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Studia podyplomowe w Bełchatowie iRadomsku.
Członkowie Solidarności z korzystnymi rabatami.

lnformujemy, iż MK NSZZ ,,Solidarność" KWB Bełchatów wynegocjowała

z władzami Społecznej Akademii Nauk {SAN) bardzo korzystne rabaty dla

członków związku, którzy w roku akademickim żOt7l2O18 rozpoczną studia
podyplomowe na tej uczelni wyższej.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie
nowych umiejętności jest bardzo ważną cechą wspólczesnego społeczeństwa.

Nowe stanowisko pracy, awan5, czy rozpoczęcie nowej pracy wymaga

niejednokrotnie od pracownika tej wiedzy, której nie posiadł podczas swoich

studiów. Z tego względu SAN proponuje członkom Solidarności, w ramach
podpisanej 12 lipca 2017 roku umowy, bardzo korzystne warunki studiowania
na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

].. Prawo spółek - aspekty polskie i europejskie.

2. 7arządzanie jednostkami publicznymi w administracji publicznej.

3. Aspekty prawne i zarządzanie nieruchomościa mi.

4. Zarządzanie surowcami mineralnymi i energią w działalności górniczej,

eksploatacji odkrywkowej i energetyce.

5. Zarządzanie BHP.

6. Prawo pracy, kadr, ubezpieczeń spolecznych i Administrator
Bezpieczeństwa l nformacji.

7, Strategiczne i operacyjne zarządzanie bezpieczeństwem osób, mienia,
informacji oraz imprez masowych i zgromadzeń.

Te kierunki wydają się najbardziej atrakcyjnymi dla pracowników kopalni
i spółek zależnych, ale ponieważ źycie pisze różne scenariusze podajemy także
inne kierunki studiów podyplomowych organizowanych przez SAN:



1. Edukacja i wspomaganie dziecka a autyzmem i zespotem Aspergera.

2. Przygotowanie pedagogiczne.

3. Zarządzanie placówką oświatową.

4. Oligofrenopedagogika z diagnozą i terapią pedagogiczną.

5. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią
i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

6, Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Kursy i szkolenia.

MK NSZZ ,,Solidarność" poza podpisaną umową z Spoteczną Akademią Nauk

umożliwia także korzystanie przez członków związku z szkoleń i kursów, za które

również wynegocjowaliśmy korzystne rabaty:

- szkolenia okresowe pracowników na stanowiskach robotniczych,
- szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,

- szkolenia dla instruktorów instruktaży stanowiskowych,
- szkolenia okresowe pracowników administracyjno-biurowych,
- kurs obsługi wózków widłowych, suwnic, żurawików warsztatowych,
- kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

- kursy przygotowujące do uzyskania zaświadczeń kwalifikacyjnych dla dozoru

i eksploatacji urządzeń energetycznych grupy l, ll lll wraz z egzaminami
państwowymi, a nawet,.,

- kurs żeglarski!

i inne według potrzeb członków związku.

Uczestnikom kursów i szkoleń zapewnia się materiały szkoleniowe i wysoko

kwalifikowaną kadrę dydaktyczną.

Szczegółowych informacji na temat studiów podyplomowych, kursów i szkoleń

objętych rabatami, można uzyskać w siedzibie Solidarności ( Budynek Dyrekcji

,,Pentagon" pok. nr 105 ) lub pod numerem telefonu:49-35 (z zewnątrz - 441737-

49-35).
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