych do prowadzenia zajęć z zakresu seksualności 
człowieka i przygotowania do życia w rodzinie metodami 
interakcyjnymi. Organizacja zajęć, staranny dobór fachowej kadry 
do realizacji treści pozwoli na bardzo dobre przygotowanie słuchaczy 
studiów do prowadzenia zajęć.

Sylwetka absolwenta

Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia zajęć i pracy 
wychowawczej w zakresie integralnego ujęcia ludzkiej płciowości, 
pomocy młodym ludziom w rozumieniu dojrzałości psycho-
seksualnej, kształtowania postaw prorodzinnych, podejmowania 
odpowiedzialnych decyzji dotyczących małżeństwa i rodziny, 
dojrzałego funkcjonowania w życiu rodzinnym, samodzielnego 
i pozytywnego działania w życiu społecznym zawodowym. Będzie 
także przygotowany w zakresie metodyki edukacji seksualnej 
obejmującej: realizację treści programowych przedmiotu 
„Wychowanie do życia w rodzinie” na wszystkich poziomach 
kształcenia, poznanie metod aktywizujących w przekazie treści 
edukacji seksualnej, np. warsztat: Jak rozmawiać o życiu 
seksualnym?, opanowanie efektywnej pracy wychowawczej 
w zakresie wiedzy o zdrowiu reprodukcyjnym i seksualnym, poznanie 
własnych indywidualnych umiejętności dotyczących przekazu wiedzy 
o seksualności człowieka. Nauczyciele otrzymują kwalifikacje 
do prowadzenia przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Inne 
osoby dokształcają się w tej dziedzinie jako wychowawcy, pracownicy 
poradni, pedagodzy szkolni, itd.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty 

Podanie o przyjęcie na studia, życiorys, kwestionariusz osobowy, 
1 zdjęcie, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności 
za studia kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych 
magisterskich.

Termin składania 
dokumentów Do 30 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Listopad 2015 r.

Limit miejsc 40

Sylwetka kandydata O przyjęcie na studia mogą ubiegać się wszyscy absolwenci studiów 
wyższych: licencjackich i magisterskich. 

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej 
lub analiza dokumentów zgłoszeniowych. 

Dodatkowe informacje http://www.pedagog.uw.edu.pl/podyplomowe/ 

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe - Andragogika

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Pedagogiczny
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Kierownik studiów 
podyplomowych dr Krzysztof Pierścieniak

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa, pokój 117
tel. 0 22 55 30 811

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Od poniedziałku do piątku 9.00-16.00 oraz w ustalone dni zjazdów 

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy sobotnio-niedzielne co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3 600 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (270 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje 
następujące moduły kierunkowe: Moduł I - Idee edukacji ustawicznej 
i jej współczesne postaci, Historia idei edukacji ustawicznej, 
Współczesne systemy edukacji dorosłych, Prawne i organizacyjne 
uwarunkowania kształcenia ogólnego i doskonalenia zawodowego 
dorosłych, Moduł II - Człowiek dorosły i uwarunkowania jego 
rozwoju, Rozwój człowieka dorosłego, Specyfika aktywności 
edukacyjnej dorosłych w różnym wieku, Biograficzne konteksty 
aktywności dorosłych, Techniki rozwoju osobowego - coaching 
życiowy, Moduł III - Teoretyczne podstawy kształcenia dorosłych, 
Wybrane koncepcje nauczania i uczenia się dorosłych, Modele 
podejmowania aktywności edukacyjnej przez dorosłych, Metodyka 
prowadzenia szkoleń z dorosłymi, Moduł IV - Przestrzenie 
nieformalnego uczenia się dorosłych, Kulturowe i środowiskowe 
uwarunkowania uczenia się dorosłych, Miejsca i nie-miejsca uczenia 
się dorosłych, Zasady projektowania nieformalnych przedsięwzięć 
edukacyjnych, Metody i techniki identyfikacji i analizy potrzeb 
szkoleniowych, Metody i techniki aranżacji przestrzeni edukacyjnej, 
Metody i techniki animacji kulturalnej dorosłych.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Józef Półturzycki, 
prof. UW dr hab. Krystyna Pankowska, dr hab. Ewa M. Skibińska, 
dr Krzysztof Pierścieniak.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Samodzielnie przygotowane „Andragogiczne Portfolio”© 
zawierające: materiały zgromadzone podczas zajęć (notatki 
z zajęć, rozwiązania wykonywanych ćwiczeń, testów, zadań) oraz 
samodzielnych poszukiwań (wnioski, komentarze dotyczące czytanej 
literatury, projekty rozwiązań wybranych problemów).
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Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest rozwój kompetencji andragogicznych 
specjalistów do spraw organizowania, kierowania i prowadzenia 
różnych form i przedsięwzięć edukacyjnych, dedykowanych 
ludziom dorosłym. Studia, w szczególności przeznaczone są dla 
osób, które ze względu na zajmowane stanowisko i w związku 
z wykonywaniem zadań zawodowych chcą pogłębić swoją wiedzę 
o naturze i uwarunkowaniach aktywności edukacyjnej dorosłych, 
pragną poznać najnowsze teorie i modele wyjaśniające specyfikę 
określonych rodzajów, metod i form uczenia się dorosłych oraz 
wszelkich uwarunkowań, w tym organizacyjnych i formalno-
prawnych związanych z procesem całożyciowego uczenia się 
dorosłych w różnych obszarach ich aktywności. Studia, poprzez 
swoją formułę stwarzają także szansę na wymianę doświadczeń, 
zarówno między samymi uczestnikami, jak też między uczestnikami 
a autorytetami naukowymi. 

Sylwetka absolwenta 

Absolwent Studiów Podyplomowych - Andragogika posiada 
naukową wiedzę na temat: rozwiązań obowiązujących w edukacji 
dorosłych w relacji do idei kształcenia ustawicznego oraz 
idei całożyciowego uczenia się, zna specyfikę różnych stylów 
uczenia się człowieka dorosłego, współczesne modele i teorie 
kształcenia dorosłych oraz ich praktyczne implikacje, rozumie 
zasady przygotowania i realizacji różnych form przedsięwzięć 
edukacyjnych dedykowanych dorosłym, oraz mechanizmy 
edukacyjnego funkcjonowania człowieka w relacjach do innych 
ludzi, uwarunkowań kulturowych i środowiskowych, zna rynek usług 
edukacyjnych w Polsce (stan aktualny i tendencje rozwojowe, w tym 
uwzględniające perspektywę europejską).
Ponadto absolwent studiów podyplomowych potrafi: przygotować 
audyt potrzeb edukacyjnych grupy społecznej lub pojedynczego 
podmiotu z określonego obszaru rynku, poziomu instytucji, czy 
środowiska społecznego/kulturowego, przygotować projekt 
przedsięwzięcia edukacyjnego, adekwatnego do informacji 
pozyskanych z audytów, raportów, czy diagnoz a także sformułować 
cele projektowanych zamierzeń, ocenić adekwatność; projektów 
społecznych, ofert edukacyjnych, usług szkoleniowych, etc. 
w zakresie ich; naukowej rzetelności, kompletności, trafności, 
spójności w stosunku do oczekiwanych treści, metod, form, 
czy środków dydaktycznych oraz przygotować narzędzia 
do monitorowania i ewaluacji przedsięwzięć edukacyjnych. 
Absolwent studiów podyplomowych: prezentuje postawę 
szacunku wobec uczestników (stron, podmiotów) edukacji, 
docenia wagę rzetelnego przygotowania i prowadzenia zajęć 
dostosowanych do możliwości i potrzeb edukacyjnych dorosłych 
w różnym wieku, z różnym kapitałem kulturowym, pochodzących 
z różnych środowisk, prezentuje postawę odpowiedzialności za 
podejmowane i realizowane procesy związane z przygotowaniem, 
przeprowadzeniem i ewaluacją podjętych inicjatyw edukacyjnych 
dedykowanych dorosłym, szanuje prawo uczestników 
zaangażowanych w określone inicjatywy edukacyjne do własnej 
oceny i wyrażania opinii. 

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Dyplom (odpis) ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia, 
kwestionariusz aplikacyjny kandydata na Studia Podyplomowe - 
Andragogika, wniesienie opłaty za studia w ustalonej wysokości 
(wydruk wykonanego przelewu lub kserokopia dowodu wpłaty.
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Termin składania 
dokumentów Październik 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 20 

Sylwetka kandydata

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 
studia licencjackie lub magisterskie, mają doświadczenie 
w organizowaniu, kierowaniu lub/i prowadzeniu różnych 
przedsięwzięć edukacyjnych dedykowanych dorosłym oraz chcą 
poszerzyć swoją wiedzę z tego obszaru, a także wymienić się 
doświadczeniami zawodowymi.

Opis rekrutacji Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie oceny złożonych 
dokumentów.

Dodatkowe informacje http://www.pedagog.uw.edu.pl/podyplomowe/

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Edukacja Medialna

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Pedagogiczny

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Elżbieta Kukuła 

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa, pokój 111 
tel. 0 22 55 30 822
e-mail: e.sobczak@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Wtorki 16.10-17.00 oraz niektóre soboty

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, średnio 1-2 razy w miesiącu 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 500 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (60 punktów. ECTS) obejmuje 18 przedmiotów 
w tym: wykłady (65 godzin), ćwiczenia (130 godzin), warsztaty 
(205 godzin). 
Zajęcia trwają trzy semestry (400 godzin) i są podzielone na trzy 
bloki: BLOK I: Podstawy wiedzy z zakresu kultury współczesnej, 
mediów tradycyjnych i nowoczesnych. Wykłady. 
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BLOK II: Specyfika i uwarunkowania mediów i technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w procesie wychowania i edukacji. 
Wykłady i ćwiczenia. BLOK III: Praktyczne rozwiązania wykorzystania 
mediów i internetu w procesie edukacji. Warsztaty.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Janusz Gajda, 
prof. dr hab. Krystyna Pankowska, prof. dr hab. Anna Zielińska, 
dr Elżbieta Kukuła, dr Marta Leszczyńska, dr Maciej Słomczyński.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Formy zaliczenia:
-  zaliczenie na koniec semestru na podstawie obecności i aktywności 
na zajęciach,

-  zaliczenie w formie oceny na podstawie wykonanych na zajęciach 
prac i projektów,

-  egzamin końcowy w formie rozmowy o przygotowanych projektach 
lekcji z różnych przedmiotów. 

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia przeznaczone są dla wszystkich nauczycieli. Studia mają 
charakter kwalifikacyjny, absolwenci uzyskują nową przyszłościową 
specjalność pedagoga medialnego (według Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r., 
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności poz. 235108) oraz certyfikat 
e-nauczyciel. Słuchacze otrzymują wiedzę o problemach jakie rodzą 
się na styku kultura współczesna, media - dziecko, młody człowiek 
i sposobach przeciwdziałania im. Absolwenci uzyskują wiedzę 
i umiejętności przygotowujące do realizacji projektu Ministerstwa 
Edukacji Narodowej „Cyfrowa Szkoła” rozszerzające przygotowanie 
w module trzecim - dydaktycznym nauczanego przedmiotu 
o wiedzę i umiejętności z zakresu TIK (technologii informacyjno-
komunikacyjnych) i wykorzystania mediów w edukacji (według 
Rozporządzenia MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r.).

Sylwetka absolwenta 

Absolwent jest w pełni przygotowany do realizacji programu 
„cyfrowa szkoła”, w szczególności: 
-  umie wykorzystać najnowsze media audiowizualne i techniki 
komputerowe, oraz zasoby internetu dla wzbogacenia 
i uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego z danego przedmiotu,

-  zapobiegać negatywnym skutkom zagrożeń w mediach i internecie,
-  umie tworzyć i wykorzystywać w pracy dydaktycznej rozbudowane 
archiwa cyfrowe złożone ze zdygitalizowanych materiałów,

-  prawidłowo oceniać zjawiska pojawiające się w mediach i w sieci 
internetowej,

-  umie stosować się do prawa autorskiego i wymagać tego 
od swoich uczniów,

-  umie przygotować i poprowadzić zdalne zajęcia na platformie 
multimedialnej Moodle. 

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, życiorys, kwestionariusz osobowy (druk 
do pobrania w sekretariacie i na stronie internetowej www.pedagog.
uw.pl/podyplomowe/ (PDF)), 1 zdjęcie, oryginał i kserokopia 
dyplomu ukończenia studiów magisterskich. 

Termin składania 
dokumentów Od 1 czerwca do 30 września 2015 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Połowa października 2015 r.

Limit miejsc 25
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Sylwetka kandydata Kandydat na studia powinien mieć ukończone studia wyższe 
magisterskie.

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 

Dodatkowe informacje http://www.pedagog.uw.edu.pl/podyplomowe/

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Pedagogika dla Nauczycieli bez 
Przygotowania Pedagogicznego 

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Pedagogiczny

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. UW dr hab. Anna Zielińska

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa, pokój 310 
tel. 0 22 55 308 65 

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Środy i piątki 17.00-19.00 

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry 

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Wieczorowy, zajęcia odbywają się w środy i piątki 17.00-20.00 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5 400 PLN 

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy 

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (395 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów 
oraz 150 godzin praktyk, 61 punktów ECTS) obejmuje następujące 
przedmioty: Psychologia dla nauczycieli, Problemy społeczno-
wychowawcze różnych grup dzieci i młodzieży a przemiany kultury, 
kultura młodzieżowa, Trening wychowawczy, Wybrane elementy 
prawa dla nauczycieli, Szkoła, oświata i polityka edukacyjna, 
Podstawy dydaktyki, kultura szkoły, Ocenianie w szkole, Technologia 
informacyjna, Dydaktyki przedmiotu i dydaktyki obszaru 
przedmiotowego, Praktyki pedagogiczne. 
Wśród wykładowców są: prof. UW dr hab. Roman Dolata, 
prof. UW dr hab. Anna Zielińska, dr Anna Frindt-Bajson, 
dr Aleksandra Piotrowska, dr Marek Piotrowski, dr Piotr Zańko, 
mgr Łukasz Ługowski, mgr Monika Werwicka.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Zaliczeniowe prace pisemne z przedmiotów: Szkoła, oświata 
i polityka edukacyjna, Trening wychowawczy, Ocenianie w szkole, 
Kultura szkoły, Dydaktyka wybranego przedmiotu. Zaliczenie innych 
przedmiotów na podstawie obecności słuchaczy i aktywności 
na zajęciach. Zajęcia prowadzone w szkołach na podstawie 
samodzielnie skonstruowanych programów, praca dyplomowa 
prezentująca wyniki własnych badań i analiz. 
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Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest zaznajomienie kandydatów na nauczycieli 
z podstawami teorii kształcenia w instytucjach edukacyjnych, 
praktyką funkcjonowania tych instytucji oraz podstawowymi 
metodami budowania warsztatu nauczyciela.

Sylwetka absolwenta 

Nauczyciel przygotowany do rozpoczęcia pracy w szkole, zdolny 
do realizacji zadań w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki, 
który potrafi pogłębiać i poszerzać swoje kwalifikacje korzystając 
z badań naukowych, własnych doświadczeń, we współpracy z innymi 
nauczycielami, przestrzegający zasad etyki zawodowej, otwarty, 
refleksyjny i odpowiedzialny za podejmowane działania. Potrafiący 
współpracować w zespole, z rodzicami uczniów i społecznością 
lokalną.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika studiów 
podyplomowych, życiorys, kopia dowodu osobistego, odpis dyplomu 
ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kopia odpisu 
(w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu także skrócony 
akt małżeństwa lub odpis prawomocnej decyzji o zmianie nazwiska), 
kwestionariusz osobowy z 1 zdjęciem (druk do pobrania w pokoju 
310 lub na stronie www.pedagog.uw.edu.pl).

Termin składania 
dokumentów

Od 13 maja do 18 września 2015 r.
Osobiście: od 13 maja do 17 lipca 2015 r. i od 9 do 18 września 
2015 r. 
Pocztą: od 13 maja do 18 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 40-50 

Sylwetka kandydata

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia 
pragnących uzyskać przygotowanie pedagogiczne do pracy 
w szkołach podstawowych oraz absolwentów studiów magisterskich 
którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje pedagogiczne potrzebne 
do wykonywania zawodu nauczyciela.

Opis rekrutacji Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie złożonych 
dokumentów.

Dodatkowe informacje 
Studia spełniają wszystkie aktualne wymagania Ministerstwa Edukacji 
Narodowej.
http://www.pedagog.uw.edu.pl/podyplomowe/

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe „Sztuka” (Plastyka) 

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Pedagogiczny

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Elżbieta Kukuła 

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa, pokój 111 
tel. 0 22 55 30 822
e-mail: e.sobczak@uw.edu.pl
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Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Wtorki 16.10-17.00 oraz niektóre soboty

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, średnio 1-2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 800 PLN (1600 PLN za jeden semestr)

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych 

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów obejmuje (450 godzin, 64 punktów ECTS) wykłady, 
ćwiczenia i warsztaty twórcze i składa się z 2 bloków: merytorycznego 
i metodycznego. 
Blok merytoryczny obejmuje następujące przedmioty: Wiedzę 
z historii sztuki i ogólnej wiedzy o sztuce (zajęcia z historii sztuki 
realizowane są we współpracy z Muzeum Narodowym w salach 
Muzeum) oraz zajęcia warsztatowe z: rysunku, malarstwa, grafiki 
(w tym grafiki komputerowej na tabletach graficznych), rzeźby, 
technik informatycznych w nauczaniu plastyki. 
Blok metodyczny oprócz zajęć z metodyki nauczania plastyki 
obejmuje wykłady i ćwiczenia z projektowania zajęć plastycznych 
i zintegrowanych oraz wiedzę z zakresu psychologii zainteresowań 
i twórczości. 
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Henryk Depta, 
prof. dr hab. Krystyna Pankowska, dr Elżbieta Kukuła, dr Marta 
Leszczyńska oraz artyści plastycy - metodycy: mgr Adam Malinowski, 
mgr Iwona Walczyna-Drygalska.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Zaliczenie i zaliczenie na ocenę na podstawie wykonanych zadań 
i prac z głównych przedmiotów metodycznych. 

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia przeznaczone są dla nauczycieli drugiego przedmiotu. 
Słuchacze otrzymują wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności 
niezbędne do prowadzenia lekcji plastyki oraz innych form 
aktywności plastycznej. 

Sylwetka absolwenta 

Absolwent posiada niezbędną wiedzę ogólną: z zakresu estetyki, 
historii sztuki, psychologii twórczości, o stadiach rozwojowych 
dziecka. 
Zna podstawowe techniki rysunku, malarstwa, grafiki, (grafiki 
komputerowej) oraz form przestrzennych i ceramiki.
Wie jakie trudności musi pokonać uczeń wykonując określone prace. 
Ma wystarczającą wiedzę i umiejętności do realizacji podstawy 
programowej plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum. 
Absolwenci otrzymują uprawnienia do nauczania plastyki w szkole 
podstawowej i gimnazjum.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, życiorys, kwestionariusz osobowy (druk 
do pobrania w sekretariacie i na stronie internetowej www.pedagog.
uw.pl/podyplomowe/ (PDF)), 1 zdjęcie, oryginał i kserokopia 
dyplomu ukończenia studiów magisterskich. 
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Termin składania 
dokumentów Od 1 czerwca do 30 września 2015 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Połowa października 2015 r.

Limit miejsc 25

Sylwetka kandydata Kandydat powinien mieć ukończone studia wyższe magisterskie.

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 

Dodatkowe informacje http://www.pedagog.uw.edu.pl/podyplomowe/

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Trener-Andragog

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Pedagogiczny

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Anna Marianowska

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa, pokój 116
tel. 0 22 55 30 821

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Wtorki 16.30-17.30 oraz soboty zjazdowe

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy weekendowe (sobota-niedziela) co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5 350 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów obejmuje następujące moduły: Moduł I - Podstawy 
wiedzy i umiejętności andragoga, Moduł II - Rozwój osobisty trenera-
andragoga, Moduł III - Praktyka pracy trenerskiej.
Zajęcia będą prowadzone przez kadrę naukowo-dydaktyczną 
- pracowników Katedry Edukacji Ustawicznej i Andragogiki 
Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, a także 
przez doświadczonych psychologów - Trenerów i Superwizorów 
rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. 

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Zaliczenia cząstkowe w ramach modułów - projekty narzędzi, 
scenariusze warsztatów i/lub szkoleń, testy wiedzy.
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Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie studentów 
w zakresie pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi. Podczas zajęć 
uczestnicy będą mieli możliwość opanowania profesjonalnego 
warsztatu trenerskiego, zdobycia wiedzy i umiejętności z obszaru 
andragogiki ułatwiających pracę z ludźmi dorosłymi, w tym lepszego 
poznania siebie i zrozumienia specyfiki uczenia się i rozwoju 
w poszczególnych okresach życia ludzi dorosłych.
Studia mają charakter doskonalący i przeznaczone są dla osób, 
które ze względu na swoją pracę zawodową zajmują się edukacją 
osób dorosłych (trenerów wewnętrznych i zewnętrznych), dla 
menadżerów i specjalistów zajmujących się szkoleniami i rozwojem 
pracowników, jak również dla osób, które w przyszłości chciałyby 
wykonywać zawód trenera-szkoleniowca. 
Studia będą się odbywały w systemie weekendowym (soboty 
i niedziele). Wyjątek stanowi 40. godzinny, obowiązkowy trening 
interpersonalny, który będzie się odbywał w trakcie czterodniowego 
zjazdu (czwartek, piątek sobota, niedziela). Program studiów 
obejmuje 244 godziny dydaktyczne. 

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów posiada specjalistyczne przygotowanie 
do prowadzenia szkoleń i warsztatów z ludźmi dorosłymi, które 
obejmuje znajomość specyfiki rozwoju i uczenia się dorosłych oraz 
umiejętność wykorzystywania efektywnych metod, technik i narzędzi 
służących zarówno projektowaniu, realizacji, jak i ewaluacji 
prowadzonych działań edukacyjnych. Program studiów składa się 
z trzech modułów, w ramach których absolwent zdobędzie wiedzę 
i umiejętności z zakresu andragogiki, pracy trenerskiej, a także 
uzyska niezbędne kompetencje służące własnemu rozwojowi 
oraz umożliwiające kształtowanie rozwoju innych. W programie 
studiów szczególny nacisk został położony na zagadnienia 
dotyczące uczenia się dorosłych w różnym wieku, intensyfikowania 
procesów poznawczych ukierunkowanych na efektywne uczenie się 
jednostek i grup w różnych fazach rozwoju, wystąpień publicznych, 
funkcjonowania człowieka dorosłego na różnych etapach 
życia, coachingu zespołowego, kierowania rozwojem własnego 
potencjału, umiejętności osobistych trenera w tym kompetencji 
komunikacyjnych i logistycznych. 

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, życiorys, kwestionariusz osobowy, 
1 zdjęcie, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności 
za studia kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych 
licencjackich lub magisterskich

Termin składania 
dokumentów Wrzesień 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 25 

Sylwetka kandydata Kandydat powinien mieć ukończone studia wyższe (licencjat 
lub magisterium).

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.pedagog.uw.edu.pl/podyplomowe/
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Wychowanie Przedszkolne Metodą 
Marii Montessori

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Pedagogiczny

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Elżbieta Widota

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa, pokój 116 
tel. 0 22 55 30 821

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Wtorki 16.30-17.30 oraz soboty zjazdowe

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 500 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy 

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów obejmuje trzy moduły: I moduł: Psychologiczno-
pedagogiczne podstawy wychowania (zagadnienia z pedagogiki 
i psychologii, dobrane zgodnie z potrzebami realizacji zajęć metodą 
Marii Montessori), II moduł: Pedagogika Marii Montessori (cele 
i teoretyczne założenia sytemu wychowania stworzonego przez Marię 
Montessori, III moduł: Metodyka pracy wg założeń pedagogiki 
Marii Montessori - praktyka pedagogiczna (zakres umiejętności 
metodycznych koniecznych do realizacji metody Marii Montessori 
oraz kształtowanie umiejętności rozwijania indywidualnych cech 
osobowości dziecka metodą Marii Montessori).
Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych 
zatrudnionych na Wydziałe Pedagogicznym oraz przez praktyków 
ze Stowarzyszenia Montessori bez Granic.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Efekty kształcenia każdego modułu będą sprawdzane na podstawie 
eseju, rozprawki, zaliczenia testu lub zaprojektowania narzędzia 
do zapisu wyników obserwacji, scenariusza lekcji itp. 

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Maria Montessori wymagała od przyszłych nauczycieli zarówno 
oddziaływania osobistego, jak również wysokiego poziomu 
wiedzy ogólnej, praktycznych umiejętności w zakresie nauczania 
i wychowania oraz gotowości do naukowego doskonalenia 
się. Program kształcenia Podyplomowych Studiów w zakresie 
Wychowania Przedszkolnego Metodą Marii Montessori został tak 
skonstruowany, aby spełnić te wymagania. Zajęcia prowadzone 
będą nie tylko przez pracowników Wydziału Pedagogicznego 
Uniwersytetu Warszawskiego, ale także przez praktyków i metodyków, 
pracujących na co dzień według metody Marii Montessori. Daje 
to gwarancję rzetelnego przygotowania teoretycznego i praktycznego 
absolwentów Studiów Podyplomowych.
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Sylwetka absolwenta 

Ma zintegrowaną wiedzę na temat procesów pedagogicznych 
(kształcenia i wychowania) oraz zna prawidłowości przebiegu 
i uwarunkowania efektywności procesu kształcenia, Ma ogólną 
wiedzę o środowiskach wychowania i nauczania (rodzina, 
przedszkole), ich wzajemnych relacjach oraz zasadach komunikacji 
i współpracy, Ma uporządkowaną wiedzę na temat filozoficznych 
podstaw wychowania, w tym zasad i norm etycznych, Ma 
podstawową wiedzę na temat rozwoju, budowy i funkcji organizmu 
człowieka w cyklu życia, w aspekcie biologicznym, psychologicznym, 
seksualnym, społecznym, Ma uporządkowaną wiedzę na temat 
wychowania i nauczania dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie 
z zasadami pedagogiki Marii Montessori, Poddaje krytycznej analizie 
koncepcje różnych systemów dydaktycznych, szkół alternatywnych 
i metod kształcenia w różnych systemach, Potrafi wykorzystywać 
wiedzę z dydaktyki ogólnej, metodyki kształcenia i wychowania dzieci 
w wieku przedszkolnym w doskonaleniu umiejętności, realizowanych 
metodą Marii Montessori, Potrafi prawidłowo dobrać strategię, 
formy, środki i metody kształcenia oraz wykorzystać warunki i środki 
do realizacji zadań i celów zgodnych z zasadami pedagogiki 
Marii Montessori, Projektuje wieloetapowe działania w zakresie 
wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym zgodnie 
z założeniami psychologii rozwojowej, Wykorzystuje metodykę 
pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, zgodną z pedagogiką 
Marii Montessori, Potrafi konstruować plany dydaktyczno-
wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z metodą 
Montessori, Potrafi konstruować plany wsparcia rozwoju dziecka 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i plany stymulacji rozwoju 
z wykorzystaniem właściwych metod kształcenia i odpowiednich 
pomocy dydaktycznych, zgodnych z pedagogiką Montessori, 
Potrafi prezentować własne pomysły w zakresie realizacji zajęć 
i rozwiązywania trudnych sytuacji dydaktyczno-wychowawczych, 
Potrafi organizować pracę grupową, Przyjmuje odpowiedzialność 
za efekty swojej pracy, Jest zdolny do porozumiewania się ze 
specjalistami w zakresie pedagogiki Marii Montessori oraz 
osobami, które nie są znawcami tej koncepcji pedagogicznej, 
Uznaje konieczność samokształcenia z zakresu dydaktyki ogólnej, 
psychologii rozwojowej i wychowania przedszkolnego, w tym 
wychowania i nauczania metodą Marii Montessori, Odpowiedzialnie 
planuje i wykonuje swoją pracę zawodową, zgodnie z normami 
społecznymi, etycznymi i kulturowymi, Dokonuje ewaluacji 
własnych działań dydaktyczno-wychowawczych oraz projektuje 
samokształcenie.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów 
wyższych licencjackich i magisterskich. Studia przeznaczone 
są w szczególności dla osób posiadających wykształcenie 
pedagogiczne. Dokumenty: podanie o przyjęcie na studia, życiorys 
(CV), kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (z pieczątką 
stwierdzającą zgodność z oryginałem), zobowiązanie do ponoszenia 
kosztów odpłatności za studia, kwestionariusz osobowy, dwa zdjęcia.

Termin składania 
dokumentów Do 30 stycznia 2016 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Luty 2016 r.
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Limit miejsc 25

Sylwetka kandydata

Studia są adresowane do nauczycieli i wychowawców przedszkoli 
o wykształceniu na poziomie minimum licencjatu oraz do osób 
przygotowujących się do zawodu nauczyciela. Z założenia studia 
mają charakter doskonalący, rozszerzający kwalifikacje zawodowe 
o kompetencje w zakresie stosowania metody Marii Montessori. 

Opis rekrutacji Złożenie dokumentów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

Dodatkowe informacje http://www.pedagog.uw.edu.pl 
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Internetowe Studia Podyplomowe „Polszczyzna 
w administracji i biznesie” 

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Polonistyki

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Iwona Burkacka

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel./faks 0 22 55 21 021

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Od poniedziałku do piątku 10.00-15.00 

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry 

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zajęcia internetowe, 3 zjazdy w trybie zaocznym

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

3 500 PLN (opata jednorazowa) 
4 000 PLN (opłata w 2 ratach) 

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy 

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (150 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Norma językowa i błąd językowy, Ortografia, Interpunkcja, Budowa 
zdania, Odmiana i składnia liczebników, Kultura żywego słowa, 
Strategie grzeczności w komunikacji publicznej, Wstęp do retoryki 
i erystyki.
Wśród wykładowców są: prof. dr. hab. Mirosław Bańko, 
prof. UW dr hab. Marek Łaziński, prof. UW dr hab. Dorota 
Zdunkiewicz-Jedynak, dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, 
dr hab. Magdalena Zawisławska. 

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Zaliczenia internetowe, jedno zaliczenie stacjonarne, jeden 
końcowy egzamin dyplomowy, składający się z części teoretycznej 
i praktycznej.
Egzamin dyplomowy: 
a) Część teoretyczna: pytania ogólne z zakresu wszystkich zajęć 
obowiązkowych I semestru i jednego wybranego przedmiotu 
z II semestru. 
b) Część praktyczna: praca z tekstem.
c) Ocena na dyplomie: w 50% średnia ocen z zaliczeń w trakcie 
studiów, w 50% średnia z ocen zdobytych na egzaminie końcowym.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia Podyplomowe „Polszczyzna w administracji i biznesie” 
są adresowane do pracowników administracji państwowej 
i samorządowej oraz kierowników różnych szczebli w firmach 
i przedsiębiorstwach. W pewnym stopniu stanowią odpowiedź 
na kampanię społeczną „Język urzędowy przyjazny obywatelom”, 
której inicjatorami są Rzecznik Praw Obywatelskich, Wojewoda 
Mazowiecki oraz Rada Języka Polskiego. Uczelnie w Polsce nie mają 
specjalistycznej oferty studiów podyplomowych dla osób pracujących 
w administracji czy biznesie, studia PAB uzupełniają tę lukę. 
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Głównym założeniem programu jest przybliżenie słuchaczom 
podstaw językoznawstwa normatywnego w jasny i przystępny sposób, 
nauczenie redakcji tekstów tak, aby były zrozumiałe dla różnych 
typów odbiorców, a także przekazanie informacji z zakresu szeroko 
rozumianej komunikacji (w tym niewerbalnej), retoryki i erystyki oraz 
grzeczności językowej.
Cele i zadania: 
Zaznajomienie słuchaczy z podstawami językoznawstwa 
normatywnego, socjolingwistyki i komunikacji,
Przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego, skutecznego, 
sprawnego, zrozumiałego i uprzejmego komunikowania się 
w mowie i w piśmie z różnymi typami odbiorców,
Nauczenie uczestników podstaw redakcji tekstów użytkowych, zasad 
przygotowania i poprowadzenia dobrej prezentacji multimedialnej 
oraz sztuki prowadzenia dyskusji.

Sylwetka absolwenta 

Słuchacze znają podstawy językoznawstwa normatywnego, swoiste 
cechy komunikacji urzędowej i biznesowej oraz komunikacji 
niewerbalnej. Potrafią formułować poprawne językowo i redakcyjnie 
pisma użytkowe, skutecznie przekonywać i uzasadniać swoje 
stanowisko, prowadzić korespondencję wewnątrz i na zewnątrz 
instytucji zgodnie z zasadami etykiety i polityką wizerunkową 
pracodawcy, potrafią samodzielnie rozwiązywać problemy językowe 
i redakcyjne, korzystając ze słowników, poradników i źródeł 
internetowych, potrafią stosować określone strategie grzeczności 
w zależności od sytuacji komunikacyjnej. Absolwenci znają 
kryteria oceny jakości użytkowego tekstu polskiego, rozumieją 
i stosują zasady przygotowania się do pracy i doskonalenia 
warsztatowego. Potrafią komunikować się z otoczeniem zewnętrznym 
w sposób etyczny, niekonfliktowy i zgodny z celami pracodawcy 
oraz oczekiwaniami społecznymi. Mają pogłębioną świadomość 
dziedzictwa kulturowego, aktywnie uczestniczą w działaniach 
na rzecz szerzenia postaw etycznych i w życiu kulturalnym. Interesują 
się wydarzeniami kulturalnymi, nowymi zjawiskami w różnych 
dziedzinach życia. Potrafią inspirować proces uczenia się innych 
osób, a także określić priorytety służące realizacji celu.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, 
inżynieryjnych, licencjackich - lub równoważnych), kwestionariusz 
osobowy, życiorys, kserokopia dowodu osobistego, podanie 
o przyjęcie na studia, zobowiązanie do ponoszenia odpłatności  
za studia.

Termin składania 
dokumentów Od 1 do 30 czerwca 2015 r. oraz od 1 do 30 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 75 

Sylwetka kandydata Absolwenci studiów magisterskich, inżynieryjnych, licencjackich  
(lub im równoważnych) różnych kierunków. 

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 

Dodatkowe informacje 
http://www.ijp.uw.edu.pl/pab
http://www.facebook.com/pages/Polszczyzna-w-administracji-i-
biznesie
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studium „Glottodydaktyka polonistyczna 
- nauczanie języka polskiego jako obcego”

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe 

Wydział Polonistyki, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla 
Cudzoziemców „Polonicum”

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Anna Rabczuk

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 
(wejście ul. Krakowskie Przedmieście 32)
tel. 0 22 55 21 530, 0 22 55 21 533

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 000 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (272 godziny, 60 punktów ECTS) obejmuje 
następujące bloki tematyczne: Psychologiczne podstawy nauczania 
języków obcych, Język polski jako obcy, Wiedza o kulturze polskiej, 
Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i warsztat 
lektora, Metodyka nauczania kultury polskiej, Testowanie znajomości 
języka polskiego jako obcego oraz hospitacje i praktyki dydaktyczne. 
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Magdalena Danielewicz, 
dr hab. Piotr Garncarek, dr hab. Elżbieta Wierzbicka, dr Jolanta 
Aulak, dr Barbara Janowska, dr Piotr Kajak, dr Anna Rabczuk, 
mgr Anna Domańska, mgr Mirosław Jelonkiewicz, mgr Ewa 
Kozłowska, mgr Aleksandra Święcka.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Testy zaliczeniowe, egzamin końcowy. Do uzyskania dyplomu 
niezbędne jest zaliczenie hospitacji oraz praktyk.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języka 
polskiego jako obcego i kultury polskiej w kraju i za granicą. 

Sylwetka absolwenta
Absolwent posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu 
nauczyciela języka polskiego w kraju i za granicą. Ma wiedzę 
z zakresu metodyki nauczania cudzoziemców zarówno języka 
polskiego, jak i polskiej kultury.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, kwestionariusz 
osobowy, życiorys, podanie o przyjęcie na studia, zobowiązanie 
do uiszczenia opłaty za studia, 2 zdjęcia.

Termin składania 
dokumentów Od 4 maja do 31 lipca 2015 r.
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Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 36

Sylwetka kandydata
Studia są kierowane do absolwentów polonistyki oraz wydziałów 
humanistycznych wykazujących się doskonałą znajomością 
gramatyki języka polskiego i wiedzą z kultury polskiej oraz 
znajomością języka obcego (poziom B2).

Opis rekrutacji Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. 
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.polonicum.uw.edu.pl 

Nazwa studiów 
podyplomowych Pomagisterskie Studium Logopedyczne

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Polonistyki

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Ewa Wolańska

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa
tel. 0 22 55 20 327, tel./faks 0 22 55 22 400
e-mail: pslog.polon@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Poniedziałki i piątki 10.00-14.30

Czas trwania studiów 
podyplomowych Cztery semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu, 
praktyki logopedyczne, poniedziałki lub piątki (8-10 dni w roku 
akademickim)

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 8 000 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (680 godzin) obejmuje przedmioty z czterech 
bloków: Podstawy medyczne, Podstawy psychologiczne, Podstawy 
lingwistyczne logopedii, Logopedia oraz Praktyki logopedyczne 
(poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły integracyjne, 
kliniki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ośrodki dla dzieci 
i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. n. med. Ryszard 
Aleksandrowicz, prof. dr hab. n. med. Jagna Czochańska-
Kruk, prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta, prof. dr hab. Bogdan 
Szczepankowski, prof. dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, 
dr hab. n. med. Ryszard Mikołajewski, doc. dr Maria Przybysz-Piwko, 
dr n. med. Anna Domeracka-Kołodziej, dr Marlena Kurowska,
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dr Anna Bolewska, dr Anita Lorenc, dr Natalia Siudzińska, 
dr Marzena Stępień, dr Krzysztof Szamburski, dr n. med. Artur 
Wiśniewski, dr Ewelina Kwapień, dr Ewa Wolańska, dr Olga Jauer-
Niworowska, dr Małgorzata Paplińska, dr n. med. Joanna Mrowiec, 
dr Anna Żebryk-Stopa.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Egzaminy i zaliczenia na ocenę (semestralne), praca dyplomowa, 
egzamin końcowy.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia przygotowują do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami 
mowy i jej rozwoju, z trudnościami w uczeniu się, a zwłaszcza 
z problemami w opanowaniu języka ojczystego, czytania 
i pisania, a także do pracy z dorosłymi, którzy utracili umiejętności 
porozumiewania się językowego, lub którzy chcą poprawić swoją 
wymowę i właściwie operować głosem.
Dodatkowa specjalność - zawód logopedy dyplomowanego.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci logopedii są specjalistami mającymi duże możliwości 
podjęcia pracy w różnych placówkach oświaty, kultury, służby 
zdrowia, w szkołach integracyjnych, specjalnych, m. in. dla uczniów 
niedosłyszących. Po zdobyciu doświadczeń w zakresie diagnozy 
i terapii logopedycznej mogą otworzyć własny gabinet logopedyczny.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studnia wraz z kwestionariuszem osobowym 
(formularz do pobrania ze strony internetowej), odpis dyplomu 
magisterskiego, audiogram, 1 zdjęcie.

Termin składania 
dokumentów

Od 4 maja do 15 czerwca 2015 r. 
Rozmowa kwalifikacyjna: przełom czerwca i lipca 2015 r.
W przypadku, gdy pozostaną wolne miejsca, dodatkowa rekrutacja 
na początku września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Wrzesień 2015 r.

Limit miejsc 60

Sylwetka kandydata
Ukończone studia magisterskie w zakresie filologii polskiej (innej), 
pedagogiki, psychologii, pielęgniarstwa, aktorstwa.
Nienaganna wymowa, słuch w normie, prawidłowy zgryz i układ 
warg.

Opis rekrutacji Rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje kandydata 
do wykonywania zawodu logopedy.

Dodatkowe informacje www.ips.polon.uw.edu.pl studia podyplomowe Pomagisterskie 
Studium Logopedyczne

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe „Filologia polska w praktyce”

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Polonistyki

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Joanna Frużyńska
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Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-937 Warszawa, budynek 
Wydziału Polonistyki, pokój 50
tel. 0 22 55 20 374, 0 22 55 21 007
e-mail: podyplomowe.ips@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Piątki 12.00-17.00, soboty 9.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych

Dwa semestry
Trzy semestry – ścieżki programowe: Specjalizacja nauczycielska, 
Polonistyka dla nauczycieli

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty lub w soboty i niedziele, co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

2 400 PLN
4 500 PLN - ścieżki programowe: Specjalizacja nauczycielska, 
Polonistyka dla nauczycieli

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów obejmuje 10 ścieżek programowych: 
Specjalizacja nauczycielska (kwalifikacje pedagogiczne), 
Polonistyka dla nauczycieli (język polski jako drugi przedmiot), 
Dydaktyka języka polskiego jako obcego, Język polski jako obcy 
lub drugi w pracy z dzieckiem, Logopedia - problemy czytania 
i pisania w szkole, Redakcja językowa tekstu, Redakcja językowa 
tekstu dla zaawansowanych, Słowo na ekranie, w mowie 
i w piśmie, Komunikacja słowem: język w działaniu, Komunikacja 
profesjonalna: wystąpienia publiczne, negocjacje, dyskusje, 
współpraca z mediami.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Jolanta Chojak, 
prof. dr hab. Stanisław Dubisz, prof. dr hab. Jakub Lichański, 
prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta, prof. dr hab. Elżbieta 
Sękowska, prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska, doc. dr Krzysztof 
Kopczyński, doc. dr Piotr Lehr-Spławiński, doc. dr Maria Przybysz-
Piwko, doc. dr Tomasz Wroczyński, dr Agnieszka Budzyńska-Daca, 
dr Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, dr Joanna Frużyńska, dr Andrzej 
Guzek, dr Tomasz Karpowicz, dr Jarosław Klejnocki, dr Marzena 
Stępień, dr Magdalena Trysińska, dr Ewa Wolańska.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Prace pisemne, egzaminy ustne 

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia są adresowane do polonistów oraz absolwentów różnych 
kierunków studiów humanistycznych (ewentualnie społecznych, 
technicznych i przyrodniczych - w przypadku aktywnych zawodowo 
redaktorów tekstu), pragnących uzupełnić i udoskonalić swoje 
umiejętności z dziedziny polonistyki stosowanej, zwłaszcza w zakresie: 
dydaktyki języka polskiego w szkole, nauczania języka polskiego 
jako obcego, kultury języka w pracy redaktora, umiejętności 
tworzenia tekstów, nowoczesnych metod i środków dydaktycznych, 
a także zdobyć wiedzę, pogłębiającą ich wykształcenie w zakresie 
najnowszych zjawisk literackich, językowych i kulturowych, które nie 
były przedmiotem ich studiów. Studia będą pomocne w rozwijaniu 
kompetencji językowej i wiedzy na temat współczesnej kultury 
literackiej, a także zjawisk z pogranicza literatury i innych języków 
przekazu artystycznego, charakterystycznych dla kultury nowoczesnej. 
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Studia podyplomowe będą także dla słuchaczy formą doskonalenia, 
potrzebnego zarówno do podniesienia kwalifikacji, jak i awansu 
zawodowego.

Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyska praktyczne przygotowanie do wykonywania 
różnych zawodów polonistycznych, związanych - zależnie 
od ukończonego modułu - z oświatą (zawód nauczyciela przedmiotu 
„język polski” w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, lub 
lektora języka polskiego jako obcego dla dzieci i dorosłych), szeroko 
rozumianym rynkiem wydawniczym i prasowym (zawód korektora lub 
inna praca związana z opracowywaniem językowego kształtu tekstu), 
z instytucjami kultury albo mediami i reklamą. 

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia ze wskazaniem ścieżki programowej, 
dyplom ukończenia studiów wyższych, kwestionariusz osobowy.

Termin składania 
dokumentów Do 18 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 17 października 2015 r.

Limit miejsc 200

Sylwetka kandydata

Podyplomowe studia polonistyczne w kierunku specjalizacji 
nauczycielskiej są skierowane do osób chcących uzupełnić 
swoje dotychczasowe wykształcenie w zakresie przygotowania 
do wykonywania zawodu nauczyciela polonisty. Obejmują 
zagadnienia pedagogiczne, metodyczne oraz organizacyjne 
i prawne, towarzyszące pracy w szkole. Skierowane 
są do absolwentów kierunków polonistycznych szkół wyższych, 
którzy w trakcie studiów magisterskich nie ukończyli kursów 
specjalizacyjnych, a jednocześnie chcą podjąć pracę w zawodzie 
nauczyciela.
Ścieżka programowa „Polonistyka dla nauczycieli” to studia 
adresowane do nauczycieli przedmiotów humanistycznych 
(absolwenci: historii, filozofii, socjologii, pedagogiki, psychologii, 
filologii obcych, historii sztuki), którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje 
do nauczania języka polskiego jako drugiego przedmiotu. 
Studia w zakresie dydaktyki języka polskiego jako obcego 
kierowane są do osób, które mają tytuł zawodowy licencjata lub 
magistra w zakresie dowolnej filologii bądź pedagogiki i posługują 
się co najmniej jednym językiem obcym na poziomie B2. Jest 
to ścieżka kształcenia adresowana do osób zainteresowanych pracą 
lektora języka polskiego z dorosłymi słuchaczami lub młodzieżą. 
Studia „Język polski lub drugi w pracy z dzieckiem” są natomiast 
skierowane do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 
pracujących z dziećmi obcojęzycznymi lub polonijnymi, indywidualnie 
bądź w grupie międzynarodowej.
Ścieżka programowa „Logopedia - problemy czytania i pisania 
w szkole” jest adresowana przede wszystkim do czynnych zawodowo 
nauczycieli nauczania zintegrowanego i języka polskiego na różnych 
szczeblach i poziomach nauczania (również do nauczycieli 
przedszkola) i ma służyć poszerzeniu wiedzy w zakresie usprawniania 
umiejętności czytania i pisania, by umożliwić skuteczne kształcenie 
uczniów z dysleksją i dysgrafią.
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Kandydat na studia powinien legitymować się dyplomem ukończenia 
studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) w zakresie: filologii 
polskiej lub obcej, pedagogiki, psychologii oraz innych kierunków 
humanistycznych, mieć podstawową wiedzę w zakresie nauki 
o języku, pedagogiki i psychologii.
Studia w zakresie redakcji językowej tekstu są przeznaczone 
dla słuchaczy, którzy chcieliby pogłębić swoje umiejętności 
praktyczne w zakresie korekty i redakcji językowej – w związku 
z pracą wykonywana przez nich w wydawnictwach (naukowych, 
specjalistycznych, popularnonaukowych, popularnych itd.) lub 
w redakcjach prasowych (od prasy lokalnej przez środowiskową 
do ogólnopolskiej). Słuchacze powinni się legitymować dyplomem 
ukończenia studiów wyższych w dowolnej dziedzinie nauk 
humanistycznych lub innych, o ile w swojej praktyce zawodowej mają 
do czynienia z redakcją tekstu.
Studia „Redakcja językowa tekstu dla zaawansowanych” są 
adresowane do absolwentów ścieżki „Redakcja językowa tekstu” 
i służą pogłębieniu wiedzy profesjonalnej i dalszej specjalizacji 
redaktorów.
Studia w zakresie komunikacji słowem są skierowane do redaktorów, 
rzeczników prasowych, nauczycieli, specjalistów public relations, 
copywriterów czy autorów scenariuszy. O przyjęcie na studia mogą 
ubiegać się absolwenci kierunków humanistycznych i społecznych 
z dyplomem magistra.
Studia „Komunikacja profesjonalna: wystąpienia publiczne, 
negocjacje, dyskusje, współpraca z mediami” odpowiadają 
na potrzeby osób, które ze względów zawodowych chciałby uzyskać 
umiejętności w zakresie autoprezentacji, kontaktów ze środkami 
masowego przekazu oraz prowadzenia dyskusji i negocjacji. 
Przyjęte na studia mogą zostać osoby legitymujące się dyplomem 
ukończenia studiów wyższych.

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.polon.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Literatura i książka dla dzieci 
i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe 

Instytut Literatury Polskiej oraz Instytut Informacji Naukowej i Studiów 
Bibliologicznych

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. UW dr hab. Grzegorz Leszczyński

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Instytut 
Literatury Polskiej 
tel. 0 22 55 21 020
e-mail: podyplom.uw@gmail.com

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry
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Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy sobotnie, co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 2 800 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (166 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje 
następujące przedmioty: Antypedagogika w książkach dla 
młodych odbiorców, Baśń, Fantasy i fantastyka, Czytelnictwo dzieci 
i młodzieży, Internet jako tekst kultury, Klasyka poza stereotypami, 
Książka dziecięca pośród innych mediów - e-książki dla dzieci. 
Książka dziecięca w kulturze współczesnej, Literatura dla młodego 
odbiorcy jako lektura szkolna, Najnowsze tendencje rozwojowe 
światowej literatury dla dzieci i młodzieży, Pedagogika zabawy 
w pracy z książką, Praca z czytelnikiem w bibliotece, Proza 
inicjacyjna przełomu XX i XXI w.: trudny czytelnik, trudne tematy, 
Science fiction - perspektywy obecności w XXI w., Wielokulturowość 
literatury dziecięcej, Współczesna biblioteka dla niedorosłych, 
Współczesna ilustracja w książkach dla dzieci, Współczesna 
książka dla dzieci i młodzieży - edytorstwo, Współczesna poezja 
dla dzieci, Współczesna proza sensacyjna i detektywistyczna dla 
dzieci i młodzieży, Seminarium dyplomowe, Źródła informacji 
do problematyki literatury i książki dziecięcej.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Joanna Papuzińska, 
prof. UW dr hab. Grzegorz Leszczyński, dr Dorota Grabowska, 
dr Weronika Kostecka, dr Grażyna Lewandowicz-Nosal, dr Grażyna 
Walczewska-Klimczak, dr Michał Zając, mgr Anna Maria Czernow, 
mgr Joanna Olech, mgr Małgorzata Wojciechowska. 

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Podstawowym kryterium zaliczania poszczególnych przedmiotów 
będzie ocena bieżącej aktywności studenta podczas zajęć oraz 
kontrola obecności. 
Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów będzie zaliczenie 
wszystkich przedmiotów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy 
dyplomowej, obejmującej napisanie recenzji wybranej książki dla 
dzieci lub młodzieży oraz opracowanie przykładowego księgozbioru 
przeznaczonego dla dzieci w wybranym wieku i pochodzących 
z wybranego środowiska.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu współczesnej 
literatury i książki dziecięcej oraz kształcenie umiejętności związanych 
z kształtowaniem nawyków czytelniczych i zainteresowań lekturowych 
dzieci i młodzieży. Projekt studiów zakłada wieloaspektowe ujęcie 
wiedzy o współczesnej literaturze i książce dziecięcej, ukazanie 
najważniejszych problemów z perspektywy literaturoznawczej 
i bibliologicznej, a także psychologicznej, pedagogicznej, 
metodycznej, socjologicznej, z uwzględnieniem najnowszych 
tendencji w literaturze światowej, z odwołaniem do efektów 
eksperymentalnych działań animujących czytelnictwo. Realizacja 
zakresu tematycznego zakłada uwzględnienie najnowszego stanu 
badań z danej dziedziny, a także położenie nacisku na zagadnienia 
mające zastosowanie praktyczne.
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Sylwetka absolwenta 
(efekty kształcenia)

Absolwent studiów zna najnowsze tendencje rozwojowe 
polskiej i światowej literatury dla dzieci i młodzieży oraz kierunki 
interpretacyjne utworów literackich (zarówno współczesnych, jak 
i klasycznych), a także nowoczesne trendy w edytorstwie książek dla 
młodego odbiorcy. Dostrzega i rozumie kulturowe i pedagogiczne 
konteksty funkcjonowania książki dziecięcej oraz jej związki 
z tzw. nowymi mediami. Jest przygotowany do posługiwania się 
najnowszymi metodami animacji czytelnictwa oraz zaznajomiony 
ze specyfiką nowoczesnej biblioteki dziecięcej.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy, 2 zdjęcia 
legitymacyjne, odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich 
lub magisterskich.

Termin składania 
dokumentów Do 30 września 2015 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów 10 października 2015 r.

Limit miejsc 25

Sylwetka kandydata

Studia adresowane są przede wszystkim do absolwentów różnych 
kierunków studiów humanistycznych i społecznych, a także 
do aktywnych zawodowo przedstawicieli profesji związanych 
z szeroko pojętą kulturą literacką młodego pokolenia, m.in.: 
nauczycieli, bibliotekarzy, pedagogów, pracowników instytucji 
kulturalnych, dziennikarzy, redaktorów wydawnictw książkowych 
i czasopism. Powinny zainteresować osoby chcące uzupełnić 
dotychczasowe wykształcenie i podnieść kwalifikacje zawodowe.

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.ilp.uw.edu.pl/podyp/podyp_lit.php

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Pedagogika Teatru

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Wydział Polonistyki we współpracy z Instytutem Teatralnym im. 
Zbigniewa Raszewskiego

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Zofia Dworakowska

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, pokój 1
tel. 0 22 55 20 324, 0 22 55 24 506, 0 22 55 20 884

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Od wtorku do czwartku 9.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Cztery semestry 

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, zjazdy co 2-3 tygodnie
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Koszt za całość studiów 
podyplomowych 8 000 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców

Unikatowe i długo oczekiwane studia podyplomowe powstały 
z inspiracji polskimi doświadczeniami z obszaru teatru społecznego 
i edukacji teatralnej oraz niemiecką pedagogiką teatru. Wypełniają 
go zajęcia poświęcone analizom kultury i teatru, warsztaty teatralne 
oraz zajęcia wprowadzające kontekst psychologiczny i pedagogiczny 
pracy w grupie. Dział analiz kultury i teatru tworzą zajęcia 
poświęcone kategoriom kultury, podstawom teorii teatralnych XX 
wieku, inicjatywom teatralnym podejmującym dialog z otoczeniem 
społecznym oraz analizie współczesnej mapy różnorodnych 
ośrodków teatralnych w Polsce. Planowane warsztaty stanowią 
przede wszystkim praktyczne zajęcia teatralne, takie jak praca 
z ciałem, teatr i media, teatr stosowany, reżyseria i pedagogika 
teatru. Są one uzupełnione przez warsztaty planowania i realizacji 
projektu działań teatralnych oraz zajęcia przybliżające różne formy 
działalności edukacyjnej na polu sztuki. 
Wśród wykładowców są pracownicy Zakładu Teatru i Widowisk 
w IKP UW oraz Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, 
a także wybitni praktycy kultury pracujący na co dzień m.in. 
w: Stowarzyszeniu Pedagogów Teatru, Stowarzyszeniu Teatralnym 
Chorea, Teatrze Figur, Laboratorium Edukacji Twórczej Zamek 
Ujazdowski. 

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Zaliczenia na podstawie obecności i aktywnego uczestnictwa, 
prac pisemnych, egzaminów. Studia kończą się obroną pracy 
dyplomowej.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia zostały zaplanowane w momencie, kiedy w Polsce brakuje 
ośrodków zajmujących się kształceniem w obszarze szeroko 
rozumianej edukacji teatralnej. Proponowane studia podyplomowe 
mają za zadanie wypełnić ten brak. Ich program wynika z bogatych 
doświadczeń polskich oraz czerpie z niemieckiej tradycji pedagogiki 
teatru, która stanowi jeden z nurtów przemian w edukacji w ogóle, 
opierający się na aktywnych, angażujących formach kształcenia, 
przekraczających hierarchiczne podziały. Program studiów 
podyplomowych zakorzeniony jest również w refleksji nad kulturą 
podejmowanej w ramach badań i dydaktyki IKP UW. Czerpie 
zarówno z antropologicznych ujęć zawartych w podręcznikach z serii 
Wiedza o kulturze, jak i realizowanych w zakładzie Teatru i Widowisk 
badań z obszaru poetyki kulturowej teatru. Różne formy praktyki 
teatralnej, w tym szeroko rozumianą pedagogikę teatru, rozumiemy 
jako zjawiska kulturowe, które jednocześnie wynikają z określonej 
rzeczywistości społecznej, jak i ją przekształcają.

Sylwetka absolwenta

Absolwent to praktyk kultury przygotowany teoretycznie 
i metodologicznie do różnych form działań teatralnych, 
do prowadzenia zajęć edukacji teatralnej, inicjowania projektów 
teatralnych z różnymi grupami uczestników. To pracownik instytucji 
kultury takich jak teatry, ośrodki/domy kultury, organizacje 
pozarządowe lub osoba zamierzająca podjąć pracę o takim 
charakterze. 
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Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, wypełniony 
kwestionariusz osobowy, życiorys, podanie do Dyrektora Instytutu 
Kultury Polskiej, list motywacyjny, zobowiązanie do ponoszenia 
kosztów odpłatności za studia, 3 zdjęcia.

Termin składania 
dokumentów Od 15 czerwca do 15 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 25

Sylwetka kandydata

Absolwent studiów wyższych zainteresowany poszerzeniem swoich 
kwalifikacji zawodowych o szeroko rozumianą perspektywę 
kulturoznawczą oraz o szereg praktycznych umiejętności 
podejmowania własnych inicjatyw teatralnych. Pracownik różnego 
rodzaju, publicznych i pozarządowych instytucji kultury lub osoba 
zainteresowana pracą o takim charakterze.
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych w szkole 
ponadgimnazjalnej, zainteresowany zdobyciem umiejętności 
inicjowania projektów teatralnych w swoim środowisku.

Opis rekrutacji Rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje http://www.ikp.uw.edu.pl/studia-podyplomowe 

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Polszczyzna a przekład

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Polonistyki oraz Wydział Lingwistyki Stosowanej 

Kierownik studiów 
podyplomowych

kierownik - dr hab. Magdalena Zawisławska (Wydział Polonistyki)
koordynator - dr hab. Ewa Gruszczyńska (Wydział Lingwistyki 
Stosowanej)

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, budynek 
Wydziału Polonistyki
tel. 0 22 55 21 021

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry 

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów

Część zajęć w trybie kształcenia na odległość (na platformie 
internetowej COME), część w trybie stacjonarnym weekendowym: 
3 zjazdy sobotnio-niedzielne w ciągu pierwszego semestru i 3 zjazdy 
w ciągu drugiego semestru oraz 1 zjazd egzaminacyjny

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

4 000 PLN (opłata jednorazowa)
4 400 PLN (opłata w 2 ratach)
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Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (160 godzin) obejmuje zagadnienia z zakresu 
nauki o przekładzie, nauki o języku polskim i obcym, stylistyki języka 
polskiego i obcego, wiedzy z zakresu redagowania i weryfikacji 
tekstu, norm języka polskiego i obcego. 

Sposób zaliczania 
przedmiotów Zaliczenia przedmiotów na ocenę i egzaminy

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Zapoznanie słuchaczy z podstawami polskiego językoznawstwa 
normatywnego, współczesnymi tendencjami przekładoznawstwa, 
elementami socjolingwistyki (etykieta językowa).
Przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego przekładu pisemnego 
różnych typów tekstów użytkowych.
Nauczenie uczestników podstaw weryfikacji tłumaczeń oraz redakcji 
przetłumaczonych tekstów w języku polskim.

Sylwetka absolwenta 

Po ukończeniu studiów absolwent: ma pogłębioną wiedzę o systemie 
języka polskiego, wie, co to jest błąd językowy, zna typologię błędów, 
zna teoretyczne podstawy językoznawstwa normatywnego, zna 
teoretyczne podstawy stylistyki języka polskiego, zna teoretyczne 
podstawy tekstologii, zna zasoby w sieci stanowiące warsztat 
pracy tłumacza, zna słowniki języka polskiego niezbędne przy 
redakcji tekstów, ma wiedzę z zakresu przekładoznawstwa, umie 
samodzielnie korzystać z zasobów języka polskiego w sieci, potrafi 
korzystać ze słowników języka polskiego, potrafi samodzielnie ocenić 
tekst zarówno wyjściowy, jak i docelowy pod względem poprawności 
gramatycznej i stylistycznej, umie zredagować tekst przekładu tak, by 
był on zgodny z normą języka polskiego.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich 
lub magisterskich) oraz oryginał do wglądu, podanie o przyjęcie 
na studia, wypełniony kwestionariusz osobowy. 

Termin składania 
dokumentów Od 1 maja do 30 września 2015 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów 1 października 2015 r.

Limit miejsc
20-25 osób - 1 grupa
26-50 - 2 grupy
powyżej 51 osób - 3 grupy

Sylwetka kandydata

Absolwent studiów filologicznych (licencjackich lub magisterskich) 
albo absolwent kolegiów nauczycielskich ze znajomością języka 
angielskiego co najmniej na poziomie C1. Absolwent innych studiów 
(licencjackich, magisterskich lub inżynierskich) ze znajomością języka 
angielskiego co najmniej na poziomie C1.

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 

Dodatkowe informacje http://ijpils.come.uw.edu.pl/
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe „Szkoła mistrzów. Studia technik 
pisarskich i prezentacji tekstu literackiego”

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Polonistyki

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Żaneta Nalewajk-Turecka

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-937 Warszawa, budynek 
Wydziału Polonistyki, pokój 25
tel. 0 22 55 21 020

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy sobotnio-niedzielne, co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5 000 PLN 

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (160 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje 
następujące przedmioty: Techniki pisarskie: gatunki prozatorskie, 
gatunki poetyckie, gatunki dramatyczne, gatunki literatury 
popularnej, gatunki literatury cyfrowej, eksperyment literacki, 
scenariopisarstwo filmowe i radiowe, stylizacja literacka, formy 
synkretyczne, krytyka literacka, Prezentacja tekstu literackiego: 
literatura i radio, performance i happening, literatura i multimedia, 
tekst literacki w utworze muzycznym, interpretacja sceniczna tekstu 
literackiego, sztuka przekładu, Tradycja literacka: konwencje, gatunki 
i tematy w literaturze polskiej XIX w., konwencje, gatunki i tematy 
w literaturze polskiej XX w., konwencje, gatunki i tematy w literaturze 
polskiej XXI w., najnowsze trendy literatury światowej, konwencje, 
gatunki i tematy w literaturze popularnej, interteksty literackie, 
pogranicza sztuk, Współczesne życie literackie: wykłady pisarzy, 
instytucje życia literackiego: stowarzyszenia, nagrody, wydawnictwa, 
czasopisma, rynek literacki, zarządzanie projektami literackimi, 
stypendia, granty.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Grażyna Borkowska, 
prof. dr hab. Andrzej Stanisław Kowalczyk, prof. dr hab. Piotr Mitzner, 
prof. dr hab. Ewa Paczoska, prof. UW dr hab. Olaf Krysowski, 
prof. UW dr hab. Ewa Szczęsna, dr Roman Bromboszcz, dr Jacek 
Głażewski, dr Olga Hołownia, dr Żaneta Nalewajk-Turecka, 
dr Dawid Maria Osiński, dr Anna Tenczyńska, dr Łukasz Wróbel, 
Milena Rachid-Chehab, Magdalena Tulli, Janusz Drzewucki, Jakub 
Ekier, Andrzej Ferenc, Małgorzata Łukasiewicz, Piotr Matywiecki, 
Jacek Moskwa, Urszula Pawlicka, Iwona Smolka, Jerzy Sosnowski, 
Piotr Wojciechowski, Elżbieta Wrotnowska-Gmyz.
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Sposób zaliczania 
przedmiotów

Zaliczenie przedmiotu Techniki pisarskie odbywać się będzie 
na podstawie obecności oraz prac pisemnych zadanych przez 
prowadzących na zajęciach, podstawa zaliczenia przedmiotu 
Prezentacja tekstu literackiego to przedstawienie prezentacji zadanej 
przez prowadzących podczas zajęć, zaliczenie przedmiotu Tradycja 
literacka odbywać się będzie w trybie egzaminacyjnym, warunek 
zaliczenia przedmiotu Współczesne życie literackie to obecność 
na zajęciach.
Warunek otrzymania świadectwa ukończenia studiów 
podyplomowych to uzyskanie efektów kształcenia określonych 
w programie studiów, potwierdzone zdobyciem 60 punktów ECTS 
w wyniku pozytywnego zaliczenia wszystkich przedmiotów oraz 
napisania pracy dyplomowej (około 15 stron) pod kierunkiem 
wybranego wykładowcy. Do jej przygotowania słuchacze będą mogli 
wykorzystać jedną z prac warsztatowych.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Cele kształcenia na studiach podyplomowych „Szkoła mistrzów. 
Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego” to:
-  zapoznanie (teoretyczne, a przede wszystkim praktyczne) studentów 
z technikami pisarskimi (literackimi konwencjami gatunkowymi 
i narracyjnymi) stosowanymi podczas tworzenia tekstów 
przynależnych do wszystkich rodzajów literackich, sytuowanych 
zarówno w obiegu wysokoartystycznym, jak i popularnym, oraz 
docierających do odbiorcy za pośrednictwem zróżnicowanych 
mediów,

-  uwrażliwienie studentów na znaczenie eksperymentu literackiego 
dla rozwoju literatury, stworzenie płaszczyzny merytorycznej 
do podjęcia przez nich własnych prób w tym zakresie,

-  zaznajomienie studentów z postawami scenariopisarstwa 
radiowego i filmowego,

-  przekazanie słuchaczom wiedzy i ćwiczenie umiejętności 
praktycznych w zakresie praktycznego zastosowania gatunków 
krytyki literackiej,

-  zapoznanie (teoretyczne a nade wszystko praktyczne) studentów 
z regułami stylizacji literackiej oraz specyfiką form synkretycznych,

-  przedstawienie studentom głównych technik i obszarów prezentacji 
tekstu literackiego takich jak: prezentacja radiowa, multimedialna, 
muzyczna, sceniczna, translatorska, performance i happening.

-  umożliwienie słuchaczom podjęcie pod kierunkiem specjalistów 
własnych prób w zakresie prezentacji tekstu literackiego,

-  zaznajomienie uczestników studiów z elementami tradycji literackiej: 
wykładanymi w sposób historyczny konwencjami, gatunkowymi 
i tematami w literaturze polskiej XIX, XX i XXI wieku (zarówno 
wysokoartystycznej, jak i popularnej),

-  przybliżenie studentom najnowszych trendów literatury światowej, 
-  zapoznanie słuchaczy z problematyką intertekstów w tradycji 
literatury polskiej, 

-  zaznajomienie uczestników studiów z zagadnieniami nawiązań 
interartystycznych i pogranicza sztuk,

-  zaprezentowanie studentom najważniejszych instytucji życia 
literackiego: stowarzyszeń twórczych, nagród, wydawnictw, 
czasopism oraz przedstawienie im mechanizmów działania rynku 
literackiego,

-  przybliżenie uczestnikom studiów najważniejszych zasad 
zarządzania projektami literackimi, przekazanie informacji na temat 
możliwości pozyskiwania stypendiów twórczych.
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Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów to świadomy użytkownik różnych technik 
pisarskich i form prezentacji, wyposażony w narzędzia, które pozwolą 
nadać jego artystycznym i organizacyjnym projektom jak najlepszą 
formę. Mamy nadzieję, że wśród absolwentów – obok kompetentnie 
zajmujących się literaturą pracowników instytucji kultury – znajdą się 
przede wszystkim przyszli pisarze, którym udział w zajęciach pomoże 
w wykrystalizowaniu się zainteresowań i zarysowaniu własnej drogi 
artystycznej oraz ścieżki działania w życiu literackim. 

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia (wzór na stronie studiów), 
kwestionariusz osobowy (wzór na stronie studiów), odpis dyplomu 
ukończenia studiów I lub II stopnia w zakresie obszarów nauk 
humanistycznych lub społecznych.

Termin składania 
dokumentów Do 15 września 2015 r. lub do wyczerpania limitu miejsc

Termin rozpoczęcia 
studiów 17 października 2015 r.

Limit miejsc 20

Sylwetka kandydata

Studia adresowane są do absolwentów wszystkich kierunków 
humanistycznych i społecznych, którzy chcą rozwinąć swoją 
sprawność pisarską w różnych typach tekstów artystycznych. 
Oprócz tego program nakierowany jest na rozwijanie umiejętności 
prezentacji tekstu artystycznego, która w dzisiejszej praktyce 
kulturowej okazuje się często niezbędna. 

Opis rekrutacji

Rekrutacja ma charakter konkursowy. 
Etap pierwszy: kandydaci przesyłają drogą mailową krótkie prace 
(2-5 stron) - próbka własnej twórczości literackiej, recenzja książki 
lub prezentacja wybranego wydarzenia kulturalnego. 
Etap drugi: komisja po ocenie nadesłanych prac dokonuje 
podsumowania i przygotowuje ostateczną listę słuchaczy, a następnie 
sekretariat studiów powiadamia osoby przyjęte na studia zgodnie 
z procedurą Regulaminu Studiów Podyplomowych UW. 
b) Kryteria oceny nadesłanych prac:

-  w wypadku recenzji oceniane będą: zgodność tekstu 
z wyznacznikami gatunku, styl, kompozycja, dobór przedmiotu 
recenzji, świadomość zastosowanych kryteriów wartościowania, 
ortografia, interpunkcja,

-  w wypadku tekstu literackiego oceniane będą: oryginalność 
realizacji tematu, styl, kompozycja,

-  w wypadku prezentacji wybranego wydarzenia kulturalnego 
oceniane będą: styl, kompozycja, dobór przedmiotu recenzji, 
świadomość zastosowanych kryteriów wartościowania, 
ortografia, interpunkcja.

Dodatkowe informacje http://www.ilp.uw.edu.pl/podyp/podyp.php

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Teksty współczesnej kultury 

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Polonistyki
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Kierownik studiów 
podyplomowych dr Anna Tenczyńska

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-937 Warszawa, pokój 25
tel. 0 22 55 21 020

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy sobotnio-niedzielne, co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3 400 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (160 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje 
następujące przedmioty: Etyka tekstu, Gatunki dziennikarskie, 
Interteksty i remediacje, Krytyka sztuki, Najnowsza literatura polska, 
Najnowsza literatura światowa, Semiotyka i retoryka medialna, Tekst 
digitalny, Tekst kultury (zagadnienia ogólne), Tekst kultury popularnej 
i tekst użytkowy, Teksty kultury młodzieżowej, Warsztaty analityczno-
interpretacyjne, Współczesny tekst artystyczny.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski, 
prof. dr hab. Ewa Paczoska, prof. UW dr hab. Michał 
Kuziak, prof. UW dr hab. Grzegorz Leszczyński, 
prof. UW dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW dr hab. Tomasz Wójcik, 
prof. UW dr hab. Andrzej Zieniewicz, dr hab. Anna Cegieła, 
dr Agata Hącia, dr Joanna Jeziorska-Haładyj, dr Łukasz Wróbel, 
dr Żaneta Nalewajk, mgr Magda Nabiałek, mgr Wojciech 
Świdziński, reżyser Paweł Wodziński.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest zaliczenie 
wszystkich przedmiotów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu 
z dwóch wybranych przez studenta przedmiotów. Formę zaliczenia 
oraz egzaminu ustala prowadzący.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Objęte programem studiów zajęcia służą rozwijaniu umiejętności 
posługiwania się różnymi formami tekstowymi, analizy formalnej, 
krytycznej, porównawczej przekazów literackich, kulturowych, 
naukowych, dziennikarskich etc. Przedmiotem studiów są teksty 
reprezentatywne dla kultury współczesnej (jak teksty digitalne czy 
teksty kultury młodzieżowej), reprezentujące różne style i pełniące 
różne funkcje (jak tekst artystyczny, popularny czy użytkowy). Ważne 
miejsce w programie zajmuje najnowsza literatura polska i światowa, 
współczesne gatunki dziennikarskie, przekazy medialne czy 
zagadnienia krytyki sztuki.

Sylwetka absolwenta 

Absolwentowi naszych studiów zapewniamy: podniesienie kwalifikacji 
w zawodach wykorzystujących umiejętność posługiwania się 
rozmaitymi formami tekstowymi w mowie i w piśmie, rozwinięcie 
umiejętności rozpoznawania i wyjaśniania mechanizmów rządzących 
różnymi tekstami kultury, doskonalenie umiejętności krytycznej 
analizy, interpretacji i oceny tekstów kultury współczesnej.
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Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe 
powinni złożyć następujące dokumenty pod wskazanym adresem 
studiów lub przesłać je pocztą:
Podanie o przyjęcie na studia (wzór na stronie studiów), 
kwestionariusz osobowy (wzór na stronie studiów), odpis dyplomu 
ukończenia studiów magisterskich.

Termin składania 
dokumentów

Do 1 października 2015 r.
Uwaga: w wypadku wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc, 
termin zakończenia rekrutacji może ulec zmianie.

Termin rozpoczęcia 
studiów 24 października 2015 r. 

Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata

Studia powinny zainteresować osoby chcące doskonalić swoje 
umiejętności posługiwania się rozmaitymi formami tekstowymi 
w mowie i piśmie, uzupełnić dotychczasowe wykształcenie czy 
podnieść kwalifikacje zawodowe w tym zakresie. Adresowane 
są do osób zarówno planujących podjąć pracę, jak i już 
pracujących w następujących zawodach: nauczyciel przedmiotów 
humanistycznych, redaktor wydawnictw książkowych i czasopism, 
tłumacz, rzecznik prasowy, krytyk sztuki, dziennikarz czy copywriter. 
Zapraszamy także obecnych i przyszłych pracowników instytucji 
kultury.

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Dodatkowe informacje http://www.ilp.uw.edu.pl/strona-glowna-ilp/studia-podyplomowe/
teksty-wspolczesnej-kultury/
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Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studium Administracji

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji 

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. dr hab. Jacek Jagielski

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 24 316
sekretarz: mgr Bernadeta Piekarska
e-mail: psa@wpia.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Wtorki i czwartki 10.00-14.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, dwudniowe zjazdy sobotnio-niedzielne, przeciętnie 1 raz 
w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 250 PLN (opłata jednorazowa)
5 550 PLN (opłata w trzech ratach)

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (285 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Podstawowe pojęcia prawoznawstwa, Wprowadzenie do historii 
administracji i prawa publicznego, Nauka administracyjna 
i zagadnienia samorządu terytorialnego, Wybrane zagadnienia 
prawa konstytucyjnego, Prawo administracyjne, Zagadnienia prawa 
cywilnego i handlowego, Prawo administracyjne gospodarcze, 
Wybrane zagadnienia prawa pracy, Wybrane zagadnienia 
prawa rolnego, Wybrane zagadnienia prawa finansowego, 
System postępowania administracyjnego, Wybrane zagadnienia 
postępowania cywilnego.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Adam Brzozowski, 
prof. dr hab. Jacek Jagielski, prof. UW dr hab. Małgorzata Korzycka-
Iwanow, prof. UW dr hab. Andrzej Wach, prof. UW dr hab. Andrzej 
Zakrzewski, doc. dr Cezary Banasiński, doc. dr Marek Grzybowski, 
doc. dr Zdzisław Jarosz, doc. dr Marek Szubiakowski, dr Maria 
Kawecka-Sobczak, dr Paweł Wojciechowski.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

4 egzaminy po każdym semestrze. Dodatkowo w 2 i 3 semestrze 
obowiązkowe są po dwa konserwatoria i jedno seminarium 
na zaliczenie. 

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym 
(pozaprawniczym i administracyjnym), które chcą uzupełnić wiedzę 
o problematykę prawną, a przede wszystkim w zakresie zagadnień 
prawnych organizacji i funkcjonowania administracji państwowej 
i samorządu terytorialnego.

Sylwetka absolwenta Absolwenci legitymują się świadectwem ukończenia studiów 
podyplomowych w zakresie administracji.
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Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, podanie o przyjęcie 
na studia kierowane do Kierownika Studiów Podyplomowych, 
kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony 
internetowej), 3 zdjęcia, zobowiązanie do ponoszenia kosztów 
odpłatności za studia. 

Termin składania 
dokumentów

Od 12 maja 2015 r. do 18 czerwca 2015 r. oraz ewentualna 
rekrutacja uzupełniająca od 10 września 2015 r. do 17 września 
2015 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 100

Sylwetka kandydata Absolwent studiów wyższych, poza absolwentami studiów 
prawniczych i administracyjnych.

Opis rekrutacji Rekrutacja otwarta. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia 
dokumentów.

Dodatkowe informacje www.wpia.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studium Administracji - kierunek: Kontrola, 
Nadzór i Audyt w Administracji Publicznej

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji 

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. dr hab. Jacek Jagielski

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 24 316
sekretarz: mgr Bernadeta Piekarska
e-mail: psa@wpia.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Wtorki i czwartki 10.00-14.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy dwudniowe sobotnio-niedzielne, przeciętnie 1 raz 
w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 900 PLN (opłata jednorazowa)
6 100 PLN (płatność w 3 ratach)

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (224 godzin) obejmuje następujące 
przedmioty: Wprowadzenie do administracji publicznej i prawa 
administracyjnego, Ustrój administracji publicznej - Procedura 
administracyjna - Finanse publiczne - Teoretyczne i prawne aspekty 
kontroli i nadzoru - Prawny system kontroli administracji publicznej, 
Organizacja i technika kontrola wewnętrzna, Audyt wewnętrzny 
w jednostkach finansów publicznych, Metodyka i techniki audytu,



W
Y

D
ZIA

Ł P
r

AW
A

 I A
D

m
In

Is
tr

A
C

jI
Wydział Prawa i Administracji

157

Kontrola wewnętrzna w jednostkach administracji publicznej, 
Podstawowa problematyka zarządzania organów w urzędzie 
administracyjnym, Podstawy rachunkowości w jednostkach finansów 
publicznych, Nadzór w zdecentralizowanej administracji publicznej, 
Procedury w kontroli wewnętrznej, Procedura realizacja audytu, 
System kontroli zewnętrznej nad administracją, Kontrola zarządcza 
i zarządzanie ryzykiem, Audyt informatyczny, Psychologiczne aspekty 
kontroli i audytu.
Dodatkowo obowiązkowe po dwa konwersatoria w semestrze 
na zaliczenie i seminarium dyplomowe w 2. semestrze.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Jacek Jagielski, 
prof. UW dr hab. Elżbieta Chojna-Duch, doc. dr Jarosław 
Maćkowiak, dr Maksymilian Cherka, dr Marcin Dyl, mgr Miłosz 
Anczakowski, mgr Barbara Bakalarska, mgr Rafał Krzemień, 
mgr Małgorzata Niezgódka-Medek.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

6 egzaminów (pierwszy semestr)
4 egzaminy (drugi semestr)

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym 
(magisterskim), które chcą uzupełnić swą wiedzę o problematykę 
związaną z zagadnieniami regulacji prawnych, organizacji, zasad 
funkcjonowania a także aspektami praktycznymi instytucji kontroli 
i nadzoru oraz audytu wewnętrznego w administracji publicznej.

Sylwetka absolwenta
Zdobycie wiedzy potwierdzone świadectwem ukończenia 
studiów podyplomowych w zakresie kontroli, nadzoru i audytu 
w administracji publicznej.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich, 
podanie o przyjęcie na studia kierowane do Kierownika Studiów 
Podyplomowych, kwestionariusz osobowy, 3 zdjęcia, zobowiązanie 
do ponoszenia kosztów odpłatności za studia. 

Termin składania 
dokumentów

Od 12 maja do 18 czerwca 2015 r. oraz ewentualna rekrutacja 
uzupełniająca od 10 do 17 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 70

Sylwetka kandydata Absolwent wszystkich kierunków studiów wyższych. 

Opis rekrutacji Rekrutacja otwarta. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia 
dokumentów i wpłata czesnego za pierwszy semestr.

Dodatkowe informacje http://www.wpia.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych 
Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Ewa Gmurzyńska
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Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

Collegium Iuridicum II
ul. Lipowa 4, 00-316 Warszawa, pokój 2.5
tel./faks 0 22 55 25 920, 0 22 55 25 921
sekretarz: mgr Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz
negocjacjemediacje.wpia.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Poniedziałki 12.00-14.00, środy 10.00-14.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (12 zjazdów)

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5 500 PLN 

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Program studiów (ponad 190 godzin) obejmuje następujące 
zagadnienia: Teoria i psychologia konfliktu, Komunikacja 
interpersonalna, Negocjacje, Rodzaje negocjacji, Mediacja, Etapy 
mediacji, Etyka w negocjacjach i mediacjach, Rola mediatora, Rola 
prawa i prawników w mediacji, Przygotowanie klienta do mediacji, 
Regulacje polskie i międzynarodowe dotyczące mediacji, 
Zastosowanie mediacji w różnych rodzajach sporów, etc. 
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Robert Rządca, mec. Maciej 
Bobrowicz, mec. Piotr Nowaczyk, mec. Sylwester Pieckowski, 
mec. Łukasz Rozdeiczer, Sędzia Agnieszka Rękas, Sędzia Rafał 
Cebula, doc. dr Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, doc. dr Elżbieta 
Łojko, doc. dr Elżbieta Mikos-Skuza, dr Michał Fajst, dr Ewa 
Gmurzyńska, dr Agata Gójska, dr Monika Latos-Miłkowska, dr Rafał 
Morek, dr Anna Rosner, dr Paweł Waszkiewicz, dr Małgorzata 
Wawrzyniak, dr Aleksandra Winiarska, mgr Robert Boch, mgr Anna 
Cybulko, mgr Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz, mgr Konrad 
Sobczyk, mgr Andrzej Szpor, mgr Maciej Tański.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Egzamin pisemny na zakończenie każdego semestru. 

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest uzupełnienie programu studiów magisterskich 
prowadzonych na wydziałach prawa o zajęcia z zakresu 
alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR). Studia mają 
na celu poznanie przez uczestników zagadnień teoretyczno-
prawnych dotyczących problematyki ADR, źródeł konfliktów, zmianę 
podejścia do konfliktu, szersze spojrzenie na możliwości rozwiązania 
sporu, zapoznanie się z warsztatem pracy mediatora, technikami 
stosowanymi w mediacji, sposobami efektywnego komunikowania 
się oraz roli, jaką prawnicy mogą pełnić w negocjacjach, 
mediacjach i innych ADR. Zajęcia będą prowadzone w formie 
wykładu i warsztatów. Uczestnicy wezmą udział w symulacjach 
negocjacji i mediacji, a także w innych ćwiczeniach mających 
na celu doskonalenie umiejętności w zakresie negocjacji 
i komunikacji interpersonalnej.
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Sylwetka absolwenta

Osoba o pogłębionej znajomości teorii i praktyki: psychologii 
konfliktu, negocjacji, mediacji i innych alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów, warsztatu pracy mediatora, sposobów 
efektywnego komunikowania się oraz roli prawa i prawników 
w negocjacjach i mediacjach.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Rejestracja elektroniczna Zgłoszenia na studia dokonuje się przez 
system USOS wypełniając formularz rejestracyjny dostępny na stronie 
www studiów. 
Dodatkowo należy złożyć następujące dokumenty: podanie 
o przyjęcie na studia z krótkim (1/2 strony) uzasadnieniem 
zainteresowania tematyką studiów, CV, kwestionariusz osobowy, 
kserokopia dyplomu ukończenia studiów, 3 zdjęcia, zobowiązanie 
do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

Termin składania 
dokumentów Od 20 kwietnia do 30 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r. 

Limit miejsc 45

Sylwetka kandydata

Kandydaci na Studia muszą legitymować się dyplomem ukończenia 
studiów wyższych (studiów II stopnia lub studiów jednolitych 
magisterskich). Studia przeznaczone są w pierwszej kolejności dla 
osób posiadających wykształcenie prawnicze (studia polecane 
są szczególnie dla radców prawnych, adwokatów, notariuszy, 
komorników, sędziów i prokuratorów). Ponadto na studia mogą 
być przyjęte osoby bez wykształcenia prawniczego, w szczególności 
osoby z wykształceniem ekonomicznym, socjologicznym, 
administracyjnym i psychologicznym oraz managerowie, posiadający 
podstawową wiedzę z zakresu prawa.

Opis rekrutacji Na podstawie wymogów wymienionych w punkcie „sylwetka 
kandydata”.

Dodatkowe informacje http://www.wpia.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. dr hab. Witold Modzelewski

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

Collegium Iuridicum III
ul. Oboźna 6, 00-332 Warszawa, pokój 1.11
tel. 0 22 55 20 479, tel./faks 0 22 55 24 324
sekretarz: mgr Agnieszka Paprocka-Osińska 
e-mail: paproag@wpia.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Od poniedziałku do piątku 9.00-16.00, soboty zjazdowe  
9.00-10.00



W
Y

D
ZI

A
Ł 

P
r

AW
A

 I 
A

D
m

In
Is

tr
A

C
jI

Wydział Prawa i Administracji

160

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zajęcia w soboty (9.40-17.00) i niedziele (8.00-15.00), 
średnio co 2 tygodnie 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

7 750 PLN (opłata jednorazowa)
8 250 PLN (opłata w 3 ratach)

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (460 godzin) obejmuje: 
Semestr I: Wstęp do nauki prawa podatkowego, Teoria podatków, 
Finanse publiczne. System dochodów budżetowych, Ordynacja 
podatkowa - część prawnomaterialna, Postępowanie podatkowe, 
Ustrój organów podatkowych i skarbowych, Prawo dewizowe, 
Seminarium dyplomowe;
Semestr II: Wprowadzenie do podatków dochodowych, Podatek 
dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób 
prawnych, Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, 
Wprowadzenie do podatków obrotowych, Podatek od towarów 
i usług, Podatek akcyzowy, Niepodatkowe należności budżetowe, 
Postępowanie egzekucyjne, Podstawy rachunkowości, Seminarium 
dyplomowe;
Semestr III: Zasady prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatkowych, 
Podatek od czynności cywilnoprawnych, Podatkowe aspekty 
restrukturyzacji przedsiębiorców na tle uregulowanego kodeksu 
spółek handlowych, Podatek od gier, Wprowadzenie do podatków 
majątkowych, Podatek od nieruchomości, Ewidencja nieruchomości 
- kataster fiskalny, Podatek rolny, Podatek leśny, Podatek od spadków 
i darowizn, Podatkowe problemy pomocy publicznej, Prawo celne, 
Opłata skarbowa i inne opłaty o charakterze fiskalnym, Prawo 
karne skarbowe, Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 
Elementy postępowania przed sądami administracyjnymi w sprawach 
podatkowych, Międzynarodowa optymalizacja podatków, Umowy 
o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu, Podatkowe dyrektywy 
Unii Europejskiej, Seminarium dyplomowe.
Zakończenie studiów: Monograficzny wykład autorski wybitnego 
specjalisty (gościa studium).
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz, 
prof. dr hab. Jacek Jagielski, prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-
Sokołowska, prof. dr hab. Hanna Litwińczuk, prof. dr hab. Witold 
Modzelewski, prof. dr hab. Irena Olchowicz, prof. dr hab. Gertruda 
Uścińska, dr Karolina Tetłak, doc. dr Hanna Gajewska-Kraczkowska, 
doc. dr Witold Konieczny, doc. dr Marek Szubiakowski, 
doc. dr Marek Waluga, dr Michał Bitner, dr Piotr Karwat, dr Rafał 
Nawrot, sędzia dr Grzegorz Nowecki, dr Maciej Ślifirczyk, 
sędzia Adam Bącal, sędzia Bogusław Dauter, mgr Jerzy Bielawny, 
mgr Dariusz Malinowski, 
mgr Jacek Pyssa.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Sesja egzaminacyjna (po każdym semestrze). Obowiązują wpisy 
na ocenę z egzaminów, zaliczenia wszystkich przedmiotów, łącznie 
z seminarium. Na zakończenie studium słuchacz składa napisaną 
pod opieką promotora pracę dyplomową, która podlega ocenie 
wystawionej przez promotora i recenzenta.
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Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia są przeznaczone dla wszystkich osób pragnących pogłębić 
i rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu podatków i prawa podatkowego, 
uzyskując najwyższy stopień wykształcenia akademickiego 
w tej specjalności.

Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyskuje najwyższy stopień wykształcenia akademickiego 
z zakresu podatków i prawa podatkowego. Wiedza ta umożliwia 
mu m.in. przystąpienia przed Państwową Komisją Egzaminacyjną 
do Spraw Doradztwa Podatkowego do egzaminu na doradcę 
podatkowego.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Rekrutacja elektroniczna (irksp.wpia.uw.edu.pl)
Odpis dyplomu magisterskiego, 3 zdjęcia, podanie o przyjęcie 
na studia kierowane do Kierownika Studiów Podyplomowych, 
kwestionariusz osobowy, zobowiązanie do ponoszenia kosztów 
za studia (dokumenty są dostępne na stronie przy rejestracji 
elektronicznej).
Czesne za studia rozliczane są poprzez moduł płatności systemu 
USOSweb. Opłaty należy wnosić na indywidualny numer rachunku 
bankowego słuchacza. 

Termin składania 
dokumentów Od 15 października 2015 r. do wyczerpania limitu miejsc

Termin rozpoczęcia 
studiów Połowa lutego 2016 r. 

Limit miejsc 120

Sylwetka kandydata

Studia są przeznaczone dla osób zajmujących się zawodowo 
problematyką podatkową, a przede wszystkim: dla doradców 
podatkowych, kandydatów na doradców podatkowych, 
pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów 
i izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, samorządowych 
organów podatkowych), pracowników działów księgowych, 
finansowych i podatkowych podmiotów gospodarczych, prawników, 
ekonomistów, finansistów, a także innych wolnych zawodów 
(biegłych rewidentów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy) 
oraz aplikantów (radcowskich, notarialnych, adwokackich, 
rewidenckich).

Opis rekrutacji Decyduje kolejność rejestracji elektronicznej i złożenia dokumentów.

Dodatkowe informacje http://www.wpia.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki 
i Socjologii Medycyny

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Wydział Prawa i Administracji, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut 
Stosowanych Nauk Społecznych

Kierownik studiów 
podyplomowych

prof. dr hab. Eleonora Zielińska, prof. dr hab. Jacek Hołówka, 
prof. dr hab. Małgorzata Fuszara
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Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 
tel. 0 22 55 24 318, 0 22 55 20 811
sekretarz: Elżbieta Pawlak
e-mail: klinika@wpia.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Od poniedziałku do piątku 8.00-15.00, w trakcie zjazdów w soboty 
9.30-11.30

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy dwudniowe (sobotnio-niedzielne)  
co 2 lub 3 tygodnie 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

4 000 PLN (opłata jednorazowa)
4 200 PLN (opłata w dwóch ratach)
4 400 PLN (opłata w czterech ratach)

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Prawo 
medyczne, Bioetykę, Socjologię medycyny.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Zbigniew Banaszczyk, 
prof. dr hab Marian Filar, prof. dr hab. Małgorzata Fuszara, 
prof. dr hab. Ewa Gruza, prof. dr hab. Jacek Hołówka, 
prof. dr hab. Inetta Jędrasik Jankowska, prof. dr hab. Leszek 
Kubicki, prof. dr hab. Paweł Łuków, prof. dr hab. Antonina 
Ostrowska, prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer, prof. dr hab. Michał 
Skrzypek, prof. dr hab. Zbigniew Szawarski, prof. dr hab. Roman 
Wieruszewski, prof. dr hab. Hanna Wilmowska-Pietruszyńska, 
prof. dr hab. Barbara Woynarowska, prof. dr hab. Elżbieta 
Zakrzewska, prof. dr hab. Eleonora Zielińska, dr hab. Maria 
Boratyńska, dr hab. Przemysław Konieczniak, doc. dr Małgorzata 
Barzycka-Banaszczyk, dr Jan Kulesza.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Egzamin testowy 

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studium adresowane jest do przedstawicieli zawodów medycznych 
oraz innych osób wykazujących szczególne zainteresowanie prawem 
medycznym, bioetyką i socjologią medycyny.
Celem studiów jest podniesienie poziomu wiedzy słuchaczy 
w wymienionych wyżej dziedzinach, przedstawienie problemów 
medycznych z perspektywy: prawnej, etycznej i społecznej, 
dostarczenie słuchaczom argumentów do debaty na temat 
najbardziej kontrowersyjnych zagadnień związanych z postępem 
wiedzy i techniki medycznej oraz dostarczenie praktycznych 
umiejętności w zakresie rozwiązywania dylematów przed którymi 
stoją osoby wykonujące zawody medyczne oraz zajmujące się 
organizacją służby zdrowia i obsługą prawną podmiotów ją 
zapewniających.

Sylwetka absolwenta

Od absolwenta oczekujemy wyżej wymienionej wiedzy i umiejętności, 
co potwierdzone zostaje między innymi wynikiem egzaminu.
Absolwenci Studium założyli Stowarzyszenie Absolwentów „Prabios”, 
którego statutowym zadaniem jest krzewienie prawa medycznego 
i bioetyki.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich, 
podanie, kwestionariusz osobowy, 3 zdjęcia, dowód wpłaty, umowa 
o warunkach płatności.
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Termin składania 
dokumentów Od 4 maja 2015 r. do wyczerpania limitu miejsc

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 120 

Sylwetka kandydata

Studia przeznaczone są dla osób związanych z medycyną, leczeniem, 
administracją opieki zdrowotnej, które ukończyły studia wyższe.
Liczymy w szczególności na udział lekarzy, magistrów pielęgniarstwa 
i położnictwa oraz osób reprezentujących inne zawody medyczne, 
członków komisji lekarskich, rzeczników odpowiedzialności 
zawodowej, komitetów etycznych, monitorów badań klinicznych, 
biegłych sądowych, psychologów przyszpitalnych, rzeczników 
praw pacjenta, orzeczników ZUS, menedżerów służby zdrowia, 
pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pracowników 
socjalnych działających w zakresie szeroko rozumianej opieki 
zdrowotnej.

Opis rekrutacji
Zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją są przyjmowane 
od 4 maja 2015 r. Rekrutacja elektroniczna otwarta, decyduje 
kolejność złożenia dokumentów i wpłata czesnego za I semestr.

Dodatkowe informacje http://www.wpia.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Prawa Międzynarodowego i Służby 
Zagranicznej

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji 

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa, pokój 115 
tel. 0 22 55 27 200, tel./faks 0 22 55 27 203 
sekretarz: mgr Beata Grochowska
e-mail: pspm@wpia.uw.edu.pl 

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Od poniedziałku do piątku 9.00-16.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy dwudniowe (sobotnio-niedzielne), 2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

4 800 PLN (opłata jednorazowa)
5 200 PLN (opłata w 2 ratach)

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (170 godzin) obejmuje dwa bloki. Pierwszy tworzą 
ogólne zagadnienia prawa międzynarodowego publicznego 
dotyczące tworzenia tego prawa, jego źródeł oraz podmiotów. 
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Na drugi składają się przedmioty omawiające kwestie 
szczególnie istotne lub wzbudzające kontrowersje w społeczności 
międzynarodowej.
Program obejmuje następujące przedmioty: źródła prawa 
międzynarodowego publicznego, sztukę negocjacji i zawieranie 
umów międzynarodowych, podmioty prawa międzynarodowego, 
prawo dyplomatyczne i konsularne, międzynarodową ochronę praw 
człowieka, odpowiedzialność międzynarodową państw i jednostek, 
sądownictwo międzynarodowe, terroryzm międzynarodowy, 
międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych, międzynarodowy 
arbitraż handlowy, międzynarodowe prawo ochrony środowiska, 
międzynarodowe prawo lotnicze, międzynarodowe prawo 
kosmiczne.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Maria M. Kenig-Witkowska, 
prof. dr hab. Zdzisław Galicki, prof. dr hab. Adam Opalski, 
prof. dr hab. Stefan Sawicki, dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, 
dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa, dr hab. Karol Karski, 
dr Elżbieta Mikos-Skuza, dr Rudolf Ostrihansky, dr Aleksander 
Gubrynowicz, dr Tomasz Kamiński, dr Mateusz Pilich.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Ukończenie studiów uwarunkowane jest złożeniem pięciu 
egzaminów z wybranych przedmiotów prowadzonych w formie 
wykładów obejmujących co najmniej 10 godzin akademickich. 
Pozostałe wykłady i konwersatoria zaliczane są na podstawie 
obecności.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój prawa 
międzynarodowego, którego konsekwencją są liczne przemiany 
dotyczące państw, roli organizacji międzynarodowych i pozycji 
jednostek. Widoczna jest zmiana podejścia do obowiązywania 
i stosowania prawa międzynarodowego w wewnętrznym porządku 
prawnym wielu państw, rośnie znaczenie orzecznictwa sądów 
międzynarodowych. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy 
nie tylko z teorią, funkcjonowaniem i egzekwowaniem prawa 
międzynarodowego, ale także kwestiami kontrowersyjnymi 
i mającymi znaczenie praktyczne.

Sylwetka absolwenta
Absolwenci (np. urzędnicy, wojskowi, dziennikarze zajmujący się 
stosunkami międzynarodowymi) będą mogli swobodnie poruszać się 
po tematyce prawa międzynarodowego publicznego oraz korzystać 
ze źródeł.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia kierowane na ręce kierownika 
studiów, 3 zdjęcia, odpis dyplomu ukończenia studiów lub ksero 
dyplomu potwierdzone notarialnie, zobowiązanie do ponoszenia 
kosztów odpłatności za studia (wygenerowane z systemu rejestracji), 
kwestionariusz osobowy (wygenerowany z systemu rejestracji).

Termin składania 
dokumentów

Rejestracja elektroniczna od dnia 6 maja 2015 r. 
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów:  
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa, pokój 115 
(piętro I)  
lub wysłać pocztą na adres Studiów:
Podyplomowe Studia Prawa Międzynarodowego i Służby 
Zagranicznej
Instytut Prawa Międzynarodowego 
Wydział Prawa i Administracji UW
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa 
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Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 50

Sylwetka kandydata
Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem 
(posiadających tytuł magistra oraz licencjat), bez znaczenia jest 
natomiast kierunek wykształcenia.

Opis rekrutacji Rekrutacja otwarta, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia 
dokumentów.

Dodatkowe informacje http://www.wpia.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Prawa Rynku Kapitałowego

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji 

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. dr hab. Aleksander Chłopecki

Adres studiów 
podyplomowych,
numer telefonu

Instytut Prawa Cywilnego
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 20 472
sekretarz: mgr Aleksandra Matysiak
e-mail: ipc@wpia.uw.edu.pl 

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy co 2-3 tygodnie w piątki (po południu) i soboty

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

6 500 PLN (opłata jednorazowa)
6 900 PLN (opłata w trzech ratach)

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (156 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Rynek finansowy i kapitałowy - wprowadzenie, prawo rynku 
kapitałowego w znaczeniu ścisłym (ustawy o instrumentach 
finansowych, o ofercie publicznej i o nadzorze), Specyfika spółki 
publicznej, prawo o obligacjach, Międzynarodowe rynki finansowe, 
Fundusze inwestycyjne, Fundusze emerytalne, Banki i ubezpieczyciele 
na rynku kapitałowym, problematyka corporate governance, 
Wprowadzenie do wyceny instrumentów finansowych, studia 
przypadków i warsztaty.
Wśród wykładowców są : prof. UW dr hab. Aleksander Chłopecki, 
prof. UW dr hab. Michał Romanowski, dr hab. Jacek Jastrzębski, 
pracownicy GPW i KNF.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Praca dyplomowa
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Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej 
w zakresie prawa rynku kapitałowego.

Sylwetka absolwenta
Osoby, które są związane lub zamierzają związać się zawodowo 
z rynkiem finansowym lub kapitałowym. Inwestorzy indywidualni 
lub osoby uczestniczące w procesach inwestycyjnych na rynku 
finansowym.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia (generowane z systemu elektronicznej 
rejestracji internetowej), kwestionariusz osobowy (generowany 
z systemu elektronicznej rejestracji internetowej), kserokopia dyplomu 
ukończenia studiów, 2 zdjęcia, zobowiązanie do ponoszenia 
kosztów odpłatności za studia (generowane z systemu elektronicznej 
rejestracji internetowej).

Termin składania 
dokumentów Od 5 maja 2015 r. do wyczerpania limitu miejsc.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 80

Sylwetka kandydata

Osoba z wykształceniem prawniczym lub ekonomicznym. Nie 
jest konieczne posiadanie wiedzy na temat rynku kapitałowego. 
W przypadku osób o innym profilu wykształcenia wskazane jest 
zainteresowanie i podstawowa wiedza o rynku finansowym (np. 
doświadczenia w zakresie własnego inwestowania).

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 

Dodatkowe informacje http://www.wpia.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studium Prawa Sportowego i Organizacji 
Imprez Masowych 

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji 

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Marcin Warchoł 

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

Instytut Prawa Karnego, 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, budynek 
Collegium Iuridicum I, pokój 107
tel. 0 22 55 20 529, faks 0 22 55 24 317 
sekretarz: mgr Magdalena Kaliściak
e-mail: ipk@ wpia.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Od poniedziałku do piątku 9.00-16.00, soboty zjazdów 9.00-11.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry
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Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy dwudniowe (soboty i niedziele), 10 zjazdów - średnio 
1 raz w miesiącu (zajęcia: sobota 9.00-16.00, niedziela  
9.00-15.40) 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 000 PLN (opłata jednorazowa) 
5 400 PLN (opłata w 2 ratach)

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Główną tematyką studiów jest prawo sportowe oraz regulacje 
różnych gałęzi prawa regulujących problemy prawne w sporcie. 
Omawiane są także zagadnienia związane z organizacją 
i bezpieczeństwem imprez masowych. Przedmioty realizowane 
w ramach studiów (180 godzin) podzielone zostały na 8 bloków 
tematycznych: Zagadnienia wprowadzające; Podmioty zbiorowe 
ruchu sportowego; Status prawny zawodników; Inne podmioty 
ruchu sportowego; Własność intelektualna w sporcie, sponsoring 
i reklama; Organizacja i przebieg imprezy masowej; Podatkowe 
i finansowe aspekty sportu i imprez masowych; Rozwiązywanie 
sporów i konfliktów oraz zwalczanie dopingu w sporcie.
Zajęcia mają charakter teoretyczny i warsztatowy, przedstawiane 
będą studia przypadków, omawiane rzeczywiste problemy 
pojawiające się w obszarze prezentowanej tematyki.
Zajęcia prowadzone są przez osoby dysponujące bogatym 
doświadczeniem zawodowym, praktycznym, wiedzą teoretyczną 
i praktyką orzeczniczą. 
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Ewa Gruza, 
prof. dr hab. Zbigniew Jędrzejewski, prof. dr hab. Leszek Starosta, 
prof. dr hab. Andrzej Szwarc, prof. dr hab. Andrzej Wach, dr Beata 
Bieńkowska, dr Teresa Grzeszak, dr Jan Kudrelek, dr Jacek Masiota, 
dr Beata Rischka-Słowik, dr Marcin Stefański, dr Karolina Tetłak, 
dr Marcin Warchoł, Mateusz Dróżdż, Michał Gniatkowski, Robert 
Krasnodębski, Michał Listkiewicz, Paweł Makurat, Andrzej Padewski, 
Hubert Radke, Tomasz Zahorski oraz pracownicy naukowi innych 
uczelni, sędziowie sądów dyscyplinarnych, adwokaci oraz radcy 
prawni. 

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest 
spełnienie dwóch kryteriów: 1. Udział w co najmniej 80% 
prowadzonych zajęć, weryfikacja odbywać się będzie na podstawie 
list obecności sporządzanych każdego dnia zjazdu oraz 2. Pozytywne 
zaliczenie testowego egzaminu końcowego.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów otrzymują pogłębioną wiedzę z zakresu 
prawa sportowego, zarówno polskiego, jak i międzynarodowego, 
norm stanowionych przez prawodawcę oraz regulacji organizacji 
sportowych stopnia krajowego i międzynarodowego, prawa ochrony 
własności intelektualnej w sporcie, bezpieczeństwa i organizacji 
imprez masowych, statusu prawnego podmiotów ruchu sportowego; 
potrafią analizować przepisy prawne z tego obszaru, stosować 
reguły przyjęte w orzecznictwie i rozstrzygnięciach właściwych 
organów organizacji sportowych i sądów polubownych oraz 
komisji dyscyplinarnych; poznają rozwiązania prawne w zakresie 
środków rozwiązywania sporów w sporcie oraz zwalczania dopingu; 
zapoznają się z zasadami i podstawami prawnymi opodatkowania 
działalności sportowej, w tym ze skutkami podatkowymi organizacji 
imprez sportowych i kulturalnych (imprez masowych), 
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poznają zasady transferu zawodników i uzyskiwania licencji 
sportowych. Absolwenci nabierają umiejętności interpretacji 
przepisów prawa, stosowania określonych norm prawa w praktyce 
oraz regulacji wydawanych przez organizacje sportowe, poznają 
zasady rozstrzygania sporów pomiędzy poszczególnymi podmiotami 
ruchu sportowego oraz zasady odpowiedzialności karnej, cywilnej 
i dyscyplinarnej w sporcie; potrafią zidentyfikować sytuacje, 
w których dochodzi do nadużyć prawa w obszarze własności 
intelektualnej w sporcie oraz znają instrumenty ochrony prawnej 
w tym zakresie; potrafią skutecznie i efektywnie negocjować 
kontrakty dla zawodników profesjonalnych; potrafią analizować 
i stosować regulacje dotyczące zamówień publicznych w sferze 
sportu i organizacji imprez masowych. Słuchacze studiów 
podnoszą swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe niezbędne 
do skutecznej realizacji zadań związanych z pracą w klubach 
i związkach sportowych, ciałach zarządzających sportem oraz 
infrastrukturą sportową, wydziałach sportu w samorządach lokalnych 
i władzach centralnych; posiadają wiedzę niezbędną do stosowania 
nowych rozwiązań prawnych w dziedzinie sportu i działalności 
sportowej; wiedzą jakie skutki podatkowe wiążą się z zawieraniem 
umów w sferze sportu oraz organizacją imprezy sportowej lub 
kulturalnej; uzyskują wiedzę i narzędzia niezbędne do prawidłowego 
zorganizowania i przygotowania imprezy masowej.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Rekrutacja elektroniczna (irksp.wpia.uw.edu.pl)
Podanie o przyjęcie na studia (generowane z systemu elektronicznej 
rejestracji internetowej), kwestionariusz osobowy (generowany 
z systemu elektronicznej rejestracji internetowej), kserokopia dyplomu 
ukończenia studiów, 2 zdjęcia, zobowiązanie do ponoszenia 
kosztów odpłatności za studia (generowane z systemu elektronicznej 
rejestracji internetowej).
Czesne za studia rozliczane są poprzez moduł płatności systemu 
USOS web. Opłaty należy wnosić na indywidualny numer rachunku 
bankowego słuchacza.

Termin składania 
dokumentów Od 5 maja 2015 r. do wyczerpania limitu miejsc

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 100

Sylwetka kandydata

Studia są adresowane w szczególności do osób zajmujących 
się problematyką sportu i prawa sportowego oraz organizacją 
imprez masowych, w tym sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, 
w szczególności: pracowników klubów i związków sportowych, 
ciał zarządzających sportem oraz infrastrukturą sportową, 
pracowników wydziałów sportu w samorządach lokalnych 
i władzach centralnych; działaczy sportowych; sędziów sądów 
dyscyplinarnych i polubownych, menedżerów sportowych, 
kandydatów na menedżerów sportowych; doradców podatkowych, 
pracowników organów skarbowych i podatkowych, pracowników 
działów księgowych, finansowych i podatkowych podmiotów 
sportowych, prawników, ekonomistów, finansistów, a także innych 
wolnych zawodów (biegłych rewidentów, radców prawnych, 
adwokatów, notariuszy) oraz aplikantów (radcowskich, notarialnych, 
adwokackich, rewidenckich). 
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Opis rekrutacji Rekrutacja otwarta, decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Dodatkowe informacje http://www.wpia.uw.edu.pl 

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studium Prawa Spółek

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji 

Kierownik studiów 
podyplomowych doc. dr Małgorzata Modrzejewska

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

Instytut Prawa Cywilnego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, pokój 308
tel. 0 22 55 20 472, faks 0 22 55 24 320
sekretarz: mgr Aleksandra Matysiak

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry 

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy dwudniowe (soboty i niedziele)

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

6 000 PLN (opłata jednorazowa)
6 300 PLN (opłata w trzech ratach)

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (208 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Wprowadzenie do instytucji spółek, Zasada jedności prawa 
cywilnego, Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez 
przedsiębiorców, Powstanie i konstrukcja spółek osobowych, Stosunki 
majątkowe w spółkach osobowych, Powstanie spółek kapitałowych, 
Spółka w organizacji, Prawo firmowe, Reprezentacja spółek, 
Zarządzanie i nadzór w spółkach kapitałowych, Prawa udziałowe 
i rozporządzanie nimi, Umorzenie praw udziałowych, Zgromadzenie 
wspólników/Walne Zgromadzenie i jego kompetencje, Uchwały 
kolegialnych osób prawnych, Zaskarżanie uchwał zgromadzeń 
spółek kapitałowych, Zmiany w składzie wspólników, Umowy między 
wspólnikami spółek kapitałowych, Elektroniczne czynności prawne 
w praktyce kontraktowej spółek, Pojęcie kapitału, Zmiany kapitału 
w spółkach, Odpowiedzialność w spółkach kapitałowych, Ochrona 
mniejszości w spółkach kapitałowych, Spółki jednoosobowe, 
Łączenie spółek, Pojęcie zakazu konkurencji w prawie spółek, 
Przekształcenie spółek, Zasady Corporate Governance, Spółka 
w upadłości, Spółka europejska, Prawo rynku kapitałowego, Nowe 
formuły prawne na rynku kapitałowym, Krajowy Rejestr Sądowy, 
Procedury rejestracyjne, Spółki publiczne, Prawo pracy w stosunkach 
spółkowych, Aspekty podatkowe działalności spółek, Rachunkowość 
spółek, Prawno-karne aspekty prawa spółek, Przegląd orzecznictwa 
sądowego dotyczącego spółek, Aktualne nowelizacje Kodeksu 
Spółek Handlowych.
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Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Aleksander Chłopecki, 
prof. dr hab. Józef Frąckowiak, prof. dr hab. Małgorzata 
Gersdorf, prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, prof. dr hab. Anna 
Karmańska, prof. dr hab. Wojciech Katner, prof. dr hab. Andrzej 
Kidyba, prof. dr hab. Wojciech Kocot, prof. dr hab. Małgorzata 
Król-Bogomilska, prof. dr hab. Zbigniew Kwaśniewski, 
prof. dr hab. Józef Okolski, prof. dr hab. Adam Opalski, 
prof. dr hab. Michał Romanowski, prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński, 
prof. dr hab. Andrzej Szumański, prof. dr hab. Małgorzata 
Wrzołek-Romańczuk, dr hab. Jacek Jastrzębski, doc. dr Małgorzata 
Modrzejewska, doc. dr Jerzy Modrzejewski, dr Łukasz Gasiński, 
dr Marek Grzybowski, dr Karolina Kocemba, SSO Dorota 
Kozarzewska, dr Jacek Krauss, dr Marta Litwińska-Werner, dr Marcin 
Olechowski, dr Konrad Osajda, dr Dominika Opalska, dr Paweł 
Wajda, dr Cezary Wiśniewski, dr Łukasz Żelechowski.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Obecność na wszystkich wykładach. Napisanie pracy dyplomowej, 
z której ocena będzie wpisana na świadectwie dokumentującym 
ukończenie studiów.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z kompleksowo ujętą 
problematyką podstaw prawnych funkcjonowania przedsiębiorców, 
zwłaszcza zorganizowanych w formie spółek prawa handlowego. 
Obowiązujące obecnie prawo spółek i tzw. regulacje okołospółkowe 
trudno poddają się prawidłowej wykładni, często różnie są 
interpretowane. Pomoc w rozwiązywaniu wynikających stąd 
problemów praktycznych oferują najlepsi specjaliści – pracownicy 
nauki z różnych ośrodków uniwersyteckich praktykujący jednocześnie 
w różnych zawodach prawniczych. Proponowana słuchaczom 
forma specjalizacji jest atrakcyjna także dlatego, że pozwala 
na uporządkowanie materii normatywnej, która w omawianej 
dziedzinie jest w dużym stopniu rozproszona i podlega częstym 
zmianom. 
Program studiów jest na bieżąco aktualizowany. Obejmuje 
w znowelizowanym kształcie przepisy kodeksu spółek handlowych, 
prawo firmowe, przepisy o prokurze, prawo upadłościowe 
i naprawcze, przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 
zasady Corporate Governance, elementy praktyki kontraktowej 
spółek. W programie Studium zostały także uwzględnione 
prawnokarne, podatkowe i rachunkowe aspekty prawa spółek. 
Materia wykładowa obejmuje również publiczny obrót papierami 
wartościowymi, elementy prawa pracy, prawa przemysłowego 
i ochrony przed nieuczciwą konkurencją, a także procedury 
rejestracyjne. Uwzględnione są regulacje unijne, w tym procedury 
tworzenia spółki europejskiej w różnych jej przejawach.

Sylwetka absolwenta -

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęciu na studia (generowane z systemu elektronicznej 
rejestracji internetowej), kwestionariusz osobowy (generowany 
z systemu elektronicznej rejestracji internetowej), odpis dyplomu 
ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, zobowiązanie 
do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (formularz generowany 
z systemu elektronicznej rejestracji internetowej).
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Termin składania 
dokumentów Od maja 2015 r. do wyczerpania limitu miejsc.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 100

Sylwetka kandydata
Studia przeznaczone są przede wszystkim dla prawników, 
przyjmowani są także przedstawiciele innych zawodów (o ile 
legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych 
magisterskich).

Opis rekrutacji Rekrutacja otwarta. Decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Dodatkowe informacje http://www.wpia.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studium Prawa Ubezpieczeniowego

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji 

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. dr hab. Inetta Jędrasik-Jankowska 

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa, 
budynek CIUW, pokój 5
tel. 0 22 55 22 900, faks 0 22 55 24 620 
sekretarz: mgr Mirosława Kaliniec
e-mail: m.kaliniec@wpia.uw.edu.pl 

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Od wtorku do piątku 13.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, jednodniowy zjazd (sobota), przeciętnie co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

4 800 PLN (opłata jednorazowa) 
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (180 godzin wykładów + 10 godzin seminarium) 
obejmuje następujące przedmioty: Problematyka ubezpieczeń 
gospodarczych: Ubezpieczenia na życie, Ubezpieczenia OC, 
Umowa ubezpieczenia, Zasady odpowiedzialności za szkodę, 
Postępowanie przed sądami, Problematyka ubezpieczeń 
społecznych: Emerytury: repartycyjne, kapitałowe, niższym wieku, 
pomostowe, rolnicze, uzupełniające emerytury „unijne”, 
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Renty inwalidzkie i rodzinne, Zasiłki chorobowe, Świadczenia 
z tytułu wypadków przy pracy, Składki na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne, Obowiązek ubezpieczenia społecznego (ubezpieczenia 
obowiązkowe i dobrowolne, zbieg tytułów do ubezpieczenia), 
Ubezpieczenia zdrowotne.
Wykłady prowadzą pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UW 
oraz profesorowie SGH i innych uczelni, a także sędziowie Sądu 
Najwyższego i specjaliści z ZUS oraz towarzystw ubezpieczeniowych, 
a także specjaliści z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika 
Ubezpieczonych.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Zaliczenie semestrów na podstawie punktacji wynikającej 
z obecności na zajęciach oraz oceny pracy dyplomowej

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Słuchacze otrzymują kompendium wiedzy w zakresie konstrukcji 
prawnych i zasad działania ubezpieczeń społecznych 
i gospodarczych. Oba rodzaje ubezpieczeń zaczynają się dość 
istotnie przenikać i przejmować wzajemnie konstrukcje oraz aparat 
pojęciowy. Oba służą też pokryciu różnych szkód wywołanych 
tym samym zdarzeniem. Przenikanie się obu ubezpieczeń jest 
szczególnie wyraźne w odniesieniu do ubezpieczeń emerytalnych. 
Studium przygotowuje specjalistów znających reguły działania obu 
rodzajów ubezpieczeń (np. wypadek komunikacyjny to kwestia 
odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich, odszkodowania 
za uszkodzony samochód, a także świadczeń z tytułu wypadku przy 
pracy).

Sylwetka absolwenta Absolwenci legitymują się świadectwem ukończenia studiów 
podyplomowych – specjalista z zakresu prawa ubezpieczeniowego.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Rejestracja internetowa poprzez uczelniany system obsługi studentów 
/USOS/ adres: irksp.wpia.uw.edu.pl

Termin składania 
dokumentów

Od 4 maja do 30 czerwca 2015 r.
Od 7 do 30 września 2015 r. (do wyczerpania limitu)

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 60 

Sylwetka kandydata

Słuchaczami studiów mogą być absolwenci wszystkich kierunków 
studiów wyższych uczelni zajmujący się w pracy zawodowej 
problematyką ubezpieczeń od strony prawnej, ekonomicznej 
(kalkulacji składek) lub technicznej (programy komputerowe). 
Otrzymany zasób wiedzy prawniczej niewątpliwie ułatwi rozumienie 
i stosowanie prawa regulującego oba rodzaje ubezpieczeń. 

Opis rekrutacji
Rejestracja internetowa poprzez uczelniany system obsługi studentów 
(USOS) adres: irksp.wpia.uw.edu.pl 
O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Dodatkowe informacje http://www.wpia.uw.edu.pl
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Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Prawa Unii Europejskiej

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji 

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Anna Zawidzka-Łojek

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa, pokój 115 
tel. 0 22 55 27 200, tel./faks 0 22 55 27 203 
sekretarz: mgr Beata Grochowska
e-mail: pspue@wpia.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Od poniedziałku do piątku 9.00-14.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy dwudniowe (sobotnio-niedzielne), 2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

4 800 PLN (opłata jednorazowa)
5 400 PLN (opłata w trzech ratach)

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (170 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Europejskie prawo autorskie, Europejskie prawo podatkowe, 
Europejskie prawo spółek, Europejskie prawo własności 
przemysłowej, Europejskie prawo żywnościowe, Jurysdykcja 
sądów cywilnych oraz wzajemne uznawanie orzeczeń, Ochrona 
konkurencji w Unii Europejskiej, Ochrona konsumenta w UE, 
Polityka UE w dziedzinie środowiska i ochrony klimatu, Polska 
polityka integracyjna, Pomoc publiczna w Unii Europejskiej, 
Prawo energetyczne Unii Europejskiej, Stosowanie prawa Unii 
Europejskiej w praktyce sądów krajowych i krajowych organów 
administracji, Stosunki zewnętrzne i polityka handlowa UE, Swobody 
rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, System ochrony prawnej 
w Unii Europejskiej, Usługi społeczeństwa informacyjnego w Unii 
Europejskiej, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej, Źródła 
prawa Unii Europejskiej 
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Monika Dąbrowska, 
prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska, 
prof. dr hab. Witold Modzelewski, prof. dr hab. Adam Opalski, 
prof. dr hab. Karol Weitz, prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak, 
dr hab. Anna Zawidzka-Łojek, dr Piotr Bogdanowicz, dr Katarzyna 
Karasiewicz, dr Rudolf Ostrihansky, dr Przemysław Polański, dr Marta 
Sendrowicz, dr Magdalena Słok-Wódkowska, dr Aleksandra 
Sołtysińska, dr Maciej Taborowski, dr Łukasz Żelechowski.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

6 egzaminów z wybranych przedmiotów (3 w sesji zimowej i 3 w sesji 
letniej).

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Program studiów jest skierowany przede wszystkim do osób 
zainteresowanych zagadnieniami prawa europejskiego oraz 
wszystkich tych, dla których wiedza z tego zakresu będzie użyteczna 
w praktyce zawodowej. Takie założenie ma swoje implikacje 
zarówno dla koncepcji organizacyjnych (zajęcia w soboty i niedziele), 
jak i programowych (odpowiedni dobór tematyki zajęć). 
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Członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest bez wątpienia wielkim 
wyzwaniem dla praktyki obrotu prawnego, wymaga tym samym 
prowadzenia intensywnych działań edukacyjnych. 
Zadaniem studiów jest przygotowanie przedstawicieli różnych 
zawodów prawniczych oraz urzędników państwowych 
i samorządowych do stosowania prawa Unii Europejskiej oraz 
udzielania skutecznej pomocy prawnej przy dochodzeniu roszczeń 
wynikających z tego prawa. Dobór wykładowców oraz przyjęte 
techniki nauczania gwarantują wysoki poziom merytoryczny 
zajęć. Wykłady prowadzą najlepsi specjaliści z WPiA UW 
oraz przedstawiciele praktyki prawniczej.

Sylwetka absolwenta Osoba o gruntownej wiedzy z prawa Unii Europejskiej w wymiarze 
praktyki obrotu prawnego.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia kierowane na ręce kierownika 
studiów, 3 zdjęcia, odpis dyplomu ukończenia studiów lub ksero 
dyplomu potwierdzone notarialnie, zobowiązanie do ponoszenia 
kosztów odpłatności za studia (wygenerowane z systemu rejestracji), 
kwestionariusz osobowy (wygenerowany z systemu rejestracji).

Termin składania 
dokumentów

Rejestracja elektroniczna od 6 maja 2015 r. 
Dokumenty należy składać: 
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa, pokój 115 
(piętro I) 
lub wysłać pocztą na adres studiów:
Podyplomowe Studia Prawa Unii Europejskiej
Instytut Prawa Międzynarodowego 
Wydział Prawa i Administracji UW
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 50 

Sylwetka kandydata
Osoby zainteresowane prawem Unii Europejskiej, prawnicy, 
ekonomiści, absolwenci zarządzania, nauk politycznych, stosunków 
międzynarodowych, wszyscy ci, którym wiedza z zakresu prawa Unii 
Europejskiej będzie przydatna w praktyce zawodowej.

Opis rekrutacji Osoby, które złożą wymagane dokumenty, zostaną przyjęte 
na studia.

Dodatkowe informacje http://www.wpia.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej 

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji 

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. dr hab. Monika Dąbrowska
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Adres studiów 
podyplomowych, Numer 
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, pokój 312
tel. 0 22 55 24 343
sekretarz: Katarzyna Orzechowska-Jedlińska
e-mail: k.jedlinska@wpia.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
Sekretariatu SP Od wtorku do piątku 12.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, 6 zjazdów w każdym semestrze

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 300 PLN (opłata jednorazowa)
5 700 PLN (opłata w 3 ratach) 

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (171 godzin) obejmuje m.in. następujące 
przedmioty: wykłady - Prawo autorskie i prawa pokrewne, 
Prawo patentowe, Prawo znaków towarowych, Zwalczanie 
nieuczciwej konkurencji jako forma ochrony dóbr niematerialnych, 
Komercjalizacja dóbr osobistych, Międzynarodowe i europejskie 
prawo autorskie, Europejskie prawo patentowe, Postępowanie 
administracyjne oraz procedury graniczne w sprawach z zakresu 
własności intelektualnej, Postępowanie cywilne w sprawach 
z zakresu własności intelektualnej - odrębności, rozgraniczenie 
z postępowaniem administracyjnym, Prawnokarna problematyka 
własności intelektualnej, Prawa wyłączne do nowych odmian 
roślin, Własność intelektualna a podatki; seminaria (dwa 
z trzech, do wyboru): Prawo autorskie wobec nowych technologii, 
Komercjalizacja dóbr osobistych w orzecznictwie sądów polskich, 
Ochrona znaków towarowych i innych oznaczeń odróżniających. 
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Monika Dąbrowska, 
prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska, prof. dr hab. Krystyna 
Szczepanowska-Kozłowska, prof. UŁ dr hab. Urszula Promińska, 
dr hab. Wojciech Machała, dr Teresa Grzeszak, dr Krzysztof 
Wojciechowski, dr Łukasz Żelechowski oraz sędziowie: Sądu 
Najwyższego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Obecność na 75% zajęć, zdanie trzech egzaminów (prawo 
autorskie, prawo patentowe, prawo znaków towarowych) oraz 
zaliczenie 2 seminariów.

Charakterystyka studiów

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z kompleksowo ujętą 
tematyką własności intelektualnej - prawa autorskiego wraz 
z prawami pokrewnymi, praw z zakresu własności przemysłowej, 
skomercjalizowanych dóbr osobistych oraz ochrony przed nieuczciwą 
konkurencją.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia (generowane z systemu elektronicznej 
rejestracji internetowej), kwestionariusz osobowy (generowany 
z systemu elektronicznej rejestracji internetowej), odpis dyplomu 
ukończenia studiów wyższych, 3 zdjęcia, zobowiązanie 
do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (formularz generowany 
z systemu elektronicznej rejestracji internetowej).
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Termin składania 
dokumentów Od 4 maja 2015 r. do wyczerpania limitu miejsc

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 80

Sylwetka kandydata 

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla prawników. Mogą 
w nich jednak uczestniczyć również przedstawiciele innych zawodów 
legitymujący się dyplomem ukończenia studiów magisterskich, 
jeżeli ich praca zawodowa wykazuje związek z tematyką 
studiów (np. pracownicy producenckich firm fonograficznych 
lub audiowizualnych, mediów, agencji reklamowych, firm 
farmaceutycznych itp.). Przyjęcie słuchacza nieposiadającego 
wykształcenia prawniczego wymaga uzgodnienia z kierownikiem 
studiów podyplomowych.

Opis rekrutacji Rekrutacja otwarta. Decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Dodatkowe informacje http://www.wpia.uw.edu.pl 

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Rachunkowości i Rewizji Finansowej

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa i Administracji, 
Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego 

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. dr hab. Hanna Litwińczuk 

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

Wydział Prawa i Administracji 
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa, pokój 115
tel. 0 22 55 27 200, tel./faks 0 22 55 27 203 
sekretarz: mgr Beata Grochowska
e-mail: psrf@wpia.uw.edu.pl 

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Od poniedziałku do piątku 9.00-16.00, soboty zjazdowe 

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 200 PLN 
Istnieje możliwość opłaty w dwóch ratach

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Wybrane 
elementy prawa cywilnego, Prawo bilansowe, Rachunkowość, 
w tym podstawy rachunkowości i rachunkowość finansowa, 
Sprawozdawczość finansowa, Materialne prawo podatkowe, 
Rachunkowość budżetowa, Analiza finansowo-ekonomiczna 
i wycena przedsiębiorstw, Rewizja finansowa i audyt zewnętrzny, 
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Prawo handlowe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 
i Sprawozdawczości Finansowej, Controlling finansowy na potrzeby 
rewizji finansowej, Rachunkowość podatkowa, Rachunek 
kosztów, Rachunkowość grup kapitałowych, Zobowiązania 
podatkowe, Postępowanie podatkowe, Warsztaty podatkowe 
- prowadzenie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów 
oraz ewidencji podatkowych, Wybrane elementy prawa pracy, 
Instrumenty finansowe rynku kapitałowego, Seminaria dyplomowe: 
Rachunkowość, Rewizja finansowa, Prawo handlowe, Prawo 
podatkowe.
Wśród wykładowców są pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału 
Nauk Ekonomicznych, Wydziału Prawa i Administracji, a także 
wybitni specjaliści i praktycy z Ministerstwa Finansów i Krajowej Izby 
Biegłych Rewidentów.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Egzaminy z prawa bilansowego, rachunkowości, rachunkowości 
podatkowej, prawa handlowego i materialnego prawa 
podatkowego oraz zaliczenie pozostałych przedmiotów. 
Przygotowanie pracy dyplomowej. 

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu 
rachunkowości finansowej w oparciu o regulacje polskie 
i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz 
wiedzy na temat otoczenia prawnego działalności gospodarczej, 
w szczególności z zakresu prawa podatkowego, a także prawa 
cywilnego, handlowego i prawa pracy. Studia mają na celu 
uzupełnienie i pogłębienie dotychczas posiadanej przez słuchaczy 
wiedzy prawnej i ekonomicznej o zagadnieniach z zakresu 
teorii rachunkowości, sporządzania sprawozdań finansowych, 
przeprowadzania rewizji finansowej (audytu), sprawnej obsługi 
prawnej podmiotów sektora prywatnego i publicznego, wykonywania 
zawodu księgowego, doradcy podatkowego, audytora oraz 
pełnienia funkcji kierowniczych działów finansowych podmiotów 
o różnym statusie prawnym. Istnieje również potrzeba pogłębienia 
wiedzy w tym obszarze przez pracowników sektora publicznego 
(zwłaszcza jednostek samorządu terytorialnego), który przejmuje 
w coraz większym stopniu metody właściwe dla sektora prywatnego 
w procesach zarządzania sprawami publicznymi. 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu 
prawa bilansowego, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości 
Finansowej (MSR/MSSF), ewidencji na potrzeby rozrachunków 
publiczno-prawnych, rachunku kosztów, rachunkowości grup 
kapitałowych, rachunkowości budżetowej, rewizji finansowej 
i controllingu na potrzeby rewizji finansowej, analizy wskaźnikowej, 
prawa handlowego, cywilnego, prawa pracy i materialnego prawa 
podatkowego, zobowiązań podatkowych oraz postępowania 
podatkowego. Zdobyta wiedza przyczyni się w szczególności 
do wzrostu efektywności pracy przedstawicieli sektora publicznego, 
zwłaszcza jednostek samorządu terytorialnego. 
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Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia kierowane na ręce kierownika studiów, 
3 zdjęcia, odpis dyplomu ukończenia studiów lub kserokopia 
dyplomu potwierdzone notarialnie, zobowiązanie do ponoszenia 
kosztów odpłatności za studia (wygenerowane z systemu 
rejestracji), kwestionariusz osobowy (wygenerowany z systemu 
rejestracji), kserokopia dowodu wpłaty opłaty za studia w pełnej 
wysokości (przy płatności jednorazowej) lub I raty opłaty za studia 
(przy płatności ratalnej), kserokopia dowodu osobistego. 

Termin składania 
dokumentów

Rejestracja elektroniczna od dnia 6 maja 2015 r. 
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów:  
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa, pokój 115 
(piętro I)  
lub wysłać pocztą na adres Studiów:
Podyplomowe Studia Rachunkowości i Rewizji Finansowej
Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa i Administracji, 
Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego 
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 200

Sylwetka kandydata

Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem 
(posiadających tytuł magistra oraz licencjat) o profilu ekonomicznym 
lub prawniczym, osoby z innym wykształceniem, za zgodą kierownika 
studiów.
Istnieje możliwość uruchomienia uzupełniających zajęć z podstaw 
rachunkowości dla słuchaczy nie posiadających niezbędnej wiedzy 
dla uczestnictwa w bloku zagadnień z obszaru rachunkowości.

Opis rekrutacji

Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności 
zgłoszeń (do wyczerpania limitu miejsc). W przypadku zgłoszenia się 
liczby kandydatów przewyższającej limit miejsc o przyjęciu na studia 
decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia jest 
złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów. 
Niedopełnienie tego warunku skutkuje nie przyjęciem na studia, 
a na zwolnione miejsce może zostać przeprowadzona dodatkowa 
rekrutacja. W pierwszej kolejności rekrutacją objęte będą osoby, 
które znalazły się poza limitem pierwszej rekrutacji.

Dodatkowe informacje http://www.psr.wpia.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studium Rzeczoznawstwa Majątkowego 
Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami i Zarządzania 
Nieruchomościami

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji 

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Paweł Wojciechowski
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Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa, 
budynek CIUW, pokój 5
tel. 0 22 55 22 900, faks 0 22 55 24 620
sekretarz: mgr Mirosława Kaliniec
e-mail: m.kaliniec@wpia.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Od wtorku do piątku 13.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów

Zjazdy trzydniowe (piątki od godz.16.50, soboty oraz niedziele), 
średnio raz na dwa tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

Rzeczoznawstwo majątkowe: opłata jednorazowa 4 300 PLN, 
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami: opłata jednorazowa 
3 800 PLN, 
Zarządzanie nieruchomościami: opłata jednorazowa 3 800 PLN.
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty. 

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców) 

Program studiów jest zgodny z minimalnymi wymogami 
programowymi określonymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
w rozporządzeniu z dnia 12 czerwca 2014 r. w zakresie wyceny 
nieruchomości. 
Rzeczoznawstwo Majątkowe obejmuje: podstawy wiedzy z zakresu 
prawa, podstawy wiedzy ekonomicznej, podstawy wiedzy technicznej, 
rzeczoznawca majątkowy, wycena nieruchomości, umiejętności 
interdyscyplinarne, seminarium dyplomowe i egzamin. 
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami obejmuje: podstawy 
wiedzy z zakresu prawa, podstawy wiedzy ekonomicznej, podstawy 
wiedzy technicznej, pośrednik w obrocie nieruchomościami, obrót 
nieruchomościami, umiejętności interdyscyplinarne, seminarium 
dyplomowe i egzamin.
Zarządzanie nieruchomościami obejmuje: podstawy wiedzy 
z zakresu prawa, podstawy wiedzy ekonomicznej, podstawy 
wiedzy technicznej, zarządca nieruchomości, zarządzanie 
nieruchomościami, umiejętności interdyscyplinarne, seminarium 
dyplomowe i egzamin.
Wśród wykładowców są: pracownicy Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Gdańskiego i innych 
uczelni oraz wielu wybitnych specjalistów i praktyków.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Pierwszy semestr kończy się egzaminem pisemnym.
Drugi semestr kończy się ustnym egzaminem dyplomowym. 

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków 
studiów wyższych uczelni. Studia dają możliwość zdobycia zawodu 
rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika obrotu nieruchomościami 
lub zarządcy nieruchomościami.

Sylwetka absolwenta 
Absolwenci legitymują się świadectwem ukończenia studiów 
podyplomowych i uzyskaniem specjalizacji w zakresie 
rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa obrotu 
nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami.
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Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

rejestracja internetowa poprzez uczelniany system obsługi studentów 
/USOS/ adres: irksp.wpia.uw.edu.pl

Termin składania 
dokumentów

Od 4 maja do 30 czerwca 2015 r. 
Od 7 do 30 września 2015 r. (do wyczerpania limitu)

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 150 - 50 na każdym kierunku

Sylwetka kandydata
Absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych pragnący 
poszerzyć swą wiedzę z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, 
pośrednictwa obrotu nieruchomościami i zarządzania 
nieruchomościami.

Opis rekrutacji
Rejestracja internetowa poprzez uczelniany system obsługi 
studentów(USOS) adres: irksp.wpia.uw.edu.pl 
O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Dodatkowe informacje http://www.wpia.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji 

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Maria Boratyńska

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 24 395
e-mail: pszp@wpia.uw.edu.pl 

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Od poniedziałku do piątku 10.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy dwudniowe (w soboty i niedziele), co 2-3 tygodnie.

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 600 PLN (opłata jednorazowa) 
6 000 PLN (opłata w trzech ratach)

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (192 godziny) obejmuje następujące przedmioty: 
Środki publiczne w systemie zamówień publicznych, Przetarg 
jako forma rozporządzania mieniem (aspekty cywilnoprawne), 
Podwykonawstwo, wykluczenie wykonawców, odrzucenie oferty 
i unieważnienie postępowania, Polskie i europejskie regulacje 
zamówień publicznych, System zamówień publicznych w Polsce,
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Kontrola zamówień publicznych, Zakres podmiotowy i przedmiotowy 
prawa zamówień publicznych, Przygotowanie i przeprowadzenie 
postępowania o zamówienie publiczne, Tryby udzielania zamówień 
publicznych, Umowy w sprawach zamówień publicznych, Środki 
ochrony prawnej, Orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych, 
Zajęcia praktyczne z zamówień publicznych, Partnerstwo publiczno-
prawne a zamówienia publiczne.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Hubert Izdebski, 
prof. dr hab. Andrzej Panasiuk prof. UW dr hab. Andrzej Wach, 
dr hab. Maria Boratyńska, mec. Paweł Granecki, mec. Irena 
Skubiszak-Kalinowska, mec. Kamila Podwapińska, mec. Anna 
Szymańska, Jacek Sadowy - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Egzaminy z przedmiotów wykładowych oraz test końcowy, 
obejmujący całość zrealizowanego programu.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z przetargowymi 
i pozaprzetargowymi formami wydatkowania środków publicznych. 
Kwestie teoretyczne i praktyczne prezentować będą w ramach 
programu studiów najlepsi specjaliści i adwokaci reprezentujący 
Urząd Zamówień Publicznych i kancelarie prawnicze zajmujące się 
zamówieniami publicznymi, a także pracownicy UW, praktykujący 
jednocześnie różne zawody prawnicze. 
Proponowana słuchaczom forma specjalizacji jest atrakcyjna przede 
wszystkim dlatego, że pozwala na uporządkowanie i bliższe poznanie 
materii normatywnej, która podlega częstym zmianom, wynikającym 
m.in. z sygnalizowanej już chęci stworzenia jak najlepszych 
instrumentów szybkiego i skutecznego wykorzystania środków 
unijnych przez Polskę. 
Program studiów jest na bieżąco aktualizowany. Obejmuje on 
znowelizowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, normy 
prawa finansowego odnoszące się do wydatkowania środków 
publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego dotyczące instytucji 
przetargu, a także zawierania i wykonywania umów, ze szczególnym 
uwzględnieniem klauzuli rebus sic stantibus. 
W programie studiów zostały także uwzględnione instrumenty prawa 
administracyjnego (wiążące się w szczególności z realizowaną 
przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontrolą uprzednią 
i następczą) oraz konstrukcje prawa procesowego cywilnego 
wykorzystywane przy rozpatrywaniu środków ochrony prawnej. 
Programy poszczególnych wykładów uwzględniają regulacje unijne.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów powinien stać się wykwalifikowanym specjalistą 
z zakresu zamówień publicznych, mogącym skutecznie uczestniczyć 
w przetargowych i pozaprzetargowych formach wydatkowania 
środków publicznych. Uzyskana wiedza prawnicza i kwalifikacje 
zdobyte m.in. w trakcie zajęć praktycznych będą mogły być 
wykorzystywane w procesie zamówieniowym realizowanym przez 
jednostki zatrudniające słuchaczy. Proponowana forma specjalizacji 
jest atrakcyjna także dlatego, że pozwala na uporządkowanie 
i bliższe poznanie materii normatywnej, która podlega częstym 
zmianom, wynikającym m.in. z chęci stworzenia przez krajowego 
prawodawcę jak najlepszych instrumentów szybkiego i skutecznego 
wykorzystywania środków unijnych przez Polskę.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz wygenerowany 
z systemu IRK, życiorys, kserokopia dyplomu ukończenia studiów 
wyższych, 3 zdjęcia, zobowiązanie do ponoszenia kosztów 
odpłatności za studia.
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Termin składania 
dokumentów Od 1 czerwca do 30 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 80

Sylwetka kandydata

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci różnych 
kierunków studiów, tak uniwersyteckich, jak i innych wyższych 
uczelni. Mogą to być w szczególności osoby już uczestniczące 
lub zamierzające brać udział w procesie przygotowania 
i dokumentowania zamówień publicznych, a także uczestniczące 
w pracach komisji przetargowych (po stronie zamawiającego) 
bądź opracowywania i składania ofert w imieniu wykonawców. 
Słuchaczami studiów będą również osoby pełniące funkcje 
kierownika zamawiającego, mający, np. wykształcenie ekonomiczne 
i techniczne. Dla prawników jest to możliwość poszerzenia wiedzy 
z zakresu zamówień publicznych, objętej w programie studiów 
jedynie treścią specjalistycznego wykładu. 

Opis rekrutacji O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.wpia.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studium Zapobiegania Przestępczości 
Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu 

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji 

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. dr hab. Ewa Gruza 

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

Instytut Prawa Karnego, Collegium Iuridicum I Krakowskie 
Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, pokój 107
tel. 0 22 55 20 529, faks 0 22 55 24 317 
sekretarz: mgr Magdalena Kaliściak
e-mail: ipk@ wpia.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Od poniedziałku do piątku 9.00-16.00, soboty zjazdów 9.00-11.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów

Zjazdy dwudniowe (soboty i niedziele), średnio raz w miesiącu 
(zajęcia: sobota 9.00-16.00, niedziela 9.00-15.40) 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

3 800 PLN (opłata jednorazowa) 
4 000 PLN (opłata w 2 ratach)

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Główną tematyką studiów jest prawo karne gospodarcze, prawo 
skarbowe oraz przestępstwa przeciwko mieniu, omawiane są 
także zagadnienia związane z taktyką prowadzenia śledztw 
w tych sprawach, instrumentami procesowo-kryminalistycznymi 
wykorzystywanymi w prowadzonych postępowaniach. 
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Przedmioty realizowane w ramach studiów (160 godzin) podzielone 
zostały na 7 bloków tematycznych: Zagadnienia wprowadzające, 
Prawnokarna ochrona mienia, instytucji państwowych 
i samorządowych, Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego, 
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, Prawo karne skarbowe, 
Prawo antymonopolowe, Procesowo-kryminalistyczne aspekty 
przestępczości gospodarczej, skarbowej i przeciwko mieniu.
Zajęcia mają charakter teoretyczny i warsztatowy, przedstawiane 
będą studia przypadków, omawiane rzeczywiste problemy 
pojawiające się w obszarze prezentowanej tematyki.
Zajęcia prowadzone są przez osoby dysponujące bogatym 
doświadczeniem zawodowym, praktycznym, wiedzą teoretyczną 
i praktyką orzeczniczą. 
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Piotr Kruszyński, 
prof. dr hab. Ewa Gruza, prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, 
prof. UW dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska, doc. dr Hanna 
Gajewska-Kraczkowska, doc. dr Marek Grzybowski, dr Magdalena 
Błaszczyk, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak, dr Szymon Pawelec, 
dr Anna Zientara, dr Sławomir Żółtek oraz pracownicy naukowi 
innych uczelni, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci oraz radcy prawni.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest 
spełnienie dwóch kryteriów: 1. Udział w co najmniej 80% 
prowadzonych zajęć, weryfikacja odbywać się będzie na podstawie 
list obecności sporządzanych każdego dnia zjazdu oraz 2. Pozytywne 
zaliczenie testowego egzaminu końcowego.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest pogłębienie przez uczestnika wiedzy z zakresu 
prawa karnego gospodarczego, kodeksowego i pozakodeksowego, 
przestępstw skarbowych, przestępstw przeciwko mieniu, 
ubezpieczeniowych, prawa antymonopolowego, podstaw ekonomii 
i rachunkowości. Potrafią analizować przepisy prawne z tego 
obszaru, stosować rozwiązania przyjęte w orzecznictwie. Poznanie 
rozwiązań procesowych i pozaprocesowych w zakresie środków 
ścigania sprawców tych przestępstw. Poznanie zasad i podstaw 
prawnych stosowania technik pracy operacyjnej w omawianym 
obszarze przestępczości, w tym z nowoczesnymi technologiami 
informatycznymi, analizą kryminalną i elektronicznym systemem 
odzyskiwania mienia.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów pogłębiają wiedzę z zakresu prawa karnego 
gospodarczego. Nabierają umiejętności interpretacji przepisów 
prawa, stosowania określonych norm prawa w praktyce, 
rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy poszczególnymi 
podmiotami odpowiedzialnymi za prowadzenie postępowań 
w omawianym zakresie, potrafią zidentyfikować sytuacje, w których 
dochodzi do nadużyć prawa w obszarze pracy operacyjnej, 
potrafią skutecznie i efektywnie zgromadzić informacje przydatne 
do wykrywania i ścigania sprawców przestępstw gospodarczych, 
potrafią analizować dokumenty księgowe, rachunkowe i podatkowe.
Podnoszą swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe niezbędne 
do skutecznej realizacji zadań związanych z pracą w organach 
ścigania, służbach celnych, skarbowych, wymiarze sprawiedliwości, 
posiadają wiedzę niezbędną do stosowania nowych rozwiązań 
prawnych i narzędzi pracy wykrywczej, wiedzą jak skutecznie 
wykorzystać informacje procesowe i pozaprocesowe (operacyjne 
i tzw. białego wywiadu) w procesie karnym, uzyskują wiedzę 
i narzędzia niezbędne do efektywnego prowadzenia analiz 
dokumentacji rachunkowej, podatkowej.
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Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Rekrutacja elektroniczna (irksp.wpia.uw.edu.pl)
Podanie o przyjęcie na studia (generowane z systemu elektronicznej 
rejestracji internetowej), kwestionariusz osobowy (generowany 
z systemu elektronicznej rejestracji internetowej), kserokopia dyplomu 
ukończenia studiów, 2 zdjęcia, zobowiązanie do ponoszenia 
kosztów odpłatności za studia (generowane z systemu elektronicznej 
rejestracji internetowej).
Czesne za studia rozliczane są poprzez moduł płatności systemu 
USOS web. Opłaty należy wnosić na indywidualny numer rachunku 
bankowego słuchacza.

Termin składania 
dokumentów Od 1 marca 2015 r. do wyczerpania limitu miejsc

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik-listopad 2015 r.

Limit miejsc 130

Sylwetka kandydata

Studia są przeznaczone dla osób zajmujących się zawodowo 
problematyką przestępczości gospodarczej, skarbowej oraz 
przestępstw przeciwko mieniu, w szczególności: sędziów z wydziału 
karnego, prokuratorów, doradców podatkowych, kandydatów 
na doradców podatkowych, pracowników organów skarbowych 
i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów kontroli 
skarbowej, samorządowych organów podatkowych), pracowników 
działów księgowych, finansowych i podatkowych podmiotów 
gospodarczych, prawników, ekonomistów, finansistów, a także 
innych wolnych zawodów (biegłych rewidentów, radców prawnych, 
adwokatów, notariuszy) oraz aplikantów (radcowskich, notarialnych, 
adwokackich, rewidenckich).

Opis rekrutacji Rekrutacja otwarta, decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Dodatkowe informacje http://www.wpia.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studium Zarządzanie Projektami 
Finansowanymi ze Środków Unii Europejskiej 

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji

Kierownik studiów 
podyplomowych

dr Michał Bitner
mwbitner@uw.edu.pl

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

Collegium Iuridicum III
ul. Oboźna 6, 00-332 Warszawa, pokój 1.11
tel. 0 22 55 20 479, faks 0 22 55 24 324
sekretarz: mgr Agnieszka Paprocka-Osińska 
e-mail: paproag@wpia.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Od poniedziałku do piątku 9.00-16.00, soboty zjazdowe  
8.30-10.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry
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Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele przeciętnie 2 razy w miesiącu.

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 700 PLN (płatne jednorazowo) 
5 750 PLN (płatne w 2 ratach)
6 000 PLN (płatne w 4 ratach)

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (196 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Ewolucja polityki spójności w UE, Podstawy prawne polityki spójności 
w UE i w Polsce, Programowanie wsparcia z funduszy strukturalnych, 
Instytucjonalny system wdrażania wsparcia z funduszy strukturalnych, 
Finanse publiczne UE, Środki z UE w polskim systemie finansów 
publicznych, Zarządzanie projektem (obejmuje następujące moduły: 
metodyki zarządzania projektami - PMBOK, PRINCE II, zarządzanie 
cyklem projektu, umowa o dofinansowanie, zarządzanie finansowe, 
monitoring i sprawozdawczość, audyt, ewaluacja), Kwalifikowanie 
wydatków do współfinansowania, Analiza wykonalności finansowej 
i ekonomicznej projektów inwestycyjnych: analiza kosztów - korzyści, 
Analiza oddziaływania na środowisko, Montaż finansowy, Prawno-
podatkowe aspekty gospodarowania środkami z budżetu UE, 
Prawna regulacja pomocy publicznej, Zamówienia publiczne, 
Umowy zawierane w związku z zarządzaniem projektami; wzory 
kontraktów FIDIC, Odpowiedzialność za naruszenie norm 
dotyczących gospodarowania środkami z budżetu UE. 
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch, 
prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska, prof. dr hab. Witold 
Modzelewski, prof. dr hab. Jacek Szlachta, prof. dr hab. Andrzej 
Wach, dr Michał Bitner, dr Andrzej Gałązka, dr Wojciech Machała, 
dr Piotr Pełka, dr Jacek Sierak, Miłosz Anczakowski, Mariusz 
Kapusta, Paweł Kolas, Maciej Mekiński, Michał Rutkowski, Tomasz 
Podgajniak, Krzysztof Woźnicki.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Siedem egzaminów z przedmiotów wykładowych, zaliczenie 
pozostałych zajęć na podstawie obecności, praca zaliczeniowa.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką 
pozyskiwania środków i zarządzania projektami współfinansowanymi 
z funduszy strukturalnych UE; program studiów koncentruje 
się na wsparciu w okresie programowania 2014-2020, 
uwzględnia jednak także zasadnicze różnice w stosunku do zasad 
obowiązujących w okresie 2007-2013.
Studia adresowane są zarówno do pracowników potencjalnych 
beneficjentów, instytucji systemu wdrażania, jak również osób 
zajmujących się lub zainteresowanych doradztwem w zakresie 
pozyskiwania i zarządzania środkami europejskimi. Program 
obejmuje zagadnienia związane z pozyskiwaniem i zarządzaniem 
środkami budżetu UE w różnych rodzajach projektów, jednak 
najwięcej miejsca poświęcono projektom inwestycyjnym (zwłaszcza 
infrastrukturalnym, zarówno generującym przychody, jak 
i pozostałym).
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Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada znajomość wspólnotowych i krajowych 
regulacji prawnych normujących programowanie i wdrażanie 
pomocy z budżetu UE w okresie 2014-2020, potrafi realizować 
poszczególne etapy cyklu zarządzania projektem (wniosek 
o dofinansowanie z załącznikami, wnioski o płatność, sprawozdania 
monitoringowe, obowiązki w zakresie promocji itd.), koordynować 
poszczególne działania związane z wykonywaniem umowy 
o dofinansowanie, może podejmować racjonalne decyzje w zakresie 
opracowania analizy kosztów - korzyści projektu lub biznes planu, 
zamówień publicznych, montażu finansowego.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Rekrutacja elektroniczna (irksp.wpia.uw.edu.pl)
Odpis dyplomu magisterskiego, 3 zdjęcia, podanie o przyjęcie 
na studia kierowane do kierownika studiów podyplomowych, 
kwestionariusz osobowy, zobowiązanie do ponoszenia kosztów  
za studia (dostępne na stronie przy rejestracji elektronicznej).
Czesne za studia rozliczane są poprzez moduł płatności systemu 
USOSweb. Opłaty należy wnosić na indywidualny numer rachunku 
bankowego słuchacza.

Termin składania 
dokumentów

Od kwietnia do czerwca 2015 r., ewentualna rekrutacja 
uzupełniająca we wrześniu 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Listopad 2015 r.

Limit miejsc 70

Sylwetka kandydata
Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem, bez 
znaczenia jest kierunek wykształcenia (prawnicze, ekonomiczne, 
techniczne), zalecana jest podstawowa znajomość arkuszy 
kalkulacyjnych.

Opis rekrutacji Rekrutacja otwarta. O przyjęciu decyduje kolejność rejestracji 
i złożenia dokumentów.

Dodatkowe informacje http://www.zpfue.wpia.uw.edu.pl 

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Pomocy Humanitarnej

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Wydział Prawa i Administracji, Wydział Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 

Kierownik studiów 
podyplomowych

dr Elżbieta Mikos-Skuza 
e-mail: e.mikos_skuza@wpia.uw.edu.pl

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, 
budynek CIUW, pokój 5
tel. 0 22 55 22 900, faks 0 22 55 24 620 
e-mail: m.kaliniec@wpia.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu studiów 
podyplomowych 

Od wtorku do piątku 13.00-15.00
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Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy (sobota i niedziela), przeciętnie co 2-3 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

4 000 PLN (opłata jednorazowa) 
4 200 PLN (opłata w dwóch ratach)

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (178 godzin) obejmuje następujące moduły 
tematyczne: Moduł wstępny, Moduł Geopolityczny, Moduł Prawny, 
Moduł Komunikacja i Rola Mediów, Moduł Zdrowie Publiczne, 
Moduł Prace w Terenie, Opcjonalne Kursy dodatkowe (płatne): Kurs 
pierwszej pomocy, Kurs pisania projektów.
Wśród wykładowców są profesorowie i adiunkci Wydziału Prawa 
i Administracji, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, 
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Kolokwia modułowe na ocenę. Ocena ostateczna zostaje ustalona 
na podstawie średniej ocen modułowych. Warunkiem zaliczenia jest 
również systematyczny udział w zajęciach.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia mają charakter interdyscyplinarny. Celem studiów jest 
zapewnienie odpowiedniego przygotowania pracownikom struktur 
rządowych i pozarządowych, organizujących oraz świadczących 
pomoc humanitarną w różnego typu sytuacjach kryzysowych, 
ze szczególnym uwzględnieniem klęsk żywiołowych, konfliktów 
zbrojnych oraz okresów transformacji po konfliktach zbrojnych.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci legitymować się będą świadectwem ukończenia studiów. 
Absolwent Studiów będzie wysoko wykwalifikowanym pracownikiem, 
posiadającym zarówno pogłębione przygotowanie teoretyczne 
i znajomość zasad świadczenia pomocy, jak i przygotowanie 
praktyczne w przedmiocie zarządzania pomocą oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa swoim podopiecznym, podległemu sobie 
personelowi oraz sobie samemu.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Rejestracja internetowa poprzez uczelniany system obsługi studentów 
/USOS/ adres: irksp.wpia.uw.edu.pl.

Termin składania 
dokumentów

Od 4 maja do 30 czerwca 2015 r.
Od 7 do 30 września 2015 r./ do wyczerpania limitu miejsc/

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 50

Sylwetka kandydata

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich 
kierunków studiów wyższych uczelni w tym uczelni wojskowych. 
Mogą to być w szczególności osoby pracujące dla instytucji 
państwowych oraz humanitarnych organizacji krajowych 
i międzynarodowych - międzyrządowych, pozarządowych, 
a także struktur Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża - 
prowadzących działalność humanitarną w Polsce i za granicą.



W
Y

D
ZI

A
Ł 

P
r

AW
A

 I 
A

D
m

In
Is

tr
A

C
jI

Wydział Prawa i Administracji

188

Opis rekrutacji
Rejestracja internetowa poprzez uczelniany system obsługi 
studentów(USOS)
adres: irksp.wpia.uw.edu.pl 
O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Dodatkowe informacje http://www.wpia.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Prawa Pracy

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji

Kierownik studiów 
podyplomowych

prof. UW dr hab. Łukasz Pisarczyk
e-mail: l.pisarczyk@wpia.uw.edu.pl

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Oboźna 6, 00-332 Warszawa, pokój 1.11
tel. 0 22 55 20 479, faks 0 22 55 24 324
sekretarz: mgr Agnieszka Paprocka-Osińska
e-mail: paproag@wpia.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Od poniedziałku do piątku 9.00-16.00,  
w soboty zjazdowe 8.30-10.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

4 500 PLN (opłata jednorazowa)
4 800 PLN (opłata w 2 ratach)
5 000 PLN (opłata w 4 ratach)

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Wprowadzenie 
do prawa pracy, Różne formy zatrudnienia, Kształtowanie 
treści stosunku pracy, Ustanie i zmiana treści stosunku pracy, 
Wynagrodzenie za pracę, Czas pracy, Urlopy pracownicze i inne 
przerwy w pracy, Elastyczne formy zatrudnienia i ochrona interesów 
pracodawcy, Dokumentacja pracownicza, Bezpieczeństwo 
i higiena w procesie pracy, Działalność socjalna pracodawcy, 
Odpowiedzialność stron stosunku pracy, Prawo pracy wobec 
restrukturyzacji przedsiębiorstw, Obowiązki pracodawcy w zakresie 
ubezpieczeń społecznych, Kontrola i nadzór Państwowej Inspekcji 
Pracy nad warunkami pracy, Zbiorowe prawo pracy, Techniki 
tworzenia specyficznych źródeł prawa pracy, Europejskie prawo 
pracy, Prawo urzędnicze, Zarządzanie zasobami ludzkimi 
w przedsiębiorstwie.
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Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Ludwik Florek, 
prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, prof. dr hab. Łukasz Pisarczyk, 
prof. dr hab. Krzysztof Rączka, dr hab. Monika Latos-Miłkowska, 
doc. dr Elżbieta Łojko, dr Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, dr Anna 
Dubowik, dr Dorota Dzienisiuk, dr Piotr Grzebyk, dr Tomasz Niedziński, 
dr Michał Raczkowski, dr Jacek Skoczyński.
Zajęcia poświęcone problematyce bezpieczeństwa i higieny w miejscu 
pracy prowadzą przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Po każdym semestrze sesja obejmująca egzaminy i zaliczenia 
wynikające z programu studiów.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest kompleksowe przedstawienie najważniejszych 
instytucji polskiego i europejskiego prawa pracy, zarówno 
w wymiarze teoretycznym, jak i w kontekście ich funkcjonowania 
w praktyce. Program obejmuje zarówno wykłady o charakterze 
ogólnym (różne formy zatrudnienia, czas pracy, urlopy pracownicze 
czy wynagrodzenie za pracę), jak też zajęcia pomagające 
w codziennym stosowaniu prawa pracy.

Sylwetka absolwenta
Studia są przeznaczone dla wszystkich osób pragnących pogłębić 
swoją wiedzę z zakresu prawa pracy, uzyskując najwyższy stopień 
wykształcenia akademickiego w tej specjalności. 

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Rekrutacja elektroniczna (adres strony irksp.wpia.uw.edu.pl)
Odpis dyplomu studiów wyższych, 3 zdjęcia, podanie o przyjęcie 
na studia kierowane do Kierownika Studiów Podyplomowych, 
kwestionariusz osobowy, zobowiązanie do ponoszenia kosztów 
za studia (dokumenty dostępne są na stronie przy rejestracji 
elektronicznej).
Czesne za studia rozliczane są poprzez moduł płatności systemu 
USOSweb. Opłaty należy wnosić na indywidualny numer rachunku 
bankowego słuchacza

Termin składania 
dokumentów

1. edycja: od maja do lipca 2015 r.
Ewentualna rekrutacja dodatkowa: wrzesień 2015 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów 1. edycja: Październik 2015 r. 

Limit miejsc 1. edycja: 150 

Sylwetka kandydata

Studia adresowane są do bardzo szerokiego kręgu odbiorców 
- osób zajmujących się problematyką kadrową, pracodawców 
i kadry kierowniczej, prawników, a także pracowników administracji 
publicznej, w tym osób zajmujących się implementacją prawa 
wspólnotowego. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie tytułu magistra 
(lub równorzędnego). 

Opis rekrutacji Rekrutacja ma charakter otwarty. O przyjęciu decyduje kolejność 
rejestracji i złożenia dokumentów.

Dodatkowe informacje Bardzo duże zainteresowanie studiami.
http://www.wpia.uw.edu.pl
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe „Sztuka komunikacji w zawodzie 
prawnika”

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji 

Kierownik studiów 
podyplomowych

dr Monika Żabicka-Kłopotek
e-mail: m.zabicka@wpia.uw.edu.pl

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 22 900, faks 0 22 55 24 620
sekretarz: mgr Mirosława Kaliniec
e-mail: m.kaliniec@wpia.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Od wtorku do piątku 13.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów

Zaoczne, zjazdy dwudniowe (piątki od godziny 16.50 i soboty), 
odbywające się zasadniczo 1 raz w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 200 PLN (opłata jednorazowa) 
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty. 

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów obejmuje 150 godzin dydaktycznych (w tym 102 
godziny wykładów oraz 48 godzin warsztatów) oraz 1 godzina - 
wykład inauguracyjny.
Przedmioty realizowane w ramach studiów zostały ujęte w cztery bloki 
tematyczne: 
1)  blok językowy: Prawnik i jego język. Język prawa 
2)  blok etyczny: Etyka prawnika. Etyka zawodów prawniczych 
3)  blok: Psychologiczne aspekty budowania skutecznej komunikacji 

w zawodzie prawnika 
4)  blok: Protokół dyplomatyczny w pracy prawnika
Wśród wykładowców studiów są: prof. dr hab. Hubert Izdebski, 
prof. UW dr hab. Radosław Pawelec, prof. UW dr hab. Marek Zubik, 
doc. dr Elżbieta Łojko, dr Jagoda Bloch, dr Dobromir Dziewulak, 
dr Anna Jopek-Bosiacka, dr Adam Niewiadomski, dr Paweł 
Skuczyński oraz trenerzy komunikacji, prezentacji i wizerunku.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Egzamin końcowy (test jednokrotnego wyboru) oraz zaliczenia 
przewidziane w programie studiów.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest zapoznanie Słuchaczy z rozumianą 
wieloaspektowo problematyką komunikacji w zawodzie 
prawnika. Studia mają charakter uzupełniający wobec programu 
realizowanego w ramach uniwersyteckich studiów prawniczych, 
podejmują w dużej mierze problematykę nieuwzględnioną 
w programie (m.in. praktyczne wykorzystanie zasad protokołu 
dyplomatycznego, sztuka przygotowania wystąpień czy prezentacji, 
trening kompetencji w zakresie komunikacji, warsztaty zarówno 
z kultury wypowiedzi jak i techniki mowy, wykłady ukazujące specyfikę 
języka prawa oraz tłumaczenia tekstów prawnych) albo pojawiającą 
się jedynie w formie zajęć fakultatywnych lub seminaryjnych 
(np. problematyka etyki zawodów prawniczych,
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 zagadnienia dyskursu prawniczego, komunikacji między prawnikami 
występującymi w różnych rolach zawodowych).
Studia stanowią okazję do zapoznania się z wiedzą 
oraz doświadczeniami wybitnych przedstawicieli teorii i praktyki. 
Studia charakteryzuje również innowacyjna aktywna metoda 
zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji (znaczna część zajęć 
jest prowadzona w formie warsztatów).

Sylwetka absolwenta

Absolwent dysponuje wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami 
z zakresu komunikacji językowej prawnika, etycznych zagadnień 
komunikacji prawników występujących w różnych rolach 
zawodowych, psychologicznych podstaw budowania wizerunku 
profesjonalnego prawnika, podstawowych zasad protokołu 
dyplomatycznego przydatnych w codziennej pracy prawnika.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz wygenerowany 
z systemu IRK, życiorys, kserokopia dyplomu ukończenia studiów 
wyższych, 3 zdjęcia, zobowiązanie do ponoszenia kosztów 
odpłatności za studia.

Termin składania 
dokumentów

Od 4 maja do 30 czerwca 2015 r.
Od 7 do 30 września 2015 r. (do wyczerpania limitu miejsc)

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 50

Sylwetka kandydata
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci różnych 
kierunków studiów, tak uniwersyteckich, jak i innych wyższych uczelni 
zainteresowani tematyką studiów, minimum – ukończone studia 
I stopnia.

Opis rekrutacji
Rekrutacja otwarta przez Internetową Rejestrację Kandydatów 
na Studia Podyplomowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.wpia.uw.edu.pl
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Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Psychologia Reklamy

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Psychologii

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Norbert Maliszewski

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, pokój 4
tel. 0 22 55 49 708, tel./faks 0 22 55 49 701
email: reklama@psych.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 10.00-16.00, soboty w czasie zjazdów 
9.00-15.30, niedziele w czasie zjazdów 9.00-11.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

8 000 PLN 
Istnieje możliwość płatności w ratach.

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (260 godzin, 60 punktów ECTS) podzielony jest 
na cztery bloki zajęciowe. Studia zaczynają się od wprowadzenia 
do psychologii reklamy, aby słuchacze nabyli wiedzę, która pozwoli 
im myśleć o reklamie w sposób szeroki i nowatorski. Natomiast 
kolejne części studiów służą rozwijaniu umiejętności związanych 
z pracą w trzech działach agencji reklamowej: strategii i badań 
reklamy, kreacji, obsługi klientów agencji.
Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Psychologia 
społeczna i poznawcza w reklamie, Po drugiej stronie lustra, 
czyli o komunikacji reklamowej z biznesowego punktu widzenia, 
Budowanie strategii komunikacji, czyli od briefu klienta do briefu 
kreatywnego, Wgląd konsumencki jako podstawa strategii 
komunikacji, Interactive, reklama internetowa, Marketing mobilny, 
Komunikacja PR i social media.
Wśród wykładowców są: prof. UW dr hab. Dominika Maison, 
dr hab. Norbert Maliszewski, dr Małgorzata Majcher, Magdalena 
Dobrowolska-Sagan, Rafał Korsak, Agnieszka Mazur, Adam 
Miecznikowski, Katarzyna Piwowarczyk-Atys, Justyna Pyzik, Jacek 
Redźko, Natalia Załęcka.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem oraz 
zaliczenie na ocenę z 4 bloków zajęć. Ocena końcowa ze studiów 
obliczana jest na podstawie średniej z 4 ocen uzyskanych na koniec 
poszczególnych bloków.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest przygotowanie do tworzenia skutecznych 
kampanii reklamowych, przekazanie nowoczesnej wiedzy z zakresu 
psychologii reklamy, a także wykształcenie praktycznych umiejętności 
potrzebnych w pracy w branżach związanych z przemysłem 
reklamowym.
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Sylwetka absolwenta 

Absolwenci Studiów Podyplomowych „Psychologia reklamy” mają 
rozległą wiedzę na temat reklamy, marketingu, najnowszych badań 
naukowych poświęconych tym dziedzinom, a także metodom 
stosowanym przez praktyków z zakresu strategii, badań, planowania 
mediów, kreacji reklamowej, a także zarządzania projektami 
komunikacyjnymi. Potrafią oni analizować problemy marketingowe, 
zaproponować dla nich rozwiązania komunikacyjne, a także 
zarządzać kampanią. Rozwijają także w trakcie treningów tzw. 
„miękkie” umiejętności m.in. w zakresie kreatywności, negocjacji.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia (w postaci formularza na stronie 
internetowej Wydziału Psychologii: www.podyplomowe.psychologia.
pl), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, 
deklaracja płatności czesnego.

Termin składania 
dokumentów Rejestracja drogą elektroniczną od 1 czerwca 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc
30
Jeżeli studia będą cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem 
dopuszczamy możliwość utworzenia dwóch grup - 60 osób.

Sylwetka kandydata
Studia polecamy osobom, które w ciągu ostatnich kilku lat skończyły 
studia wyższe magisterskie i pragną rozwijać umiejętności związane 
z pracą w branży reklamowej (dziale strategii, badań, kreacji, obsługi 
klientów, w domach mediowych).

Opis rekrutacji
O przyjęciu na studia decyduje kierownik studiów podyplomowych 
na podstawie formularza zgłoszeniowego. Podstawą decyzji 
jest spełnienie kryterium rekrutacyjnego, którym jest kierunkowe 
doświadczenie (związane z reklamą/badaniami/marketingiem).

Dodatkowe informacje http://www.podyplomowe.psychologia.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Psychologia Zarządzania Personelem

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Psychologii

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, pokój 4
tel. 0 22 55 49 708, tel./faks 0 22 55 49 701
email: personel@psych.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 10.00-16.00, soboty w czasie zjazdów 
9.00-15.30, niedziele w czasie zjazdów 9.00-11.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry
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Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

8 000 PLN 
Istnieje możliwość płatności w ratach.

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program zajęć (260 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje 
następujące przedmioty: Psychologia organizacji, Ocenianie 
i motywacja, Rekrutacja i selekcja, Szkolenia i rozwój zawodowy, 
Metody rozwiązywania konfliktów.
W ramach studiów można poznać problematykę zarządzania 
personelem, jak i zapoznać się z podstawowymi prawami rządzącymi 
zachowaniem ludzi w organizacjach. W programie studiów znajdują 
się warsztaty dotyczące poszczególnych zagadnień, poprzedzone 
zajęciami na temat psychologii ogólnej, psychologii społecznej 
i psychologii organizacji. 
Wśród wykładowców są: prof. UW dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz, 
dr hab. Michał Chruszczewski, dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska, 
dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, dr Ewa Goryńska, dr Dorota 
Rutkowska, dr Rafał Stefański.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Zajęcia z poszczególnych przedmiotów zaliczane są na podstawie 
udziału w zajęciach. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie 
pozytywnej oceny z egzaminu testowego, obejmującego wszystkie 
przedmioty.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

W ramach studiów można poznać problematykę zarządzania 
personelem, jak i zapoznać się z podstawowymi prawami rządzącymi 
zachowaniem ludzi w organizacjach. W programie studiów znajdują 
się warsztaty dotyczące poszczególnych zagadnień, poprzedzone 
zajęciami na temat psychologii ogólnej, psychologii społecznej 
i psychologii organizacji.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów podyplomowych rozumie podstawowe 
mechanizmy psychologiczne, które regulują zachowaniem 
człowieka. Umie zastosować wiedzę do radzenia sobie 
z problemami, pojawiającymi się w zarządzaniu ludźmi w pracy. 
Wie, jakie funkcje ma dział personalny w organizacji i potrafi 
zaplanować i podjąć odpowiednie działania, związane z tymi 
funkcjami. Potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić 
badania wewnątrz organizacji, ocenić i stworzyć odpowiedni system 
motywacyjny, prowadzić negocjacje i mediacje, przygotować 
i zrealizować procedurę rekrutacyjną, wdrożyć i ocenić system 
szkoleń pracowniczych. Zna też zasady skutecznego kierowania 
pracownikami i potrafi wspomagać liderów w organizacji. Jest 
przygotowany do dalszego, samodzielnego, zdobywania wiedzy 
i prowadzenia analizy różnych zjawisk społecznych, z którymi może 
spotkać się w pracy. 

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia (w postaci formularza na stronie 
internetowej Wydziału Psychologii: www.podyplomowe.psychologia.
pl), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, 
deklaracja płatności czesnego.
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Termin składania 
dokumentów Rejestracja drogą elektroniczną od 1 czerwca 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 40

Sylwetka kandydata Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem magisterskim 
i innym niż psychologiczne, pracujących w działach personalnych.

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje http://www.podyplomowe.psychologia.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Psychologia Transportu

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Psychologii

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. UW dr hab. Adam Tarnowski

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, pokój 4
tel. 0 22 55 49 708, tel./faks 0 22 55 49 701
email: transport@psych.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 10.00-16.00, soboty w czasie zjazdów 
9.00-15.30, niedziele w czasie zjazdów 9.00-11.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

4 500 PLN 
Istnieje możliwość płatności w ratach.

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (154 godziny, 60 punktów ECTS) został napisany 
w oparciu o analizę problemów występujących w czasie rzeczywistych 
psychologicznych badań kierowców, zarówno rutynowych, jak 
i kontrolnych (prowadzonych na wniosek Policji lub organów 
administracji), a także został dostosowany do nowych przepisów 
prawnych.
Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Rozpoznawanie 
zaburzeń osobowości, Rozpoznawanie zaburzeń emocjonalnych, 
Prawne i etyczne problemy diagnozy psychologicznej, Metodyka 
badań kierowców, Aparaturowe metody badań kierowców, 
Szkolenia dla kierowców.
Wykłady uzupełnione są ćwiczeniami i zajęciami seminaryjnymi.
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Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Emilia Łojek, 
prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko, prof. UW dr hab. Adam 
Tarnowski, dr Marcin Biernacki, dr Ewa Pragłowska, 
dr n. med. Agnieszka Popiel, dr Dorota Rutkowska, dr Małgorzata 
Toeplitz-Winiewska.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny 
z egzaminu z przedmiotów wykładowych oraz uzyskanie zaliczeń 
z pozostałych przedmiotów, w tym trzy przedmioty zaliczane są 
na ocenę (Metodyka badań kierowców, Wywiad psychologiczny, 
Psychologia kliniczna). Ocena końcowa będzie wyliczana 
na podstawie oceny z egzaminu i ocen z trzech w/w przedmiotów

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia dotyczą problematyki diagnostyki psychologicznej 
ukierunkowanej na orzekanie o istnieniu przeciwwskazań 
do kierowania pojazdami. Omawiane będą zatem elementy 
psychologii pracy i psychologii klinicznej. Zadaniem Studiów jest 
wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą samodzielne 
podejmowanie decyzji orzeczniczych w tym zakresie. 

Sylwetka absolwenta 

Absolwent Studiów Podyplomowych Psychologia Transportu jest 
psychologiem biegłym w zakresie diagnostyki psychologicznej 
kierujących pojazdami. Potrafi zaplanować i przeprowadzić badanie, 
zinterpretować wyniki i podjąć decyzję orzeczniczą. Zna podstawy 
psychologii klinicznej w zakresie uszkodzenia CUN, zaburzeń 
emocjonalnych i zaburzeń osobowości. Zna przepisy prawne 
regulujące badania w psychologii transportu. Potrafi prawidłowo 
prowadzić dokumentację badania. Zna zasady prawidłowego 
obiegu dokumentów. Zna mechanizmy stresu i jego wpływ 
na funkcjonowanie kierowcy. Zna wymagania stawiane testom 
psychologicznym.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia (w postaci formularza na stronie 
internetowej Wydziału Psychologii: www.podyplomowe.psychologia.
pl), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, 
deklaracja płatności czesnego.

Termin składania 
dokumentów

Rejestracja drogą elektroniczną od 1 czerwca 2015 r. - edycja 
zimowa.
Rejestracja drogą elektroniczną od 1 grudnia 2015 r. - edycja letnia. 

Termin rozpoczęcia 
studiów

Październik 2015 r. - edycja zimowa
Luty/marzec 2016 r. - edycja letnia

Limit miejsc 45

Sylwetka kandydata
Studia skierowane są do osób posiadających dyplom psychologa, 
które starają się o uprawnienia do badań osób kierujących 
pojazdami.

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje http://www.podyplomowe.psychologia.pl
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Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Trener Umiejętności Poznawczych

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Psychologii

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. dr hab. Ewa Czerniawska

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, pokój 4
tel. 0 22 55 49 708, tel./faks 0 22 55 49 701
email: trener@psych.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 10.00-16.00, soboty w czasie zjazdów 
9.00-15.30, niedziele w czasie zjazdów 9.00-11.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 900 PLN 
Istnieje możliwość płatności w ratach.

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów składa się z trzech bloków zajęć: Podstawy wiedzy 
na temat funkcjonowania poznawczego, Trening wybranych 
umiejętności poznawczych, Funkcjonowanie poznawcze 
w specyficznych warunkach.
Program zajęć (240 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje 
następujące przedmioty: Uczenie się i pamięć, Neuronalne 
mechanizmy funkcjonowania poznawczego, Elementy warsztatu 
pracy trenera, Czytanie, Myślenie twórcze, inteligencja emocjonalna 
i społeczna, Przeciążenie informacyjne.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Ewa Czerniawska, 
prof. UW dr hab. Maciej Haman, prof. dr hab. Maria Ledzińska, 
dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska, dr hab. Marcin Zajenkowski, 
dr Dorota Karwowska, dr Maciej Stolarski.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Warunkiem zaliczenia zajęć jest uzyskanie pozytywnej oceny 
z trzech egzaminów testowych, podsumowujących każdy z bloków 
zajęciowych.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych 
usprawnianiem funkcjonowania poznawczego innych ludzi. Przede 
wszystkim dla osób pracujących lub mających zamiar pracować jako 
trenerzy rozwoju osobistego, trenerzy umiejętności pamięciowych, 
nauczyciele na wszystkich poziomach kształcenia, pracownicy 
w działach rozwoju kadr i jako osoby organizujące szkolenia 
personelu. W ramach studiów będzie można poznać podstawy 
funkcjonowania poznawczego człowieka, teoretyczne podstawy 
jego usprawniania oraz nabyć praktyczne umiejętności kierowania 
rozwojem innych ludzi w tym zakresie. W trakcie zajęć uwzględniane 
są zarówno znane i dobrze udokumentowane stwierdzenia 
dotyczące funkcjonowania poznawczego człowieka, jak i najnowsze 
doniesienia z zakresu neuronauki.
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Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów posiada podstawową wiedzę w zakresie 
funkcjonowania poznawczego człowieka oraz diagnostyki ważnych 
wymiarów funkcjonowania poznawczego, dostępnej osobom nie 
będącym psychologami, jak również zasad etyki w postępowaniu 
z innymi ludźmi. Ma kompetencje w zakresie: stosowania wiedzy 
psychologicznej do wspierania funkcjonowania poznawczego 
innych ludzi, projektowania i realizowania treningów takich 
umiejętności jak pamięć, uwaga, czytanie, notowanie, myślenie 
twórcze, przygotowywanie prezentacji, radzenie sobie z nadmiarem 
informacji. Absolwent posiada umiejętności w zakresie: korzystania 
ze zdobytej wiedzy w pracy, uważnego czytania i krytycznej analizy 
programów edukacyjnych, mających wspierać funkcjonowanie 
poznawcze, poszukiwania informacji w zasobach literatury 
psychologicznej, projektowania, realizowania i ewaluacji działań 
o charakterze aplikacyjnym. 

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia (w postaci formularza na stronie 
internetowej Wydziału Psychologii: www.podyplomowe.psychologia.pl), 
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, deklaracja 
płatności czesnego.

Termin składania 
dokumentów Rejestracja drogą elektroniczną od 1 czerwca 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 40

Sylwetka kandydata
Studia przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe 
z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych i humanistycznych 
(psychologia, pedagogika, socjologia, filozofia, stosowane nauki 
społeczne, itp.)

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 

Dodatkowe informacje http://www.podyplomowe.psychologia.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Coaching w organizacji

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Psychologii

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, pokój 4
tel. 0 22 55 49 708, tel./faks 0 22 55 49 701
email: coach@psych.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 10.00-16.00, soboty w czasie zjazdów 
9.00-15.30, niedziele w czasie zjazdów 9.00-11.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry
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Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 12 000 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program zajęć (245 godzin, 66 punktów ECTS) obejmuje 
następujące przedmioty: Wartość coachingu w biznesie, Coaching 
wielopoziomowy, Coaching jako narzędzie rozwoju menedżera, 
Techniki twórczego myślenia - kreatywność i rozwiązywanie 
problemów, Wdrażanie zmian w organizacji - coaching jako 
narzędzie pomocnicze w zarządzaniu, Indywidualne sesje coachingu.
Wśród wykładowców są: dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, 
mgr Jakub Grzymała, mgr Bogusława Matuszewska, mgr Krzysztof 
Pawlik, mgr Piotr Pawłowski, mgr Artur Rzepecki, mgr Grzegorz 
Zawiłowski, mgr Robert Reinfuss.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Zajęcia w większości zaliczane są na podstawie aktywności podczas 
zajęć. Ocena końcowa ze studiów wyliczana na podstawie oceny 
z testu, obejmującego zakres większości zajęć oraz oceny z jednego 
przedmiotu „Coaching wielopoziomowy…”, przy czym większa waga 
przypisana jest ocenie z testu.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia są pomyślane w ten sposób, aby z jednej strony dostarczyć 
wiedzę z zakresu psychologii, leżącą u podstaw coachingu, 
a jednocześnie skupić się na praktyce projektowania i realizowania 
coachingu w organizacji. Celem studiów jest dostarczenie wiedzy 
i kompetencji, dotyczących przygotowania i realizacji coachingu 
w organizacji, także wykorzystania go w kontekście bieżących zadań 
w firmie, wdrażania zmian.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent powinien charakteryzować się: 
-  znajomością wiedzy na temat procesu coachingu, jego 
funkcji w organizacji oraz sposobów wdrażania i realizacji, 
z uwzględnieniem respektowania zasad etycznych,

-  znajomością podstaw psychologicznych coachingu indywidualnego 
i zespołowego, 

-  umiejętnością zastosowania wiedzy teoretycznej i poznanych metod 
w planowaniu i realizacji coachingu w organizacji.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia (w postaci formularza na stronie 
internetowej Wydziału Psychologii: www.podyplomowe.psychologia.
pl), życiorys, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, 
deklaracja płatności czesnego.

Termin składania 
dokumentów Rejestracja drogą elektroniczną od 1 czerwca 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 18 - 36
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Sylwetka kandydata

Studia są przeznaczone zarówno dla coachów, którzy pracują bądź 
chcą pracować, świadcząc usługi dla firm, jak też dla pracowników 
działów HR, którzy planują i organizują w swoich firmach usługi 
coachów zewnętrznych czy wewnętrznych, a także dla menedżerów, 
którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać umiejętności coachingu.

Opis rekrutacji

I etap: rejestracja internetowa, polegająca na wypełnieniu 
formularza dostępnego na stronie (www.podyplomowe.psychologia.
pl) i przesłaniu życiorysu.
II etap - jeśli pierwsza selekcja kandydatów okaże się 
niewystarczająca lub kandydatów będzie więcej niż miejsc, 
zorganizowane zostaną rozmowy kwalifikacyjne. 

Dodatkowe informacje http://www.podyplomowe.psychologia.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Psychologia Sądowa 

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Psychologii

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, pokój 4
tel. 0 22 55 49 708, tel./faks 0 22 55 49 701
email: sadowa@psych.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 10.00-16.00, soboty w czasie zjazdów 
9.00-15.30, niedziele w czasie zjazdów 9.00-11.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 500 PLN 
Istnieje możliwość płatności w ratach.

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów składa się z trzech bloków: Podstawowa wiedza 
teoretyczna, Problemy diagnozy psychologicznej w różnych 
obszarach funkcjonowania biegłego psychologa, Podstawy prawne 
opiniowania przez psychologa biegłego sądowego.
Program studiów (260 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje 
następujące przedmioty: Psychopatologia: diagnoza zaburzeń 
psychicznych, Wybrane problemy zaburzonych rodzin, Teoria 
opiniowania. Prawa i obowiązki biegłego, Opiniowanie w sprawach 
karnych dotyczących dorosłych sprawców przestępstw, Profilowanie 
psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, 
prof. UW dr hab. Barbara Tryjarska, dr Maria Gordon, dr Olga 
Kriegelewicz, dr Marta Porębiak, dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska, 
dr n. med. Radosław Tworus, mgr Teresa Gordon, mgr Urszula Cur.
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Sposób zaliczania 
przedmiotów

Całość studiów będzie zaliczana na podstawie ocen z egzaminu 
pisemnego (podzielonego na II części), obejmującego większość 
przedmiotów z programu studiów oraz zaliczeń z pozostałych 
przedmiotów. Ocena końcowa studiów będzie ustalana 
na podstawie średniej ważonej z ocen z egzaminu i zaliczeń.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia przygotowują do pełnienia roli psychologa biegłego 
sądowego. Mają na celu poszerzenie oraz uaktualnienie wiedzy 
teoretycznej, dotyczącej zaburzeń i mechanizmów funkcjonowania 
jednostki, niezbędnej do sporządzania ekspertyzy w wielu 
dziedzinach współpracy psychologa z wymiarem sprawiedliwości. 
Studia pozwalają także nabyć i udoskonalić umiejętności 
diagnozowania i orzekania psychologicznego, niezbędne 
w pełnieniu roli psychologa biegłego sądowego oraz przygotowują 
do innych zadań psychologa sądowego.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent powinien charakteryzować się: 
-  znajomością współczesnej wiedzy psychologicznej, dotyczącej 
patologii społecznej i mechanizmów zaburzeń zachowania, 

-  umiejętnością stosowania metod diagnozy adekwatnych 
do specyfiki ekspertyzy sądowej, 

-  umiejętnością zastosowania wiedzy teoretycznej i metodologicznej 
w praktyce diagnostycznej, 

-  znajomością podstawowych regulacji prawnych, dotyczących pracy 
psychologa jako biegłego sądowego,

-  umiejętnością dostrzegania ograniczeń możliwości diagnostycznych 
i podstawowych dylematów etycznych w praktyce psychologa 
sądowego.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia (w postaci formularza na stronie 
internetowej Wydziału Psychologii: www.podyplomowe.psychologia.
pl), dokumenty potwierdzające dwuletnią praktykę w wykonywaniu 
czynności zawodowych psychologa, odpis dyplomu ukończenia 
studiów wyższych, 1 zdjęcie, deklaracja płatności czesnego.

Termin składania 
dokumentów Rejestracja drogą elektroniczną od 1 czerwca 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 30 osób

Sylwetka kandydata
Studia podyplomowe Psychologia Sądowa przeznaczone są dla 
psychologów z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym, 
współpracujących z wymiarem sprawiedliwości lub zainteresowanych 
taką współpracą.

Opis rekrutacji
O przyjęciu na studia decyduje kierownik studiów podyplomowych 
na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanych 
dokumentów potwierdzających co najmniej dwuletnie doświadczenie 
w pracy na stanowisku psychologa.

Dodatkowe informacje http://www.podyplomowe.psychologia.pl
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Psycholog i Pedagog 
we Współczesnej Szkole

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Psychologii

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Grażyna Katra

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, pokój 4
tel. 0 22 55 49 708, tel./faks 0 22 55 49 701
email: szkola@psych.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 10.00-16.00, soboty w czasie zjazdów 
9.00-15.30, niedziele w czasie zjazdów 9.00-11.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 900 PLN 
Istnieje możliwość płatności w ratach.

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy 

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (420 godzin, 91 punktów ECTS) składa się 
z czterech modułów: Rozwój dziecka, Środowisko szkolne 
a wyzwania wychowawcze, Kształtowanie umiejętności 
wychowawczych, Wychowanie w rodzinie.
Ponadto słuchaczy obowiązuje odbycie praktyk w wymiarze 
100 godzin.
Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Problemy 
wychowawcze w dzieciństwie i dorastaniu na tle rozwoju dziecka, 
Psychologiczna analiza środowiska szkolnego i zjawisk zachodzących 
w szkole, Trening umiejętności komunikacyjnych w interakcji 
wychowawczej, Rodzina jako środowisko wychowawcze. 
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Janusz Trempała, 
prof. dr hab. Maria Ledzińska, prof. UW dr hab. Elżbieta Dryll, 
prof. UMCS dr hab. Dorota Turska, dr hab. Grażyna Katra.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie 
wszystkich zajęć, kolokwium z 4 modułów zajęć, rozliczenie 
praktyk oraz przygotowanie prezentacji problemu wychowawczego 
z rozwiązaniem. Ocena na świadectwie jest średnią ważoną ocen 
z modułów zajęć i oceny z prezentacji.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Ogólnym celem studium jest dostarczenie uczestnikom najnowszej 
wiedzy z zakresu psychologii wychowawczej i stworzenie możliwości 
podwyższenia kompetencji psychologicznych w szczególności meta 
wychowawczych.
Dla osób zatrudnionych według Karty Nauczyciela będą krokiem 
w kierunku zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego.
Dodatkowo psychologowie po ukończeniu tych studiów uzyskują 
uprawnienia pedagogiczne, umożliwiające zatrudnienie w szkole 
na podstawie Karty Nauczyciela.
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Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów posiada niezbędną wiedzę z zakresu psychologii 
rozwoju dzieci i młodzieży oraz psychologii wychowawczej 
i psychologii nauczania, jak również na temat specyficznych 
problemów wychowawczych. Jest osobą kompetentną 
i przygotowaną do pracy z uczniami, nauczycielami i rodzicami 
na terenie szkoły lub innej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Ma 
odpowiednie umiejętności wychowawcze i komunikacyjne, aby być 
samodzielnym i kreatywnym pracownikiem dzisiejszej szkoły i aby 
wspierać nie tylko uczniów, ale także nauczycieli i rodziców w ich 
wysiłku wychowawczym. 

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia (w postaci formularza na stronie 
internetowej Wydziału Psychologii: www.podyplomowe.psychologia.
pl), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, 
deklaracja płatności czesnego, ewentualne zaświadczenie dotyczące 
zatrudnienia.

Termin składania 
dokumentów Rejestracja drogą elektroniczną od 1 czerwca 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 32 

Sylwetka kandydata Studia przeznaczone są dla psychologów i pedagogów.

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje http://www.podyplomowe.psychologia.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Psychologia w wychowaniu 
i nauczaniu dziecka 

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Psychologii

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Grażyna Katra

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, pokój 4
tel. 0 22 55 49 708, tel./faks 0 22 55 49 701
email: szkola@psych.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 10.00-16.00, soboty w czasie zjazdów 
9.00-15.30, niedziele w czasie zjazdów 9.00-11.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 650 PLN 
Istnieje możliwość płatności w ratach.
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Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy 

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (228 godzin, 60 punktów ECTS) składa się z pięciu 
modułów: Wychowanie i rozwój dziecka, Problemy, zagrożenia 
i patologia rozwoju, Środowisko rodzinne a wyzwania wychowawcze, 
Środowisko szkolne a wyzwania wychowawcze, Kształtowanie 
umiejętności wychowawczych.
Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Problemy 
wychowawcze w dzieciństwie, Zagrożenia i zaburzenia rozwoju 
w okresie dorastania, Terapia rodzinna i małżeńska jako forma 
pomocy rodzinie, Negocjacje i mediacje konfliktów w rodzinie, 
Trening porozumiewania się w interakcji wychowawczej, Rozwijanie 
motywacji do nauki i samoregulacji u nastolatków, Wspieranie 
nastolatka w wyborze szkoły i zawodu.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Maria Ledzińska, 
prof. UW dr hab. Elżbieta Dryll, prof. UMCS dr hab. Dorota Turska, 
dr hab. Grażyna Katra, dr hab. Anna Cierpka, dr Ewa Sokołowska.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich zajęć, 
uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch sprawdzianów realizowanych 
po module 1 i 2 oraz 3 i 4 a także opracowanie prezentacji 
na temat problemów i trudności wychowawczych, która będzie 
przedstawiona przed grupą i oceniana przez dwuosobową komisję 
podczas ostatniego zjazdu. Ocena końcowa ustalana będzie 
na podstawie średniej ocen ze sprawdzianów i pracy końcowej.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Ogólnym celem studium jest dostarczenie uczestnikom najnowszej 
wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej i wychowawczej, ponadto 
rozwijanie umiejętności i kompetencji potrzebnych w pełnieniu roli 
wychowawcy, doradcy, opiekuna.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent naszego studium będzie osobą przygotowaną do pracy 
z dzieckiem w różnym wieku, od wieku niemowlęcego do późnego 
dorastania. Zdobędzie wiedzę z zakresu psychologii wychowawczej 
i rozwojowej oraz wiedzę o problemach związanych z rozwojem 
i wychowaniem dziecka. Powinien przyswoić i rozwinąć w sobie 
kompetencje intra i interpersonalne ważne w relacji z dzieckiem 
i w roli wychowawcy oraz kompetencje wychowawcze, pozwalające 
na efektywne realizowanie celów wychowawczych we współczesnym 
zglobalizowanym świecie.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia (w postaci formularza na stronie 
internetowej Wydziału Psychologii: www.podyplomowe.psychologia.
pl), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, 
deklaracja płatności czesnego.

Termin składania 
dokumentów Rejestracja drogą elektroniczną od 1 czerwca 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 22 osoby. Jeżeli studia będą cieszyły się dużym zainteresowaniem 
dopuszczamy możliwość przyjęcia 32 osób.
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Sylwetka kandydata
Studia są przeznaczone dla profesjonalnych wychowawców, 
nauczycieli, osób pracujących z osobami nieletnimi w resorcie spraw 
wewnętrznych i w sądownictwie oraz rodziców.

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.podyplomowe.psychologia.pl
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Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Edukacji Niezależnej

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji 

Kierownik studiów 
podyplomowych

dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak 
email: m.rosochacka-gmitrzak@uw.edu.pl

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Nowy Świat 69, Warszawa 00-927, pokój 103/104, I piętro 
tel. 0 22 55 20 176
mail: isns-z@isns.uw.edu.pl

dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Od poniedziałku do środy 11.00-14.00 czwartki 15.00-18.00, 
soboty zjazdowe 9.00-13.00.

Czas trwania studiów 
podyplomowych Cztery semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy piątkowo-niedzielne, 1 raz w miesiącu 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 6 600 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów obejmuje (530 godzin (w tym 390 godzin 
teorii i warsztatów oraz 140 godzin praktyk) 120 punktów ECTS) 
i podzielony jest na 6 modułów tematycznych: Stosowane nauki 
społeczne wobec jednostki (wiodące przedmioty : Interdyscyplinarne 
podejście do człowieka, Psychofizyczne aspekty rozwoju człowieka, 
Rodzina jako środowisko socjalizacyjne, Antropologia w służbie 
pedagogiki), Psychospołeczne aspekty pracy z dzieckiem 
(wiodące przedmioty: Edukacja wspierana pracą nad rozwojem 
sensorycznym, Analiza procesów rządzących rozwojem dziecka), 
Metodyka i dydaktyka ogólna (wiodące przedmioty: Przygotowanie 
do samodzielnej pracy metodycznej, Seminarium dyplomowe), 
Metodyka i dydaktyka szczegółowa (wiodące przedmioty: Szkoła 
i kształcenie w pedagogice waldorfskiej, Metodyka szczegółowa 
pracy w przedszkolu waldorfskim, Metodyka szczegółowa pracy 
w szkole waldorfskiej), Zajęcia warsztatowe (wiodące przedmioty: 
Modelowanie w glinie, Sztuka słowa, Eurytmia), Praktyki 
w placówkach waldorfskich.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Anna Kwak, 
prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik, dr hab. Mariola Bieńko 
dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, oraz specjaliści i praktycy 
(polscy i zagraniczni) pedagogiki waldorfskiej m.in. dr hab. M. 
Zach, B. Goldmann, Ch. Johansenn, R. Wallmann, Claus- Peter 
Roh, mgr M. Świerczek, mgr L. Michałowicz, mgr B. Piesak, mgr A. 
Winiarczyk.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Zaliczenie przedmiotów odbywa się na podstawie indywidualnego i/
lub grupowego wykonania zadań, prac, prezentacji i projektów oraz 
aktywnego udziału w zajęciach (dyskusji, pracy w grupach).
Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów 
podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów w ramach 
modułów, przy minimum 80% obecności i w konsekwencji uzyskanie 
120 punktów ECTS oraz obrona pracy dyplomowej.
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Charakterystyka studiów 
i ich cel

Podyplomowe Studia Edukacji Niezależnej powstały na Uniwersytecie 
Warszawskim w 1992 roku jako odpowiedź na zainteresowanie 
nurtem pedagogiki Rudolfa Steinera, znanym obecnie na całym 
świecie. 
Podyplomowe Studia Edukacji Niezależnej są atrakcyjną ofertą 
dla osób zainteresowanych problematyką w szczególności dla 
nauczycieli przedszkoli i szkół waldorfskich. Placówki waldorfskie 
cieszą się w Polsce szerokim uznaniem ze względu na unikalną 
metodykę pracy i zindywidualizowane podejście do dziecka. Celem 
studiów jest wypracowanie umiejętności i twórczego potencjału, który 
z powodzeniem można będzie wykorzystać zarówno w placówkach 
waldorfskich, jak i w innych (w tym państwowych i prywatnych).

Sylwetka absolwenta 
(efekty kształcenia)

Absolwent studiów posiada wiedzę oraz praktyczne umiejętności 
dzięki czemu staje się kompetentnym dydaktykiem w zakresie 
pracy przedszkola/szkoły waldorfskiej lub innych placówek szeroko 
rozumianej edukacji niezależnej.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie, życiorys, dyplom ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, 
kserokopia dowodu osobistego.

Termin składania 
dokumentów

Pierwszy termin składania dokumentów: od 1 do 16 lipca 2015 r.,
Drugi termin: od 1 do 18 września 2015 r. (w miarę wolnych 
miejsc).
Dokumenty prosimy przesyłać pocztą lub składać:
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, 
ul. Nowy Świat 69, Warszawa 00-927, pokój 103/104, I piętro
Zgłoszenie można składać również mailowo: isns-z@isns.uw.edu.pl

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 50

Sylwetka kandydata

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się wszyscy absolwenci 
studiów wyższych (pierwszego i drugiego stopnia) zainteresowani 
edukacją niezależną, pedagogiką waldorfską, poszukujący 
inspiracji i pomysłów do pracy z dziećmi oraz twórczego podejścia 
do nauczania i wychowania.

Opis rekrutacji
Analiza dokumentów zgłoszeniowych. W przypadku dużej liczby 
zgłoszeń pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w placówkach 
waldorfskich.

Dodatkowe informacje Studia nie nadają uprawnień pedagogicznych. 
http://www.isns.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studium Ewaluacji Projektów 
Finansowanych przez Unię Europejską

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Tomasz Sobierajski
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Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa, pokój 103/104, I piętro
tel. 0 22 55 20 176
mail: isns-z@isns.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Od poniedziałku do środy 11.00-14.00, czwartki 15.00-18.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy weekendowe

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

3 950 PLN za rok studiów
Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (160 godzin) łączy elementy teorii ewaluacyjnych 
oraz procedury i techniki ewaluacji, z praktyką ewaluacji projektów 
społecznych i gospodarczych. Dostarcza również wiedzy na temat 
realizacji polityki społecznej i gospodarczej Unii Europejskiej. 
Takie ujęcie umożliwia bezpośrednie odniesienie wiedzy z zakresu 
ewaluacji - metod, technik i procedur badawczych - do konkretnych 
programów społeczno-ekonomicznych oraz projektów wspierających 
strukturalną politykę Unii Europejskiej. 
Program tworzą obowiązkowe bloki tematyczne: Ewaluacja: pojęcia, 
cele, społeczny kontekst, Formy interwencji publicznej: programy 
i projekty Unii Europejskiej, Metody i techniki socjologiczne 
w ewaluacji, Wskaźniki i metody ekonomiczne w programach 
i projektach Unii Europejskiej, Planowanie i projektowanie ewaluacji: 
na przykładzie wybranych projektów społecznych i ekonomicznych 
oraz blok zajęć fakultatywnych.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Warunkiem ukończenia studiów jest opracowanie indywidualnego 
projektu w formie pisemnej. Temat uwzględnia preferencje 
i zainteresowania słuchaczy.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Ewaluacja - to systematyczne badanie znaczenia, zalet i wartości 
określonego obiektu czy procesu, gromadzenie danych, 
na podstawie których podejmuje się decyzje. W programach Unii 
Europejskiej należy do stałych elementów i jest traktowana jako 
standardowa procedura. 
Komisja Europejska odpowiada za to, aby środki, jakimi dysponuje, 
były wydawane zgodnie z przeznaczeniem. Narzędziem, które 
informuje, czy podjęte działania były właściwe, efektywne i skuteczne, 
jest regularnie prowadzona ewaluacja. Z podobną sytuacją 
zaczynamy mieć do czynienia w Polsce. Jednym z warunków 
udziału w programach UE takich np. jak Leonardo da Vinci czy 
Socrates, a także korzystania z pomocy bezzwrotnej jest śledzenie 
postępów realizacji projektów i dokonywanie ewaluacji wyników. 
Już obecnie brakuje specjalistów łączących kwalifikacje zawodowe 
z umiejętnością ewaluacji. Uczestnictwo w unijnej polityce 
strukturalnej i spójności poważnie zwiększy zapotrzebowanie 
na osoby o tego typu kwalifikacjach i uprawnieniach. Stąd pilna 
potrzeba upowszechnienia wiedzy i praktyki ewaluacyjnej. Nasze 
Studium wychodzi naprzeciw tej potrzebie. 
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Jego celem jest przygotowanie specjalistów w dziedzinie ewaluacji. 
Dostarcza wiedzy i umiejętności, niezbędnych do ewaluacji 
programów, wniosków o dofinansowanie projektów oraz do udziału 
w charakterze ekspertów do spraw ewaluacji i monitoringu 
w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów to osoba znająca zagadnienia i techniki ewaluacji 
i przygotowana do realizacji projektów ewaluacyjnych w szeroko 
pojętym zakresie. Posiada wiedzę z zakresu rodzajów ewaluacji, 
przygotowania oferty na badanie ewaluacyjne, zarządzania 
zespołem ewaluatorów, metod i technik badawczych niezbędnych 
do wykorzystania w procesie ewaluacji oraz potrafi trafnie ocenić 
merytoryczną wartość projektów ewaluacyjnych realizowanych 
przez zewnętrzne firmy badawcze. Jest specjalistą w ewaluacji 
legitymizującej projekty realizowane w ramach programów Unii 
Europejskiej.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy, odpis 
dyplomu ukończenia szkoły wyższej, życiorys, 1 zdjęcie, dowód 
wpłaty czesnego (lub odpowiedniej jego raty) na konto uczelni, 
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.
Pliki do pobrania na stronie www.studiumewaluacji.uw.edu.pl

Termin składania 
dokumentów Do 30 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 30 

Sylwetka kandydata

Studia przeznaczone są dla osób, które zlecają przeprowadzenie 
ewaluacji, nadzorują jej przebieg, ale i chcą nauczyć się 
ewaluacji. Uczestnikami studium mogą być zatem wszystkie osoby 
zainteresowane ewaluacją - zarówno te, które dotychczas nie 
zetknęły się z tą problematyką i z programami Unii Europejskiej, jak 
również te, które mają już w tym zakresie pewne doświadczenie, 
przygotowują się do zarządzania funduszami strukturalnymi 
i w związku z tym mają lub będą miały do czynienia z procedurami 
ewaluacji. Studia są zatem przeznaczone dla osób, które zamierzają 
uzyskać lub uzupełnić wiedzę oraz umiejętności w dziedzinie 
ewaluacji: dla pracowników instytucji samorządowych, administracji 
rządowej i organizacji pozarządowych; dla pracowników naukowych 
placówek badawczych, resortowych instytucji badawczych oraz 
edukacyjnych; dla nauczycieli, w tym nauczycieli akademickich 
a także dla innych kategorii pracowników i absolwentów szkół 
wyższych.

Opis rekrutacji Rekrutacja na podstawie złożonych dokumentów. O przyjęciu 
decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.studiumewaluacji.uw.edu.pl
http://www.isns.uw.edu.pl



W
Y

D
ZI

A
Ł 

s
tO

s
O

W
A

n
YC

h
 n

A
u

k
 s

P
O

Łe
C

Zn
YC

h
 I 

r
e

s
O

C
jA

LI
ZA

C
jI

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

210

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studium Filozofii i Etyki 

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji 

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. UW dr hab. Magdalena Środa 

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa, pokój 116, I piętro
tel./faks 0 22 82 62 184, 0 22 55 20 123, 0 22 55 20 154
e-mail: isns@isns.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP Soboty zjazdowe 9.00-13.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Cztery semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy 2 razy w miesiącu (łącznie 18 zjazdów rocznie)

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 000 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (360 godzin) obejmuje następne przedmioty: 
Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej, Historia filozofii 
nowożytnej i współczesnej, Moralne problemy współczesności, 
Filozofia polityczna i społeczna, Historia idei etycznej, Socjologia 
moralności, Kultura logiczna, Dociekania filozoficzne w szkole, 
Lektorium, Etyka w szkole. 
Wszystkie przedmioty przewidziane są na 36 godzin i po 12 punktów 
ECTS.
Wśród wykładowców są: prof. UW dr hab. Magdalena Środa, 
dr Adam Górniak, dr Marcin Jażyński, dr Anna Łagodzka, dr Tomasz 
Mazur, dr Monika Rogowska-Stangred, dr Tomasz Wiśniewski, 
mgr Melania Żurba.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Na podstawie prac pisemnych i zaliczeniowych (zaliczenia roczne). 
Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów jest 
napisanie pracy dyplomowej u dowolnie wybranego wykładowcy.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć 
z etyki i filozofii (ścieżek filozoficznych) w szkołach gimnazjalnych 
i średnich. Program studiów dostarcza więc zarówno wiedzę 
teoretyczną jak i praktyczną.

Sylwetka absolwenta Kompetentny dydaktyk w zakresie etyki i filozofii.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu studiów magisterskich 
lub licencjackich

Termin składania 
dokumentów

Od 29 czerwca do 10 lipca 2015 r., oraz od 17 do 31 sierpnia 
2015 r. 
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Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata
Studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli 
posiadających uprawnienia pedagogiczne oraz osób 
zainteresowanych problematyką studiów.

Opis rekrutacji Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.isns.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Kultura Kulinarna

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. dr hab. Jacek Kurczewski

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa, pokój 2
tel./faks 0 22 55 20 134
e-mail: kultura.kulinarna@isns.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Od poniedziałku do piątku 11.00-14.00 oraz soboty zjazdowe 
9.00-13.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy 2 razy w miesiącu 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5 000 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (180 godzin) obejmuje następne przedmioty: 
Antropologia i socjologia kulinarna, Socjologia głodu, niedoboru 
i reglamentacji, Kulinarne ruchy społeczne, Prawo i etyka kulinarna, 
Technologia bezpiecznego żywienia, Obyczaje stołu w kulturze 
popularnej, Kuchnia jako marka regionalna i narodowa, Kuchnia 
w literaturze i sztuce, Metoda terenowa w antropologii kulinarnej, 
Staropolska kultura kulinarna - warsztaty, Obce kultury kulinarne.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Małgorzata Fuszara, 
prof. dr hab. Joanna Kurczewska, prof. dr hab. Jacek Kurczewski, 
prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik, dr hab. Iwona Jakubowska-
Branicka, dr hab. Beata Łaciak, dr Joanna Śmigielska, mgr Grzegorz 
Łapanowski, mgr Jerzy Poznański, mgr Marcin Wojtasik.
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Sposób zaliczania 
przedmiotów

Uzgadniany przez prowadzącego z grupą na podstawie 
indywidualnego i/lub grupowego wykonania zadań, prac, 
prezentacji i projektów oraz aktywnego udziału w zajęciach (dyskusji, 
pracy w grupach), testu, pracy zaliczeniowej lub egzaminu.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczek i słuchaczy z kulturowym 
i społecznym kontekstem wytwarzania, dystrybucji, przetwarzania 
i konsumpcji żywności. Słuchacze zostaną wprowadzeni 
w całościowe ujęcia zagadnienia, obejmujące aspekty socjologiczne 
antropologiczne, historyczne oraz ekonomiczne i polityczne. 
Oferta studiów adresowana jest do przedstawicieli nauk społecznych 
(socjologia, antropologia. kulturoznawstwo, historia), jak również 
do profesjonalistów związanych z gastronomią, mediami i lokalną 
działalnością społeczną. Wiedza i praktyczne umiejętności nabyte 
podczas studiów mogą zostać wykorzystane przez dziennikarzy 
piszących o jedzeniu i prowadzących programy kulinarne, 
przez profesjonalnych bloggerów, pracowników organizacji 
pozarządowych zajmujących się zagadnieniami zdrowego żywienia 
i bezpieczeństwa żywnościowego, profesjonalistów związanych 
z marketingiem produktów i usług gastronomicznych a także 
związanych z turystyką.

Sylwetka absolwenta

Absolwent i absolwentka studiów jest wyposażony/a w wiedzę 
dotyczącą społeczno-kulturowych aspektów jedzenia. Posiada 
umiejętności analizowania zjawisk społecznych i kulturowych 
związanych z jedzeniem z akademickiej perspektywy, komentowania 
ich oraz włączania nowoczesnej wiedzy o społeczno kulturowych 
aspektach jedzenia do procesu dydaktycznego. Posiada 
kompetencje związane z różnymi rodzajami działalności dotyczącej 
promocji zrównoważonego podejścia do jedzenia zarówno 
w perspektywie zdrowia jednostek jak i interesów społeczeństwa 
i środowiska. Posiada umiejętność współpracy przy projektach 
związanych z popularyzacją takiego podejścia (wykłady, warsztaty, 
kursy itp.).

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów: karta 
zgłoszenia (do pobrania ze strony internetowej), odpis dyplomu, 
2 zdjęcia, kserokopia dowodu osobistego (tylko w przypadku 
zgłoszenia drogą elektroniczną).
Rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc lub tak długo aż zbierze 
się minimalna liczba osób pozwalająca na uruchomienie studiów.

Termin składania 
dokumentów 1 czerwca 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 25

Sylwetka kandydata
Słuchaczem podyplomowych studiów Kultura Kulinarna może 
zostać absolwent studiów I lub II stopnia zainteresowany społeczno 
kulturowymi aspektami żywienia, pragnący nabyć nowe kwalifikacje 
lub poszerzyć już posiadane. 

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.isns.uw.edu.pl/studia_podyplomowe_kultura_kulinarna.php 
https://www.facebook.com/kulturakulinarna



W
Y

D
ZIA

Ł s
tO

s
O

W
A

n
YC

h
 n

A
u

k
 s

P
O

Łe
C

Zn
YC

h
 I r

e
s

O
C

jA
LIZA

C
jI

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

213

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Nad Problematyką Kulturowej 
i Społecznej Tożsamości Płci - Gender Studies

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji 

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. dr hab. Małgorzata Fuszara, prof. UW dr hab. Bożena Chołuj

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Nowy Świat 69 00-927 Warszawa, pokój 7/8 
tel. 0 22 82 72 624
Koordynatorka studiów dr Katarzyna Władyka 0 504 179 222

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Poniedziałki i czwartki 9.00-12.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Decyduje słuchaczka/słuchacz, nie mniej jednak niż cztery semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów

7 sobotnich zjazdów w semestrze, możliwość uczęszczania 
na pojedyncze zajęcia.

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

W zależności od długości studiowania.
Przy studiowaniu przez 4 semestry koszt wynosi 4 000 PLN.

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Gender Studies oferują, co semestr nową ofertę cyklów zajęć 
z zakresu socjologii, psychologii, prawa, historii, teorii kultury, teorii 
literatury i innych dziedzin nauk humanistycznych. Łączy je wspólna 
perspektywa: wykładające i wykładający prowadzą badania 
i analizują dokonania swojej dziedziny naukowej z perspektywy 
tożsamości płci. Studia stanowią nie tylko „uzupełnienie” 
dotychczasowej wiedzy o to, co było w niej pomijane z powodu 
wcześniejszego braku zainteresowania i braku badań nad sytuacją 
kobiet, opisują oraz analizują panujące stereotypy związane 
z kobiecością i męskością, ale niosą też propozycje nowego 
spojrzenia na dotychczasową naukę i kulturę, które uwzględnia 
perspektywę obu płci.
Co semestr nowa oferta przedmiotów do wyboru. Aby ukończyć 
studia należy zaliczyć 12 przedmiotów, praktyki oraz napisać 
pracę dyplomową. Tryb, tempo, częstotliwość studiowania zależy 
od słuchaczki/słuchacza. Programy zajęć znane są na miesiąc przed 
rozpoczęciem nowego semestru - dostępne pod mailem  
gender@isns.uw.edu.pl.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Decydują wykładowczynie/wykładowcy.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Gender Studies - studia i badania nad problematyką społecznej 
i kulturowej tożsamości płci: opisują, analizują, dekonstruują wszystkie 
przesądy związane ze stereotypami kobiecości i męskości. Tematyka ta 
dotyczy wszystkich dziedzin życia i nauki, uzupełnia akademicką wiedzę, 
„odczarowuje” mity, rozszerza perspektywę o spojrzenie na dokonania 
całej ludzkości, a nie tylko męskiej połowy. Gender Studies stanowi 
krytykę kultury i niesie propozycje jej zmiany. 
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Sylwetka absolwenta 

Absolwentki\absolwenci Gender Studies często są działaczkami\
działaczami lub aktywistkami\aktywistami stowarzyszeń, fundacji 
i organizacji (m.in. pozarządowych) zajmujących się szeroko 
rozumianą emancypacją i równouprawnieniem , zdrowiem 
reprodukcyjnym lub działalnością na rzecz tzw. środowisk 
mniejszościowych.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty Dyplom magisterski

Termin składania 
dokumentów Na rozmowie kwalifikacyjnej

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r. lub luty 2016 r.

Limit miejsc Nie dotyczy

Sylwetka kandydata Wszystkie chętne, wszyscy chętni.

Opis rekrutacji
Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu tematyki gender (społeczna 
i kulturowa tożsamość płci, czyli wszystkie role, cechy, zachowania, 
stereotypy związane z pojęciem kobiecości lub męskości.)

Dodatkowe informacje 

Na rozmowę kwalifikacyjna należy umówić się mailowo  
lub telefonicznie.
Chętnie odpowiem na wszystkie pytania - koordynatorka Gender 
Studies dr Katarzyna Władyka tel. 0 22 82 72 624, 0 504 179 222, 
gender@isns.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia „Organizowanie Pracy z Seniorami”

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Kierownik studiów 
podyplomowych

prof. dr hab. Anna Kwak
dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak (jednocześnie koordynator)
email: m.rosochacka-gmitrzak@uw.edu.pl 

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa, pokój 103/104, I piętro
tel. 0 22 55 20 176
mail: isns-z@isns.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Od poniedziałku do środy 11.00-14.00, czwartki 15.00-18.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy weekendowe

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

4 200 PLN 
(Możliwość rozłożenia płatności na raty)



W
Y

D
ZIA

Ł s
tO

s
O

W
A

n
YC

h
 n

A
u

k
 s

P
O

Łe
C

Zn
YC

h
 I r

e
s

O
C

jA
LIZA

C
jI

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

215

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (200 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje 
4 moduły tematyczne: Stosowane nauki społeczne wobec starości 
(wiodące przedmioty: Psychologiczne aspekty starzenia się, 
Socjologiczne aspekty starzenia się, Kulturowe aspekty starzenia 
się, Polityka społeczna wobec starości), Wyzwania starzejącego 
się społeczeństwa (wiodące przedmioty: Społeczne konsekwencje 
globalnego starzenia się, Przygotowanie do starości a przejście 
na emeryturę, Produktywne starzenie się w kontekście ról płatnych 
i niepłatnych, Jakość życia a dobrostan, zdrowie i opieka 
zdrowotna, Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych), 
Wspieranie partycypacji społecznej seniorów (wiodące przedmioty: 
Przeciwdziałanie dyskryminacji seniorów: ageizm i stereotypy w sferze 
prywatnej i publicznej, Inteligencja generacyjna, Technologie 
dla seniorów, Seminarium dyplomowe), Zajęcia warsztatowe 
(wiodące przedmioty: Niwelowanie napięć międzypokoleniowych, 
Wsparcie i animacja zasobów senioralnych w Polsce, Wsparcie 
i animacja zasobów senioralnych na świecie, Wsparcie opieki 
nieformalnej w sytuacji stresu i wypalenia, „Seniorzy w (fajnej) akcji” 
- w poszukiwaniu inspiracji dla działań animacyjnych, Diagnoza 
zasobów rodzinnych, lokalnych i instytucjonalnych).
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Anna Kwak, 
prof. UW dr hab. Wojciech Pawlik, dr Mariola Bieńko, dr Mariola 
Racław, dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, dr Tomasz 
Sobierajski, dr Bogna Szymkiewicz, dr Ewa Wideł oraz specjaliści 
i praktycy z instytucji, organizacji i stowarzyszeń senioralnych 
oraz działających na rzecz seniorów.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Przedmioty wiodące kończą się zaliczeniem, które ustalane jest 
każdorazowo przez Prowadzących poszczególne przedmioty 
i warsztaty (w ramach 4 modułów), odbywa się na podstawie 
indywidualnego i/lub grupowego wykonania zadań, prac, 
prezentacji i projektów oraz aktywnego udziału w zajęciach (dyskusji, 
pracy w grupach).
Do uzyskania świadectwa ukończenia Studiów i Certyfikatu 
specjalisty niezbędne jest zaliczenie wszystkich przedmiotów 
w ramach modułów przy min. 80% obecności i w konsekwencji 
uzyskanie 60 punktów ECTS oraz przygotowanie i prezentacja 
grupowo opracowanego projektu - prezentacji dyplomowej 
związanej z programem studiów, w obrębie wybranego przez 
Słuchaczy obszaru tematycznego.
Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów 
podyplomowych i certyfikatu jest uzyskanie 60 punktów ECTS oraz 
obrona pracy dyplomowej: prezentacja grupowo opracowanej 
propozycji (zamysłu) projektu związanego z tematyką Studiów.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Pomysł powołania Studiów wywodzi się z rosnącego zainteresowania 
obecnym i przyszłym wkładem, jaki osoby starsze mogą wnieść 
we wdrażanie idei społeczeństwa dla wszystkich pokoleń. Celem 
studiów jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności 
z zakresu wspierania zasobów seniorów w środowisku rodzinnym, 
lokalnym i instytucjonalnym.
Program Studiów łączy interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną dotyczącą 
starzenia się i starości m.in. z obszaru socjologii, psychologii, kultury 
i polityki społecznej z prezentacją praktycznych doświadczeń i dobrych 
praktyk pracy z seniorami w Polsce i zagranicą. 
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Studia odpowiadają na nowe wyzwania rynku pracy związane 
ze starzeniem się społeczeństwa i rosnące zapotrzebowanie 
na pracowników przygotowanych do pracy z seniorami 
i korzystających z narzędzi zarządzania wiekiem. Wzrost populacji 
osób starszych prowadzić będzie do rozwoju specjalistycznych usług 
i produktów adresowanych do osób starszych - m.in. w obszarze 
edukacji, kultury, technologii, turystyki, usług medycznych, pomocy 
społecznej i in. Proces ten sprzyjać będzie także rozwojowi srebrnej 
gospodarki (silver economy) i tym samym kreowaniu nowych miejsc 
pracy.
Studia adresowane są do zarówno do osób, które mają już 
doświadczenie w pracy z seniorami, jak też do osób, które chcą 
zdobyć kwalifikacje w tym kierunku. Oferta zajęć adresowana 
jest m.in. do przedstawicieli samorządów, administracji rządowej, 
organizacji pozarządowych, instytucji pomocy społecznej, instytucji 
edukacyjnych a także animatorów kultury oraz do wszystkich 
osób zainteresowanych problematyką starzenia się i starości, 
poszukujących inspiracji, pomysłów i twórczego podejścia 
do organizowania pracy z seniorami.
Celem Studiów jest przekazanie wiedzy o zasobach seniorów 
w środowisku rodzinnym, lokalnym i instytucjonalnym oraz 
o skutecznych sposobach ich wspierania, jak i przedstawienie 
doświadczeń polskich i zagranicznych na tym polu. Ponadto, celem 
Studiów jest pogłębienie i uaktualnienie wiedzy o obszarach działań 
i usług adresowanych dla seniorów, osób z nimi współpracujących 
i/lub ich opiekunów. Do zakładanych efektów nauczania należy 
przede wszystkim wyrobienie u Słuchaczy Studiów umiejętności 
efektywnego i skutecznego wspierania zasobów seniorów w różnych 
środowiskach. Pośrednim efektem ma być także wyczulenie 
Słuchaczy na problemy seniorów i ich rodzin oraz propagowanie 
korzyści płynących ze wspierania zasobów senioralnych.

Sylwetka absolwenta 
(efekty kształcenia)

Absolwent studiów posiada wiedzę oraz praktyczne umiejętności, 
które potrafi wykorzystywać i rozwijać w pracy i życiu 
codziennym, przygotowując lub inicjując działania senioralne 
i międzypokoleniowe. Absolwent potrafi popularyzować zdobytą 
wiedzę i umiejętności oraz promować perspektywę senioralną 
i międzypokoleniową w swoim środowisku lokalnym.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie, życiorys, dyplom ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, 
kserokopia dowodu osobistego, kwestionariusz.

Termin składania 
dokumentów Do 30 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 50

Sylwetka kandydata

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się wszyscy absolwenci studiów 
wyższych (pierwszego i drugiego stopnia), chcący pogłębić swoje 
kwalifikacje w obszarze wspierania zasobów seniorów, praktycy 
dążący do zdobycia nowych kwalifikacji i osoby zajmujące się 
zawodowo pracą z seniorami w różnych środowiskach i sektorach, 
wszyscy zainteresowani problematyką senioralną, poszukujący 
inspiracji, pomysłów i twórczego podejścia do wspierania zasobów 
seniorów w środowisku rodzinnym, lokalnym i instytucjonalnym.
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Opis rekrutacji Rekrutacja na podstawie złożonych dokumentów. O przyjęciu 
decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje Współpraca organizacyjna z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”
http://www.isns.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Rozwiązywanie Konfliktów 
i Partycypacja Społeczna

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Agata Gójska

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa, pokój 103/104, I piętro
tel. 0 22 55 20 176
mail:isns-z@isns.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Od poniedziałku do środy 11.00-14.00, czwartki 15.00-18.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy sobotnio-niedzielnych

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

4 600 PLN  
Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy
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Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (170 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Psychologia społeczna - wpływ społeczny i procesy grupowe, 
Struktury wiedzy i rozumienie świata społecznego (schematy 
poznawcze), Procesy atrybucji, Ocenianie innych, Postawy 
i ich zmiana, Wpływ obecności innych (konformizm, facylitacja 
społeczna), Fazy rozwoju grupy, Role grupowe, Polaryzacja grupowa, 
Wywieranie wpływu w grupie, Psychologia tłumu, Psychologia 
konfliktu, Modele konfliktu, Dynamika konfliktów, Eskalacja 
versus rozwiązanie konfliktu - czynniki determinujące, Strategie 
zachowań w sytuacji konfliktu, Sposoby rozwiązywania konfliktów, 
Elementy konfliktu i sposoby ich diagnozowania, Podejmowanie 
decyzji, Typy problemów, Modele procesu rozwiązywania 
problemów, Kiedy optymalizować jakość rozwiązań, a kiedy 
nie? Teoria ograniczonej racjonalności Herberta Simona, Fazy 
procesu rozwiązywania problemów, Główne czynniki utrudniające 
racjonalne rozwiązywania problemów, Kluczowe trudności 
i zagrożenia na poszczególnych etapach rozwiązywania problemów, 
Komunikacja interpersonalna i wewnątrz grupy, Praktyczne aspekty 
komunikacji interpersonalnej (werbalnej i niewerbalnej), Sytuacje 
krytyki mechanizmy psychologiczne obecne w sytuacji krytyki, 
umiejętność konstruktywnego formułowania informacji zwrotnych, 
strategie reagowania na krytykę, Sposoby reagowania na atak, 
Praktyczne aspekty komunikacji wewnątrz grupy, Konsultacje 
społeczne, Planowanie partycypacyjne - wprowadzenie, Metody 
i techniki budowania partycypacji, Konsultacje społeczne jako 
metoda dialogu społecznego, Gromadzenie i dystrybucja 
informacji w procesach zarządzania partycypacyjnego, Prawne 
aspekty konsultacji społecznych i mediacji, Prawne uwarunkowania 
konsultacji społecznych: przepisy międzynarodowe i krajowe, 
Mediacja w prawie polskim, Negocjacje, Rozumienie procesu 
negocjacji i sytuacji negocjacyjnej, Podstawowe wymiary analizy 
sytuacji negocjacyjnych (koncepcja W. Mastenbroeka), Strategie 
negocjacyjne (koncepcja R. Fishera i W. Ury’ego), Strategia 
pozycyjna: teoria i praktyka, Techniki wpływu i manipulacja, Strategia 
problemowa: teoria i praktyka, Modele planowania strategii 
negocjacji (RISC), Techniki współpracy i optymalizacji rozwiązań, 
Przygotowania do negocjacji (wybór strategii, planowanie), Etapy 
negocjacji i niezbędne umiejętności, Emocje w sytuacji konfliktu, 
Negocjacje zespołowe, Etyczne aspekty negocjacji, Mediacje 
w konfliktach społecznych, Mediacja - podstawowe zasady i rola 
mediatora, Konflikt społeczny a konflikt trudnorozwiązywalny 
- charakterystyka i dynamika, Analiza sytuacji w konfliktach 
społecznych - praktyczne umiejętności mediatora, Praktyczne techniki 
w pracy mediatora, Etyczne zagadnienia w mediacjach społecznych, 
Facylitacja - jako metoda prowadzenia dialogu społecznego 
lub grup decyzyjnych, Grupy problemowe lub grupy decyzyjne jako 
element procesu konsultacji społecznych, Podział ról jako warunek 
skuteczności pracy grupowej, Cele i zasady funkcjonowania grup 
roboczych, Metody i techniki w poszczególnych fazach grupowego 
rozwiązywania problemów, Trudne sytuacje w zarządzaniu pracą 
zespołową, Komunikacja kryzysowa, Charakterystyka i przebieg 
kryzysu, Zasady postępowania wobec kryzysu, Budowanie 
strategii komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej w sytuacji kryzysu, 
Informowanie o kryzysie (oświadczenia, informacje prasowe, 
etc.), Współpraca z mediami w sytuacji kryzysu, Tworzenie planów 
na wypadek kryzysu.
Wśród wykładowców są: Dr Zbigniew Czwartosz, dr Ewa 
Gniazdowska, dr Agata Gójska, dr Robert Sobiech, dr Bogna 
Szymkiewicz, mgr Robert Olszański, mgr Małgorzata Chmielewska.
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Sposób zaliczania 
przedmiotów

Wymogiem zaliczenia zajęć jest obecność na zajęciach (75% 
obecności). Uczestnicy studiów będą zobowiązani do napisania 
pracy dyplomowej o objętości 15-20 stron znormalizowanego 
wydruku komputerowego, złożonej w terminie do końca maja. 
Tematyka pracy dyplomowej zostanie uzgodniona z Kierownikiem 
Studiów oraz wykładowcami.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Udział w studiach umożliwia zdobycie wiedzy i praktycznych 
umiejętności dochodzenia do porozumienia w drodze konsensu, 
rozwiązywania konfliktów (w szczególności mediacji) oraz budowania 
zaangażowania społecznego, w szczególności w procesach 
planowania partycypacyjnego (zarządzania partycypacyjnego), 
np.: w tworzeniu programów publicznych, konstruowaniu strategii 
rozwoju, planowaniu i wdrażaniu nowych inwestycji, i in. działaniach 
istotnych społecznie, a związanych ze skomplikowaniem struktury 
społecznej oraz sprzecznością lub odmiennością interesów.

Sylwetka absolwenta 

Studia wyposażą uczestników w narzędzia skutecznej komunikacji, 
metody i techniki rozwiązywania konfliktów - w szczególności 
mediacji w sporach społecznych, umiejętności budowania 
zaangażowania społecznego i zarządzania wielostronnymi, 
złożonymi procedurami podejmowania decyzji w procesach 
społecznych.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie, życiorys, dyplom ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, 
kserokopia dowodu osobistego, kwestionariusz.

Termin składania 
dokumentów Do 30 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 26 

Sylwetka kandydata

Studia skierowane są przede wszystkim do pracowników wszystkich 
szczebli samorządów lokalnych, instytucji publicznych, przedstawicieli 
organizacji pozarządowych oraz liderów społecznych, którzy w swojej 
pracy spotykają się z wielostronnymi procesami decyzyjnymi, 
inicjatywami partycypacyjnymi oraz konfliktami społecznymi. 
Kandydaci na studia muszą legitymować się dyplomem ukończenia 
studiów wyższych (studiów II stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich, kierunek dowolny).

Opis rekrutacji Rekrutacja na podstawie złożonych dokumentów. O przyjęciu 
decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.isns.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Zachowania problemowe młodzieży 
- profilaktyka, wsparcie, interwencja

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji 
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Kierownik studiów 
podyplomowych doc. dr Elżbieta Bielecka

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. 0 22 55 30 745
e-mail: podyplomowe.ipsir@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Środy 10.00-15.00 oraz w soboty zjazdowe 10.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy 1 raz w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3 700 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (150 godzin: wykłady, warsztaty, seminarium 
dyplomowe) obejmuje następujące przedmioty: Elementy 
psychiatrii i psychologii klinicznej, elementy psychologii rozwoju, 
psychospołeczne uwarunkowania zachowań problemowych 
młodzieży, zagrożenie depresją u nastolatków, używanie substancji 
psychoaktywnych wśród młodzieży, wybrane zagadnienia z rozwoju 
seksualnego dzieci i młodzieży, trudności adaptacyjne związane 
z różnicami kulturowymi, aktywne metody pracy z młodzieżą, 
nieprzystosowanie a kreatywność młodzieży, grupy terapeutycznej, 
jako forma pomocy uczniom, doświadczanie siebie, elementy prawa 
dla pedagogów, seminarium dyplomowe.
Wśród wykładowców są: prof. UW dr hab. Krystyna Ostrowska, 
prof. UW dr hab. Jarosław Utrat-Milecki, doc. dr Elżbieta Bielecka, 
doc. dr Jadwiga Królikowska, doc. dr Katarzyna Sawicka, 
dr Ewa Kiliszek, ks. dr Grzegorz Kudlak oraz wybitni specjaliści 
posiadający certyfikaty: bogate doświadczenie zawodowe związane 
z problematyką studiów: mgr Hanna Karpińska, mgr Paweł 
Siłakowski, mgr Wiesław Sokoluk, mgr Iwona Wasil, Lubomira 
Szawdyn.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Egzaminy i zaliczenia na ocenę, obrona pracy dyplomowej.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia mają charakter doskonalący, poszerzają kompetencje 
pedagogiczne i psychologiczne, wskazane szczególnie do pracy 
z wychowankami w wieku 12-18 zagrożonymi zachowania 
problemowymi utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.
Celem głównym studiów jest: pogłębienie wiedzy i poszerzenie 
umiejętności zawodowych niezbędnych do pracy z wychowankami, 
szczególnie w wieku 12-18 z zagrożonymi zachowaniami utrudniającymi 
funkcjonowanie społeczne, rozpoznawanie indywidualnych możliwości 
psychofizyczne ucznia/wychowanka, rozwijanie umiejętności 
wychowawczych w celu udzielania, organizowania, zwiększania 
efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów/
wychowanków, przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, 
diagnozowanie, projektowanie, postępowanie terapeutyczne 
i profilaktyczne, rozwój własny słuchaczy studiów.
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Sylwetka absolwenta 

Absolwent interpretuje wiedzę (psychologiczną, pedagogiczną, 
prawną) z zakresu zachowań problemowych dzieci i młodzieży, 
definiuje rolę różnych środowisk, zwłaszcza rodzinnego i szkolnego, 
w powstawaniu zachowań problemowych, rozpoznaje zaburzenia 
psychiczne i zaburzenia osobowości, prawidłowo interpretuje 
oczekiwania nastolatka w kontakcie z dorosłymi, określa kryteria 
konstruowania, realizowania i ewaluacji projektów profilaktyczno-
wychowawczych, dokonuje adekwatnego wyboru metody i technik 
diagnozy jednostki i zjawiska problemowego, analizuje sytuację 
wychowawczą zgodnie z obowiązującym prawem oraz odpowiednio 
stosuje prawo oświatowe, umiejętnie rozwiązuje sytuacje trudne 
w relacjach dorosły - dziecko, aktywizuje twórcze zasoby u samego 
siebie i u wychowanków.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, życiorys, odpis dyplomu licencjata 
lub magisterskiego, 1 zdjęcie.

Termin składania 
dokumentów 15 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 40

Sylwetka kandydata

Studia adresowane do osób organizujących pomoc psychologiczno-
pedagogiczną określoną m.in. w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania 
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach.
Studia adresowane są do nauczycieli, wychowawców grup 
wychowawczych, pedagogów szkolnych zatrudnionych w szkołach 
podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz 
Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodkach 
Wychowawczych, placówkach wsparcia dziennego, placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych legitymujących się dyplomem 
ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.ipsir.uw.edu.pl zakładka: studia podyplomowe 
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Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Podyplomowe Studia Menedżerskie – Menedżer Europejski 

Nazwa studiów 
podyplomowych Wydział Zarządzania 

Koordynator merytoryczny 
studiów podyplomowych doc. dr Stanisław Jachowicz

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181
e-mail: psm@ wz.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-18.00, soboty  
8.00-14.00, niedziele 8.00-12.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeciętnie 1-2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 500 PLN (opłata jednorazowa)
5 800 PLN (opłata w 2 ratach)
6 100 PLN (opłata w 8 ratach)

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (192 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Podstawy współczesnego zarządzania. Zarządzanie europejskie, 
Unia Europejska - prawo i instytucje, Zarządzanie strategiczne, 
Integracyjny trening psychologiczny - warsztaty, Podstawy prawne 
działalności gospodarczej, Nowoczesna organizacja i metody 
zarządzania firmą, Zarządzanie marketingowe, Zarządzanie 
finansami, Rachunkowość finansowa i zarządcza, Zarządzanie 
personelem, Organizacja pracy euromenedżera, Prawo pracy 
w praktyce zarządzania, Zarządzanie projektami i procesami, 
Organizacja rynku finansowo kapitałowego, Zarządzanie 
podatkami, Wspomaganie komputerowe zarządzania, Zamówienia 
publiczne w warunkach Unii Europejskiej, Wykorzystanie programów 
strukturalnych i pozyskiwanie środków pomocowych z Unii 
Europejskiej, Biznes plan - warsztaty, Wykład gościnny, Seminarium 
dyplomowe.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Udział w zajęciach, testy, opracowania merytoryczne na podane 
tematy. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej i obroną.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia o profilu ogólnomenedżerskim z uwzględnieniem 
rozbudowanej problematyki zarządzania europejskiego. Celem 
studiów jest uzyskanie wiedzy i wykształcenie odpowiednich 
umiejętności dla prowadzenia pracy menedżerskiej 
we współczesnych firmach.

Sylwetka absolwenta Nowocześnie wykształcony menedżer, dobrze zorientowany 
w uwarunkowaniach zarządzania europejskiego.
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Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kwestionariusz 
osobowy (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej), 
kserokopia dowodu osobistego, 1 zdjęcie (format 37mmx52mm), 
deklaracja płatności (wzór deklaracji do pobrania ze strony 
internetowej).

Termin składania 
dokumentów Od 10 czerwca do 25 września 2015 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc Minimum 30

Sylwetka kandydata
Kadry kierownicze spółek, małych i średnich przedsiębiorstw, 
placówek oświatowych, zakładów opieki zdrowotnej oraz organów 
administracji centralnej i samorządowej, osoby przygotowujące się 
do pełnienia funkcji kierowniczych, członkowie rad nadzorczych.

Opis rekrutacji Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.wz.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Menedżerów 
Sprzedaży

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Zarządzania 

Kierownik studiów 
podyplomowych doc. dr Krzysztof Cybulski

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181, 0 602 768 287
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-18.00, soboty  
8.00-14.00, niedziele 8.00-12.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeciętnie 2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 500 PLN (opłata jednorazowa)
5 800 PLN (opłata w 2 ratach)
6 100 PLN (opłata w 8 ratach)

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy
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Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (192 godziny) obejmuje następujące 
przedmioty: Proces zarządzania działem sprzedaży firmy. Typy 
sprzedawców, Budowa przewagi konkurencyjnej, Analiza 
możliwości sprzedażowych firmy, System dystrybucji rynkowej, 
Ocena potencjału rynku i prognozowanie sprzedaży, Ocena 
pozycji konkurencyjnej firmy, Strategia i plan sprzedaży, 
Planowanie wydatków sprzedażowych, Sztuka autoprezentacji, 
Rekrutacja i selekcja specjalistów ds. sprzedaży, Adaptacja nowo 
pozyskanych sprzedawców do organizacji, Szkolenie i coaching 
sprzedawców, Tworzenie efektywnych zespołów sprzedażowych, 
Organizacja wysiłku sprzedażowego. Liczebność działu sprzedaży, 
Wyznaczanie zadań i kształtowanie terytoriów sprzedażowych, 
Nowy menedżer sprzedaży. Zadania, kompetencje oraz kluczowe 
umiejętności, Elementy prawa pracy dla menedżera sprzedaży, 
Elementy prawa cywilnego dla menedżera sprzedaży, Zarządzanie 
czasem, Zarządzanie budżetem działu sprzedaży, Sprawiedliwość 
organizacyjna w zarządzaniu działem sprzedaży, Wynagradzanie 
specjalistów ds. sprzedaży, Współpraca menedżera sprzedaży 
z innymi działami firmy, Narzędzia motywacji pozamaterialnej, 
O demotywacji sprzedawców, Standardy w sprzedaży osobistej, Six 
Sigma dla Menedżerów Sprzedaży, Pozyskiwanie i wykorzystanie 
informacji marketingowej, Etyczne aspekty pracy specjalistów 
ds. sprzedaży, Wybrane techniki promocji, Kalkulacje cenowe, 
Merchandising, Przyczyny niepowodzeń sprzedawców, Kształtowanie 
rabatów i opustów cenowych, Monitorowanie, kontrola i ocena 
sprzedaży firmy, Nowoczesne techniki wspomagania sprzedaży 
osobistej, Główne przekroje oceny sprzedawców, Wypalenie 
zawodowe i fluktuacja sprzedawców, Diagnoza organizacji 
sprzedażowej firmy, Projekt zmian w organizacji sprzedażowej i ich 
wdrożenie, Wspomaganie sprzedaży z wykorzystaniem Internetu, 
Promocja handlowa, Wywieranie wpływu, Seminarium.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, 
doc. dr Krzysztof Cybulski, doc. dr Tomasz Ochinowski, dr Tomasz 
Makaruk, dr Monika Skorek, dr Mariusz Trojanowski, mec. Grzegorz 
Orłowski, mec. Mariusz Wróblewski, mgr Jerzy Jagodziński, 
mgr Mariusz Kołakowski, mgr Dariusz Milczarek, mgr Maciej 
Misztak, mgr Krzysztof Podstawka, mgr Piotr Rycielski, mgr Grzegorz 
Wąsik.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Dwa cząstkowe semestralne testy sprawdzające poziom opanowania 
wiedzy przekazywanej na zajęciach. Roczna dyplomowa praca 
zaliczeniowa plus jej obrona na koniec kursu.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest uzyskanie przez uczestników pogłębionej, 
zgodnej z najnowszymi światowymi i europejskimi trendami wiedzy 
na temat zarządzania nowoczesnym działem sprzedaży, biurem 
obsługi klienta bądź inaczej zdefiniowanym zespołem sprzedawców. 
Zadaniem nadrzędnym jest przedstawienie istoty i składowych 
procesu zarządzania personelem sprzedażowym oraz identyfikacja 
i omówienie czynników wpływających na skuteczność i efektywność 
sprzedaży w firmie oraz produktywność jej służb sprzedażowych.
Ponadto uczestnicy szkolenia zyskają sposobność poznania 
najnowszych trendów występujących w zakresie zarządzania 
personelem sprzedażowym, w szczególności w obszarze 
motywowania sprzedawców firmy oraz zwiększania ich 
produktywności.
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Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów charakteryzuje się zrozumieniem istoty roli 
menedżera sprzedaży w nowoczesnej, zorientowanej rynkowo firmie.
W szczególności dysponuje szeregiem umiejętności praktycznych, 
takich jak: wyznaczanie celów i zadań sprzedażowych, 
opracowywanie strategii i planów sprzedaży, poznanie technik 
rekrutacji i zasad selekcji personelu sprzedaży, zrozumienie istoty 
działań motywacyjnych oraz instrumentalne stosowanie narzędzi 
motywowania, poznanie wybranych metod i zasad komunikowania 
zadań sprzedażowych, zrozumienie istoty działań kontrolnych 
w różnych obszarach zarządzaniu sprzedażą.
Ponadto uczestnik studiów otrzyma sposobność opanowania szeregu 
ważnych kompetencji społecznych przydatnych w pracy menedżera 
zespołu sprzedawców.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kwestionariusz 
osobowy (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej), 
podanie o przyjęcie na studia, kserokopia dowodu osobistego, 
1 zdjęcie (format 37mmx52mm), deklaracja płatności (wzór 
deklaracji do pobrania ze strony internetowej).

Termin składania 
dokumentów Od 10 czerwca do 25 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc Minimum 30 

Sylwetka kandydata

Studia są przeznaczone przede wszystkim dla kierowników działów 
sprzedaży, biur handlowych i centrów obsługi klienta oraz osób 
pełniących w firmach oraz organizacjach niedochodowych funkcje 
specjalistów ds. sprzedaży, obsługi klienta bądź tzw. product lub 
account menedżerów, jak również osób aspirujących do obsady 
w najbliższej przyszłości jakichkolwiek stanowisk menedżerskich 
w obszarze zarządzania sprzedażą bądź w działach obsługi klienta.

Opis rekrutacji Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.wz.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Menedżerskie – Menedżer Publiczny

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Zarządzania 

Kierownik studiów 
podyplomowych doc. dr Stanisław Jachowicz

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181, 0 602 768 287
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-18.00, soboty  
8.00-14.00, niedziele 8.00-12.00
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Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeciętnie 1-2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 500 PLN (opłata jednorazowa)
5 800 PLN (opłata w 2 ratach)
6 100 PLN (opłata w 8 ratach)

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (192 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Nowe Publiczne Zarządzanie /New Public Management/, 
Zarządzanie jakością w administracji, Marketing i PR w administracji 
publicznej, Metody organizacji pracy nowoczesnych menedżerów 
administracji publicznej, Nowoczesne zarządzanie kadrami 
w administracji publicznej, Skuteczne negocjacje i mediacje, 
Zarządzanie informacją. Bezpieczeństwo informacji, Zarządzanie 
projektami w administracji, Prawne i strukturalne zagadnienia 
procesu integracji Unii Europejskiej. Administracja Unii Europejskiej, 
Prawo zamówień publicznych, Aktualne rozwiązania w zakresie 
zatrudnienia, Zarządzanie strategiczne, Finanse i rachunkowość 
budżetowa dla potrzeb menedżerskiego kierowania, Nowoczesna 
organizacja pracy w administracji, Etyka i polityka antykorupcyjna, 
Skuteczne metody obsługi interesantów w administracji, Zarządzanie 
wiedzą i kompetencjami, Integracyjny trening psychologiczny, 
Wykład specjalistyczny, Seminarium dyplomowe.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Witold Chmielarz, 
prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, dr hab. Tomasz Ochinowski, 
dr hab. Igor Postuła, dr hab. Krzysztof Walczak, doc. dr Stanisław 
Jachowicz, doc. dr Piotr Sokół, dr Adam Chmielewski, dr Waldemar 
Grzywacz, dr Tomasz Ludwicki, dr Oskar Szumski, dr Agnieszka 
Wilczak.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Udział w zajęciach, testy, opracowane przypadki do prezentacji 
grupowych. Studia kończą się napisaniem i obroną pracy 
dyplomowej.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Podyplomowe Studia Menedżerskie Menedżer Publiczny 
są odpowiedzią na dynamiczny rozwój kierunku Nowego 
Publicznego Zarządzania /New Public Management/ i zwiększające 
się zapotrzebowanie na wykwalifikowaną menedżerską kadrę 
kierowniczą. Program studiów został tak dobrany, aby przygotować 
słuchaczy do nowoczesnego, sprawnego zarządzania zespołami 
ludzkimi i wyspecjalizowanymi jednostkami publicznymi. Słuchacze 
będą mieli możliwość uzupełnienia i rozwinięcia wiedzy niezbędnej 
do efektywnego i skutecznego zarządzania. Celem studiów jest 
również poszerzenie i unowocześnienie wiedzy oraz umiejętności 
sprawnego zarządzania publicznego w warunkach Unii Europejskiej. 
Wykorzystując najlepsze praktyki Wydziału Zarządzania oraz 
doświadczenie wykładowców zaprojektowano specjalistyczny 
program przygotowujący słuchaczy do odnoszenia sukcesów 
w zarządzaniu organizacjami publicznymi. 
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Sylwetka absolwenta 

Po ukończeniu studiów absolwent nabywa menedżerskie kwalifikacje 
zawodowe w zakresie metod i technik zarządzania organizacjami, 
kierowania zespołami ludzkimi oraz organizowania pracy własnej. 
W ramach realizacji programu studiów uwzględniono również 
zagadnienia współpracy administracji publicznej z otoczeniem, 
w tym dobre praktyki w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego 
w zarządzaniu regionalnym i lokalnym. Słuchacz uzyskuje wiedzę 
ogólną, ale również wiedzę pochodzącą od praktyków opartą 
na konkretnych doświadczeniach menedżerów firm, co pozwoli 
absolwentom na identyfikację problemów z jakimi obcuje menedżer 
w zarządzaniu organizacją.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kwestionariusz 
osobowy (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej), 
podanie o przyjęcie na studia, kserokopia dowodu osobistego, 
1 zdjęcie (format 37mmx52mm), deklaracja płatności (wzór 
deklaracji do pobrania ze strony internetowej).

Termin składania 
dokumentów Od 10 czerwca do 25 września 2015 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc Minimum 30

Sylwetka kandydata

Studia skierowane są do kadr kierowniczych urzędów administracji 
publicznej, liderów projektów i przedsięwzięć o charakterze 
publicznym i społecznym, osób pełniących funkcje publiczne 
z wyboru również do osób przygotowujących się do pełnienia funkcji 
kierowniczych.

Opis rekrutacji Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.wz.uw.edu.pl

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Menedżerskie Ochrona Konkurencji 
i Regulacje w Sektorach Infrastrukturalnych (ARiS) 
- Energetyka 

Nazwa studiów 
podyplomowych Wydział Zarządzania

Koordynator merytoryczny 
studiów podyplomowych prof. dr hab. Tadeusz Skoczny

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181
e-mail: psm@ wz.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-18.00, soboty  
8.00-14.00, niedziele 8.00-12.00 

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry
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Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeciętnie 2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 500 PLN (opłata jednorazowa)
5 800 PLN (opłata w 2 ratach)
6 100 PLN (opłata w 8 ratach)

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (180 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Moduł podstawowy (Ekonomia i prawo ochrony konkurencji 
i regulacji): Aksjologia ochrony konkurencji i regulacji sektorowych, 
Publicznoprawna ochrona konkurencji i niezależna regulacja 
sektorowa w UE i Polsce, Ekonomiczna teoria konkurencji 1: 
Skuteczna konkurencja, Ekonomiczna teoria konkurencji 2: Źródła 
władzy rynkowej, Ekonomiczna teoria konkurencji 3: Definiowanie 
rynków właściwych, Strategie zarządzania firmą poddaną nadzorowi 
antymonopolowemu lub regulacji, Ochrona konkurencji przed 
kartelami (głównie w energetyce), Ochrona konkurencji przed 
nadużywaniem pozycji dominującej (głownie w energetyce), 
Zapewnienie otwartości rynków w drodze prewencyjnej kontroli 
koncentracji (głownie w energetyce), Ochrona konkurencji a prawa 
własności intelektualnej, Zapewnianie usług użyteczności publicznej, 
Postępowania antymonopolowe i regulacyjne.
Moduł specjalistyczny (Regulacja i ochrona konkurencji 
w energetyce): Regulacja energetyczna (od regulacji zamykającej 
rynek do regulacji prokonkurencyjnej i bodźcowej), Instytucje prawa 
energetycznego, Koncesje i taryfy w energetyce, Dostęp do sieci 
energetycznych, Bezpieczeństwo energetyczne, Energetyka a ochrona 
środowiska, Systemy wsparcia dla różnych technologii wytwarzania 
energii elektrycznej (energii elektrycznej i ciepła) – systemy 
certyfikatów, Warunki korzystania z pomocy publicznej w energetyce, 
Ochrona odbiorców społecznie wrażliwych w energetyce, Społeczna 
odpowiedzialność biznesu w energetyce, Tytuł prawny w zakresie 
infrastruktury energetycznej – bariery inwestycyjne, Najlepsze praktyki 
regulacyjne w energetyce. Internetowe warsztaty antymonopolowe 
lub regulacyjne.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych ARIS jest zaliczenie 
na podstawie aktywności (przygotowanych wystąpień i udziału 
w dyskusjach) wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie 
studiów oraz napisanie pracy dyplomowej i jej obrona.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Głównym celem studiów podyplomowych ARIS jest pogłębienie 
i unowocześnienie wiedzy w zakresie istoty ekonomicznej 
i uwarunkowań prawnych ochrony konkurencji (ochrony 
antymonopolowej) i regulacji sektorowych oraz dostarczenie 
umiejętności rozwiązywania występujących w tych obszarach 
problemów osobom pracującym na stanowiskach kierowniczych 
i samodzielnych stanowiskach doradczych w przedsiębiorstwach 
i urzędach administracji publicznej. Są to akademickie studia 
podyplomowe, ale mocno zorientowane praktycznie. Wyraża 
się to w ich zakresie, interdyscyplinarnym charakterze, strukturze 
programu oraz doborze wykładowców i słuchaczy.

Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów zna aksjologiczne i teoretyczne podstawy 
prokonkurencyjnej i prokonsumenckiej interwencji publicznej 
w wolność gospodarczą i własność, potrafi wskazać podstawowe 
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cechy charakterystyczne obu rodzajów tej interwencji (ochrony 
konkurencji ex post oraz regulacji sektorowej ex ante) oraz ich 
zalety i wady, zna zasadnicze elementy dorobku ekonomicznej 
teorii konkurencji (modele konkurencji, istotę sposoby pomiaru 
władzy rynkowej, kryteria definiowania rynków właściwych) 
oraz ekonomiczne i prawne podstawy liberalizacji sektorów 
zmonopolizowanych i ich regulacji, jest w stanie zidentyfikować 
podstawowe problemy wdrożenia norm materialnego prawa 
ochrony konkurencji i regulacji sektorowych (w szczególności 
w zakresie zwalczania karteli, nadużywania pozycji dominującej 
i prewencyjnej kontroli koncentracji) i doświadczenia w ich 
rozwiązywaniu w praktyce unijnej i polskiej, jest w stanie 
zidentyfikować podstawowe problemy wdrożenia norm regulacyjnych 
(w szczególności w zakresie zapewniania dostępu do sieci oraz 
świadczenia usług użyteczności publicznej) i doświadczenia w ich 
rozwiązywaniu w praktyce unijnej i polskiej, nabywa umiejętność 
dokonywania oceny tych problemów w praktyce przedsiębiorstwa 
poddanego nadzorowi antymonopolowemu lub regulowanego, 
w tym przygotowywania analiz i dokumentów wymaganych 
w postępowaniach antymonopolowych lub regulacyjnych, potrafi 
samodzielnie budować lub uczestniczyć w budowie strategii 
zarządzania przedsiębiorstwami w kontekście spełniania wymogów 
zgodności z unijnymi i polskimi regułami ochrony konkurencji 
i regulacjami sektorowymi, umie łączyć nabyte kompetencje 
z aktywną i twórczą postawą menedżerską i społeczną.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kwestionariusz 
osobowy (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej), 
podanie o przyjęcie na studia, kserokopia dowodu osobistego, 
1 zdjęcie (format 37mmx52mm), deklaracja płatności (wzór 
deklaracji do pobrania ze strony internetowej).

Termin składania 
dokumentów Od 10 czerwca do 25 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc Minimum 30

Sylwetka kandydata

Studia podyplomowe ARIS są przeznaczone przede wszystkim dla 
pracowników: 
-  przedsiębiorstw regulowanych i - z racji ich pozycji rynkowej - 
najczęściej poddanych nadzorowi antymonopolowemu, w tym 
w szczególności - firm grup PSE S.A., PGE S.A., Tauron S.A., ENEA 
S.A., Energa S.A., PGNiG S.A.,

-  firm konkurujących z ww. znaczącymi uczestnikami rynków, 
-  izb gospodarczych, w tym głównie energetycznych, 
-  firm doradczych i analitycznych, kancelarii prawniczych i innych 
instytucji zainteresowanych problemami ochrony konkurencji 
i regulacji, głównie w energetyce, 

-  urzędów publicznych nadzorujących i regulujących działalność 
przedsiębiorstw sektorów infrastrukturalnych i szczególnych, w tym 
w szczególności Urzędu Regulacji Energetyki (URE) oraz Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), ale także dla 
pracowników urzędów samorządowych, 

-  innych osób zainteresowanych problematyką konkurencji 
i regulacji w sektorach infrastrukturalnych, w tym w szczególności 
w energetyce.
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Opis rekrutacji Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.wz.uw.edu.pl

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Menedżerskie Ochrona Konkurencji 
i Regulacje w Sektorach Infrastrukturalnych (ARiS) 
- Telekomunikacja 

Nazwa studiów 
podyplomowych Wydział Zarządzania 

Koordynator merytoryczny 
studiów podyplomowych prof. dr hab. Stanisław Piątek

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181
e-mail: psm@ wz.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-18.00, soboty  
8.00-14.00, niedziele 8.00-12.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeciętnie 2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 500 PLN (opłata jednorazowa)
5 800 PLN (opłata w 2 ratach) 
6 100 PLN (opłata w 8 ratach)

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (180 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Moduł podstawowy (Ekonomia i prawo ochrony konkurencji 
i regulacji): Aksjologia ochrony konkurencji i regulacji sektorowych, 
Publicznoprawna ochrona konkurencji i niezależna regulacja 
sektorowa w UE i Polsce, Ekonomiczna teoria konkurencji 1: 
Skuteczna konkurencja, Ekonomiczna teoria konkurencji 2: Źródła 
władzy rynkowej, Ekonomiczna teoria konkurencji 3: Definiowanie 
rynków właściwych, Strategie zarządzania firmą poddaną nadzorowi 
antymonopolowemu lub regulacji, Ochrona konkurencji przed 
kartelami (głównie w energetyce), Ochrona konkurencji przed 
nadużywaniem pozycji dominującej (głownie w telekomunikacji), 
Zapewnienie otwartości rynków w drodze prewencyjnej kontroli 
koncentracji (głownie w telekomunikacji), Ochrona konkurencji 
a prawa własności intelektualnej, Zapewnianie usług użyteczności 
publicznej, Postępowania antymonopolowe i regulacyjne.
Moduł specjalistyczny (Regulacja i ochrona konkurencji 
w telekomunikacji): Instytucje prawa telekomunikacyjnego, Ewolucja 
techniki telekomunikacyjnej a konkurencyjność rynku, Ekonomika 
telekomunikacji, Rachunkowość regulacyjna w telekomunikacji, 
Regulacja i ochrona antymonopolowa w stosunku do dostawców 
zawartości w sieciach telekomunikacyjnych, Regulacja działalności 
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telekomunikacyjnej samorządów terytorialnych, Warunki korzystania 
z pomocy publicznej w telekomunikacji, Ochrona tajemnicy 
telekomunikacyjnej i danych osobowych w telekomunikacji, 
Najlepsze praktyki regulacyjne w telekomunikacji. Internetowe 
warsztaty antymonopolowe lub regulacyjne.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych ARIS jest zaliczenie 
na podstawie aktywności (przygotowanych wystąpień i udziału 
w dyskusjach) wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie 
studiów oraz napisanie pracy dyplomowej i jej obrona.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Głównym celem studiów podyplomowych ARIS jest pogłębienie 
i unowocześnienie wiedzy w zakresie istoty ekonomicznej 
i uwarunkowań prawnych ochrony konkurencji (ochrony 
antymonopolowej) i regulacji sektorowych oraz dostarczenie 
umiejętności rozwiązywania występujących w tych obszarach 
problemów osobom pracującym na stanowiskach kierowniczych 
i samodzielnych stanowiskach doradczych w przedsiębiorstwach 
i urzędach administracji publicznej. Są to akademickie studia 
podyplomowe, ale mocno zorientowane praktycznie. Wyraża 
się to w ich zakresie interdyscyplinarnym charakterze, strukturze 
programu oraz doborze wykładowców i słuchaczy.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów słuchacz: zna aksjologiczne i teoretyczne 
podstawy prokonkurencyjnej i prokonsumenckiej interwencji 
publicznej w wolność gospodarczą i własność, potrafi wskazać 
podstawowe cechy charakterystyczne obu rodzajów tej interwencji 
(ochrony konkurencji ex post oraz regulacji sektorowej ex ante) oraz 
ich zalety i wady, zna zasadnicze elementy dorobku ekonomicznej 
teorii konkurencji (modele konkurencji, istotę sposoby pomiaru 
władzy rynkowej, kryteria definiowania rynków właściwych) 
oraz ekonomiczne i prawne podstawy liberalizacji sektorów 
zmonopolizowanych i ich regulacji, jest w stanie zidentyfikować 
podstawowe problemy wdrożenia norm materialnego prawa 
ochrony konkurencji i regulacji sektorowych (w szczególności 
w zakresie zwalczania karteli, nadużywania pozycji dominującej 
i prewencyjnej kontroli koncentracji) i doświadczenia w ich 
rozwiązywaniu w praktyce unijnej i polskiej, jest w stanie 
zidentyfikować podstawowe problemy wdrożenia norm regulacyjnych 
(w szczególności w zakresie zapewniania dostępu do sieci oraz 
świadczenia usług użyteczności publicznej) i doświadczenia w ich 
rozwiązywaniu w praktyce unijnej i polskiej, nabywa umiejętność 
dokonywania oceny tych problemów w praktyce przedsiębiorstwa 
poddanego nadzorowi antymonopolowemu lub regulowanego, 
w tym przygotowywania analiz i dokumentów wymaganych 
w postępowaniach antymonopolowych lub regulacyjnych, potrafi 
samodzielnie budować lub uczestniczyć w budowie strategii 
zarządzania przedsiębiorstwami w kontekście spełniania wymogów 
zgodności z unijnymi i polskimi regułami ochrony konkurencji 
i regulacjami sektorowymi, umie łączyć nabyte kompetencje 
z aktywną i twórczą postawą menedżerską i społeczną.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kwestionariusz 
osobowy (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej), 
podanie o przyjęcie na studia, kserokopia dowodu osobistego, 
1 zdjęcie format (37mmx52mm), deklaracja płatności (wzór 
deklaracji do pobrania ze strony internetowej).
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Termin składania 
dokumentów Od 10 czerwca do 25 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc Minimum 30

Sylwetka kandydata

Studia podyplomowe ARIS są przeznaczone przede wszystkim dla 
pracowników: 
-  przedsiębiorstw regulowanych i - z racji ich pozycji rynkowej 
- najczęściej poddanych nadzorowi antymonopolowemu, 
w tym w szczególności firm z grupy TP S.A. i grup operatorów 
komórkowych, 

-  firm konkurujących z ww. znaczącymi uczestnikami rynków, 
-  izb gospodarczych, głównie telekomunikacyjnych, 
-  firm doradczych i analitycznych, kancelarii prawniczych, oraz 
innych instytucji zainteresowanych problemami ochrony konkurencji 
i regulacji, głównie w telekomunikacji, 

-  urzędów publicznych nadzorujących i regulujących działalność 
przedsiębiorstw sektorów infrastrukturalnych i szczególnych, 
w szczególności Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji oraz Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (UOKiK), ale także dla pracowników urzędów 
samorządowych, 

-  innych osób zainteresowanych problematyką konkurencji i regulacji 
w sektorach infrastrukturalnych, głównie w telekomunikacji.

Opis rekrutacji Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.wz.uw.edu.pl

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Audytu 
i Kontroli Wewnętrznej 

Nazwa studiów 
podyplomowych Wydział Zarządzania 

Koordynator merytoryczny 
studiów podyplomowych dr Małgorzata Winter

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181
e-mail: psm@ wz.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-18.00, soboty  
8.00-14.00, niedziele 8.00-12.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeciętnie 1-2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 500 PLN (opłata jednorazowa)
5 800 PLN (opłata w 2 ratach)
6 100 PLN (opłata w 8 ratach)
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Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (188 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Audyt i kontrola wewnętrzna, Kontrola zarządcza i zarządzanie 
ryzykiem, Postępowanie administracyjne, Prawo zamówień 
publicznych Rachunkowość i sprawozdawczość jednostek 
gospodarczych, Finanse publiczne Fundusze Unijne, Elementy 
prawa pracy, Wprowadzenie do administracji publicznej i prawa 
administracyjnego, Ustrój administracji publicznej. Podstawowe 
problemy zarządzania i organizacji w urzędzie administracyjnym, 
Teoretyczne i prawne aspekty kontroli i nadzoru, Nadzór 
w zdecentralizowanej administracji publicznej. Kontrola zewnętrzna 
nad administracją, Seminarium dyplomowe.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Andrzej Patulski, dr hab. Igor 
Postuła, doc. dr Piotr Sokół, dr Małgorzata Winter, dr inż. Przemysław 
Dubel, dr Katarzyna Trzpioła, dr Michał Ambroziak, mgr Marcin 
Dobruk, mgr Tadeusz Mojsa.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Uczestnicy studiów mają obowiązek uzyskać zaliczenie przedmiotu. 
Na zakończenie studiów słuchacze piszą i bronią pracę dyplomową, 
przygotowywaną pod kierunkiem wybranego promotora.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Podstawowym celem niniejszych studiów jest przekazanie wiedzy 
i nauczenie konkretnych umiejętności z zakresu kontroli finansowej 
i audytu wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek 
administracji publicznej. Zadaniem nadrzędnym jest przygotowanie 
uczestników do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego 
w jednostkach sektora finansów publicznych. Ponadto uczestnicy 
studiów uzyskują pełne kompendium wiedzy pozwalającej 
na pełnienie funkcji kontrolerów wewnętrznych w innych podmiotach 
gospodarczych, poza sektorem finansów publicznych. Uczestnicy 
studiów mają szansę pozyskać wiedzę i umiejętności w zakresie 
metodyki przeprowadzania audytu wewnętrznego i kontroli 
finansowej, standardów audytu, w tym standardów IIA oraz 
INTOSAI, zarządzania komórką audytu wewnętrznego i szacowania 
ryzyka organizacji i przeprowadzania kontroli wewnętrznej 
i zewnętrznej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów potrafi samodzielnie prowadzić komórkę 
audytu wewnętrznego. Umie przygotować roczny plan audytu, 
zrealizować go i sformułować wnioski z przeprowadzonej pracy 
w postaci sprawozdania. Absolwent identyfikuje zagrożenia związane 
z realizacją procesów gromadzenia i wydatkowania środków 
publicznych i potrafi wskazać sposoby uniknięcia tych zagrożeń. Zna 
i potrafi zaimplementować narzędzia audytu i kontroli zarządczej 
w jednostkach niepublicznych.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kwestionariusz 
osobowy (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej), 
podanie o przyjęcie na studia, kserokopia dowodu osobistego, 
1 zdjęcie (format 37mmx52mm), deklaracja płatności (wzór 
deklaracji do pobrania ze strony internetowej).

Termin składania 
dokumentów Od 10 czerwca do 25 września 2015 r. 
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Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc Minimum 30

Sylwetka kandydata

Studia są przeznaczone przede wszystkim dla pracowników 
zatrudnionych w komórkach audytu wewnętrznego jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych. Studia są też 
rekomendowane osobom, które pełnią lub mają zamiar pełnić 
w przyszłości funkcje kontrolne w innych podmiotach, nie zaliczanych 
do sektora finansów publicznych.

Opis rekrutacji Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.wz.uw.edu.pl

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Doradztwa 
Organizacyjnego 

Nazwa studiów 
podyplomowych Wydział Zarządzania 

Koordynator merytoryczny 
studiów podyplomowych dr Agnieszka Postuła

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181
e-mail: psm@ wz.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-18.00, soboty  
8.00-14.00, niedziele 8.00-12.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeciętnie 1-2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 500 PLN (opłata jednorazowa)
5 800 PLN (opłata w 2 ratach)
6 100 PLN (opłata w 8 ratach)

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (188 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Prowadzenie projektu doradczego, Doradztwo strategiczne (analiza 
organizacji), Diagnoza organizacji, Diagnoza systemu personalnego, 
Diagnoza struktury i projektowanie organizacji, Zarządzanie 
procesami zmian, Analiza otoczenia, Zarządzanie procesami, 
Doradztwo marketingowe, Plan marketingowy, Badanie kultury 
organizacji, Audyt w doradztwie, Sztuka prezentacji i wystąpień 
publicznych, Ekonomiczna ocena projektów inwestycyjnych, 
Budowanie zespołów, Elementy prawa w zarządzaniu projektami, 
Negocjacje w konsultingu, Seminarium dyplomowe.
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Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Monika Kostera, dr hab. Igor 
Postuła, dr hab. Mariusz Trojanowski, doc. dr Andrzej Rutkowski, 
dr Agnieszka Postuła, dr Monika Skorek, dr Katarzyna Trzpioła, 
mgr Agnieszka Brzozowska, mgr Krzysztof Podstawka.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Przedmioty zaliczają (indywidualne lub grupowe) prace pisemne 
lub w przypadku zajęć interaktywnych uczestnictwo w ćwiczeniach 
i warsztatach. Studia kończą się napisaniem oraz obroną pracy 
dyplomowej realizowanej w grupach projektowych.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Podstawowym celem niniejszych studiów jest przekazanie wiedzy 
dotyczącej doradztwa organizacyjnego konsultantom wewnętrznym 
i zewnętrznym. Studia są odpowiedzią na współczesne wyzwania 
społeczno-gospodarcze, które wymagają od menedżerów 
i decydentów na różnych szczeblach diagnozowania i rozwiązywania 
realnych problemów organizacyjnych. Przedsiębiorstwa działając 
w burzliwym otoczeniu muszą się mierzyć z nowymi wyzwaniami 
i na bieżąco na nie odpowiadać. Studia mają na celu przygotowanie 
absolwenta do umiejętnego rozpoznawania tych wyzwań, zarówno 
wewnątrz organizacji, jak i w jej otoczeniu, oraz reagowanie 
na pojawiające się problemy w efektywny sposób. Na dalszych 
etapach słuchacze są przygotowywani do tworzenia właściwej 
strategii organizacji, która ma na celu pokazanie możliwości pracy 
nad rozwiązaniem problemów i ukierunkowaniem prac na tory 
dalszego rozwoju. Istotna część zajęć zostanie przeprowadzona 
z wykorzystaniem technik interaktywnych. Zaprezentowana 
wiedza zostanie poparta zajęciami warsztatowymi nakierowanymi 
na trenowanie konkretnych umiejętności skutecznego stosowania 
narzędzi i metod zarządzania projektami. Zajęcia poprowadzą 
zarówno teoretycy jak i praktycy, co gwarantuje niezbędną 
różnorodność.

Sylwetka absolwenta

Studia kierowane są do osób, którym w pracy zawodowej niezbędna 
jest wiedza i umiejętności służące rozwiązywaniu bieżących 
problemów wewnątrzorganizacyjnych i w otoczeniu organizacji, 
zarówno instytucjonalnych jak i kulturowych. Dedykowane 
są także tym kierownikom/pracownikom, którzy w oparciu 
o analityczne i twórcze myślenie rozwiązują realne problemy 
w organizacjach. Studia uczą skutecznego wykorzystywania 
nabytej wiedzy i umiejętności w pracy zespołowej. Studia mają 
za zadanie przygotować uczestników do sprawnego zarządzania 
organizacją, planowania i implementowania przewidzianych zmian, 
a także do radzenia sobie w sytuacji dynamicznie zmieniającego 
się otoczenia organizacyjnego. Warsztatowy charakter studiów 
zapewnia duży wkład nie tylko w rozwój wiedzy absolwenta, ale 
także w kształtowanie odpowiednich umiejętności i kompetencji 
społecznych. 

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kwestionariusz 
osobowy (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej), 
podanie o przyjęcie na studia, kserokopia dowodu osobistego, 
1 zdjęcie (format 37mmx52mm), deklaracja płatności (wzór 
deklaracji do pobrania ze strony internetowej).

Termin składania 
dokumentów Od 9 czerwca do 24 września 2015 r.
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Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc Minimum 30

Sylwetka kandydata Osoby zarządzające projektem lub przygotowujące się 
do prowadzenia projektów.

Opis rekrutacji Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.wz.uw.edu.pl

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Marketingu 
Produktów Farmaceutycznych 

Nazwa studiów 
podyplomowych Wydział Zarządzania 

Koordynator merytoryczny 
studiów podyplomowych dr Monika Skorek

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181
e-mail: psm@ wz.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-18.00, soboty  
8.00-14.00, niedziele 8.00-12.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów 
(niepotrzebne skreślić)

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeciętnie 1-2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

6 000 PLN (opłata jednorazowa)
6 300 PLN (opłata w 2 ratach)
6 600 PLN (opłata w 8 ratach)

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (214 godzin) obejmuje następujące 
przedmioty: Integracyjny trening psychologiczny, Podstawy 
mikro i makroekonomii, Ekonomiczne i organizacyjne aspekty 
funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce, Podstawy prawne 
funkcjonowania rynku farmaceutycznego, Polityka lekowa 
państwa, Podstawy marketingu farmaceutycznego, Zarządzanie 
technologią i innowacjami w przemyśle farmaceutycznym, 
Budżetowanie i elementami finansów, Efektywna komunikacja 
z zasadami sztuki prezentacji, Podstawy farmakologii, Badania 
kliniczne leków, Negocjacje, Informacja farmaceutyczno-medyczna, 
Farmakoekonomia, Budowanie lojalności klientów na rynku 
farmaceutycznym, Badania marketingowe w farmacji, Zarządzanie 
marką, Plan marketingowy, Organizacja i zadania pionu marketingu 
firmy farmaceutycznej, Efektywna współpraca działu marketingu 
z innymi pionami funkcjonalnymi w firmie,
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Projektowanie i zarządzanie dystrybucją, Strategie cenowe 
na rynkach farmaceutycznych, Zarządzanie działem sprzedaży, 
Techniki sprzedaży, Zintegrowana komunikacja marketingowa, 
Public Relations w przemyśle farmaceutycznym, Etyka w biznesie, 
Gra symulacyjna, Metodologia tworzenia planu marketingowego, 
Nowoczesne metody zarządzania zadaniowego w farmacji, Techniki 
przywódcze pracy zespołowej.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. med. Józef Haczyński, 
prof. UW dr hab. Marian Dobrzyński, prof. UW dr hab. Grzegorz 
Karasiewicz, prof. UW dr hab. Krzysztof Klincewicz, dr hab. Tomasz 
Ochinowski, dr hab. Igor Postuła, dr hab. Mariusz Trojanowski, 
doc. dr Krzysztof Cybulski, doc. dr Andrzej Rutkowski, doc. dr Zofia 
Skrzypczak, dr Marcin Czech, dr Katarzyna Dziewanowska, dr Anna 
Pawłowska, dr Monika Skorek, dr Marcin Świerczyński, dr Agnieszka 
Wilczak, mgr Krzysztof Podstawka.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Zaliczenie wszystkich przedmiotów w formie wspólnego testu 
po każdym semestrze (łącznie dwa testy), napisanie i obrona pracy 
dyplomowej.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studium jest doskonalenie kompetencji i umiejętności osób 
odpowiedzialnych za decyzje marketingowe w przedsiębiorstwach 
farmaceutycznych.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci tych studiów podyplomowych posiadają następujące 
umiejętności: identyfikowania oraz interpretowania szans 
i możliwości rynkowych na rynku produktów farmaceutycznych, 
programowania działań marketingowych na produktach 
farmaceutycznych z uwzględnieniem ich specyfiki, projektowania 
działań marketingowych na podstawie informacji farmaceutyczno-
medycznej i rynkowej, kierowania pracą zespołów ludzkich 
(pionach marketingowych i sprzedażowych) w przedsiębiorstwach 
farmaceutycznych, prowadzenia negocjacji i współpracowania 
z partnerami przedsiębiorstwa farmaceutycznego (np. 
lekarze, apteki, szpitale, pacjenci, Ministerstwo Zdrowia), 
posługiwania się współczesnymi technologiami informatycznymi 
i telekomunikacyjnymi, wspierającymi działalność marketingową 
przedsiębiorstw farmaceutycznych. Ponadto absolwent jest świadomy 
odpowiedzialności etycznej i społecznej związanej z wykonywaniem 
zawodu menedżera.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kwestionariusz 
osobowy (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej), 
podanie o przyjęcie na studia, kserokopia dowodu osobistego, 
1 zdjęcie (format 37mmx52mm), deklaracja płatności (wzór 
deklaracji do pobrania ze strony internetowej).

Termin składania 
dokumentów Od 10 czerwca do 25 września 2015 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc Minimum 30

Sylwetka kandydata
Menedżerowie i pracownicy działów marketingu, sprzedaży 
i medycznych w firmach farmaceutycznych lub też osoby planujące 
karierę zawodową w wymienionych działach.
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Opis rekrutacji Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.wz.uw.edu.pl

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Marketingu 
Usług Finansowych 

Nazwa studiów 
podyplomowych Wydział Zarządzania 

Koordynator merytoryczny 
studiów podyplomowych dr Agnieszka Wilczak

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181
e-mail: psm@ wz.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-18.00, soboty  
8.00-14.00, niedziele 8.00-12.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeciętnie 1-2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

6 000 PLN (opłata jednorazowa)
6 300 PLN (opłata w 2 ratach)
6 600 PLN (opłata w 8 ratach)

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (180 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Integracyjny trening psychologiczny, System finansowy gospodarki, 
Bankowość, System ubezpieczeń, Instytucje i prawo finansowe, 
Podstawy marketingu usług finansowych, Metody i techniki doradztwa 
w usługach finansowych, Efektywna komunikacja z zasadami sztuki 
prezentacji, Negocjacje, Budżetowanie z elementami finansów, Systemy 
informacyjne w usługach finansowych, Internet w usługach finansowych, 
Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości, Etyka w biznesie, Badania 
marketingowe na rynku usług finansowych, Zintegrowana komunikacja 
w instytucjach finansowych, Zarządzanie tożsamością marketingową 
instytucji finansowej, Public Relations instytucji finansowych, Zarządzanie 
personelem sprzedażowym w instytucjach finansowych, Plan 
marketingowy produktów finansowych.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Witold Chmielarz, 
prof. dr hab. Marian Górski, prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, 
prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki, prof. dr hab. Andrzej Sopoćko, 
dr hab. Mariusz Trojanowski, doc. dr Krzysztof Cybulski, 
doc. dr Stanisław Jachowicz, dr hab. Tomasz Ochinowski, doc. dr Piotr 
Sokół, dr Waldemar Grzywacz, dr Monika Skorek, dr Agnieszka 
Wilczak, mgr Krzysztof Podstawka.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Zajęcia warsztatowe - zaliczenia na podstawie wyników pracy 
grupowej i samodzielnych zadań projektowych. Studia kończą się 
napisaniem i obroną pracy dyplomowej.
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Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest doskonalenie kompetencji i umiejętności osób 
odpowiedzialnych za decyzje marketingowe oraz świadczenie 
doradztwa w sektorze usług finansowych. Studia nie tylko przyczynią 
się do poszerzenia wiedzy uczestników w obszarze marketingu usług 
finansowych, ale również stworzą szerszą perspektywę - marketing 
a finanse, marketing a zarządzanie personelem, marketing 
a nowoczesne technologie, uwarunkowania współczesnego 
zarządzania i przedsiębiorczości.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci tych studiów podyplomowych posiadają następujące 
umiejętności: Identyfikowania oraz interpretowania szans 
i możliwości rynkowych na rynku usług finansowych, programowania 
działań marketingowych na różnych rynkach usług finansowych 
z uwzględnieniem ich specyfiki, kierowania pracą zespołów ludzkich 
(w pionach marketingowych i sprzedażowych), prowadzenia 
negocjacji i współpracy z partnerami instytucji finansowych, 
efektywnych metod komunikacji z klientami, skutecznych technik 
doradztwa finansowego, posługiwania się współczesnymi 
technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi, wspierającymi 
działalność marketingową w zakresie usług finansowych. Studia 
przygotowują do wykonywania zawodu menedżera i doradcy 
w sektorze usług finansowych.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kwestionariusz 
osobowy (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej), 
podanie o przyjęcie na studia, kserokopia dowodu osobistego, 
1 zdjęcie (format 37mmx52mm), deklaracja płatności (wzór 
deklaracji do pobrania ze strony internetowej).

Termin składania 
dokumentów Od 10 czerwca do 25 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc Minimum 30

Sylwetka kandydata

Pracownicy w działach marketingu, obsługi klientów, sprzedaży 
i analiz w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych oraz w innych 
instytucjach finansowych, a także firm prowadzących działalność 
gospodarczą w sektorze usług finansowych. Ponadto osoby 
planujące karierę zawodową w obszarze marketingu w instytucjach 
finansowych i doradztwa w usługach finansowych.

Opis rekrutacji Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.wz.uw.edu.pl

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Negocjacje 
w biznesie 

Nazwa studiów 
podyplomowych Wydział Zarządzania 

Koordynator merytoryczny 
studiów podyplomowych dr Agnieszka Postuła
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Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181
e-mail: psm@ wz.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-18.00, soboty  
8.00-14.00, niedziele 8.00-12.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeciętnie 1-2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 500 PLN (opłata jednorazowa)
5 800 PLN (opłata w 2 ratach)
6 100 PLN (opłata w 8 ratach)

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (170 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Negocjacje, Kulturowy kontekst negocjacji, Negocjacje 
międzynarodowe, Komunikacja w negocjacjach, Budowanie 
zespołów, Savoir vivre, Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, 
Elementy prawa w negocjacjach, Doradztwo organizacyjne, Public 
Relations, Budowanie przewagi konkurencyjnej, Seminarium 
specjalistyczne.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Beata Glinka, dr hab. Igor 
Postuła, dr hab. Mariusz Trojanowski, dr Aleksander Chrostowski, 
dr Michał Mijal, dr Agnieszka Postuła, mgr Jan Bełdycki, 
mgr Agnieszka Brzozowska, mgr Julita Majczyk, mgr Leszek 
Olszanowski, mgr Magdalena Popielewicz, mgr Natalia Płomińska, 
mgr Tomasz Rosiak, mgr Beata Tokaj- Smoczkiewicz.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Przedmioty zaliczają (indywidualne lub grupowe) prace pisemne 
lub w przypadku zajęć interaktywnych uczestnictwo w ćwiczeniach 
i warsztatach. Studia kończą się napisaniem oraz obroną pracy 
dyplomowej realizowanej w grupach projektowych.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Podstawowym celem niniejszych studiów jest przekazanie wiedzy 
i nauczenie konkretnych umiejętności z zakresu negocjacji 
i komunikacji. Wiedza przekazywana w trakcie wykładów, 
ćwiczeń i warsztatów będzie miała charakter interdyscyplinarny, 
ogólny, dotyczący wszystkich dziedzin niezbędnych w pracy 
zawodowej. Jednocześnie przekazana wiedza, a w szczególności 
praktyczne umiejętności doprowadzą do nabycia kwalifikacji, 
ułatwiających poruszanie się w określonych instytucjach 
i radzenia sobie ze szczególnymi sytuacjami. Zastosowanie metod 
interaktywnych pomoże w uelastycznieniu podejścia słuchaczy 
studiów do rozwiązywania problemów pojawiających się w ich 
organizacjach. 

Sylwetka absolwenta

Wiedza i umiejętności z zakresu negocjacji skutecznie ułatwią działania 
w obrębie organizacji zarówno publicznych, jak i prywatnych. Umiejętne 
prowadzenie negocjacji dzięki pozyskanej w trakcie studiów wiedzy, 
zwiększy skuteczność poprzez wykorzystanie poznanych podczas 
studiów metod i narzędzi. Wiedza w zakresie negocjacji i komunikacji 
pozwoli na konstruowanie efektywnych metod działania absolwentom 
zatrudnionym w różnego rodzaju organizacjach.
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Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kwestionariusz 
osobowy (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej), 
podanie o przyjęcie na studia, kserokopia dowodu osobistego, 
1 zdjęcie (format 37mmx52mm), deklaracja płatności (wzór 
deklaracji do pobrania ze strony internetowej).

Termin składania 
dokumentów Od 10 czerwca do 25 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc Minimum 30

Sylwetka kandydata
Studia skierowane są w szczególności do kadr menedżerskich 
i pracowniczych przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego, 
osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych, 
członków rad nadzorczych.

Opis rekrutacji Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.wz.uw.edu.pl

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie 
Ogólnomenedżerskim 

Nazwa studiów 
podyplomowych Wydział Zarządzania

Koordynator merytoryczny 
studiów podyplomowych prof. UW dr hab. Jacek Pasieczny

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181
e-mail: psm@ wz.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-18.00, soboty  
8.00-14.00, niedziele 8.00-12.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w piątki i soboty, przeciętnie 1-2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 500 PLN (opłata jednorazowa)
5 800 PLN (opłata w 2 ratach)
6 100 PLN (opłata w 8 ratach)

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy
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Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (252 godziny) obejmuje następujące przedmioty: 
Trening psychologiczny - Networking, Podstawy zarządzania, 
Rachunkowość, Zarządzanie personelem, Marketing, Prawo 
podatkowe, Finanse, Prawo pracy, Prawo spółek, Public Relations, 
System finansowy gospodarki, Zarządzanie strategiczne, Biznesplan, 
Prawo gospodarcze publiczne, Doskonalenie umiejętności 
menedżerskich, Seminarium dyplomowe.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Marian Górski, 
prof. UW dr hab. Marian Dobrzyński, prof. UW dr hab. Andrzej 
Patulski, prof. UW dr hab. Jacek Pasieczny, dr hab. Mariusz 
Trojanowski, doc. dr Jacek Kowalczyk, doc. dr Stanisław 
Kownacki, doc. dr Aleksander Kusak, doc. dr Robert Pietrusiński, 
doc. dr Włodzimierz Piotrowski, doc. dr Andrzej Rutkowski, 
doc. dr Piotr Sokół, doc. dr Sławomir Wymysłowski, dr Waldemar 
Grzywacz, dr Tomasz Ludwicki, dr Małgorzata Winter, mgr Jacek 
Kiryło, mgr Krzysztof Podstawka.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Podstawowym kryterium zaliczania poszczególnych przedmiotów 
będą egzaminy, testy, zaliczenia w oparciu o analizy przypadków 
oraz ocena bieżącej aktywności studenta podczas zajęć. Studia 
kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest poszerzenie i unowocześnienie wiedzy 
oraz umiejętności sprawnego zarządzania uczestników w warunkach 
gospodarki rynkowej. Wykorzystując najlepsze praktyki Wydziału 
Zarządzania oraz ogromne doświadczenie naszych wykładowców 
zaprojektowaliśmy skuteczny program przygotowujący słuchaczy 
do budowania i wdrażania wygrywających strategii. Dlatego 
w trakcie całego kursu zaprezentujemy Państwu wiedzę z zakresu 
zarządzania finansowego, prawnego, zarządzania zasobami 
ludzkimi, zarządzania strategicznego i informatyzacji. Zajęcia 
są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych metod treningu 
menedżerskiego, tzn. symulacji, gier decyzyjnych i innych metod 
aktywizujących.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent zna najważniejsze uwarunkowania 
procesu kierowania organizacją. Interdyscyplinarny program 
studiów obejmuje między innymi zarządzanie, kierowanie ludźmi, 
rachunkowość, finanse, prawo. Z założenia w ramach studium 
słuchacz otrzymuje zarówno wiedzę ogólną, dającą podstawy 
do samodzielnej refleksji i interpretacji jak i tzw. najlepsze praktyki 
– oparte na konkretnych doświadczeniach firm i ich menedżerów. 
Dzięki temu absolwent nie tylko potrafi wskazać najważniejsze 
problemy z jakimi stykają się menedżerowie, ale również 
dysponuje narzędziami ich rozwiązywania. Uczestnicy studium są 
przygotowywani do tego aby identyfikować najważniejsze szanse 
i zagrożenia towarzyszące pracy menedżera i nabywać umiejętność 
twórczego rozwiązywania problemów. Wiedza dostarczana 
słuchaczom sprawia, iż potrafią oni samodzielnie zidentyfikować 
kluczowe czynniki sukcesów organizacji a także pola potencjalnych 
zmian organizacyjnych. Umiejętności warsztatowe nabywane 
w trakcie studium są również bardzo przydatne w procesie 
przedsiębiorczym - tworzeniu i rozwijaniu własnych firm. 
Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują świadectwo 
ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wymogami 
Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki.
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Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kwestionariusz 
osobowy (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej), 
podanie o przyjęcie na studia, kserokopia dowodu osobistego, 
1 zdjęcie (format 37mmx52mm), deklaracja płatności (wzór 
deklaracji do pobrania ze strony internetowej).

Termin składania 
dokumentów Od 10 czerwca do 25 września 2015 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc Minimum 30 

Sylwetka kandydata
Kadry kierownicze spółek, małych i średnich przedsiębiorstw, 
placówek oświatowych, zakładów opieki zdrowotnej oraz organów 
administracji centralnej i samorządowej, osoby przygotowujące się 
do pełnienia funkcji kierowniczych, członkowie rad nadzorczych.

Opis rekrutacji Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.wz.uw.edu.pl

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie 
Rachunkowości i Podatków 

Nazwa studiów 
podyplomowych Wydział Zarządzania 

Kierownik studiów 
podyplomowych doc. dr Jan Rak

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181
e-mail: psm@ wz.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-18.00, soboty  
8.00-14.00, niedziele 8.00-12.00 

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów 

Zaoczny, zjazdy w piątki (zajęcia od 16.30), soboty i niedziele, 
przeciętnie 1-2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 500 PLN (opłata jednorazowa)
5 800 PLN (opłata w 2 ratach)
6 100 PLN (opłata w 8 ratach)

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy



W
Y

D
ZI

A
Ł 

ZA
r

Zą
D

ZA
n

IA
Wydział Zarządzania

244

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (306 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Rachunkowość finansowa, Zarządzanie finansami, Strategie 
i struktury przedsiębiorstwa, Rachunkowość zarządcza, Podatki 
i prawo podatkowe, Prawo cywilne, Audyt, Zobowiązania 
podatkowe, Postępowanie podatkowe, Rachunkowość grup 
kapitałowych, Rachunkowość banków, Rachunkowość podatkowa, 
Prawo handlowe, Zatrudnienie i płace, Materialne prawo 
podatkowe, Regulacje gospodarcze, Obciążenia fiskalne, 
Modelowanie zachowań podatkowych przedsiębiorstwa, Strategie 
podatkowe przedsiębiorstw, Seminarium dyplomowe.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Podstawowym kryterium zaliczania poszczególnych przedmiotów 
będą egzaminy, testy, prace zaliczeniowe.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest poszerzenie i uporządkowanie wiedzy w zakresie 
rachunkowości jednostek gospodarczych oraz podatków. Cechą 
studiów jest łączenie wiedzy akademickiej, przedstawianej w formie 
wykładów i konwersatoriów z praktyką. Stąd zajęcia są prowadzone 
zarówno przez wykładowców Wydziału Zarządzania, jak również 
przez praktyków, w tym przez pracowników administracji centralnej 
oraz urzędów skarbowych. Jest to ciekawa propozycja dla wszystkich, 
którzy pragną zdobyć aktualną wiedzę i sprawnie poruszać się 
w najbardziej szczegółowych kwestiach rachunkowości i strategii 
podatkowych.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości 
finansowej, rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami 
w przedsiębiorstwie, instrumentów finansowych i rynku kapitałowego. 
Ukończenie studiów w zakresie rachunkowości i podatków pozwala 
absolwentom zdobyć kwalifikacje przydatne do usługowego 
prowadzenia ksiąg rachunkowych (prowadzenie biur rachunkowych). 
Równocześnie absolwenci uzyskują dostateczne przygotowanie 
merytoryczne, które pozwala im starać się o pracę w innych krajach 
UE. 

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kwestionariusz 
osobowy (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej), 
podanie o przyjęcie na studia, kserokopia dowodu osobistego, 
1 zdjęcie (format 37mmx52mm), deklaracja płatności (wzór 
deklaracji do pobrania ze strony internetowej).

Termin składania 
dokumentów Od 10 czerwca do 25 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc Minimum 30

Sylwetka kandydata
Studia są przeznaczone głównie dla dyrektorów finansowych, 
głównych księgowych, pracowników działów księgowych 
i podatkowych firm audytorskich i doradczych oraz biur 
rachunkowych i kancelarii podatkowych.

Opis rekrutacji Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.wz.uw.edu.pl
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Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie 
Rachunkowości Międzynarodowej 

Nazwa studiów 
podyplomowych Wydział Zarządzania 

Koordynator merytoryczny 
studiów podyplomowych doc. dr Jan Rak

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181
e-mail: psm@ wz.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-18.00, soboty  
8.00-14.00, niedziele 8.00-12.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeciętnie 1-2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 500 PLN (opłata jednorazowa)
5 800 PLN (opłata w 2 ratach)
6 100 PLN (opłata w 8 ratach)

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (188 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Wprowadzenie do problematyki rachunkowości międzynarodowej: 
MSR i MSSF, GAP, regulacje międzynarodowe a polskie prawo 
bilansowe, regulacje w Unii Europejskiej, Proces implementacji 
MSSF I KIMSF do porządku prawnego UE, Sprawozdawczość 
finansowa jednostek i jej uwarunkowania: Prezentacja sprawozdań 
finansowych 1 - MSR, w tym propozycje zmian, Rachunek 
przepływów pieniężnych 7 - MSR, Zasady (polityka) rachunkowości 
8 - MSR, Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji 
MSR 29, Śródroczna sprawozdawczość finansowa 34 - MSR, Zysk 
przypadające na jedną akcję 33- MSR, Segmenty operacyjne 
MSSF 8, Zdarzenia następujące po dniu bilansowym - MSR 10, 
Zastosowanie MSSF -1 MSSF - przejście na MSSF, Uwarunkowania 
wyceny: Skutki zmian kursów wymiany walut obcych - MSR 21, 
Koszty finansowania zewnętrznego - MSR 23, Wycena wg wartości 
godziwej w świetle MSSF 13, Wycena i ujęcie typowych składników: 
Zapasy - MSR 2, Rzeczowe aktywa trwałe - MSR 16, Wartości 
niematerialne i prawne - MSR 28, Leasing - MSR 17, Aktywa trwałe 
przeznaczone do sprzedaży - MSSF 5, Nieruchomości inwestycyjne 
- MSR 40, Utrata wartości aktywów - MSR 36, Przychody - MSR 
18, Ujmowanie dotacji - MSR 20, Świadczenia pracownicze - MSR 
19, Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe - MSR 
37, Podatek dochodowy - MSR 12, Ujęcie inwestycji finansowych 
w MSR: Instrumenty finansowe - ujawnianie - MSR 32, Instrumenty 
finansowe - wycena - MSR 39, Instrumenty finansowe - prezentacja 
- MSSF 7, Rachunkowość zabezpieczeń, jako szczególny rodzaj 
rachunkowości, Instrumenty finansowe wg zmian proponowanych 
przez MSSF 9 i projekty powiązane, Płatności w formie akcji 
własnych - MSSF 2,
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Sprawozdawczość skonsolidowana: Połączenia jednostek - MSSF 3, 
Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych - MSR 24, 
Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe - MSR 27, 
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - MSR 28, Udziały 
we wspólnych przedsięwzięciach - MSR 31, Zmiany w raportach 
i procedurach konsolidacji w świetle MSSF 10, MSSF 11, MSSF 
12, Zagadnienia specjalne: Umowy o usługę budowlaną - MSR 
11, Rolnictwo - MSR 41, Umowy ubezpieczeniowe - MSSF 
4, Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń 
emerytalnych - MSR 26, Poszukiwania i ocena zasobów mineralnych 
- MSSF 6, Przegląd aktualnych zmian i projektów przygotowywanych 
przez RMSR, Uwarunkowania sytemu informacyjnego rachunkowości 
na potrzeby sprawozdawczości MSR/MSSF. 
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Jan Turyna, doc. dr Jan Rak, 
dr Adam Chmielewski, dr Katarzyna Trzpioła, dr Małgorzata Winter, 
mgr Elżbieta Kalwasińska.

Sposób zaliczania 

Na zakończenie studiów słuchacze przygotowują pracę dyplomową 
oraz przed komisją zdają egzamin końcowy ustny z ogólnej 
tematyki dotyczącej regulacji zawartych w Międzynarodowych 
Standardach Rachunkowości i Międzynarodowych Standardach 
Sprawozdawczości Finansowej.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest wypełnienie niszy rynkowej w zakresie 
rachunkowości międzynarodowej oraz odpowiedź na większe 
zapotrzebowanie na wiedzę z rachunkowości międzynarodowej. 
Studia prowadzone są w trybie wieczorowym /zaocznym. Skierowane 
są do osób posiadających wiedzę i doświadczenie z zakresu 
rachunkowości i chcących tę wiedzę rozszerzyć o zagadnienia 
rachunkowości międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów dysponuje szeroką wiedzą z zakresu współczesnej 
rachunkowości międzynarodowej, stosowanej w jednostkach 
wykorzystujących MSR i MSSF dla celów sprawozdawczości 
finansowej. Przedstawienie MSR/MSSF poprzez prezentację 
regulacji prawnych jak i omawianie w trakcie zajęć studiów 
przypadków ułatwia absolwentowi samodzielne aplikowanie zasad 
rachunkowości międzynarodowej w rozwiązaniach stosowanych 
w systemach finansowo-księgowych poszczególnych przedsiębiorstw. 
Uzyskana wiedza pozwala również na rozszerzenie podejścia 
analitycznego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych 
zgodnie z MSR/MSFF.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kwestionariusz 
osobowy (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej), 
podanie o przyjęcie na studia, kserokopia dowodu osobistego, 
1 zdjęcie (format 37mmx52mm), deklaracja płatności (wzór 
deklaracji do pobrania ze strony internetowej).

Termin składania 
dokumentów Od 10 czerwca do 25 września 2015 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc Minimum 30
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Sylwetka kandydata

Studia są przeznaczone dla osób znających zasady rachunkowości 
i zawodowo związanych z rachunkowością i finansami. 
Pozwolą one na uzupełnienie istotnej części wiedzy niezbędnej 
do prawidłowego prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości 
finansowej przedsiębiorstw zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej.

Opis rekrutacji Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.wz.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie 
Zarządzania dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe 

Wydział Zarządzania przy współudziale Dossier Akademii 
Zarządzania Kulturą 

Kierownik studiów 
podyplomowych

doc. dr Stanisław Kownacki - koordynator merytoryczny studiów
mgr Maria Kujcys-Sołobodowska - koordynator organizacyjny 
studiów

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181, 0 602 768 287
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-18.00, soboty  
8.00-14.00, niedziele 8.00-12.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zajęcia przeciętnie 2 lub 3 soboty w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

4 800 PLN (opłata jednorazowa)
4 900 PLN (opłata w 2 ratach)
5 000 PLN (opłata w 8 ratach)

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (180 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Historia i misja Uniwersytetu Warszawskiego, Prawo autorskie, 
Prawo kultury, Prawo handlowe, Prawo podatkowe, Zarządzanie 
personelem w tym „Artysta sprawny menedżer”, Zarządzanie kulturą 
i oświatą, Marketing i promocja, public relations, Media relations, 
Negocjacje, Savoir-vivre i etykieta menedżera kultury, Sponsoring, 
Teoria i metody organizacji, Finansowanie kultury - Biznesplan  
i plan promocji, Finansowanie kultury - Fundusze, Finansowanie 
kultury - Strategia działania.
Zajęcia dodatkowe: Megatrendy we współczesnym świecie,  
zajęcia integracyjne, panelowe i studyjne organizowane we 
współpracy z Klubem Absolwentów UW, Zakładem Tradycji 
Antyku w Sztukach Wizualnych UW, Muzeum-Pałac w Wilanowie, 
Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS i innymi instytucjami kultury.



W
Y

D
ZI

A
Ł 

ZA
r

Zą
D

ZA
n

IA
Wydział Zarządzania

248

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Jan Błeszyński,  
prof. dr hab. Jerzy Miziołek, prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak,  
doc. dr Stanisław Jachowicz, doc. dr Stanisław Kownacki,  
doc. dr Robert Pietrusiński, doc. dr Andrzej Rutkowski,  
doc. dr Piotr Sokół, dr Aleksander Chrostowski, mec. Wojciech 
Dziomdziora, mgr Zofia Kosińska, mgr inż. Lucyna Krupa,  
mgr Maria Kujcys-Sołobodowska, mgr Piotr Lignar, mgr Krzysztof 
Podstawka, mgr Stefan Przybyła, Paweł Lipnicki, Michał Miedziński, 
Elżbieta Modzelewska, Wiesław Myśliwski, Anna Ruszkowska.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Obowiązkowe i aktywne uczestnictwo w zajęciach, test z programu 
studiów, praca menedżerska na ocenę nt. „Strategia działania” 
lub „Biznesplan” dla instytucji/organizacji kultury. 

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Filozofią studiów jest ukierunkowanie na pomnażanie efektów 
kształcenia słuchaczy i absolwentów wpisane w misję Uniwersytetu 
Warszawskiego. 
Atutem studiów są świadectwo i dyplom ukończenia Podyplomowych 
Studiów Menedżerskich UW - uczelni o światowej renomie, 
uprawniające do udziału w konkursach na kierownicze stanowiska 
w Polsce/UE.
Słuchacze zdobywają kompleksową wiedzę, profesjonalne 
kwalifikacje zawodowe menedżerskie oraz umiejętności niezbędne 
do: planowania karier własnych i podwładnych pracowników, 
podniesienia poziomu kultury osobistej, budowania autorytetu 
i dyscypliny w środowisku swojej działalności przy jednoczesnym 
pozyskiwaniu z jego strony zaufania, szacunku i sympatii, 
budowania wzajemnie korzystnych relacji z otoczeniem, za pomocą 
kampanii i działań public relations, budowania i umocnienia 
więzi emocjonalnej z Uniwersytetem Warszawskim, efektywnego 
prowadzenia samodzielnych przedsięwzięć kulturalnych, założenia 
i prowadzenia własnej firmy (np. impresariatu artystycznego), 
skonstruowania biznesplanu, strategii działania i planu promocji 
dla przedsiębiorstwa, instytucji lub organizacji kultury, pozyskiwania 
źródeł finansowania z funduszy polskich i UE, zarządzania 
instytucjami kultury, organizacjami artystycznymi i NGO, zarządzania 
projektem artystycznym, zarządzania zmianami w czasie kryzysu, 
czyli budowania systemu zachowań twórczych w firmie, stosowania 
w praktyce technik innowacyjnych, których istotą są pobudzanie 
twórczości i wdrażanie innowacji, praktykowania reguł sztuki 
marketingu w tym form i technik promocji oraz sponsoringu, 
orientowania się w problematyce prawa kultury w tym prawa 
autorskiego i medialnego, orientowania się w tematyce prawa 
handlowego, gospodarczego i podatkowego, podjęcia skutecznych 
negocjacji w interesach zawodowych itp.
Studia umożliwiają artystom i animatorom kultury zdobyć nowy dla 
nich zawód menedżera. Współdziałają z Biurem Karier, Klubem 
Absolwentów oraz wieloma instytucjami i organizacjami kultury.

Sylwetka absolwenta 

Jak wynika z przeprowadzonych badań opinii naszych absolwentów, 
zdobycie świadectwa i dyplomu Uniwersytetu Warszawskiego - 
uczelni o międzynarodowym autorytecie - oraz nowych umiejętności 
i kwalifikacji zawodowych, otwierają artystom i animatorom kultury, 
nowy etap w ich dalszej karierze zawodowej. Umożliwiają także 
zaistnienie lub utrzymanie się na stałe na dzisiejszym, trudnym 
i konkurencyjnym rynku pracy.
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Wśród naszych absolwentów są: kadra kierownicza prestiżowych 
instytucji kultury m. in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Urzędów Marszałkowskich, Filharmonii 
Narodowej, Opery Narodowej, stacji telewizyjnych i radiowych, 
współorganizatorzy i wykonawcy programów „Taniec z Gwiazdami”, 
„Wiktory”, „Teraz Polska”, „Gala Mistrzów Sportu”, Nagrody filmowe 
Orły” i „Złote Kaczki”, „Piknik Country”, Festiwal Piosenki w Opolu, 
Konkurs „Od MoCarta do Mozarta”, „Festiwal Wielkanocny L. 
van Beethovena”, „Festiwal Jean Sibeliusa”, „Wielkie Gwiazdy są 
wśród nas”, „Biesiada Weselna”, Konkurs Kompozytorski „Muzyka 
Ogrodowa w Krakowie”, „Festiwal Muzyki Kameralnej dla Szkół 
Muzycznych I i II st.”, Dożynki oraz menedżerowie i artyści domów 
kultury, muzeów, teatrów, bibliotek, organizacji zarządzania prawami 
autorskimi i pokrewnymi: STOART, SPAM, ZASP, ZPAP, ZPAF itp.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub licencjackich, 
kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony 
internetowej), kserokopia dowodu osobistego, 3 zdjęcia, deklaracja 
płatności (wzór deklaracji do pobrania ze strony internetowej).

Termin składania 
dokumentów Od 1 czerwca do 30 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 30 

Sylwetka kandydata
Artyści, twórcy, animatorzy kultury i menedżerowie instytucji kultury, 
pracownicy domów kultury, galerii sztuki, muzeów, teatrów, bibliotek, 
wydawnictw, pracownicy mediów i organizacji pozarządowych 
(fundacji, stowarzyszeń). 

Opis rekrutacji Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.wz.uw.edu.pl

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie 
Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw 

Nazwa studiów 
podyplomowych Wydział Zarządzania 

Koordynator merytoryczny 
studiów podyplomowych doc. dr Andrzej Rutkowski

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181
e-mail: psm@ wz.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-18.00, soboty  
8.00-14.00, niedziele 8.00-12.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry
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Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeciętnie 1-2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 500 PLN (opłata jednorazowa)
5 800 PLN (opłata w 2 ratach)
6 100 PLN (opłata w 8 ratach)

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (195 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
System finansowy gospodarki, Podstawy przedsiębiorczości, Metody 
nowoczesnego zarządzania i pracy menedżerskiej, Rachunek 
kosztów, Budżetowanie i controling, Sprawozdawczość finansowa, 
Długoterminowe decyzje finansowe, Zarządzanie płynnością 
finansową, Analiza sprawozdań finansowych, Pozyskiwanie 
źródeł finansowania, Wykorzystanie funduszy unijnych i innych 
instrumentów finansowych, Zarządzanie projektami, Zarządzanie 
ryzykiem finansowym, Rynek kapitałowy, Wycena przedsiębiorstwa, 
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Metody ilościowe 
w zarządzaniu finansami, Prawo podatkowe, Strategie podatkowe 
przedsiębiorstw, Prawo gospodarcze prywatne, Analiza strategiczna 
w decyzjach finansowych, Analiza finansowa w decyzjach 
marketingowych, Komputerowe wspomaganie zarządzania, 
Seminarium dyplomowe.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Marian Górski, 
prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, prof. dr hab. Wiesław Szczęsny, 
prof. dr hab. Jan Śliwa, doc. dr Stanisław Jachowicz, doc. dr Ewa 
Pietrusińska, doc. dr Robert Pietrusiński, doc. dr Jan Rak, 
doc. dr Andrzej Rutkowski, doc. dr Sławomir Wymysłowski, dr Adam 
Chmielewski, dr inż. Przemysław Dubel, dr Katarzyna Trzpioła, 
dr Robert Wolański.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Przedmioty zaliczane są na: ocenę i zaliczenie.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest poszerzenie i uporządkowanie wiedzy z zakresu 
zarządzania finansami przedsiębiorstw. Jest to wiedza niezbędna 
w procesie analizy skutków zdarzeń gospodarczych oraz przy 
podejmowaniu każdej decyzji. W trakcie studiów przedstawione 
zostaną współczesne narzędzia wykorzystywane w finansach 
przedsiębiorstw, m.in. takie jak: biznesplan, analiza opłacalności 
przedsięwzięć, zrównoważona karta wyników, wykorzystanie 
opcji rzeczywistych, nowoczesne metody wyceny przedsiębiorstw, 
ocena efektywności fuzji i przejęć, metody zarządzania ryzykiem, 
niekonwencjonalne źródła finansowania.
Problematyka zarządzania finansami będzie przedstawiona 
z perspektywy przedsiębiorstwa. Analizy będą uwzględniały wszelkie 
konsekwencje podjętych decyzji, zwracając uwagę na aspekt 
praktyczny przekazywanej wiedzy. Zgodnie z założeniami, realizacja 
każdego z przedmiotów powinna przynieść słuchaczom wymierne 
korzyści już w trakcie trwania studiów. Każdy z proponowanych 
przedmiotów realizowany będzie z wykorzystaniem metody analizy 
przypadków. W takcie studiów wiedza ściśle finansowa zostanie 
uzupełniona o informacje z zakresu prawa spółek, prawa cywilnego, 
podstaw nowoczesnego zarządzania i przedsiębiorczości, analiz 
strategicznych, analiz makroekonomicznych. Jest to szczególnie 
istotne przy podejmowaniu decyzji o długoterminowych 
konsekwencjach.
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Sylwetka absolwenta

Absolwent dysponuje szeroką wiedzą oraz umiejętnościami 
praktycznymi z zakresu zarządzania finansowego. Pozwala 
to we właściwy sposób przeprowadzić analizy ekonomiczno-
finansowe, pozyskać najkorzystniejsze źródła finansowania, utrzymać 
płynność finansową, podjąć optymalne decyzje inwestycyjne.
Absolwent posiada umiejętności analityczne, oceny sytuacji 
finansowej, umiejętności w zakresie najkorzystniejszego wykorzystania 
dysponowanych kapitałów, umiejętności w zakresie zmniejszania 
ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, 
prowadzący i uruchamiający działalność gospodarczą.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kwestionariusz 
osobowy (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej), 
podanie o przyjęcie na studia, kserokopia dowodu osobistego, 
1 zdjęcie, deklaracja płatności (wzór deklaracji do pobrania 
ze strony internetowej).

Termin składania 
dokumentów Od 10 czerwca do 25 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc Minimum 30

Sylwetka kandydata

Menedżerowie i pracownicy służb finansowych, ekonomicznych, 
planistycznych przedsiębiorstw, analitycy kredytowi w bankach, 
menedżerowie różnych szczebli zarządzania w przedsiębiorstwach, 
osoby zainteresowane problematyką efektywnego zarządzania 
środkami finansowymi w przedsiębiorstwach, oceną sytuacji 
finansowej dla potrzeb decyzji inwestycyjnych, kredytowych, oceny 
ryzyka, decyzji o współpracy.

Opis rekrutacji Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. 

Dodatkowe informacje http://www.wz.uw.edu.pl

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie 
Zarządzania i Ewaluacji Projektów Współfinansowanych 
ze Środków Unii Europejskiej 

Nazwa studiów 
podyplomowych Wydział Zarządzania 

Koordynator merytoryczny 
studiów podyplomowych dr inż. Przemysław Dubel

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181
e-mail: psm@ wz.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-18.00, soboty  
8.00-14.00, niedziele 8.00-12.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry
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Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeciętnie 1-2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 500 PLN (opłata jednorazowa)
5 800 PLN (opłata w 2 ratach)
6 100 PLN (opłata w 8 ratach)

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (160 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Mechanizmy polityki gospodarczej UE, Regionalizacja rynku 
europejskiego, Zamówienia publiczne i pomoc publiczna, Projekt 
jako narzędzie pozyskiwania środków europejskich, czyli od pomysłu 
do realizacji, Monitoring, kontrola i ewaluacja projektów, Podział 
i zasady alokowania funduszy europejskich na lata 2014-2020, 
Praktyczne aspekty wykorzystania generatorów wniosków unijnych.

Sposób zaliczania Przedmioty kluczowe - zaliczenie. Studia kończą się napisaniem 
i obroną pracy dyplomowej.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Kształcenie odbywa się w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń 
symulacyjnych, studium przypadków, prezentacji multimedialnych. 
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego 
zarządzania projektami, współfinansowanymi z funduszy Unii 
Europejskiej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada specjalistyczne przygotowanie 
do programowania przedsięwzięć z wykorzystaniem środków 
unijnych, sporządzania aplikacji i doboru optymalnego sposobu 
ich finansowania. Dysponuje również wiedzą i umiejętnościami 
niezbędnymi do sprawowania nadzoru nad wdrażaniem projektów.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kwestionariusz 
osobowy (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej), 
podanie o przyjęcie na studia, kserokopia dowodu osobistego, 
1 zdjęcie (format 37mmx52mm), deklaracja płatności (wzór 
deklaracji do pobrania ze strony internetowej).

Termin składania 
dokumentów Od 10 czerwca do 25 września 2015 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc Minimum 30

Sylwetka kandydata
Pracownicy instytucji samorządowych i administracji publicznej, 
pracownicy firm doradczych, kadra zarządzająca przedsiębiorstwem. 
Kandydaci to osoby o wykształceniu ekonomicznym, prawniczym, jak 
i technicznym, zainteresowane wykorzystaniem środków unijnych.

Opis rekrutacji Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.wz.uw.edu.pl
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Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie 
Zarządzania Nieruchomościami 

Nazwa studiów 
podyplomowych Wydział Zarządzania 

Koordynator merytoryczny 
studiów podyplomowych doc. dr Stanisław Jachowicz

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181
e-mail: psm@ wz.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-18.00, soboty  
8.00-14.00, niedziele 8.00-12.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeciętnie 1-2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

6 500 PLN (opłata jednorazowa)
6 700 PLN (opłata w 2 ratach)
7 000 PLN (opłata w 8 ratach)

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (312 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Podstawy przedsiębiorczości i zarządzania, Podstawy wiedzy 
z zakresu prawa - Część ogólna prawa cywilnego, Podstawy 
prawa rzeczowego, Podstawy prawa zobowiązań, Wybrane 
zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego, Podstawy 
prawa i postępowania administracyjnego, Źródła informacji 
o nieruchomościach, Gospodarka przestrzenna, Gospodarka 
nieruchomościami, Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze, 
Gospodarka rolna, leśna i wodna, Ochrona danych osobowych, 
Zamówienia publiczne, Podstawy wiedzy ekonomicznej - Podstawy 
ekonomii, Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości, Ocena 
ekonomicznej efektywności inwestycji, Elementy finansów 
i bankowości, Podstawy matematyki finansowej, Elementy analizy 
finansowo - ekonomicznej, Elementy rachunkowości, Elementy 
planowania i kalkulacji kosztów, Podstawy wiedzy technicznej - 
Podstawy budownictwa, Przegląd technologii w budownictwie, 
Eksploatacja nieruchomości, Proces inwestycyjny w budownictwie, 
Bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji, Przeglądy techniczne i remonty, 
Podstawy kosztorysowania, Zarządca nieruchomościami - Status 
prawny zarządcy nieruchomości, Organizacje zawodowe zarządców 
nieruchomości, Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządcy 
nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami - Wprowadzenie 
do problematyki zarządzani nieruchomościami, Umowa 
o zarządzanie nieruchomością, Plan zarządzania nieruchomością, 
Procedury w zarządzaniu nieruchomościami, Podatki i opłaty 
związane z nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami 
mieszkalnymi, Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, 
Zarzadzanie zasobami, nieruchomościowymi, Umiejętności 
interdyscyplinarne - Rzeczoznawstwo majątkowe - wybrane 
zagadnienia,
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Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - wybrane zagadnienia, 
Doradztwo na rynku nieruchomości, Podstawy marketingu 
i psychologii, Sztuka argumentacji, Seminarium dyplomowe.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Andrzej Hopfer, dr hab. Igor 
Postula, doc. dr Stanisław Jachowicz, doc. dr Robert Pietrusiński, 
doc. dr Andrzej Sobczak, doc. dr Sławomir Wymysłowski, 
dr Adam Chmielewski, dr Tadeusz Rzeszutek, mgr Karol Bulenda, 
mgr inż. Jerzy Pieszczurykow.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Przedmioty kluczowe w postaci testów. Pozostałe przedmioty 
zaliczane na podstawie interaktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach 
i warsztatach.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest pozyskanie wiedzy na temat zarządzania 
nieruchomościami różnego typu. Studia mają charakter 
interdyscyplinarny. Są one ukierunkowane na zdobycie praktycznych 
umiejętności związanych z zarządzaniem nieruchomościami.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów dysponują kompleksową wiedzą dotyczącą 
rynku nieruchomości i uwarunkowań prawnych oraz posiadają 
praktyczne umiejętności związane z zarządzaniem nieruchomościami. 
Przygotowani są do podjęcia działalności zawodowej jako zarządcy 
nieruchomości.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kwestionariusz 
osobowy (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej), 
podanie o przyjęcie na studia, kserokopia dowodu osobistego, 
1 zdjęcie (format 37mmx52mm), deklaracja płatności (wzór 
deklaracji do pobrania ze strony internetowej).

Termin składania 
dokumentów Od 10 czerwca do 25 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc Minimum 30

Sylwetka kandydata
Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zarządzaniem 
nieruchomościami. Preferowane będą osoby mające wykształcenie 
ekonomiczne, prawnicze i techniczne.

Opis rekrutacji Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.wz.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie 
Zarządzania Projektami Informatycznymi

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Zarządzania 

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Oskar Szumski
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Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181, 0 602 768 287
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-18.00, soboty  
8.00-14.00, niedziele 8.00-12.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeciętnie 1-2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 500 PLN (opłata jednorazowa)
5 800 PLN (opłata w 2 ratach)
6 100 PLN (opłata w 8 ratach)

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (161 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Audyt i weryfikacja systemów informatycznych, Bariery wdrożeniowe 
systemów informatycznych, Bezpieczeństwo systemu w projekcie 
IT, Coaching w zarządzaniu projektami, Komunikacja w projekcie 
IT, Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Negocjacje 
w projektach informatycznych, Ocena i selekcja systemów 
informatycznych w projekcie IT, Podstawy metodyczne pomiaru 
efektywności przedsięwzięć informatycznych, Prawo własności 
intelektualnej w projektach informatycznych, Projektowanie 
i ocena ergonomii systemów informatycznych, Skuteczność 
wdrażania gospodarczych systemów informatycznych, Wsparcie 
narzędziowe w zarządzaniu ryzykiem w projektach, Zarządzanie 
jakością w procesie wytwórczym oprogramowania w projektach 
IT, Zarządzanie inicjatywami i wymaganiami w projektach IT, 
Zarządzanie zakresem, czasem i budżetem projektu, Zarządzanie 
zespołem projektowym, Znaczenie Business Performance 
Management w projektach IT, Seminarium dyplomowe.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Witold Chmielarz, 
prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki, dr hab. inż. Marcin Sikorski, 
dr hab. Ewa Ziemba, dr Joanna Deszcz, dr Helena Dudycz, 
dr Mirosław Dyczkowski, dr Damian Dziembek, dr Arkadiusz 
Januszewski, dr inż. Piotr Krajewski, dr Marek Kobiałka, 
dr Oskar Szumski, dr Tomasz Parys, mec. Mariusz Wróblewski, 
mgr inż. Joanna Kubacz.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Formą weryfikacji zdobytej wiedzy i umiejętności jest pisemny test 
lub pisemna praca grupowa. Warunkiem ukończenia studiów jest 
zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie 
studiów. Studia kończą się napisaniem oraz obroną pracy 
dyplomowej.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Głównym celem studiów jest zapewnienie odpowiedniej 
wiedzy w zakresie zaawansowanego zarządzania projektami 
informatycznymi osobom pracującym na stanowiskach szczebla 
kierowniczego. W trakcie studiów słuchacze poznają elementy 
najbardziej popularnych metodyk projektowania jak: PMI, IPMA, 
Prince 2.
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Struktura studiów została skonstruowana w taki sposób, by podstawy 
teoretyczne z obszaru zarządzania projektami informatycznymi zostały 
uzupełnione o praktyczne aspekty tego zagadnienia. Realizacja tego 
założenia jest zapewniona poprzez zaangażowanie kadry naukowej 
Wydziału Zarządzania UW oraz zewnętrznych ekspertów, którzy 
posiadają doświadczenie praktyczne przy wdrożeniach systemów 
informatycznych w takich sektorach jak bankowy, ubezpieczeniowy, 
telekomunikacyjny czy usługowy. Z uwagi na współpracę naukową 
Wydziału Zarządzania UW z wiodącymi uczelniami zagranicznymi 
część zajęć może odbywać się w języku angielskim.

Sylwetka absolwenta 

Absolwenci Podyplomowych Studiów Menedżerskich w zakresie 
Zarządzania Projektami Informatycznymi uzyskują świadectwo 
ukończenia studiów podyplomowych wydawane przez Wydział 
Zarządzania UW zgodne z wymaganiami Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego.
Absolwenci posiadają wiedzę pozwalającą na kompleksowe 
zarządzanie projektami informatycznymi w oparciu o stosowane 
metodyki zarządzania i współczesne rozwiązania takie jak między 
innymi hurtownie danych.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kwestionariusz 
osobowy (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej), 
podanie o przyjęcie na studia, kserokopia dowodu osobistego, 
1 zdjęcie (format 37mmx52mm), deklaracja płatności (wzór 
deklaracji do pobrania ze strony internetowej).

Termin składania 
dokumentów Od 10 czerwca do 25 września 2015 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc Minimum 30

Sylwetka kandydata

Studia skierowane są do: menedżerów projektów, chcących uzyskać 
dogłębną wiedzę na temat kierowania i wdrażania projektów 
informatycznych, menedżerów średniego i wyższego szczebla, 
chcących podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie właściwego 
wykorzystania zaimplementowanych systemów informatycznych, 
specjalistów zaangażowanych we wdrażanie systemów 
informatycznych.

Opis rekrutacji Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.wz.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie 
Zarządzania Projektem (Project Management)

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Zarządzania 

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Agnieszka Postuła
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Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181, 0 602 768 287
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-18.00, soboty  
8.00-14.00, niedziele 8.00-12.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeciętnie 1-2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 500 PLN (opłata jednorazowa)
5 800 PLN (opłata w 2 ratach)
6 100 PLN (opłata w 8 ratach)

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (196 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Wprowadzenie do zarządzania projektami, Planowanie, 
harmonogramowanie i nadzór nad realizacją projektów, 
Ekonomiczna ocena projektów inwestycyjnych, Projekt doradczy 
- wykład, Projekt doradczy - warsztaty, Budżetowanie projektów, 
Komunikacja i negocjacje, Komunikacja w zespole projektowym, 
Narzędzia informatyczne zarządzania projektami, Analiza otoczenia, 
Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, Organizacja projektów 
unijnych, Elementy prawa w zarządzaniu projektami, Zaawansowane 
techniki zarządzania projektem - warsztaty, Badania rynku i promocja 
projektu, seminarium dyplomowe.
Wśród wykładowców są: prof. UW dr hab. Krzysztof Klincewicz, 
dr hab. Igor Postuła, dr hab. Mariusz Trojanowski, doc. dr Andrzej 
Rutkowski, dr Aleksander Chrostowski, dr inż. Przemysław Dubel, 
dr Tomasz Parys, dr Anna Pawłowska, dr Agnieszka Postuła, 
dr Monika Skorek, dr Oskar Szumski, dr Katarzyna Trzpioła, mgr Jan 
Bełdycki, mgr Leszek Olszanowski.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Przedmioty zaliczają (indywidualne lub grupowe) prace pisemne 
lub w przypadku zajęć interaktywnych uczestnictwo w ćwiczeniach 
i warsztatach. Studia kończą się napisaniem oraz obroną pracy 
dyplomowej.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Podstawowym celem niniejszych studiów jest przekazanie wiedzy 
dotyczącej zarządzania projektami, ułatwiającej skuteczne działania 
menedżerskie. W szczególności będzie to wiedza z zakresu 
najważniejszych obszarów zarządzania projektami: wyznaczanie 
celów, definiowanie projektu, określanie struktury projektu, 
planowanie przebiegu realizacji projektu i wykorzystania zasobów, 
organizowanie wykonawstwa projektów, motywowanie do realizacji 
projektu, kontrola realizacji projektów, koordynowanie prac 
projektowych.
Duża część zajęć zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem 
technik interaktywnych. Zaprezentowana wiedza zostanie poparta 
zajęciami warsztatowymi nakierowanymi na trenowanie konkretnych 
umiejętności skutecznego stosowania narzędzi i metod zarządzania 
projektami. Zajęcia poprowadzą teoretycy jak i praktycy, co 
gwarantuje niezbędną różnorodność.



W
Y

D
ZI

A
Ł 

ZA
r

Zą
D

ZA
n

IA
Wydział Zarządzania

258

Sylwetka absolwenta 

Studia kierowane są do osób realizujących projekty, członków 
zespołów projektowych, wykonawców prac projektowych oraz osób, 
które przygotowują się do tego typu prac.
Absolwent posiada wiedzę praktyczną z zakresu skutecznego 
funkcjonowania zespołów projektowych oraz wykorzystania narzędzi 
i technik kierowania projektami. Uczestnik zapozna się nie tylko 
z wiedzą techniczną dotyczącą zarządzania projektem, ale także 
doświadczy najważniejszych procesów grupowych. 

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kwestionariusz 
osobowy (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej), 
podanie o przyjęcie na studia, kserokopia dowodu osobistego, 
1 zdjęcie (format 37mmx52mm), deklaracja płatności (wzór 
deklaracji do pobrania ze strony internetowej).

Termin składania 
dokumentów Od 10 czerwca do 25 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc Minimum 30

Sylwetka kandydata Osoby zarządzające projektem lub przygotowujące się 
do prowadzenia projektów.

Opis rekrutacji Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.wz.uw.edu.pl

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie 
Zarządzania w Ochronie Zdrowia 

Nazwa studiów 
podyplomowych Wydział Zarządzania 

Koordynator merytoryczny 
studiów podyplomowych doc. dr Stanisław Jachowicz

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181
e-mail: psm@ wz.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-18.00, soboty  
8.00-14.00, niedziele 8.00-12.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów 
(niepotrzebne skreślić)

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeciętnie 1-2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 500 PLN (opłata jednorazowa)
5 800 PLN (opłata w 2 ratach)
6 100 PLN (opłata w 8 ratach)



W
Y

D
ZIA

Ł ZA
r

Zą
D

ZA
n

IA
Wydział Zarządzania

259

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (184 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Marketing usług i produktów zdrowotnych z elementami PR, 
Zarządzanie finansami jednostek ochrony zdrowia, Skuteczne 
negocjacje, mediacje i zarządzanie konfliktem w praktyce, 
Ochrona zdrowia w systemie finansów publicznych, Aktualne 
rozwiązania w zakresie zatrudnienia, Podstawy współczesnego 
zarządzania i projektowanie struktur organizacyjnych, Umiejętności 
menedżerskie – skuteczne przywództwo i zarządzanie ludźmi, 
Rachunkowość finansowa i zarządcza jednostek ochrony zdrowia, 
Strategie i biznesplany dla jednostek ochrony zdrowia, System 
ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce – organizacja i funkcjonowanie, 
Podstawy organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia, Ustawodawstwo 
w ochronie zdrowia, Prywatyzacja i komercjalizacja, prawo spółek, 
umowy cywilnoprawne, organizacje użyteczności publicznej, 
Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego dla jednostek ochrony 
zdrowia, Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia, Panel ekspertów: 
Zarządzanie zmianami i restrukturyzacja w jednostkach ochrony 
zdrowia, Etyka i polityka antykorupcyjna w ochronie zdrowia, 
Skuteczna organizacja i metody obsługi pacjentów w jednostkach 
ochrony zdrowia, Seminarium specjalistyczne (prace projektowe).
Wśród wykładowców są: doc. dr Stanisław Jachowicz, 
dr hab. Tomasz Ochinowski, dr hab. Mariusz Trojanowski, 
dr hab. Krzysztof Walczak, doc. dr Robert Pietrusiński, doc. dr Zofia 
Skrzypczak, dr Hanna Kuzińska, dr M. Murawski.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Zaliczenie przedmiotów, napisanie i obrona pracy dyplomowej.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest rozszerzenie wiedzy i kompetencji menedżerskich 
kadry kierowniczej i specjalistów w różnych jednostkach ochrony 
zdrowia. Jest on realizowany przez prezentacje teorii i metod 
nowoczesnego zarządzania podmiotami opieki zdrowotnej 
i innymi organizacjami w systemie ochrony zdrowia oraz 
nabycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności. Wzrost 
kwalifikacji menedżerskich kadry kierowniczej w istotny sposób 
przyczynia się do wzrostu siły konkurencyjnej podmiotów opieki 
zdrowotnej na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach - quasi-
rynku publicznych świadczeń zdrowotnych oraz rynku świadczeń 
prywatnych. Przyczynia się do wzrostu skuteczności i efektywności 
działania innych podmiotów systemu ochrony zdrowia (właścicieli, 
płatników, regulatorów, organów nadzoru, podmiotów sektora 
ubezpieczeniowego, itp.).

Sylwetka absolwenta

Absolwenci tych studiów podyplomowych posiadają wiedzę 
o specyfice zarządzania w ochronie zdrowia, w szczególności: 
formułowania strategii, biznesplanów i projektów dla jednostek 
ochrony zdrowia, opracowania strategii, tworzenia systemów 
zarządzania jakością oferowanych świadczeń zdrowotnych, 
negocjowania i mediacji, organizowania pracy zespołowej, 
uwarunkowań pracy menedżerskiej ,form i metod zatrudniania, 
zarządzania marketingowego, zarządzania finansami i ekonomiki 
ochrony zdrowia, prawnych aspektów komercjalizacji, restrukturyzacji 
oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
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Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kwestionariusz 
osobowy (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej), 
podanie o przyjęcie na studia, kserokopia dowodu osobistego, 
1 zdjęcie (format 37mmx52mm), deklaracja płatności (wzór 
deklaracji do pobrania ze strony internetowej).

Termin składania 
dokumentów Od 10 czerwca do 25 września 2015 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc Minimum 30 

Sylwetka kandydata

Obecna i przyszła kadra menedżerska oraz specjaliści z publicznych 
i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, NFZ, firm oferujących 
ubezpieczenia zdrowotne, instytucji regulujących i nadzorujących 
działanie systemu ochrony zdrowia a także osoby zainteresowane 
prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze ochrony 
zdrowia.

Opis rekrutacji Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.wz.uw.edu.pl

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi 

Nazwa studiów 
podyplomowych Wydział Zarządzania 

Koordynator merytoryczny 
studiów podyplomowych doc. dr Ryszard Zach

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-18.00, soboty  
8.00-14.00, niedziele 8.00-12.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeciętnie 1-2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 500 PLN (opłata jednorazowa)
5 800 PLN (opłata w 2 ratach)
6 100 PLN (opłata w 8 ratach)

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy
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Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (212 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Nowe tendencje w zarządzaniu a zarządzanie zasobami ludzkimi 
organizacji, Prawne i finansowe problemy zarządzania zasobami 
ludzkimi, System zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, 
Budowa potencjału społecznego organizacji, Rozwój pracowników, 
Metody i techniki kształtowania zachowań organizacyjnych, 
Zarządzanie funkcją personalną, Społeczne problemy zarządzania 
zasobami ludzkimi, Warsztaty, Networking, Seminarium dyplomowe. 

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Praktyczna praca projektowa i jej prezentacja publiczna z dyskusją. 
Najciekawsze opracowania mogą być kwalifikowane do publikacji 
w wydawnictwach Wydziału Zarządzania.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Zarządzanie zasobami ludzkimi to jedna z funkcji, która podlega 
dziś głębokim zmianom i przeobrażeniom. Dotyczy to zarówno 
zmian w ramach prac realizowanych w departamentach kadrowych, 
jak i pracy kadry kierowniczej z pracownikami. Dominującą 
tendencją w nowoczesnym zarządzaniu jest organizowanie 
sieci podwykonawców do realizacji jednostkowych projektów. 
Koordynator przedsięwzięcia najczęściej sam musi realizować 
funkcję kadrową. Do niego należy pozyskanie odpowiednich 
współpracowników i zbudowanie sprawnie funkcjonującego zespołu.
Celem studiów jest dostarczenie kierującym przedsięwzięciami 
wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania ludźmi i stosowania 
nowoczesnych instrumentów polityki personalnej. Natomiast 
specjaliści ds. personalnych pogłębią swoje kompetencje jako 
doradcy wyższej i średniej kadry kierowniczej i kreatorzy polityki 
personalnej zapewniającej organizacji zdobycie i utrzymanie 
przewagi konkurencyjnej na rynku.

Sylwetka absolwenta
Koordynatorzy przedsięwzięć i specjaliści ds. zarządzania zasobami 
ludzkimi przygotowani do swej roli, dysponujący aktualną wiedzą 
i umiejętnościami praktycznymi.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kwestionariusz 
osobowy (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej), 
kserokopia dowodu osobistego, 1 zdjęcie (format 37mmx52mm), 
deklaracja płatności (wzór deklaracji do pobrania ze strony 
internetowej).

Termin składania 
dokumentów Od 10 czerwca do 25 września 2015 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r. 

Limit miejsc Minimum 30

Sylwetka kandydata
Osoby odpowiedzialne w firmie za zarządzanie zasobami ludzkimi 
oraz występujące w roli kierowników przedsięwzięć (projektów), 
a także osoby pragnące rozwijać swą karierę w obszarze zarządzania 
zasobami ludzkimi.

Opis rekrutacji Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.wz.uw.edu.pl
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe dla Nauczycieli oraz Nauczycieli 
Akademickich w Zakresie Nauczania po Angielsku 
Przedmiotów Humanistycznych, Społecznych, 
Przyrodniczych, Ścisłych i Artystycznych

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe 

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji 
Europejskiej 

Kierownik studiów 
podyplomowych mgr Marek Biedrzycki 

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa, pokój 314, III piętro
tel. 0 22 55 31 336,  
e-mail: ukknja@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Wtorek i piątek 13.00-17.00
Sobota 10.00-14.00 (tylko w terminach zjazdów)

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, w soboty i w niedziele co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 500 PLN 

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (350 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje 
następujące przedmioty: Umiejętności pedagogiczne 
w zintegrowanym kształceniu przedmiotowo-językowym (CLIL), 
Integracja przedmiotów niejęzykowych z nauczaniem języka 
angielskiego, Tworzenie i ewaluacja materiałów dydaktycznych, 
Wybrane techniki i narzędzia CLIL, Ocenianie w podejściu 
zintegrowanym CLIL, Projektowanie lekcji CLIL, CLIL a kompetencje 
informatyczne nauczyciela, Praktyki pedagogiczne.
Wśród wykładowców są: prof. UW dr hab. Renata Nowakowska-
Siuta, prof. UW dr hab. Anna Bondaruk, dr hab. Andrzej Diniejko, 
dr Małgorzata Al-Khatib, dr Katarzyna Brzosko-Barratt, dr Urszula 
Chybowska, dr inż. Elżbieta Gajek, dr Anna Murkowska, dr Danuta 
Romaniuk, dr Jacek Romaniuk, dr Maciej Sienicki.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Poszczególne przedmioty w ramach modułów/segmentów słuchacze 
zaliczają poprzez test i/ lub pracę projektową.
Studia kończą się przygotowaniem Portfolio nauczyciela CLIL, 
w którym zamieszczone będą własne prace projektowe wykonywane 
przez słuchaczy w trakcie studiów. Ocena na świadectwie ukończenia 
studiów podyplomowych jest średnią ocen z zaliczeń i egzaminów 
uzyskanych w czasie trwania studiów oraz końcowej oceny prac 
projektowych zawartych w Portfolio. 

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli przedmiotów 
niejęzykowych do nauczania w języku angielskim zgodnie 
z założeniami zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego 
CLIL (ang. Content and Language Integrated Learning ).
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Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli oraz 
Nauczycieli Akademickich w Zakresie Nauczania po Angielsku 
Przedmiotów Humanistycznych, Społecznych, Przyrodniczych, 
Ścisłych i Artystycznych powinien być przygotowany do kompleksowej 
realizacji zadań w zakresie edukacji/dydaktyki dwujęzycznej, 
a w szczególności powinien zdobyć 
kompetencje pedagogiczne (skutecznie zrealizować dwujęzyczną 
sekwencję nauczania, umieć posługiwać się stosownymi aktami 
mowy, umożliwiającymi przekazywanie treści nauczania w języku 
obcym, dokonywać analizy sytuacji dydaktycznej, umieć kierować 
grupą i kształtować relacje pedagogiczne, realizować projekty 
między-przedmiotowe służące integracji przedmiotów niejęzykowych 
i języka), 
kompetencje dydaktyczne (opracować plan nauczania 
dwujęzycznego, zaplanować dwujęzyczną sekwencję nauczania/
lekcję z wykorzystaniem wymiaru interkulturowego: umiejętnie 
stosować dydaktykę danego przedmiotu, łączyć ze sobą różne 
podejścia metodologiczne, znać znaczenia werbalizacji oraz roli 
języka pisanego, formułować polecenia ustne i pisemne w języku 
obcym, umieć tworzyć zadania i testy sprawdzające krzyżując ze sobą 
L1 i L2),
kompetencje językowe (umiejętnie posługiwać się słownictwem 
oraz stosować sposoby wypowiadania się właściwe dla danego 
przedmiotu, tworzyć zorganizowaną wypowiedź ustną lub 
pisemną: posiadać znajomość różnych rodzajów zespolenia tekstu, 
przekształcać tekst: znać sposoby reformułowania i dokonywania 
syntezy (poprzez użycie synonimów, nominalizacji, omówień), 
przedstawić w formie tekstu informacje płynące z filmu, tabeli, 
schematu, wykresu)
-  dla nauczycieli szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego 
i ponadgimnazjalnego w zakresie przedmiotów niejęzykowych 
wymagany poziom znajomości języka obcego warunkujący 
przyjęcie na studia podyplomowe: co najmniej B2 ESOK

-  dla nauczycieli akademickich i doktorantów wymagany poziom 
znajomości języka obcego warunkujący przyjęcie na studia 
podyplomowe: co najmniej B2 ESOKJ.

Wymagany od absolwenta poziom języka obcego warunkujący 
pełne kwalifikacje to co najmniej C1 ESOKJ.

Rekrutacja: Dwukrotnie w roku akademickim/co semestr (styczeń, wrzesień)

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe 
składają w sekretariacie UKKNJA następujące dokumenty: podanie 
o przyjęcie na studia (druk do pobrania w sekretariacie oraz 
na stronie internetowej UKKNJA), życiorys, 1 zdjęcie, odpis dyplomu 
ukończenia studiów na kierunku niejęzykowym (w specjalności 
nauczycielskiej - dla nauczycieli szkolnictwa podstawowego, 
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego) oraz jego kserokopię, 
certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego oraz 
jego kserokopię, kserokopię dowodu osobistego oraz oryginał 
do wglądu.
Nauczyciele lub kandydaci na nauczyciela w szkołach/oddziałach 
dwujęzycznych powinni legitymować się:
-  dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia uprawniającym 
do nauczania przedmiotu głównego niejęzykowego oraz

-  świadectwem potwierdzającym znajomość języka angielskiego 
na poziomie co najmniej B2 ESOKJ.
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Nauczyciele akademiccy lub doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego 
powinni legitymować się:
-  dyplomem ukończenia studiów II stopnia uprawniającym do nauczania 
przedmiotu niejęzykowego na poziomie akademickim oraz 

-  świadectwem potwierdzającym znajomość języka angielskiego 
na poziomie co najmniej B2 ESOKJ.

Osoby ze znajomością języka obcego, które nie posiadają 
certyfikatu obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca ich 
biegłość językową. 
Jednocześnie kandydatom rekomenduje się przystąpienie do kursu 
danego języka obcego organizowanego przez Szkołę Języków Obcych 
UW przygotowującego do egzaminów certyfikacyjnych na poziomie C1. 
Szczegółowa lista świadectw potwierdzających znajomość języka 
obcego uznawanych przez MEN, patrz: Załącznik do Rozporzędzenia 
MEN z dnia 17 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 426).

Termin składania 
dokumentów

Od 1 do 19 września 2015 r. - semestr zimowy 
Od 11 do 30 stycznia 2016 r. - semestr letni

Termin rozpoczęcia 
studiów

Październik 2015 r.
Luty 2016 r.

Limit miejsc 40 

Sylwetka kandydata

Nauczyciele szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego 
i ponadgimnazjalnego posiadający pełne uprawnienia 
(merytoryczne i pedagogiczne) do nauczania przedmiotów 
niejęzykowych, zatrudnieni lub planujący zatrudnienie w szkołach 
dwujęzycznych/z oddziałami dwujęzycznymi z językiem angielskim 
jako językiem nauczania,
Nauczyciele akademiccy oraz doktoranci planujący wykładać 
lub doskonalić umiejętności związane z nauczaniem niejęzykowych 
przedmiotów kształcenia akademickiego w języku angielskim.

Opis rekrutacji
Na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów oraz 
ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku kandydatów, 
którzy nie posiadają uznawanego świadectwa potwierdzającego 
poziom znajomości języka obcego.

Dodatkowe informacje http://www.cknjoiee.uw.edu.pl/

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania 
drugiego przedmiotu: przygotowanie do nauczania języka 
angielskiego (UKKNJA)
Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania 
drugiego przedmiotu: przygotowanie do nauczania języka 
francuskiego (UKKNJF)
Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania 
drugiego przedmiotu: przygotowanie do nauczania języka 
niemieckiego (UKKNJN)

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe 

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji 
Europejskiej 

Kierownik studiów 
podyplomowych mgr Marek Biedrzycki
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Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

UKKNJA - ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa, pokój 314, 
III piętro
tel. 0 22 55 31 336, e-mail: ukknja@uw.edu.pl

UKKNJF - Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa, pokój 106 A, 
I piętro
tel. 0 22 55 33 333, e-mail: ukknjf@uw.edu.pl

UKKNJN - Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa, pokój 9
tel. 0 22 55 33 309, e-mail: ukknjn@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

UKKNJA – wtorki i piątki 13.00-17.00, sobota 10.00-14.00 (tylko 
w terminach zjazdów)
UKKNJF - soboty 10.00-14.00 2 razy w miesiącu
UKKNJN - piątki 13.00-16.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, w soboty i w niedziele co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 500 PLN 

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (310 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje 
następujące przedmioty: Dydaktyka Przedmiotowa, Kulturoznawstwo, 
Literatura danego obszaru językowego, Pedagogika, Psychologia 
edukacyjna, Gramatyka pedagogiczna, Informatyczne kompetencje 
nauczyciela, Konteksty współczesnej edukacji.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Mieczysław Gajos, 
prof. dr hab. Lech Kolago, prof. dr hab. Grażyna Szewczyk, 
prof. UW dr hab. Joanna Nijakowska, dr hab. Andrzej Diniejko, 
dr hab. Katarzyna Nowakowska, dr Małgorzata Al-Khatib, 
dr Katarzyna Brzosko-Barratt, dr Urszula Chybowska, dr Ewa Guz, 
dr Ewa Kalinowska, dr Anna Murkowska, dr Małgorzata Piotrowska–
Skrzypek, dr Danuta Romaniuk, dr Jacek Romaniuk, dr Agnieszka 
Sochal, dr Piotr Sokołowski, dr Przemysław Wolski.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Poszczególne przedmioty w ramach modułów/segmentów słuchacze 
zaliczają poprzez test lub/i pracę projektową. Studia kończą się 
egzaminem pisemnym.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia przeznaczone są dla nauczycieli przygotowujących się 
do nauczania drugiego przedmiotu (prowadzenia zajęć) z języków 
obcych: języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego.
Cele kształcenia związane są z nadrzędną funkcją studiów 
podyplomowych, jaką jest umożliwienie słuchaczom - tj. 
nauczycielom przedmiotu głównego zdobycia zarówno kompetencji, 
jak i formalnie uznawanych kwalifikacji uprawniających 
do nauczania drugiego przedmiotu (rodzaju zajęć) - tj. wykonywania 
zawodu nauczyciela języka obcego (angielskiego, francuskiego 
lub niemieckiego) na wszystkich czterech szkolnych etapach 
edukacyjnych polskiego systemu szkolnictwa.
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Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów powinien być przygotowany do kompleksowej 
realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań 
szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych. W związku z tym 
powinien posiadać przygotowanie:
-  w zakresie danej specjalności nauczycielskiej tak aby w sposób 
kompetentny przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie ją 
pogłębiać i aktualizować,

-  w zakresie psychologii i pedagogiki tak aby wspierać wszechstronny 
rozwój uczniów i współpracować z innymi nauczycielami 
i rodzicami,

-  w zakresie dydaktyki przedmiotowej tak aby skutecznie prowadzić 
zajęcia, rozbudzać zainteresowania poznawcze i rozwój 
intelektualny uczniów,

-  w zakresie posługiwania się technologią informacyjną 
i wykorzystywania jej w nauczaniu przedmiotu.

Powinien także być przygotowany:
-  do współpracy z uczniami i nauczycielami i środowiskiem 
rodzinnym ucznia,

-  podejmowania zadań edukacyjnych wykraczających poza zakres 
nauczania drugiego przedmiotu,

-  weryfikowania własnych działań i upowszechniania dobrej praktyki 
pedagogicznej,

-  kierowania własnym rozwojem zawodowym,
-  posługiwania się przepisami prawa dotyczącego systemu oświaty 
oraz statusu zawodowego nauczycieli.

Wymagany od absolwenta poziom języka obcego warunkujący 
pełne kwalifikacje to co najmniej C1 ESOKJ.

Rekrutacja: dwa razy w roku akademickim (styczeń, wrzesień)

Wszystkie
wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia (druk do pobrania w sekretariacie 
oraz na stronach internetowych poszczególnych Kolegiów), życiorys, 
1 zdjęcie, odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia oraz jego 
kserokopia, kserokopia certyfikatu potwierdzającego znajomość 
języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego oraz oryginał 
do wglądu, kserokopia dowodu osobistego oraz oryginał 
do wglądu.
Wymagany poziom znajomości języka obcego warunkujący przyjęcie 
na studia podyplomowe: co najmniej B2 według Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)
Osoby ze znajomością języka obcego, które nie posiadają 
certyfikatu obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca ich 
biegłość językową. 
Jednocześnie kandydatom rekomenduje się przystąpienie do kursu 
danego języka obcego organizowanego przez Szkołę Języków 
Obcych UW przygotowującego do egzaminów certyfikacyjnych 
na poziomie C1. 
Szczegółowa lista świadectw potwierdzających znajomość języka 
obcego uznawanych przez MEN, patrz: załącznik do Rozporzadzenia 
MEN z dnia 17 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 426).

Termin składania 
dokumentów

Od 1 do 19 września 2015 r. - semestr zimowy 
Od 11 do 30 stycznia 2016 r. - semestr letni

Termin rozpoczęcia 
studiów

Październik 2015 r.
Luty 2016 r.

Limit miejsc 30
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Sylwetka kandydata

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe 
powinien:
-  posiadać tytuł zawodowy magistra - dyplom ukończenia studiów 
drugiego stopnia uprawniający do nauczania przedmiotu głównego 

-  posiadać certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, 
francuskiego lub niemieckiego na poziomie co najmniej B2 ESOKJ. 

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje wynik postępowania 
kwalifikacyjnego, przeprowadzonego przez komisję, którą powołuje 
kierownik danego Kolegium. 
W przypadku osób, które nie posiadają świadectwa 
potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie co 
najmniej B2 decyzja o przyjęciu na studia następuje na podstawie 
rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje http://www.cknjoiee.uw.edu.pl/

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe w specjalności nauczycielskiej 
w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania 
języka angielskiego (UKKNJA)

Studia Podyplomowe w specjalności nauczycielskiej 
w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania 
języka francuskiego (UKKNJF)

Studia Podyplomowe w specjalności nauczycielskiej 
w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania 
języka niemieckiego (UKKNJN)

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe 

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji 
Europejskiej 

Kierownik studiów 
podyplomowych mgr Marek Biedrzycki

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

UKKNJA - ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa, pokój 314, 
III piętro
tel. 0 22 55 31 336, e-mail: ukknja@uw.edu.pl

UKKNJF - Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa, pokój 106 A, 
I piętro
tel. 0 22 55 33 333, e-mail: ukknjf@uw.edu.pl

UKKNJN - Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa, pokój 9
tel. 0 22 55 33 309, e-mail: ukknjn@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

UKKNJA – Wtorki i piątki 13.00-17.00, soboty 10.00-14.00 (tylko 
w terminach zjazdów) 
UKKNJF – soboty 10.00-14.00 2 razy w miesiącu
UKKNJN – piątki 13.00-16.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, w soboty i w niedziele co 2 tygodnie
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Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 500 PLN 

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (350 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje 
następujące przedmioty: Pedagogika, Psychologia edukacyjna, 
Dydaktyka przedmiotowa, Gramatyka pedagogiczna, Informatyczne 
kompetencje nauczyciela, Kulturoznawstwo, Literatura danego 
obszaru językowego, Konteksty współczesnej edukacji.
Studia są prowadzone przez „teacher trainers” - 
wysokokwalifikowaną i doświadczoną kadrę nauczycieli 
akademickich Centrum.
Wśród wykładowców są: prof. UW dr hab. Renata Nowakowska 
Siuta, dr hab. Andrzej Diniejko, dr hab. Katarzyna Nowakowska, 
dr Małgorzata Al-Khatib, dr Katarzyna Brzosko-Barratt, dr Urszula 
Chybowska, dr Ewa Dębska, dr Magdalena Grygierek, dr Ewa 
Kalinowska, dr Anna Murkowska, dr Małgorzata Piotrowska-
Skrzypek, dr Danuta Romaniuk, dr Jacek Romaniuk, dr Agnieszka 
Sochal, dr Piotr Sokołowski, dr Przemysław Wolski.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Na podstawie zadań testowych i/lub prac projektowych. 
Studia kończą się egzaminem pisemnym.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Studia prowadzone są w oparciu o obowiązujące przepisy oraz nowe 
standardy nauczycielskie. Adresowane są do nauczycieli języka 
obcego (odpowiednio: angielskiego, francuskiego lub niemieckiego) 
bez przygotowania pedagogicznego lub osób zamierzających 
podjąć pracę nauczyciela jednego z w/w. języków. Cele kształcenia 
związane są z nadrzędną funkcją studiów podyplomowych, jaką 
jest umożliwienie uczestnikom zdobycia zarówno kompetencji, jak 
i formalnie uznawanych kwalifikacji uprawniających do wykonywania 
zawodu nauczyciela języka angielskiego, francuskiego lub 
niemieckiego dla wszystkich czterech etapów szkolnych/szczebli 
edukacyjnych w polskim systemie szkolnictwa.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów będzie przygotowany do kompleksowej realizacji 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. Będzie 
posiadał kwalifikacje w zakresie: 
-  wybranej specjalności językowej (nauczanie języka angielskiego 
lub nauczanie języka francuskiego lub nauczanie języka 
niemieckiego), w zakresie pozwalającym na przekazywanie jej 
w sposób kompetentny oraz na samodzielne jej pogłębianie 
i aktualizację, a także na integrowanie jej z innymi dziedzinami 
wiedzy,

-  psychologii edukacyjnej i pedagogiki wieku szkolnego, 
umożliwiającej pełnienie funkcji wychowawczych i opiekuńczych, 
wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów, indywidualizowanie 
procesu nauczania, zaspokajanie szczególnych potrzeb 
edukacyjnych uczniów, organizowanie życia społecznego 
na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracę 
z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną,

-  dydaktyki przedmiotowej na każdym z czterech szkolnych etapów 
edukacyjnych, w stopniu umożliwiającym skuteczne prowadzenie 
lekcji, rozbudzanie zainteresowań poznawczych oraz wspieranie 
rozwoju intelektualnego uczniów przez umiejętny dobór metod 
aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych, a także 
badanie i ocenianie osiągnięć uczniów oraz własnej praktyki, 
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-  posługiwania się technologią informacyjną, w tym jej 
wykorzystywania w nauczaniu języka obcego. 

Absolwent studiów podyplomowych będzie również przygotowany 
do podejmowania działań upowszechniających wzory dobrej 
praktyki pedagogicznej oraz do kierowania własnym rozwojem 
zawodowym i osobowym.
Wymagany od absolwenta poziom języka obcego warunkujący 
pełne kwalifikacje to co najmniej C1 ESOKJ.

Rekrutacja: dwa razy w roku akademickim (styczeń, wrzesień)

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia (druk do pobrania w sekretariacie 
oraz na stronach internetowych poszczególnych Kolegiów), życiorys, 
1 zdjęcie, odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia oraz jego 
kserokopia, kserokopia certyfikatu potwierdzającego znajomość 
języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego oraz oryginał 
do wglądu, kserokopia dowodu osobistego oraz oryginał 
do wglądu.
Wymagany poziom znajomości języka obcego warunkujący przyjęcie 
na studia podyplomowe: co najmniej B2 według Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)
Osoby ze znajomością języka obcego, które nie posiadają 
certyfikatu obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca ich 
biegłość językową. 
Jednocześnie kandydatom rekomenduje się przystąpienie do kursu 
danego języka obcego organizowanego przez Szkołę Języków 
Obcych UW przygotowującego do egzaminów certyfikacyjnych 
na poziomie C1. 
Szczegółowa lista świadectw potwierdzających znajomość języka 
obcego uznawanych przez MEN, patrz: załącznik do Rozporzadzenia 
MEN z dnia 17 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 426).

Termin składania 
dokumentów

Od 1 do 19 września 2015 r. - semestr zimowy 
Od 11 do 30 stycznia 2016 r. - semestr letni

Termin rozpoczęcia 
studiów

Październik 2015 r.
Luty 2016 r.

Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe 
powinien:
-  posiadać tytuł zawodowy magistra
-  posiadać certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, 
francuskiego lub niemieckiego na poziomie co najmniej B2 
ESOKJ.

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje wynik postępowania 
kwalifikacyjnego, przeprowadzonego przez komisję, którą powołuje 
kierownik danego Kolegium. 
W przypadku osób, które nie posiadają świadectwa 
potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie co 
najmniej B2 decyzja o przyjęciu na studia następuje na podstawie 
rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje http://www.cknjoiee.uw.edu.pl/
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki 
oraz Nauk Pokrewnych

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Kacper Gradoń

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, pokój 117A
tel. 0 22 55 41 105, faks 0 22 55 41 106

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry 

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy średnio co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

3 500 PLN 
Istnieje możliwość dokonania płatności w ratach.

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy 

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (210 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Przedmiot dowodu, uprawdopodobnienie, domniemania, ciężar 
dowodu, w postępowaniu karnym, Pojęcie i rodzaje dowodów: 
poszlaka i proces poszlakowy, Zakazy dowodowe - teoria 
i orzecznictwo, dowody „prywatne”, Wprowadzenie dowodów: 
wniosek dowodowy, dopuszczenie dowodów, oddalenie wniosku, 
Ocena dowodów w postępowaniu pierwszoinstancyjnym 
i odwoławczym, in dubio pro reo i domniemanie niewinności, 
Dowód z wyjaśnień oskarżonego w praktyce i orzecznictwie, 
Gromadzenie dowodów a czynności operacyjno-rozpoznawcze, 
Dowód z zeznań świadka w praktyce i orzecznictwie.
Psychologia pamięci, wywiad poznawczy, Badania psychologiczne 
- możliwości ustaleń psychologa w postępowaniu przed sądem, 
Problematyka kłamstwa – ustalanie wiarygodności zeznań 
i wyjaśnień, Wprowadzenie do metod identyfikacji biologicznej, 
Toksykologia sądowa, Entomologia sądowa, Glony i grzyby 
w kryminalistyce, Immunologia sądowa, Badania genetyczne. Fizyko-
chemiczne metody identyfikacji, Techniki identyfikacyjne (mikroskopia 
elektronowa, skaningowa, spektrografia, NAA), mikroskopia 
elektronowa, Identyfikacja biometryczna - rozwój technik i możliwości 
identyfikacyjne, Ekspertyza wypadków drogowych, Informatyka 
śledcza.
Profilowanie kryminalne na przykładzie spraw o zabójstwo, Analiza 
kryminalna, Badania pismoznawcze i badania dokumentów, 
Badania antropologiczne w kryminalistyce, ekshumacje i archeologia 
kryminaistyczna, Identyfikacja daktyloskopijna, Fonoskopia, Badania 
osmologiczne, Badania medyczno-sądowe i psychiatryczne, Analiza 
śladów krwawych, Balistyka kryminalistyczna – badania broni palnej 
i amunicji, Mechanoskopia kryminalistyczna, Medycyna sądowa, 
Genetyka sądowa.
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Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Ewa Bulska, prof. dr hab. Ewa 
Czerniawska, prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, prof. dr hab. Jerzy 
Kasprzak, prof. dr hab. B. Młodziejowski, prof. dr hab. Jarosław 
Moszczyński, prof. dr hab. Andrzej Pacut, prof. dr hab. Tadeusz 
Tomaszewski, prof. dr hab. Piotr Węgleński, prof. dr hab. Bogusław 
Wiłkomirski, prof. dr hab. Bożena Zakryś, dr hab. Piotr Bębas, 
dr hab. Jerzy Pobocha, dr hab. Małgorzata Suska-Malawska, 
dr hab. Andrzej Witowski, dr Tomasz Bednarek, dr Anna Czapigo, 
dr Marcin Fudalej, dr Ewa Goryńska, dr Kacper Gradoń, dr Bruno 
Sikora, dr Aleksandra Tucholska-Lenart, a także sędziowie 
i prokuratorzy oraz eksperci policyjni.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Zaliczenie zajęć na podstawie aktywności uczestników w formie 
wybranej przez prowadzących, zaliczenie całych studiów 
na podstawie pisemnej pracy dyplomowej.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Jedyny w Polsce program studiów podyplomowych obejmujących 
interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną i praktyczną (warsztaty, 
laboratoria, symulacje oględzin miejsca zdarzenia, symulacje 
przesłuchań) z zakresu kryminalistyki i nauk pokrewnych.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu prawa dowodowego, w tym 
w ujęciu historycznoprawnym i prawnoporównawczym, zarówno 
w postępowaniu karnym, jak i cywilnym oraz administracyjnym. 
Zdobywa teoretyczne podstawy w zakresie gromadzenia dowodów, 
a także wprowadzenie do dyscyplin wykorzystywanych w badaniach 
identyfikacyjnych oraz kryminalistyce. Wiedza teoretyczna 
uzupełniana jest zajęciami o charakterze warsztatowym, a także 
seminaryjnym, w trakcie których ma możliwość skonfrontowania 
swojego praktycznego doświadczenia ze wskazaniami teorii. 
Absolwent o wykształceniu prawniczym zdaje sobie sprawę 
z możliwości identyfikacyjnych współczesnej kryminalistyki i nauk 
przyrodniczych, jest w stanie prawidłowo oceniać dowody 
w szczególności z opinii biegłego. Absolwent innych kierunków 
dodatkowo uzyskuje wiedzę na temat polskiego prawa 
dowodowego, roli i zadań biegłego.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Odpis dyplomu, 3 zdjęcia (format do dowodu osobistego), podanie 
o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy, dowód wpłaty 
czesnego.

Termin składania 
dokumentów Do 10 dni przed planowaną datą inauguracji kolejnej edycji studiów

Termin rozpoczęcia 
studiów 3 października 2015 r.

Limit miejsc 100

Sylwetka kandydata Absolwenci studiów wyższych, zainteresowani kryminalistyką 
i prawem dowodowym.

Opis rekrutacji
Kandydaci składają dokumenty w Centrum Nauk Sądowych 
(osobiście, za pośrednictwem poczty lub przez email), decyduje 
kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.cns.uw.edu.pl
https://www.facebook.com/CNS.UW 
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego 
i Rozwoju Lokalnego

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. UW dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska

Adres studiów 
podyplomowych,
numer telefonu

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
tel. 0 22 55 31 443, 0 660 416 573
e-mail: csstirl@uw.edu.pl, etuczapska@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy
sekretariatu SP Od poniedziałku do czwartku 13.00-16.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, 1 raz w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 100 PLN (opłata jednorazowa lub w dwóch ratach)

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (176 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Naukę o administracji publicznej, Prawo i procedury administracyjne, 
Teoretyczne, prawnocywilne i finansowe podstawy funkcjonowania 
samorządu terytorialnego, Zagadnienia kształtowania polityki 
regionalnej i wykorzystywania instrumentów Unii Europejskiej, 
Zagadnienia gospodarowania mieniem komunalnym i współpracy 
samorządu z organizacjami pozarządowymi, Orzecznictwo NSA, 
TK i ETS w sprawach dotyczących samorządu terytorialnego. 
Przewidziany jest ponadto blok zajęć podejmujących problemy 
etyki i sposobów zachowania w relacjach służbowych, Problemy 
marketingu terytorialnego oraz zajęcia aktywizujące w formie 
seminariów tematycznych (do wyboru). 
Wykładowcami są profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 
i wybitni specjaliści - praktycy.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Obecność na zajęciach (udział w co najmniej 70% zajęć), zaliczony 
test z przedmiotu: Procedury administracyjne, praca kontrolna pisana 
w ramach seminarium tematycznego.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Oferta kierowana jest do osób z wykształceniem wyższym 
(na studia mogą być też kwalifikowane osoby legitymujące się 
wykształceniem wyższym zawodowym, z tytułem inżyniera lub 
licencjata), do pracowników i kandydatów do pracy w administracji 
publicznej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych samorozwojem 
i doskonaleniem zawodowym, pełniących zwłaszcza funkcje 
kierownicze w organach samorządu terytorialnego: wójtów, 
burmistrzów, prezydentów, starostów, radnych oraz współpracujących 
z samorządami pracowników organizacji pozarządowych i lokalnych 
działaczy społecznych.
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Sylwetka absolwenta
Absolwenci legitymują się świadectwem ukończenia studiów 
podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju 
lokalnego.

Rekrutacja:

Wszystkie
wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy według 
wzoru, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia 
dowodu osobistego, 2 zdjęcia, zobowiązanie do ponoszenia 
kosztów odpłatności za studia.

Termin składania 
dokumentów Do 30 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r. 

Limit miejsc 100 

Sylwetka kandydata Absolwent studiów magisterskich, licencjackich, wyższych 
zawodowych.

Opis rekrutacji
Rekrutacja otwarta. Kandydaci będą kwalifikowani na studia 
na podstawie wymaganych dokumentów - do wyczerpania limitu 
miejsc.

Dodatkowe informacje http://www.csstirl.uw.edu.pl
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Latynoamerykańskie „Ameryka 
Łacińska we współczesnym świecie (kultura, polityka, 
gospodarka)”

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Centrum Studiów Latynoamerykańskich

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Radosław Powęska

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Smyczkowa 14, 02-678 Warszawa
tel./faks 0 22 55 34 212

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Informacja na stronie www.cesla.uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy co 2 lub 3 tygodnie (14 zjazdów)

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 2 999 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (178 godzin, 64 punktów ECTS) oferuje 
bogaty zakres przedmiotów omawiających współczesną kulturę, 
gospodarkę, politykę i problematykę społeczną Ameryki Łacińskiej, 
z właściwym kontekstem historycznym oraz w powiązaniu z innymi 
częściami współczesnego świata (relacje z Unią Europejską, 
USA, Azją). Przedmioty zorganizowane są w następujące moduły 
tematyczne: Moduł wprowadzający, Moduł aktualności, Moduł 
„Problematyka społeczna”, Moduł „Dziedzictwo kulturowe”, 
Moduł „Polityka”, Moduł „Gospodarka”, Moduł „Współczesne 
społeczeństwa latynoamerykańskie”.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Henryk Szlajfer, dr Katarzyna 
Dembicz, dr Joanna Gocłowska-Bolek, dr Mariusz Malinowski, 
dr Magdalena Krysińska-Kałużna, dr Radosław Powęska, 
dr Francisco Rodriguez, dr Renata Siuda-Ambroziak, dr Fernando 
Villagomez, dr Maja Zawierzeniec, mgr Grzegorz Gontarski, 
mgr Lech Miodek, mgr Magdalena Szkwarek, mgr Teresa 
Walendziak, mgr Juliusz Zamecznik.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Zaliczenie programu studiów odbywa się poprzez egzaminy pisemne 
z poszczególnych modułów tematycznych. Oceną końcową studiów 
jest średnia ocen ze wszystkich egzaminów modułowych; wszystkie 
moduły muszą być zaliczone pozytywnie.
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Charakterystyka studiów 
i ich cel

Przedmiotem studiów są realia i uwarunkowania dzisiejszej Ameryki 
Łacińskiej i jej miejsce we współczesnym świecie. Studia dostarczają 
wiedzy na temat: źródeł informacji o różnych aspektach Ameryki 
Łacińskiej i jej miejsca we współczesnym świecie i procesach 
globalnych i regionalnych; instytucji latynoamerykańskich, 
międzyamerykańskich i europejskich współdziałających 
w kształtowaniu współczesnej Ameryki Łacińskiej, stosunków 
Ameryki Łacińskiej z USA, Europą i Azją, w tym wyzwań stojących 
przed Polską jako członkiem UE w jej stosunkach z Ameryką 
Łacińską; współczesnych problemów krajów i społeczeństw 
latynoamerykańskich, ich źródeł i ewolucji; współczesnej polityki 
i gospodarek krajów Ameryki Łacińskiej, integracji polityczno-
gospodarczej, programów na rzecz łagodzenia problemów 
i zrównoważonego rozwoju w Ameryce Łacińskiej; kultury 
latynoamerykańskiej oraz uwarunkowań kulturowych wpływających 
na życie polityczne i ekonomiczne oraz zjawiska społeczne w krajach 
latynoamerykańskich.

Sylwetka absolwenta 
Studia mają zapewnić absolwentom instrumenty uzyskiwania 
informacji i umiejętności interpretacji zjawisk zachodzących 
w dzisiejszej Ameryce Łacińskiej oraz jej globalnych i regionalnych 
powiązań we współczesnym świecie.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Ankieta (dostępna na stronie: http://www.cesla.uw.edu.pl), podanie 
o przyjęcie na studia, życiorys, 2 zdjęcia, odpis dyplomu ukończenia 
studiów wyższych (co najmniej licencjackich), kserokopia dowodu 
osobistego, umowa o warunkach odpłatności za studia wraz 
z oświadczeniem o sposobie płatności.

Termin składania 
dokumentów 30 października 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 14 listopada 2015 r.

Limit miejsc 40

Sylwetka kandydata
Słuchaczem studiów podyplomowych może być osoba posiadająca 
dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny dowolnego 
kierunku

Opis rekrutacji
Przyjęcie na studia odbywa się bez egzaminu - decyduje kolejność 
zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są złożyć wszystkie wymagane 
dokumenty w Sekretariacie ds. Studenckich CESLA przed 
rozpoczęciem studiów

Dodatkowe informacje 
(w tym adres strony 
internetowej)

Plany zajęć, szczegółowy informator oraz regulamin studiów 
do wglądu na stronie CESLA.
Słuchacz, który przerwał studia podyplomowe, może wznowić naukę 
po przerwie trwającej nie dłużej niż dwa lata.
http://www.cesla.uw.edu.pl
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Współczesne Migracje 
Międzynarodowe 

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Ośrodek Badań nad Migracjami 

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Magdalena Lesińska

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Banacha 2B, 02-097 Warszawa, 
tel. 0 22 65 97 411

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Poniedziałki i środy 10.00-14.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, 10 zjazdów (soboty i niedziele), średnio 2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 500 PLN (możliwa opłata w ratach)

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

Program studiów (150 godzin, 60 punktów ETCS) obejmuje 
następujące bloki tematyczne: Wstęp do teorii procesów 
migracyjnych; Współczesne migracje w Europie i w Polsce; Polacy 
za granicą; Społeczności imigranckie w Polsce: funkcjonowanie 
i integracja; Prawo i polityka migracyjna; Komunikacja 
wielokulturowa - jak rozmawiać z migrantami.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Marek Okólski, 
dr hab. Wojciech Łukowski, dr Paweł Dąbrowski, dr Maciej Duszczyk, 
dr Agata Górny, dr Aleksandra Grzymała-Kazłowska, dr Paweł 
Kaczmarczyk, dr Marta Kindler, dr Magdalena Lesińska.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Zaliczenie egzaminu końcowego w formie testu i prezentacji 
zespołowej oraz aktywny udział w zajęciach i warsztatach. 

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Program studiów odpowiada na rosnące zainteresowanie procesami 
migracyjnymi. Obecność cudzoziemców w Polsce (także jako 
pracowników, studentów czy uchodźców) oznacza, że coraz więcej 
instytucji ma z nimi stały kontakt oraz wymaga specjalistycznego 
przygotowania i wiedzy na temat współczesnych migracji. 
Program studiów dostarcza bogatej i zróżnicowanej wiedzy na temat 
współczesnych migracji międzynarodowych: ich powodów, skutków 
(społecznych, ekonomicznych i kulturowych), skali oraz kierunków 
i typów migracji. Szczególny nacisk położony jest na wiedzę 
o cudzoziemcach w Polsce, w tym obowiązujących rozwiązaniach 
prawnych dotyczących wjazdu, pobytu i pracy, funkcjonowania 
społeczności imigranckich w Polsce oraz integracji. Studia pozwalają 
na rozwinięcie umiejętności praktycznych z zakresu kontaktów 
i komunikacji międzykulturowej oraz rozwiązywania konfliktów. 
Większość zajęć zaplanowana jest w formie interaktywnej, jako 
ćwiczenia, seminaria i warsztaty, pozwalające na aktywny dialog 
słuchaczy z prowadzącymi. 
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Wykładowcy to wybitni badacze migracji oraz specjaliści i eksperci 
reprezentujący różne instytucje państwowe i publiczne.

Sylwetka absolwenta 
(efekty kształcenia)

Absolwent studiów posiada pogłębioną wiedzę na temat terminów, 
definicji i teorii związanych z procesami migracji międzynarodowych, 
potrafi wyjaśnić, przyczyny, skutki i uwarunkowania procesów 
migracyjnych mających miejsce w Polsce, Europie i na świecie; 
zna procedury wjazdu, pobytu i podejmowania pracy przez 
cudzoziemców w Polsce; potrafi scharakteryzować politykę 
migracyjną Polski i UE; posiada wiedzę na temat procesów 
odpływowych i napływowych z i do Polski oraz najważniejszych 
społeczności imigranckich obecnych w Polsce. Dodatkowo 
słuchacz studiów zdobywa praktyczne umiejętności z zakresu 
kontaktów interpersonalnych i komunikacji międzykulturowej. 
Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów powinny podnieść 
kwalifikacje zawodowe absolwentów w zakresie wiedzy na temat 
procesów migracyjnych oraz cudzoziemców. 

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia 
studiów wyższych, standardowy kwestionariusz osobowy, życiorys, 
list motywacyjny, kserokopia dowodu osobistego, 1 zdjęcie, 
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności.

Termin składania 
dokumentów Do 15 września 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 25

Sylwetka kandydata

Kandydat musi posiadać dyplom uczelni wyższej. Dodatkowym 
atutem jest zatrudnienie w instytucji zajmującej się cudzoziemcami, 
gdyż studia adresowane są przede wszystkim do pracowników 
służb publicznych m.in. administracji państwowej, jednostek 
samorządowych, instytucji rynku pracy, służb celnych, straży 
granicznej czy policji, a także organizacji pozarządowych stykających 
się w swojej działalności zawodowej ze społeczno-ekonomicznymi 
oraz prawno-instytucjonalnymi problemami dotyczącymi 
współczesnych migracji.

Opis rekrutacji
Postępowanie kwalifikacyjne. Jeżeli liczba kandydatów przekroczy 
25 osób, o przyjęciu na studia decydować będzie ocena z dyplomu 
szkoły wyższej słuchacza.

Dodatkowe informacje http://www.migracje.uw.edu.pl
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Studia, których uruchomienie jest planowane
Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Analizy Politycznej

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Studium Europy Wschodniej

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Paweł Kowal

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Dobra 55/66, 00-312 Warszawa, pokój 161, I piętro
tel. 0 22 55 27 991
e-mail: spr.stud.studium@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Od poniedziałku do czwartku 10.00-14.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry 

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele co 4 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 6 100 PLN

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy

Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Planowanie 
strategiczne, Rosja, ropa, polityka. Studium przypadku, Propaganda 
czy informacja? Jak czytać między wierszami?, Od analizy 
do prognozy, Think tank jako narzędzie prognozowania w polityce 
- przypadki amerykańskie, „Błąd krymski” czyli dlaczego Zachód 
nie „przewidział” polityki Rosji, Wojsko, wojna i konflikt jako czynnik 
analizy gospodarczej i politycznej, Historia jako podstawa właściwej 
diagnozy, Procesy transformacji jako klucz do rozumienia polityki.
Wśród wykładowców są: gen. prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz, 
prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis, prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz, 
dr Sławomir Dębski, dr Paweł Kowal, gen. Waldemar Skrzypczak, 
Igor Chalupec, Bogusław Chrabota, Michał Kobosko.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Praca dyplomowa w postaci przeprowadzonego procesu 
analizy danych z elementami prognozy wykonana na podstawie 
odpowiedniego zamówienia dla administracji państwowej lub 
biznesu. Komisyjna prezentacja pracy dla zamawiającej instytucji. 
Akademicka obrona przed Komisją Studium.

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Jedną z największych słabości współczesnej polityki są braki 
w analizie i trudności z właściwym prognozowaniem. Celem 
proponowanych studiów jest zapoznanie studentów z podstawowymi 
zasadami szeroko rozumianej analizy politycznej w kontekście 
polskiej polityki wschodniej, gospodarki, potencjalnych zagrożeń 
destabilizacją w regionie. Najwyższej klasy wykładowcy i praktycy 
z zakresu wojskowości i gospodarki poprowadzą zajęcia w formie 
ćwiczeń i seminariów oraz wspólnie ze słuchaczami przeprowadzą 
analizę konkretnych przypadków a następnie na tej podstawie 
opracują prognozy rozwoju sytuacji. 



W
Y

D
ZIA

Ł P
s

YC
h

O
LO

G
II 

Wydział Psychologii 

279

Zajęcia będą miały charakter multidyscyplinarny (polityka, 
energetyka, wojsko, ideologia, historia, religia, dyplomacja).

Sylwetka absolwenta 
Przygotowany teoretycznie i praktycznie do wykonywania 
multidyscyplinarnych analiz na potrzeby administracji, biznesu, 
ośrodków analitycznych.

Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich), podanie 
z życiorysem, 2 zdjęcia.

Termin składania 
dokumentów 15 września 2015 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów 3 października 2015 r.

Limit miejsc 20

Sylwetka kandydata
Absolwent studiów wyższych, pracownik administracji publicznej, 
sektora prywatnego lub innego, zainteresowany problematyką 
polityki wschodniej i praktycznym wymiarem analizy politycznej.

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje http://www.studium.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Psychologia pozytywna w praktyce: 
trener umiejętności psychospołecznych

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Psychologii

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Maciej Stolarski

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, pokój 4
tel. 0 22 55 49 708, tel./faks 0 22 55 49 701
email: pozytywna@psych.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 10.00-16.00, soboty w czasie zjazdów 
9.00-15.30, niedziele w czasie zjazdów 9.00-11.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

8 600 PLN 
Istnieje możliwość płatności w ratach.

Ewentualne 
dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych

Nie dotyczy 
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Program studiów 
(wiodące przedmioty oraz 
nazwiska wykładowców)

W ramach studiów (280 godzin, 60 punktów ECTS) przedstawiona 
zostanie wiedza na temat uwarunkowań poczucia szczęścia oraz 
emocjonalnego funkcjonowania człowieka. Zajęcia warsztatowe 
skoncentrowane będą na rozwoju praktycznych umiejętności 
trenerskich w zakresie regulacji emocji i budowania dobrostanu 
w rozmaitych dziedzinach życia, ze szczególnym naciskiem na sferę 
zawodową i interpersonalną. 
Program studiów obejmuje m.in. następujące przedmioty: Trening 
interpersonalny (40 godzin), Pozytywne relacje interpersonalne: 
komunikacja, Pozytywne relacje interpersonalne: asertywność, 
Inteligencja emocjonalna, Czas a dobrostan: pozytywna psychologia 
temporalna, Idee psychologii pozytywnej w coachingu, Psychologia 
pozytywna w miejscu pracy, Pozytywna psychologia zdrowia, 
Psychologia szczęścia: Trening budowania dobrostanu. Wśród 
wykładowców są: prof. dr hab. Maria Ledzińska, prof. dr hab. Maria 
Lewicka, dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, dr Maciej Stolarski, 
dr Monika Grzesiak-Feldman, dr Dorota Kobylińska, dr Łukasz 
Jochemczyk.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych przez słuchacza 
jest zaliczenie wszystkich zajęć, uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch 
testów oraz zaliczenie na ocenę przedmiotu „Psychologia pozytywna 
w treningach umiejętności psychospołecznych”. Ocena końcowa 
ustalana będzie na podstawie średniej ważonej z rezultatów 
uzyskanych w dwóch egzaminach (waga 0,4 każdy) oraz z pracy 
zaliczeniowej z ww. przedmiotu (waga 0,2).

Charakterystyka studiów 
i ich cel

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu 
psychologii pozytywnej, a nade wszystko rozwój praktycznych 
kompetencji trenerskich, pozwalających na wykorzystanie owej 
wiedzy w praktyce. Proponowane warsztaty zorientowane są 
na rozwój umiejętności pozwalających na budowanie pozytywnych 
relacji interpersonalnych, sprawowanie skutecznej kontroli 
nad emocjami, umiejętne formułowanie celów oraz rozwój 
samoświadomości w zakresie własnych mocnych stron. Z kolei 
seminaria zostały stworzone w celu ułatwienia uczestnikom 
wykorzystania nabytych umiejętności w konkretnych kontekstach 
życia codziennego.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów posiada podstawową wiedzę w zakresie 
funkcjonowania emocjonalnego i społecznego człowieka 
oraz uwarunkowań dobrostanu, a także diagnostyki poziomu 
poczucia szczęścia oraz charakterystyk pozwalających na jego 
przewidywanie, dostępnej osobom nie będącym psychologami, 
jak również zasad etyki w postępowaniu z innymi ludźmi. Ma 
kompetencje w zakresie: stosowania wiedzy psychologicznej 
do budowania poczucia dobrostanu jednostek i grup, projektowania 
i prowadzenia treningów, warsztatów i oddziaływań indywidualnych 
zorientowanych na rozwijanie takich umiejętności jak efektywna 
komunikacja, pozytywna asertywność, efektywna regulacja 
emocji i nastroju, zarządzanie sobą w czasie, formułowanie 
motywujących celów, inteligencja emocjonalna. Absolwent posiada 
umiejętności w zakresie: korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy 
z jednostkami i grupami, uważnej i krytycznej analizy dostępnych 
na rynku programów rozwojowych reklamowanych jako „recepta 
na szczęście”, poszukiwania informacji w zasobach literatury 
psychologicznej, projektowania, realizowania i ewaluacji działań 
o charakterze aplikacyjnym.
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Rekrutacja:

Wszystkie wymagane 
dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia (w postaci formularza na stronie 
internetowej Wydziału Psychologii: www.podyplomowe.psychologia.
pl), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, 
deklaracja płatności czesnego. Konieczne jest wpisanie w zgłoszeniu 
na studia swojego doświadczenia zawodowego.

Termin składania 
dokumentów Rejestracja drogą elektroniczną od 1 czerwca 2015 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2015 r.

Limit miejsc 32 

Sylwetka kandydata

Na studia będą przyjmowane wyłącznie osoby posiadające 
wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie, absolwenci 
kierunków związanych z szeroko pojętą pracą z ludźmi, a także 
osoby, które są w stanie udokumentować doświadczenie w tym 
zakresie (np. praca w dziale HR, edukacja, trenerzy) - niezależnie 
od ukończonego kierunku studiów.

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje http://www.podyplomowe.psychologia.pl
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UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Tel.:  (+48) 22 55 20 000
Fax: (+48) 22 55 24 029
www.uw.edu.pl

BIURO DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH
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Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Tel.:  (+48) 22 55 24 036-039, 22 55 24 055
Fax: (+48) 22 55 24 059
www.podyplomowe.uw.edu.pl

INFORMATOR – STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe na Uniwersytecie 
Warszawskim są propozycją dla osób, które 
chcą się doskonalić zawodowo, poszerzać 
horyzonty, aktualizować wiedzę, ale również dla 
tych, którzy planują zmianę profilu zawodowego 
lub przekwalifikowanie się. Programy studiów, 
dostosowane do potrzeb rynku pracy, w  istotny 
sposób podnoszą kompetencje pracowników 
wszystkich szczebli.

Uniwersytet Warszawski, założony w 1816 roku, 
to największa polska uczelnia i jedna z najlepszych 
w kraju. Wyróżnia nas wysoka jakość kształcenia, 
wykwalifikowana kadra naukowa oraz  bogata 
infrastruktura badawcza i dydaktyczna. 

Uczelnia oferuje około 120 kierunków 
i  specjalności na studiach I i  II stopnia, ponad 
30 kierunków studiów doktoranckich, około 150 
programów studiów podyplomowych, studia 
międzykierunkowe i międzynarodowe oraz studia 
w językach obcych.
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