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TERAPIA UZALEŻNIEŃ 

CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY 

WPISOWE:  100 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA JEDNORAZOWA 5000 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA W 2 RATACH 2 x 2700 zł = 5400 zł 

CZESNE - OPŁATA W 8 RATACH 8 x 750 zł   = 6000 zł 
 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu 
specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień. 

 
W czasie zajęć słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności do prowadzenia 

psychoterapii uzależnień. 
Podstawowym zadaniem tych studiów jest wszechstronne przygotowanie do 

profesjonalnego uprawiania psychoterapii uzależnień. 
 

W toku nauczania słuchacze uzyskują specjalistyczną wiedzę, umiejętności 
 i kompetencje społeczne potrzebne do samodzielnej pracy w dziedzinie 
terapii i rehabilitacji osób uzależnionych. Szczególny nacisk w procesie 
kształcenia położony jest na umiejętności praktyczne: pracę z klientem, 

nawiązywanie relacji, podtrzymywanie relacji terapeutycznej i współpracę ze 
specjalistami z dziedziny zdrowia psychicznego. 

 

TERAPIA KRÓTKOTERMINOWA 

CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY 

WPISOWE:  100 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA JEDNORAZOWA 5000 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA W 2 RATACH 2 x 2700 zł = 5400 zł 

CZESNE - OPŁATA W 8 RATACH 8 x 750 zł   = 6000 zł 
 

Celem programu jest wyposażenie osoby z wykształceniem kierunkowym i 
predyspozycjami osobowościowymi w wiedzę, umiejętności i zbiór postaw 

niezbędne do prowadzenia psychoterapii zaburzeń psychicznych. Studia 
skierowane są do osób chcących profesjonalnie nieść pomoc terapeutyczną 

osobom i grupom dotkniętym zaburzeniami natury psychicznej.  
 

W zawodach związanych z niesieniem pomocy psychologicznej istnieje 
konieczność i potrzeba ciągłego doskonalenia, niezależnie od zdobytych 
dotychczas kwalifikacji. Nasz studia podyplomowe pozwolą uaktualnić i 

wzbogacić wiedzę osób pracujących w zawodzie. 
 

Wielkie zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczne w trudnych czasach 
powoduje, że techniki terapii krótkoterminowej, skoncentrowanej na 

rozwiązaniu jest skutecznym narzędziem pomocy psychologicznej. 
 

Praca terapeutyczna dostarcza wiele satysfakcji w związku  
z niesieniem pomocy ludziom potrzebującym wsparcia. 
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PSYCHOLOGIA TRANSPORTU 

CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY 

WPISOWE:  100 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA JEDNORAZOWA 4600 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA W 2 RATACH 2 x 2400 zł = 4800 zł 

CZESNE - OPŁATA W 8 RATACH 8 x 625 zł   = 5000 zł 
 

STUDIA PODYPLOMOWE PRZEZNACZONE DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY PYSCHOLOGIĘ. 
Absolwenci studiów podyplomowych Psychologia Transportu Społecznej Akademii Nauk 
są przygotowani do podjęcia działalności w instytucjach psychologii i medycyny pracy,  
a przede wszystkim realizowania usług diagnostycznych w ramach własnej pracowni 

badania kierowców. Program kształcenia Psychologów Transportu w Społecznej Akademii 
Nauk odpowiada założeniom określonym w następujących dokumentach: 

-Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, 
-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego 
-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań 
psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, 
kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. 

 

Cele szczegółowe studiów: 
-rozszerzenie zakresu warsztatu pracy psychologów o wiedzę, umiejętności i kompetencji 
z zakresu prowadzenia diagnostyki kierowców oraz kierowców zawodowych; 
-rozszerzenie wiedzy o zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
-wzmocnienie umiejętności projektowania programów profilaktycznych oraz 
prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki występowania zagrożeń  
w ruchu drogowym; 
-rozszerzenie kompetencji dotyczących współpracy z osobami niepełnosprawnymi  
w zakresie przygotowania ich do roli kierowców; 
-rozszerzenie wiedzy dotyczącej psychologii gerontologicznej w zakresie prowadzenia 
pojazdów przez osoby w wieku senioralnym; 
-rozszerzenie wiedzy o prawne podstawy pracy psychologa transportu; 
-rozszerzenie wiedzy dotyczącej uzależnień oraz wpływu substancji psychoaktywnych na 
funkcjonowanie kierowców w ruchu drogowym.  

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE 

CZAS TRWANIA: 3 SEMESTRY 

WPISOWE:  100 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA JEDNORAZOWA 4200 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA W 2 RATACH 2 x 2200 zł = 4400 zł 

CZESNE - OPŁATA W 8 RATACH 8 x 575 zł   = 4600 zł 
 

Studia podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne to trzysemestralny program nadający 
kwalifikacje pedagogiczne. Studia  są przeznaczone dla absolwentów rozmaitych 

kierunków studiów, którzy chcą realizować swoje cele zawodowe cele w szkole lecz nie 
posiadają określonego przepisami MEN przygotowania pedagogicznego. Realizacja 

programu studiów zapewnia uzyskanie efektów kształcenia określonych w Standardach 
Kształcenia Nauczycieli i jest w całości zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. 

 

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy  
w placówkach oświatowych oraz wyposażenie ich w wiedzę z zakresu dydaktyki i 
szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej . Celem jest nabycie zarówno 
umiejętności jak  i kompetencji niezbędnych do kompleksowej realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych wynikających z roli nauczyciela. 
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DORADZTWO ZAWODOWE 

CZAS TRWANIA: 3 SEMESTRY 

WPISOWE:  100 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA JEDNORAZOWA 3000 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA W 2 RATACH 2 x 1600 zł = 3200 zł 

CZESNE - OPŁATA W 8 RATACH 8 x 425 zł   = 3400 zł 
 

Słuchacze studiów podyplomowych na kierunku DORADZTWO ZAWODOWE I 
EDUKACYJNO-ZAWODOWE zapoznają się z aktualnymi, charakterystycznymi dla zawodów 
problemami, zagadnieniami i dylematami etycznymi. Zadaniem wykładowców jest pomoc 

słuchaczom  
w ukształtowaniu indywidualnych umiejętności doradczych i w zdobyciu  umiejętności 
wchodzenia we właściwe interakcje z młodzieżą i z dorosłymi w procesie doradczym. 

Słuchacze nabędą, uzupełnią lub rozszerzą wiedzę z zakresu kształtowania podstaw oraz 
udoskonalą umiejętności praktyczne w zakresie doradztwa zawodowego i rozwoju 

osobistego doradcy. 
 

Zasadniczym celem studiów podyplomowych jest aktualizacja wiedzy, zrozumienie zasad 
rozwoju zawodowego i psychologii wyboru życiowej drogi zawodowej oraz opanowanie 
umiejętności związanych z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań 

w zakresie doradztwa zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem pełnia roli 
nauczyciela jako doradcy zawodowego w szkole. 

Cel studiów to także nadanie uprawnień do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego 
w szkołach lub prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów (konieczne jest 

jednakże posiadanie przygotowania pedagogicznego). 
 

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ 

CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY 

WPISOWE:  100 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA JEDNORAZOWA 3000 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA W 2 RATACH 2 x 1600 zł = 3200 zł 

CZESNE - OPŁATA W 8 RATACH 8 x 425 zł   = 3400 zł 
Celem studiów jest przygotowanie wysokokwalifikowanej kadry kierowniczej 

oświaty do profesjonalnego zarządzania współczesną szkołą 
i innymi placówkami oświatowymi poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności 

niezbędnych do: 
-efektywnego i twórczego zarządzania szkołą, placówką oświatową w nowej 
strukturze systemu edukacji z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych dzieci 
i młodzieży a także środowiska lokalnego; 
-podnoszenia jakości pracy w placówkach oświatowych oraz planowania 
regionalnej polityki oświatowej. 

Ogólnym celem studiów podyplomowych jest doskonalenie wiedzy nauczycieli, 
pracowników oświatowej administracji samorządowej, którzy chcą uzyskać 
dodatkowe kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, prawa 

oświatowego, a także nabycia wiedzy niezbędnej do zarządzania finansami w 
jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych. 

Celami studiów podyplomowych jest: 
• uzyskanie wymaganych kwalifikacji z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, 
prawa oświatowego; 
• podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zgodnie z ich osobistą 
ścieżką kariery zawodowej, z uwzględnieniem ich ścieżki awansu zawodowego; 
• nabycie kwalifikacji do zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie; 
• rozwinięcie kompetencjami w zakresie planowania działań, komunikacji 
z pracownikami oraz zarządzania oświatą. 
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EDUKACJA MEDIALNA 

CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY 

WPISOWE:  100 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA JEDNORAZOWA 3800 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA W 2 RATACH 2 x 2000 zł = 4000 zł 

CZESNE - OPŁATA W 8 RATACH 8 x 525 zł   = 4200 zł 
Edukacja medialna jest dziś jednym z największych wyzwań dla współczesnego 
szkolnictwa. Programy kształcenia na poziomie szkoły podstawowej i średniej 

zawierają elementy edukacji medialnej,  
a nauczyciele nie są przygotowani do prowadzenia tych zajęć. Digitalizacja świata 

współczesnego doprowadziła do polaryzacji technologicznej  
i mentalnościowej społeczeństwa powodując, że pokolenia mają problemy 

komunikacyjne. Inne sposoby postrzegania świata prowadzą do wielu 
nieporozumień. 

Poza problemami komunikacyjnymi interpokoleniowymi, największym 
wyzwaniem dla edukacji medialnej są zagrożenia dla młodego pokolenia 

wynikające z bezrefleksyjnego korzystania z nowych technologii. Fake news, 
deep fake, hate speach, trolling, cyberseks, pornografia w sieci to tylko niektóre 

problemy z jakimi spotyka się współczesny młody człowiek. Jego edukacja 
przebiega głównie w sieci. Niezrozumienie konsekwencji działań  

w cyberprzestrzeni jest jednym z największych problemem współczesnego 
świata, dlatego tak ważna jest rola edukatora medialnego. 

 

Celem studiów jest: 
• Zrozumienie potrzeb młodych ludzi; 
• Poznanie największych zagrożeń i wyzwań, wobec których stoi młody człowiek; 
• Zrozumienie procesów kształtujących media, nie tylko sieciowe; 
• Krytyczna analiza przekazów medialnych; 
• Umiejętność przekazywania tej wiedzy młodym ludziom (sposoby prowadzenia warsztatów). 
 

DIGITAL MEDIA I KOMUNIKACJA PR 

CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY 

WPISOWE:  100 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA JEDNORAZOWA 3500 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA W 2 RATACH 2 x 1850 zł = 3700 zł 

CZESNE - OPŁATA W 8 RATACH 8 x 480 zł   = 3840 zł 
Celem tych studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy w mediach 

cyfrowych, w marketingu internetowym oraz w branży public relations. 
Studia pozwalają nabyć wiedzę i umiejętności potrzebne do tworzenia 

dziennikarskich treści multimedialnych, do pracy z dźwiękiem i obrazem 
(nagrywanie, montaż, konwersja różnych formatów), do zdobywania istotnych 

informacji, ich pozycjonowania i przekazywania odbiorcom. Dzięki studiom 
poznajemy znaczenie pozawerbalnego przekazu i specyfikę języka nowych 

mediów, potrafimy też posługiwać się językiem cyfrowym w praktyce. 
 

Jednocześnie studia przygotowują do działań w zakresie e-marketingu  
i prowadzenia wielu kanałów dystrybucji treści – w obszarze komunikacji 
zewnętrznej, wewnętrznej, nowoczesnej reklamy i działań promocyjnych.  

Celem studiów jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności 
umożliwiających im wykorzystanie Internetu do tworzenia wizerunku marki; 

narzędzi pozwalających na rebranding; planowania kampanii PR; nabycie 
umiejętności targetowania, analizowania i monitorowania relacji z klientami. 

Oprócz praktycznej wiedzy o narzędziach PR, istotne będzie kształcenie 
sprawności komunikacyjnej, rozumianej jako pożądana umiejętność kreowania 

treści, stosowania content marketingu, zależnie od potrzeb organizacji 
macierzystej lub klienta. 
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PR – PUBLIC RELATIONS W FIRMIE 

CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY 

WPISOWE:  100 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA JEDNORAZOWA 3000 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA W 2 RATACH 2 x 1600 zł = 3200 zł 

CZESNE - OPŁATA W 8 RATACH 8 x 425 zł   = 3400 zł 
Celem studiów jest kształcenie i doskonalenie praktycznych umiejętności 
potrzebnych w prowadzeniu działań PR w firmach, organizacjach czy 
stowarzyszeniach. Studia skierowane są do osób zainteresowanych nabyciem 
praktycznej wiedzy i umiejętności koniecznych do wykonywania zawodu  
PR-owca. 
Celem studiów jest: 
- zrozumienie istoty nowego Public Relations, 
- nauka pracy z nowym konsumentem poprzez budowę nowych treści i 
wykorzystywanie nowych narzędzi, 
- zdobycie umiejętności budowy marki firmy, 
-  nabycie praktycznych umiejętności w pracy z mediami, przygotowania 
materiałów prasowych, przeprowadzania konferencji, 
- opanowanie umiejętności publicznej prezentacji, budowania zespołu, 
- szerokie spojrzenie na PR powiązane z głębszą analizą najważniejszych 
zagadnień. 
 

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W MEDIACH I BIZNESIE 

CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY 

WPISOWE:  100 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA JEDNORAZOWA 5000 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA W 2 RATACH 2 x 2600 zł = 5200 zł 

CZESNE - OPŁATA W 8 RATACH 8 x 675 zł   = 5400 zł 
Celem studiów jest przygotowanie osób z różnych branż do zarządzania szeroko 
pojętą informacją. Czy to w wymiarze biznesowym czy medialnym, informacja 

stanowi największy kapitał, dlatego też odpowiednie zarządzanie nim jest 
nieodzowne. 

Studia pozwolą poznać rodzaje informacji, teorie komunikowania, systemy 
zarządzania informacją oraz teoretyczne aspekty zarządzania. Podstawą są 

jednak umiejętności praktyczne. Dzięki studiom będzie można nabyć 
umiejętność filtrowania informacji, poznać narzędzia do ich weryfikowania, 

nabyć znajomości prawa w zakresie użytkowania informacji. Zawierają one także 
rozbudowany moduł poświęcony zjawisku dezinformacji. 

Studia przygotowują do budowania i wspierania wizerunku marki odpowiednią 
komunikacją, pozwalają na samodzielne prowadzenie projektów wizerunkowych. 

Wąska specjalizacja i wymiar praktyczny, który stanowi 70% zajęć w toku 
studiów da absolwentom tego kierunku pełne przygotowanie do wykonywanej 

pracy, a ich klientom: firmom i mediom – wysoki standard informacji.Studia 
pozwolą poznać rodzaje informacji, teorie komunikowania, systemy zarządzania 

informacją oraz teoretyczne aspekty zarządzania. Podstawą są jednak 
umiejętności praktyczne. Dzięki studiom będzie można nabyć umiejętność 

filtrowania informacji, poznać narzędzia do ich weryfikowania, nabyć znajomości 
prawa w zakresie użytkowania informacji. Zawierają one także rozbudowany 

moduł poświęcony zjawisku dezinformacji. 
Studia przygotowują do budowania i wspierania wizerunku marki odpowiednią 

komunikacją, pozwalają na samodzielne prowadzenie projektów wizerunkowych. 
Wąska specjalizacja i wymiar praktyczny, który stanowi 70% zajęć w toku 

studiów da absolwentom tego kierunku pełne przygotowanie do wykonywanej 
pracy, a ich klientom: firmom i mediom – wysoki standard informacji. 
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W SALACH 

 

 

 

 

KOMUNIKACJA W MODZIE 

CZAS TRWANIA: 3 SEMESTRY 

WPISOWE:  100 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA JEDNORAZOWA 6000 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA W 2 RATACH 2 x 3100 zł = 6200 zł 

CZESNE - OPŁATA W 8 RATACH 8 x 800 zł   = 6400 zł 
-dziennikarstwo i promocja oraz umiejętności miękkie skupione na branży 
modowej. Studenci uczą się języka modowego a także podstaw praktyki pisania o 
modzie. Można się również spodziewać modułów związanych z filmem, 
fotografią modową, historią mody. Absolwent studiów będzie potrafił też 
wykorzystywać media społecznościowe w celach marketingowych i 
promocyjnych; planować i zarządzać kampaniami realizowanymi w świecie 
wirtualnym; stosować nowoczesne metody działań promocyjno-sprzedażowych 
w obszarze Internetu oraz projektować strategie komunikacyjne w wielu 
obszarach z użyciem zasad i narzędzi marketingu treści. 
 
• Unikatowa w Polsce możliwość połączenia wiedzy i umiejętności dziennikarza 
modowego z wiedzą i umiejętnościami z zakresu promowania i rozwijania marki 
modowej 
• Zdobywanie kluczowych umiejętności pod okiem profesjonalistów-praktyków z 
branży modowej, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Marketingu i 
Zarządzania 
• Możliwość odbywania praktyk w firmach związanych z branżą modową 
• Jesteśmy zawsze na bieżąco: program studiów podlega regularnym 
modyfikacjom 
 
 

LEAN LEADER 

CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY 

WPISOWE:  100 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA JEDNORAZOWA 4000 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA W 2 RATACH 2 x 2100 zł = 4200 zł 

CZESNE - OPŁATA W 8 RATACH 8 x 550 zł   = 4400 zł 
Stosowanie metodologii Lean umożliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej 

opartej na sprawdzonych wzorcach biznesowych.  
Zyski z wdrożenia Lean to: 
-podniesienie satysfakcji klienta, 
-zaangażowanie pracowników, 
-skrócenie czasu przetwarzania, 
-poprawa bezpieczeństwa, 
-poprawa jakości, 
-wygenerowanie oszczędności. 

Zajęcia z przedmiotów ujętych w programie studiów prowadzą praktycy 
realizujący projekty dla firm z sektora produkcyjnego i usługowego. Wszyscy 
mają doświadczenie trenerskie i są pasjonatami Lean Management. Jedne 

zajęcia w trakcie trwania studiów zostaną przeprowadzone w Firmie w formie 
warsztatu. 

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 
wdrażania usprawnień w firmach produkcyjnych i usługowych za pomocą 

metodyki Lean tak, aby zrealizować cele biznesowe tych organizacji. 
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ON-LINE Z WYKORZYSTANIEM 
APLIKACJI TEAMS 

HYBRYDOWO – CZĘŚĆ ZAJĘĆ NA 
MIEJSCU, CZĘŚĆ ZAJĘĆ ON-LINE 
TEAMS 

NA MIEJSCU – WSZYSTKIE ZAJĘCIA  
W SALACH 

 

 

 

ON-LINE Z WYKORZYSTANIEM 
APLIKACJI TEAMS 

HYBRYDOWO – CZĘŚĆ ZAJĘĆ NA 
MIEJSCU, CZĘŚĆ ZAJĘĆ ON-LINE 
TEAMS 

NA MIEJSCU – WSZYSTKIE ZAJĘCIA  
W SALACH 

 

 

 

 

 

 

LEAN SIX SIGMA 

CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY 

WPISOWE:  100 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA JEDNORAZOWA 4400 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA W 2 RATACH 2 x 2300 zł = 4600 zł 

CZESNE - OPŁATA W 8 RATACH 8 x 600 zł   = 4800 zł 
Teoria Six Sigma zasadniczo skupia się na narzędziach statystycznych, co skutkuje 

pomiarem i redukcją zmienności w procesach oraz osiągnięciem celów 
wyznaczonych przez Klienta. 

Koncepcja Lean Six Sigma stała się dzisiaj najczęściej wybieranym sposobem 
zarządzania procesami w przedsiębiorstwach, generując zapotrzebowanie na 

ekspertów w tym zakresie. Akademia Lean Six Sigma odpowiada na to 
zapotrzebowanie, dostarczając praktycznych umiejętności niezbędnych do 

wdrażania usprawnień. Teoria Six Sigma zasadniczo skupia się na narzędziach 
statystycznych, co skutkuje pomiarem i redukcją zmienności w procesach oraz 

osiągnięciem celów wyznaczonych przez Klienta.  
Zajęcia z przedmiotów ujętych w programie studiów prowadzą praktycy 

realizujący projekty dla firm z sektora produkcyjnego. Wszyscy mają 
doświadczenie trenerskie i są pasjonatami Lean Six Sigma. 

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie i obrona projektu 
usprawnieniowego z obszaru Lean lub Six Sigma. UWAGA! Studia dają możliwość 

uzyskania Certyfikatu Lean SixSigma Green Belt na podstawie dodatkowego 
egzaminu obejmującego zagadnienia teoretyczne z obu obszarów. 

 

PROGRAMOWANIE APLIKACJI FRONTEND 

CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY 

WPISOWE:  100 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA JEDNORAZOWA 4300 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA W 2 RATACH 2 x 2250 zł = 4500 zł 

CZESNE - OPŁATA W 8 RATACH 8 x 585 zł   = 4680 zł 
 

Studia podyplomowe mają na celu zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi 
technologiami webowymi. Studia podyplomowe mają na celu zdobycie 

praktycznych umiejętności programowania nowoczesnych aplikacji webowych - 
po stronie przeglądarki (tj. frontend). Charakter praktyczny studiów, oparty jest 

o programowanie aplikacji webowych - mini projektów IT. Projekty tworzone 
zostaną z wykorzystaniem używanych w praktyce IT -  bibliotek i frameworków 
np. Angular w aktualnej wersji (twórca biblioteki: Google). Na studiach można 

nauczyć się programować w języku Javascript (JS) i Typescript (TS). 
Studia prowadzą sami praktycy. 

Studia podyplomowe skierowane są dla osób, które chcą rozpocząć karierę  
w branży IT w zakresie programowania frontendu.  Zalecana jest znajomość 

podstaw programowania w jakimkolwiek języku programowania. 
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ON-LINE Z WYKORZYSTANIEM 
APLIKACJI TEAMS 

HYBRYDOWO – CZĘŚĆ ZAJĘĆ NA 
MIEJSCU, CZĘŚĆ ZAJĘĆ ON-LINE 
TEAMS 

NA MIEJSCU – WSZYSTKIE ZAJĘCIA  
W SALACH 

 

 

ON-LINE Z WYKORZYSTANIEM 
APLIKACJI TEAMS 

HYBRYDOWO – CZĘŚĆ ZAJĘĆ NA 
MIEJSCU, CZĘŚĆ ZAJĘĆ ON-LINE 
TEAMS 

NA MIEJSCU – WSZYSTKIE ZAJĘCIA  
W SALACH 

 

 

 

 

 

 

 

ZZL – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI  

CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY 

WPISOWE:  100 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA JEDNORAZOWA 4000 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA W 2 RATACH 2 x 2100 zł = 4200 zł 

CZESNE - OPŁATA W 8 RATACH 8 x 550 zł   = 4400 zł 
 

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych 
współczesnym menedżerom. Dzięki dużemu udziałowi zajęć o charakterze 

warsztatowym, prowadzonych w małych grupach, słuchacze nie tylko otrzymują 
nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami, ale nabywają 

umiejętności w stawianiu i rozwiązywaniu ważnych problemów menedżerskich, 
m.in. umiejętności prowadzenia analizy strategicznej i marketingowej, budowy 

planów strategicznych, marketingowych, kadrowych i finansowych, prowadzenia 
negocjacji, rozwiązywania konfliktów, planowania i organizowania projektów,  

a także ich kontrolowania i oceny. 
Dodatkowo słuchacze uczą się pracy zespołowej, wymieniają się 

doświadczeniami oraz nawiązują kontakty, które później procentują w dalszej 
karierze zawodowej. 

 

 

COACHING W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE 

CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY 

WPISOWE:  100 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA JEDNORAZOWA 3500 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA W 2 RATACH 2 x 1850 zł = 3700 zł 

CZESNE - OPŁATA W 8 RATACH 8 x 480 zł   = 3840 zł 
 

Studia podyplomowe mają na celu zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi 
technologiami webowymi. Studia podyplomowe mają na celu zdobycie 

praktycznych umiejętności programowania nowoczesnych aplikacji webowych - 
po stronie przeglądarki (tj. frontend). Charakter praktyczny studiów, oparty jest 

o programowanie aplikacji webowych - mini projektów IT. Projekty tworzone 
zostaną z wykorzystaniem używanych w praktyce IT -  bibliotek i frameworków 
np. Angular w aktualnej wersji (twórca biblioteki: Google). Na studiach można 

nauczyć się programować w języku Javascript (JS) i Typescript (TS). 
Studia prowadzą sami praktycy. 

Studia podyplomowe skierowane są dla osób, które chcą rozpocząć karierę  
w branży IT w zakresie programowania frontendu.  Zalecana jest znajomość 

podstaw programowania w jakimkolwiek języku programowania. 
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ON-LINE Z WYKORZYSTANIEM 
APLIKACJI TEAMS 

HYBRYDOWO – CZĘŚĆ ZAJĘĆ NA 
MIEJSCU, CZĘŚĆ ZAJĘĆ ON-LINE 
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NA MIEJSCU – WSZYSTKIE ZAJĘCIA  
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ON-LINE Z WYKORZYSTANIEM 
APLIKACJI TEAMS 

HYBRYDOWO – CZĘŚĆ ZAJĘĆ NA 
MIEJSCU, CZĘŚĆ ZAJĘĆ ON-LINE 
TEAMS 

NA MIEJSCU – WSZYSTKIE ZAJĘCIA  
W SALACH 

 

 

 

BHP – BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY 

WPISOWE:  100 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA JEDNORAZOWA 4500 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA W 2 RATACH 2 x 2350 zł = 4700 zł 

CZESNE - OPŁATA W 8 RATACH 8 x 600 zł   = 4800 zł 
 
Studia podyplomowe – zawodowe organizowane przez SAN . Ten kierunek cieszy 
się dużą popularnością wśród studentów.  Studia  skierowane są  do osób które 
zamierzają podjąć pracę w tym obszarze.  W czasie dwóch semestrów nauki  
studenci uzyskają wiedzę i umiejętności pozwalające rozpocząć pracę w służbie 
bhp lub – po spełnieniu dodatkowych warunków- rozpocząć działalność 
gospodarczą  jako niezależny podmiot doradczy, ponieważ studia spełniają 
wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 
listopada 2004 Dz.U. nr 246. poz.2468 w sprawie służby BHP. 

 

Studia trwają dwa semestry,  w wymiarze 186 godzin (wykłady, ćwiczenia, 
seminaria i projekt końcowy).  Kadrę dydaktyczną stanowią wyłącznie praktycy. 

Osoby zawodowo związane z obszarem który omawiają na zajęciach. 
 

Celem studiów jest przekazanie studentom niezbędnej wiedzy z  zakresu istoty 
bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zdobycie umiejętności organizacji 

zgodnych z wymogami prawa stanowisk pracy. Studia pozwolą na wyposażenie 
uczestników w umiejętności w zakresie praktycznego implementowania zdobytej 

wiedzy w środowisku firm sektora firm budowlanych, produkcyjnych 
 i usługowych. 

 
 

RRACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I PODATKOWA  

CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY 

WPISOWE:  100 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA JEDNORAZOWA 3700 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA W 2 RATACH 2 x 1950 zł = 3900 zł 

CZESNE - OPŁATA W 8 RATACH 8 x 500 zł   = 4000 zł 
 
Celem zasadniczym studiów podyplomowych jest: 
1. Dokształcanie (doskonalenie) zawodowe pracowników służb finansowo- 
księgowych oraz osób pełniących samodzielne funkcje w przedsiębiorstwach, 
sektorze finansów publicznych, w tym w Gminach, Urzędach skarbowych, 
pracowników biur rachunkowych. 
2. Przygotowanie do zawodu księgowego, gł. księgowego 
3. Przygotowanie do rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń 
podatkowych, w aspekcie licznych zmian przepisów prawa bilansowego i 
podatkowego. 
4. Umożliwienie odbycia praktyki zawodowej w Biurze Rachunkowym ( dla osób 
które wyrażą zgodę) i zdobycie wysokich umiejętności praktycznych. 
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ON-LINE Z WYKORZYSTANIEM 
APLIKACJI TEAMS 

HYBRYDOWO – CZĘŚĆ ZAJĘĆ NA 
MIEJSCU, CZĘŚĆ ZAJĘĆ ON-LINE 
TEAMS 

NA MIEJSCU – WSZYSTKIE ZAJĘCIA  
W SALACH 

 

 

ON-LINE Z WYKORZYSTANIEM 
APLIKACJI TEAMS 

HYBRYDOWO – CZĘŚĆ ZAJĘĆ NA 
MIEJSCU, CZĘŚĆ ZAJĘĆ ON-LINE 
TEAMS 

NA MIEJSCU – WSZYSTKIE ZAJĘCIA  
W SALACH 

 

 

 

 

 

 

BANKOWOŚĆ USŁUGOWA 

CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY 

WPISOWE:  100 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA JEDNORAZOWA 3600 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA W 2 RATACH 2 x 1900 zł = 3800 zł 

CZESNE - OPŁATA W 8 RATACH 8 x 500 zł   = 4000 zł 
 
Studia podyplomowe z zakresu bankowości usługowej, pomogą w zrozumieniu 
mechanizmów, funkcjonujących w systemie bankowym, znaczeniu i funkcji 
pełnionych przez banki komercyjne w gospodarce oraz przybliżą produkty, 
oferowane przez banki, zarówno w postaci tradycyjnej jak i elektronicznej, której 
zasady funkcjonowania zostaną w sposób precyzyjny zaprezentowane. 

Rola bankowości we współczesnym życiu społecznym i gospodarczym stale 
wzrasta. Szczególnie jest to widoczne w odniesieniu do bankowości 

elektronicznej, w ramach, której, oferowane są coraz to nowsze produkty,  
a znaczenie corporate i home banking zyskuje na znaczeniu zarówno w 
funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, jak i w codziennym życiu 

gospodarstw domowych. 
 
 

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA 

CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY 

WPISOWE:  100 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA JEDNORAZOWA 3800 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA W 2 RATACH 2 x 2000 zł = 4000 zł 

CZESNE - OPŁATA W 8 RATACH 8 x 525 zł   = 4200 zł 
Wiedza zdobywana na kierunku Rachunkowość i Finanse w Jednostkach Sektora 
Publicznego ma charakter wysoce aplikacyjny, obejmuje przede wszystkim dobre 
praktyki i paradygmaty badawcze opisujące i wyjaśniające przedmiot badań 
dyscypliny nauki o finansach i o zarządzaniu, a więc powstawanie, 
funkcjonowanie, przekształcanie, rozwój oraz współdziałanie organizacji 
gospodarczych, głównie przedsiębiorstw, lecz również organizacji należących do 
sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej, instytucji 
naukowych, oświatowo-wychowawczych, służby zdrowia, instytucji kulturalnych 
i innych). Dodatkowym elementem wzmacniającym aplikacyjny charakter 
studiów jest możliwość osiągania niektórych efektów kształcenia bezpośrednio 
w środowisku pracy, w ramach wykonywanej pracy. 
 
Celem programu jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności kompleksowej 
obsługi ksiąg rachunkowych oraz zarządzania finansami w jednostkach 
publicznych. 
Studia są skierowane do osób chcących fachowo wykonywać zadania 
pracowników działów finansowo – księgowych, skarbników, księgowych 
jednostek samorządu terytorialnego, szkół i innych jednostek publicznych. 

mailto:podyplomowe@san.edu.pl


                                                         
                         426646699 podyplomowe@san.edu.pl 

 

11 
 

 

 

ON-LINE Z WYKORZYSTANIEM 
APLIKACJI TEAMS 

HYBRYDOWO – CZĘŚĆ ZAJĘĆ NA 
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ON-LINE Z WYKORZYSTANIEM 
APLIKACJI TEAMS 

HYBRYDOWO – CZĘŚĆ ZAJĘĆ NA 
MIEJSCU, CZĘŚĆ ZAJĘĆ ON-LINE 
TEAMS 

NA MIEJSCU – WSZYSTKIE ZAJĘCIA  
W SALACH 

 

 

 

 

 

 

KADRY I PŁACE 

CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY 

WPISOWE:  100 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA JEDNORAZOWA 3000 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA W 2 RATACH 2 x 1600 zł = 3200 zł 

CZESNE - OPŁATA W 8 RATACH 8 x 425 zł   = 3400 zł 
Studia umożliwiają nabycie wiedzy w zakresie mechanizmów zarządzania z 
użyciem narzędzi finansowych i księgowych. 
Ścieżka gradacyjna- opis modułów: 
• Dokumentacja i ewidencja operacji gospodarczych jako język finansowy firmy 
• Obliczanie rat i spłat kredytów 
• Analiza sprawozdania finansowego 
• Budżetowanie w przedsiębiorstwie 
• Opłacalność przedsięwzięć inwestycyjnych 
• Funkcjonowanie banków i rynku finansowego 
Celem studiów jest przekazanie w sposób przystępny i kompleksowy 
podstawowych mechanizmów zarządzania z użyciem narzędzi finansowych  
i księgowych  dla kierowników działów niefinansowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I DANYCH OSOBOWYCH 

CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY 

WPISOWE:  100 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA JEDNORAZOWA 3600 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA W 2 RATACH 2 x 1900 zł = 3800 zł 

CZESNE - OPŁATA W 8 RATACH 8 x 500 zł   = 4000 zł 
Proces dydaktyczny ukierunkowany jest na przygotowanie absolwentów do 
organizowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji 
niejawnych, przetwarzania dokumentów niejawnych oraz zabezpieczania 
systemów teleinformatycznych zgodnie z wymogami organizacyjnymi 
obowiązującymi 
w administracji publicznej, siłach zbrojnych, jednostkach organizacyjnych straży, 
służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwa lub w przedsiębiorstwach 
posiadających certyfikaty bezpieczeństwa przemysłowego. Słuchacze zdobędą 
wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ochrony informacji niejawnych i 
biznesowych. Staną się specjalistami potrafiącymi tworzyć, organizować system 
ochrony informacji niejawnych i danych osobowych w jednostce organizacyjnej, 
identyfikować krytyczne obszary działalności jednostki organizacyjnej, w której - 
informacja powinna być szczególnie chroniona. Zdobyta wiedza pozwoli im na 
zaprojektowanie i stworzenie systemu bezpieczeństwa, który zminimalizuje 
ryzyko utraty, zniszczenia lub niekontrolowanego ujawnienia informacji prawnie 
chronionych, a także na efektywne zarządzaniem bezpieczeństwem informacji  
w organizacji. 
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ON-LINE Z WYKORZYSTANIEM 
APLIKACJI TEAMS 

HYBRYDOWO – CZĘŚĆ ZAJĘĆ NA 
MIEJSCU, CZĘŚĆ ZAJĘĆ ON-LINE 
TEAMS 

NA MIEJSCU – WSZYSTKIE ZAJĘCIA  
W SALACH 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI I PROJEKTAMI DEWELOPERSKIMI 

CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY 

WPISOWE:  100 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA JEDNORAZOWA 3000 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA W 2 RATACH 2 x 1600 zł = 3200 zł 

CZESNE - OPŁATA W 8 RATACH 8 x 425 zł   = 3400 zł 
 

Celem studiów jest przekazanie studentom wiedzy o charakterze prawnym, 
ekonomicznym, finansowym, technicznym, działalności deweloperskiej  

 i zarządzania nieruchomościami niezbędnej w samodzielnym wykonywaniu 
zawodu zarządcy nieruchomości oraz dla pracowników przedsiębiorstw 

realizujących projekty deweloperskie. 
Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni licencjackich, 

magisterskich, chcących poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z 
szeroko pojętą problematyką aspektów prawnych, ekonomicznych, 

technicznych, działalności deweloperskiej i zarządzania nieruchomościami  oraz 
wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką. 

Ponadto studia skierowane są do pracowników przedsiębiorstw realizujących  
projekty deweloperskie i zarządców nieruchomości. 

 
 

RODO, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH- AUDYT WEWNĘTRZNY 

CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY 

WPISOWE:  100 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA JEDNORAZOWA 3500 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA W 2 RATACH 2 x 1850 zł = 3700 zł 

CZESNE - OPŁATA W 8 RATACH 8 x 480 zł   = 3840 zł 
Celem studiów podyplomowych RODO, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH- 

AUDYT WEWNĘTRZNY jest przygotowanie do pełnienia kluczowej roli w nowym 
systemie ochrony danych osobowych – RODO, a także wyposażenie słuchaczy w 
wiedzę i umiejętności pozwalające na monitorowanie przestrzegania przepisów 
RODO oraz innych przepisów aktów Unii Europejskiej i państw członkowskich o 

ochronie danych. Realizowany program i warsztaty obejmują najważniejsze 
zagadnienia z zakresu nauk prawnych i pozaprawnych. 

 
Słuchacze zdobędą wiedzę na temat szczegółów procesów przetwarzania 

danych, systemów informatycznych oraz zabezpieczeń stosowanych u 
administratora w celu oceny spełnienia wymogów a także umiejętności 

pozwalające na szacowanie ryzyka w jednostce organizacyjnej oraz systemów 
informatycznych, środków technicznych w celu ich właściwego dobierania i 

wdrażania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami 
przetwarzania danych. 

Program zapewnia poznanie aspektów dotyczących audytu, kontroli zarządczej, 
szacowania ryzyka, zamówień publicznych, zasady konkurencyjności oraz prawa 

gospodarczego – w zakresie wymaganym przez RODO,  zdobycie wiedzy o 
prawnych regulacjach ochrony danych w działalności organizacji oraz 

metodologii pracy audytora, a w szczególności:  opracowywania klasyfikacji 
przepisów prawa, oceny efektywności materiału audytowego, przygotowywanie 

wniosków, oceny procesów oraz raportu audytowego. 

mailto:podyplomowe@san.edu.pl
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ON-LINE Z WYKORZYSTANIEM 
APLIKACJI TEAMS 

HYBRYDOWO – CZĘŚĆ ZAJĘĆ NA 
MIEJSCU, CZĘŚĆ ZAJĘĆ ON-LINE 
TEAMS 

NA MIEJSCU – WSZYSTKIE ZAJĘCIA  
W SALACH 

 

 

 

ON-LINE Z WYKORZYSTANIEM 
APLIKACJI TEAMS 

HYBRYDOWO – CZĘŚĆ ZAJĘĆ NA 
MIEJSCU, CZĘŚĆ ZAJĘĆ ON-LINE 
TEAMS 

NA MIEJSCU – WSZYSTKIE ZAJĘCIA  
W SALACH 

 

 

 

 

 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY 

WPISOWE:  100 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA JEDNORAZOWA 3000 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA W 2 RATACH 2 x 1600 zł = 3200 zł 

CZESNE - OPŁATA W 8 RATACH 8 x 425 zł   = 3400 zł 
 

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z problematyką zasad 
i trybów udzielania zamówień publicznych, w szerokim kontekście prawnym,  

w tym swobody działalności gospodarczej, etyki, czytelności dokumentów 
występujących w procedurze zamówień w szerokim kontekście prawnym, 

ekonomicznym a także socjologicznym. 
 

W ramach studiów zaprezentowana zostanie siatka przepisów ustawy poparta 
praktyką przedstawioną przez pracowników podmiotów uczestniczących i 

kontrolujących prawidłowość procedur zamówień publicznych, czyli praktyków 
pracujących w podmiotach zamawiających i wykonujących zamówienia publiczne 

oraz sędziów sądów cywilnych i administracyjnych. 
Celem zasadniczym i nadrzędnym jest podniesienie profesjonalizmu kadry w 

zakresie prawa zamówień publicznych oraz promowanie dobrych praktyk w tej 
dziedzinie. 

 
 

PRAWO PRACY, KADR I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY 

WPISOWE:  100 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA JEDNORAZOWA 3600 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA W 2 RATACH 2 x 1900 zł = 3800 zł 

CZESNE - OPŁATA W 8 RATACH 8 x 500 zł   = 4000 zł 
Ofertę studiów kierujemy przede wszystkim do pracowników działów kadr, osób 

zarządzających zasobami pracy, działaczy związkowych oraz pracodawców i 
innych osób, które w swojej pracy zawodowej stosują prawo pracy, czy też 

zajmują się ubezpieczeniami społecznymi i pragną wzbogacić swoją 
dotychczasową wiedzę. 

Ukończenie studiów pomoże absolwentom na zmianę kwalifikacji zawodowej lub 
znalezienie satysfakcjonującej pracy osobom, które dopiero zamierzają zająć się 

sprawami kadrowymi  i  tematyką ubezpieczeń społecznych. Dla osób 
pracujących w działach personalnych studia będą okazją do wymiany 

doświadczeń oraz zdobycie świeżego spojrzenia na dokonujące się zmiany w 
przepisach prawnych dotyczycących prawa pracy. 

Celem studiów podyplomowych jest nabycie, pogłębianie i aktualizacja wiedzy  
z zakresu Prawa pracy, zagadnień dotyczących ubezpieczeń społecznych i 

podatkowych. 

mailto:podyplomowe@san.edu.pl
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ON-LINE Z WYKORZYSTANIEM 
APLIKACJI TEAMS 

HYBRYDOWO – CZĘŚĆ ZAJĘĆ NA 
MIEJSCU, CZĘŚĆ ZAJĘĆ ON-LINE 
TEAMS 

NA MIEJSCU – WSZYSTKIE ZAJĘCIA  
W SALACH 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA 

CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY 

WPISOWE:  100 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA JEDNORAZOWA 3600 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA W 2 RATACH 2 x 1900 zł = 3800 zł 

CZESNE - OPŁATA W 8 RATACH 8 x 500 zł   = 4000 zł 
 

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji i jakości kadr administracji 
publicznej. Zapoznanie słuchaczy z problematyką administracji rządowej i 

samorządowej, aktualnymi zasadami funkcjonowania administracji publicznej 
zwiększy ich rolę i przygotowanie zawodowe. Pozwoli na rozwiązanie kwestii 

kontrowersyjnych oraz mających znaczenie praktyczne. 
 

Adresatami studiów są absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych,  
a w szczególności pracujący lub pragnący podjąć pracę w administracji rządowej 

lub samorządowej. 
 

Absolwenci zgłębią zagadnienia prawa z zakresu administracji rządowej 
 i samorządowej, co  pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie w sferze 
publicznej, podejmowanie strategicznych decyzji oraz wdrażanie zasady 

funkcjonowania administracji publicznej w życie samorządów i organizacji 
publicznych. 

 

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE – ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ  

CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY 

WPISOWE:  100 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA JEDNORAZOWA 3600 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA W 2 RATACH 2 x 1900 zł = 3800 zł 

CZESNE - OPŁATA W 8 RATACH 8 x 500 zł   = 4000 zł 
SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE - ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ 

TYLKO SZKOLENIE (NIE STUDIA) NADAJE UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA 
JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji pomocy społecznej jest 
szkoleniem kwalifikacyjnym. 

Na podstawie art 122 ust. 1, 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. z późniejszymi 
zmianami - O pomocy społecznej, Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi 
uzyskała zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej ( DPS.VI.51211.1.1.016.MJ.) 

na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy 
społecznej, co dało jej miejsce na liście jedynie kilkunastu podmiotów na terenie 

Polski uprawnionych do prowadzenia tego typu specjalizacji. 
Zgodnie z art. 122 ustawy o pomocy społecznej - osoby kierujące jednostkami 

organizacyjnymi pomocy społecznej są zobowiązane posiadać specjalizację  
z zakresu Organizacji pomocy społecznej. 

Treści kształcenia zgodne są z wykazem zagadnień zawartych w minimum 
programowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 26 września 2012 roku w sprawie specjalizacji z zakresu Organizacji 
pomocy społecznej (Dz.U. z dnia 28 września 2012 r., poz. 1081). 

Do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej należą: 
-Domy pomocy społecznej; 
-Ośrodki wsparcia; 
-Regionalne ośrodki polityki społecznej; 
-Powiatowe centra pomocy rodzinie; 
-Ośrodki pomocy społecznej; 
-Placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego; 
-Ośrodki interwencji kryzysowej. 

 

 
NA MIEJSCU – WSZYSTKIE ZAJĘCIA  
W SALACH – W ŁODZI  
-SIENKIEWICZA 9  
LUB KILIŃSKIEGO 98 
 

 
ON-LINE Z WYKORZYSTANIEM 
APLIKACJI TEAMS – TYLKO, JEŚLI 
BĘDZIE TO ZWIĄZANE Z 
BEZPIECZEŃSTWEM DOT. SYTUACJI 
COVID-19 
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ON-LINE Z WYKORZYSTANIEM 
APLIKACJI TEAMS 

HYBRYDOWO – CZĘŚĆ ZAJĘĆ NA 
MIEJSCU, CZĘŚĆ ZAJĘĆ ON-LINE 
TEAMS 

NA MIEJSCU – WSZYSTKIE ZAJĘCIA  
W SALACH 

 

 

ON-LINE Z WYKORZYSTANIEM 
APLIKACJI TEAMS 

HYBRYDOWO – CZĘŚĆ ZAJĘĆ NA 
MIEJSCU, CZĘŚĆ ZAJĘĆ ON-LINE 
TEAMS 

NA MIEJSCU – WSZYSTKIE ZAJĘCIA  
W SALACH 

 

 

 

 

 

ZSC- ZARZĄDZANIE SMART CITY 

CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY 

WPISOWE:  100 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA JEDNORAZOWA 4000 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA W 2 RATACH 2 x 2100 zł = 4200 zł 

CZESNE - OPŁATA W 8 RATACH 8 x 550 zł   = 4400 zł 
 

Smart city, to koncepcja funkcjonowania miasta, tłumaczona jako “inteligentne 
miasto”, “miasto przyszłości” czy też “miasto sprytne”. Jest to pewnego rodzaju 
ekosystemem, w którym to rozwiązania technologiczne pomagają w dialogu z 

mieszkańcami, optymalizują infrastrukturę miejską i budują wysoką jakość życia 
obywateli. 

Smart city to taki sposób zarządzania miastem, który zapewnia korzystne 
warunki do inwestowania, powszechny dostęp do informacji, sprawną 

komunikację, bezpieczeństwo mieszkańców, dbałość o stan środowiska oraz 
aktywny udział mieszkańców w ulepszaniu miasta. 

 
Oferta studiów skierowana jest do pracowników administracji publicznej, kadry 

menedżerskiej oraz osób zainteresowanych pracą w sektorze publicznym. Oferta 
studiów z uwagi na kompleksowe podejście do zagadnienia może być również 

interesująca  dla osób działających w sektorze pozarządowym, a także 
pracowników instytucji zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem 

wewnętrznym oraz działalnością badawczo-rozwojową. Ponadto, studia te 
zostały także zaprojektowane i dostosowane do podmiotów zajmujących się 

marketingiem, promocją miast oraz konsultingiem i doradztwem. 
 

ZARZĄDZANIE PROCESAMI SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI  

CZAS TRWANIA: 2 SEMESTRY 

WPISOWE:  100 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA JEDNORAZOWA 3500 ZŁ 

CZESNE - OPŁATA W 2 RATACH 2 x 1850 zł = 3700 zł 

CZESNE - OPŁATA W 8 RATACH 8 x 500 zł   = 4000 zł 
Studia podyplomowe „Zarządzanie procesami sprawiedliwej transformacji” 
dedykowane są przedstawicielom samorządów, organizacji społecznych i 
biznesowych, działających w gminach objętych procesem Sprawiedliwej 
Transformacji. Zakres merytoryczny programu studiów obejmuje zagadnienia tj. 
warunki procesu sprawiedliwej transformacji, projektowanie polityki rozwoju w 
nowym okresie programowania UE, realizacja innowacyjnych projektów. 
 

Program koncentruje się na aktualnych tematach, z którymi na co dzień mierzą 
się lokalni interesariusze. Istotą studiów jest podnoszenie świadomości 
dotyczącej znaczenia wzajemnej współpracy i rozwoju kompetencji wśród 
pracowników, jest w tym poszerzenie współpracy z instytucjami wspierającymi 
(m.in. instytucje otoczenia biznesu, instytucje finansujące, wyższe szczeble 
administracji publicznej), co przełoży się na wykreowanie liderów, którzy taką 
współpracę będą inicjowali, a następnie podtrzymywali i kontynuowali. 
Cel główny: Zbudowanie wiedzy niezbędnej w procesie Sprawiedliwej 
Transformacji i uruchomienie aktywnej platformy współpracy, której efektem 
będą gminne i międzygminne projekty transformacyjne, wyznaczające nowe 
kierunki rozwoju. 
Studia podyplomowe „Zarządzanie procesami sprawiedliwej transformacji” 
dedykowane są przedstawicielom samorządów, organizacji społecznych i 
biznesowych, działających w gminach objętych procesem Sprawiedliwej 
Transformacji. Zakres merytoryczny programu studiów obejmuje zagadnienia tj. 
warunki procesu sprawiedliwej transformacji, projektowanie polityki rozwoju w 
nowym okresie programowania UE, realizacja innowacyjnych projektów. 
 

SZKOLENIE ON-LINE DESIGN-THINKING 
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CZAS TRWANIA: 8 GODZIN 

PROWADZĄCY: ANETA DARGIEL-LEDWOŻYW 

OPŁATA REGULARNA 900 zł 

OPŁATA DLA SŁUCHACZY/STUDENTÓW 
/ABSOLWENTÓW SAN 

390 zł 

OPŁATA DLA OSÓB ZAPISUJĄCYCH SIĘ 
NA STUDIA PODYPLOMOWE LUB INNE 
SZKOLENIE 

300 zł 

Szkolenie odpowiada na pytania: czym jest metoda Desigh Thinking, jakie są 
poszczególne etapy metody, jak odkryć w sobie pokłady kreatywności, jak 

pobudzać kreatywność, jak tworzyć innowacyjne rozwiązania. 
 

Warsztat metodyką design thinking, dzięki któremu uczestnicy poznają 
kreatywny sposób tworzenia rozwiązań dla wyzwań. Dowiedzą się, jak wychodzić 

poza schemat i szukać innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów. 
Uczestnicy pobudzą swój potencjał i kreatywność. 

 

Warsztat dla osób, które: 
• Chcą poznać skuteczne narzędzie pomagające kreować rozwiązania 
• Chcą wyzwolić kreatywność w sobie lub w swoim zespole, by wykorzystać ją 
dla rozwoju biznesu, produktów, usług 
• Chcą dowiedzieć się, jak sprawdzać sprawdzić, czy ich pomysły mają szansę 
przyjąć się w organizacji, na rynku, w zespole 
• Szukają nowych możliwości rozwoju dla swoich pomysłów 
• Prowadzą firmy, planują rozwijać biznesy, zarządzają zespołami i na co dzień 
muszą stawiać czoło wyzwaniom 
• Chcą uruchomić tzw. „świeże spojrzenie” na istniejące wyzwania 
• Chcą nauczyć się pobudzać pracę zespołów metodą kreatywną 

 

SZKOLENIE ON-LINE WORK LIFE BALANCE 

CZAS TRWANIA: 6 GODZIN 

PROWADZĄCY: Filip Stratyński 

OPŁATA REGULARNA 690 zł 

OPŁATA DLA SŁUCHACZY/STUDENTÓW 
/ABSOLWENTÓW SAN 

250 ZŁ 

OPŁATA DLA OSÓB ZAPISUJĄCYCH SIĘ 
NA STUDIA PODYPLOMOWE LUB INNE 
SZKOLENIE 

200 zł 

W świecie wielu bodźców, generowania niesamowitej ilości informacji oraz 
permanentnego realizowania celów stan WORK-LIFE BALANCE nabiera coraz 

większego znaczenia. Termin znany od lat 70 ub. wieku dopiero dzisiaj tak 
naprawdę ma swój rozkwit. 

WLB to stan równowagi między różnymi sferami życia (pracą, 
rodziną/partnerstwem, zdrowiem, przyjaźnią, rozrywką, duchowością), którego 

efektem są zdrowe relacje w pracy i domu, zdrowie psychiczne, fizyczne oraz 
równowaga emocjonalna człowieka. WLB to nic innego jak równowaga między 

różnymi sferami życia i takie nimi zarządzanie, aby czerpać z każdego obszaru jak 
najwięcej korzyści. Kluczem jest sposób osiągania tego stanu i sposób jego 

utrzymania w ciągle zmieniającym się świecie. Do tego służą konkretne 
narzędzia, które umiejętnie wykorzystane pozwalają skutecznie realizować 

stawiane sobie cele w każdym z tych obszarów bez względu czy jest nim awans w 
pracy, czy szczęśliwy związek. Poznasz te narzędzia na przygotowanym specjalnie 

dla słuchaczy Uczelni warsztacie WLB. 
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SZKOLENIE ON-LINE EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA 

CZAS TRWANIA: 6 GODZIN 

PROWADZĄCY: SEBASTIAN FAGASIŃSKI 

OPŁATA REGULARNA 690 zł 

OPŁATA DLA SŁUCHACZY/STUDENTÓW 
/ABSOLWENTÓW SAN 

250 zł 

OPŁATA DLA OSÓB ZAPISUJĄCYCH SIĘ 
NA STUDIA PODYPLOMOWE LUB INNE 
SZKOLENIE 

200 zł 

Żyjemy w czasach kiedy słowo multitasking weszło na stałe do słownika pojęć 
związanych z pracą, realizacją projektów a także, a może przede wszystkim,  

z oczekiwaniami pracodawców w stosunku do pracowników. Pracujemy szybko, 
wciąż przybywa nam obowiązków, a większość bieżących zadań jest „ASAP”. 

 

Natłok projektów, zadań i wciąż goniące „deadliny” powodują, że praca zaczyna 
być coraz bardziej stresująca, pojawiają się problemy z koncentracją i snem,  
a w pracy zaczynamy spędzać coraz więcej czasu, żeby nadgonić opóźnienia, 

uzupełnić braki, odpowiedzieć na maile etc. 
 

Czy można coś z tym zrobić? Z pewnością tak! Przygotowaliśmy dla Was 
praktyczne szkolenie z zakresu efektywności osobistej, którego celem jest 

zdobycie wiedzy i umiejętności pomocnych w skutecznym planowaniu działań, 
wyznaczaniu celów i określaniu priorytetów. Dzięki temu poprawicie swoją 

dzienną efektywność, opanujecie natłok zadań i zredukujecie uczucie stresu. 
Wiedzę, którą uzyskacie podczas szkolenia można z powodzeniem wykorzystać 

nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym. 
 

 

SZKOLENIE ON-LINE LINKEDIN- BUDOWANIE MARKI OSOBISTEJ 

CZAS TRWANIA: 3 GODZIN 

PROWADZĄCY: JĘDRZEJ SZYNKOWSKI 

OPŁATA REGULARNA 690 zł 

OPŁATA DLA SŁUCHACZY/STUDENTÓW 
/ABSOLWENTÓW SAN 

250 ZŁ 

OPŁATA DLA OSÓB ZAPISUJĄCYCH SIĘ 
NA STUDIA PODYPLOMOWE LUB INNE 
SZKOLENIE 

250 zł 

 
„Nie ma Cię w sieci – nie istniejesz!” – nawet jeśli w tym haśle jest sporo 

przesady, jedno jest pewne: rekruterzy przyznają się do szukania informacji  
o kandydatach w Internecie. Jednym z podstawowych narzędzi, po które sięgają 

jest LinkedIn – największy portal społecznościowy do zarządzania karierą. 
Rekrutacja to tylko wycinek jego możliwości – równie dobrze możesz 

wykorzystać go do nawiązywania relacji biznesowych, sprzedaży czy tworzenia 
własnych treści. Warsztaty stanowią wprowadzenie do platformy i pokazują, jak 

wykorzystać LinkedIn do budowania marki osobistej w sieci. 
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SZKOLENIE ON-LINE BUDOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ W OPARCIU  
O MOCNE STRONY I NATURALNE PREDYSPOZYCJE 

CZAS TRWANIA: 6 GODZIN 

PROWADZĄCY: BOGUMIŁA PACZEŚ 

OPŁATA REGULARNA 390 zł 

OPŁATA DLA SŁUCHACZY/STUDENTÓW 
/ABSOLWENTÓW SAN 

180 zł 

OPŁATA DLA OSÓB ZAPISUJĄCYCH SIĘ 
NA STUDIA PODYPLOMOWE LUB INNE 
SZKOLENIE 

200 zł 

 
Odkrycie swojego osobistego potencjału jest jednym z najważniejszych kroków 

na drodze budowania ścieżki rozwoju kariery zawodowej. Umiejętność 
rozpoznania i wykorzystania swoich mocnych stron i naturalnych predyspozycji 
jest jedną z najbardziej efektywnych dróg do osiągnięcia zawodowego sukcesu. 

Dzięki udziałowi w szkoleniu nauczysz się jak świadomie kierować rozwojem 
zawodowej kariery w oparciu o swoje mocne strony, talenty i naturalne 

predyspozycje. Zapoznasz się również z konkretnymi technikami i narzędziami, 
które wspomogą cię w realizacji celów zawodowych oraz nauczysz się jak 

wykorzystywać swój potencjał na rynku pracy. 
 
 

SZKOLENIE ON-LINE TWÓRCZE MYŚLENIE I ROZWIĄZYWANIE 
PROBLEMÓW 

CZAS TRWANIA: 6 GODZIN 

PROWADZĄCY: JĘDRZEJ SZYNKOWSKI 

OPŁATA REGULARNA 550 zł 

OPŁATA DLA SŁUCHACZY/STUDENTÓW 
/ABSOLWENTÓW SAN 

250 ZŁ 

OPŁATA DLA OSÓB ZAPISUJĄCYCH SIĘ 
NA STUDIA PODYPLOMOWE LUB INNE 
SZKOLENIE 

250 zł 

 
Aż sześć z dziesięciu kluczowych kompetencji przyszłości, wymienionych przez 

World Economic Forum jest powiązanych z rozwiązywaniem problemów i 
kreatywnością. Pracodawcy szukają twórczych pracowników, będących w stanie 

generować pomysły 
i rozwiązywać pojawiające się problemy. 

Mamy dobrą informację – kreatywność można ćwiczyć, a my pokażemy Ci, jak to 
zrobić! 

Podczas warsztatów rozprawimy się z mitami i półprawdami, dotyczącymi 
kreatywności, sprawdzimy jak zastąpić klasyczną burzę mózgów, a także 
wykorzystamy w praktyce wybrane techniki twórczego rozwiązywania 

problemów. 
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SZKOLENIE ON-LINE REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW 

CZAS TRWANIA: 9 GODZIN 

PROWADZĄCY: SEBASTIAN FAGASIŃSKI 

OPŁATA REGULARNA 1500 zł 

OPŁATA DLA SŁUCHACZY/STUDENTÓW 
/ABSOLWENTÓW SAN 

490 zł 

OPŁATA DLA OSÓB ZAPISUJĄCYCH SIĘ 
NA STUDIA PODYPLOMOWE LUB INNE 
SZKOLENIE 

350 zł 

 
Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy rosnącą rolę działów HR w procesie 
budowania strategii, rozwoju oraz bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstw. 

 
Wiąże się to z coraz poważniejszymi wyzwaniami, jakie obecny rynek pracy 
stawia przedsiębiorcom – niski wskaźnik bezrobocia oraz wysoki popyt na 

pracowników powodują, że pozyskanie kandydatów do pracy staje się coraz 
większym wyzwaniem. 

 

Dlatego też wiele firm szuka specjalistów z wiedzą i umiejętnościami w obszarze 
rekrutacji i selekcji pracowników na stanowisko rekrutera. 

 

Pod koniec 2021 roku średniomiesięczna liczba ofert pracy dla rekruterów na 
portalu pracuj.pl wyniosła 1600 osób, z czego ponad 600 ofert było ofertami 

pracy 100% zdalnej a ponad 300 pracy hybrydowej. 
 

Popyt na specjalistów w obszarze rekrutacji wciąż rośnie, co stwarza wiele 
możliwości znalezienia ciekawej i dobrze płatnej pracy. 

 

SZKOLENIE ON-LINE AUTOMOTYWACJA                                                                    

CZAS TRWANIA: 6 GODZIN 

PROWADZĄCY: FILIP STRATYŃSKI 

OPŁATA REGULARNA 690 zł 

OPŁATA DLA SŁUCHACZY/STUDENTÓW 
/ABSOLWENTÓW SAN 

250 ZŁ 

OPŁATA DLA OSÓB ZAPISUJĄCYCH SIĘ 
NA STUDIA PODYPLOMOWE LUB INNE 
SZKOLENIE 

250 zł 

 
Warsztaty z automotywacji powstały jako odpowiedź kluczowe wyzwania 

bieżącej rzeczywistości – natłok zadań, brak czasu, wielość bodźców i 
dystraktorów, które utrudniają nam osiąganie planowanych celów i realizację 

zaplanowanych zadań. 
 

Celem efektywnej automotywacji jest umiejętność nakłonienia samego siebie do 
podejmowania konkretnych działań i zmianę podejścia z „muszę” na „chcę”. 

Motywacja to suma procesów zachodzących w naszym umyśle, dlatego 
potrzebna jest wewnętrzna chęć i wola do działania, ponieważ czynniki 

zewnętrzne zazwyczaj nie motywują, bądź też robią to, ale jedynie na krótką 
chwilę. 

 

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia budowania 
efektywności osobistej i zawodowej, zwiększające wiarę w siebie, pomocne w 

radzeniu sobie z prokrastynacją oraz zwiększające samoświadomość w obszarze 
mechanizmów własnego działania. 
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SZKOLENIE ON-LINE CANVA W BUDOWANIU POZYCJI W SOCIAL 
MEDIACH, TWORZENIU DOKUMENTÓW I PREZENTACJI 

CZAS TRWANIA: 6 GODZIN 

PROWADZĄCY: BOGUMIŁA PACZEŚ 

OPŁATA REGULARNA 550 zł 

OPŁATA DLA SŁUCHACZY/STUDENTÓW 
/ABSOLWENTÓW SAN 

250 zł 

OPŁATA DLA OSÓB ZAPISUJĄCYCH SIĘ 
NA STUDIA PODYPLOMOWE LUB INNE 
SZKOLENIE 

250 zł 

Canva to darmowe internetowe narzędzie umożliwiające tworzenie projektów 
graficznych, z powodzeniem wykorzystywane w takich dziedzinach jak 

marketing, social media czy biznes. Dzięki posiadanej bazie milionów zdjęć, 
infografik, gotowych szablonów umożliwia każdemu w szybki i intuicyjny sposób 

na stworzenie grafiki dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb. Jego 
zastosowanie jest szerokie i daje wręcz nieograniczone możliwości, a co 

najważniejsze jest darmowe, dzięki swojej intuicyjności nie wymaga 
profesjonalnej wiedzy graficznej. 

 

Dzięki udziałowi w warsztacie poznasz podstawowe i zaawansowane funkcje 
programu Canva oraz dzięki wiedzy eksperckiej dowiesz się jak tworzyć dzięki 

temu narzędziu interaktywne prezentacje multimedialne, które zachwycą Twoich 
odbiorców. Dowiesz się jak ogromną moc ma przekaz wizualny i jak ją 

wykorzystać przy promowaniu swojej zawodowej i osobistej marki. Poznasz 
praktyczne zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych w CANVA, dzięki czemu 
wyróżnisz się na tle innych kandydatów w procesie rekrutacyjnym. Nauczysz się 
jak dzięki użyciu tego programu tworzyć grafiki do postów na potrzeby mediów 

społecznościowych tak aby zwiększyć swoje zasięgi i zakomunikować swoją 
obecność w sieci. 

 

SZKOLENIE ON-LINE AUTOMOTYWACJA                                                                    

CZAS TRWANIA: 9 GODZIN 

PROWADZĄCY: IWONA KOKOSZKA 

OPŁATA REGULARNA 1200 zł 

OPŁATA DLA SŁUCHACZY/STUDENTÓW 
/ABSOLWENTÓW SAN 

650 ZŁ 

OPŁATA DLA OSÓB ZAPISUJĄCYCH SIĘ 
NA STUDIA PODYPLOMOWE LUB INNE 
SZKOLENIE 

600 zł 

6 modułów ( 1 raz w tygodniu po 1,5 godz.) 
 

Praktyczna i angażująca seria warsztatów będąca okazją do odkrycia swojej 
wewnętrznej motywacji. A następnie - na tej podstawie - do pracy nad sobą i 
pracy z innymi w oparciu o indywidualne cechy, preferencje, wartości i warunki 
brzegowe. Rezultat - stworzenie własnego modelu zaangażowanego działania i 
aktywnego funkcjonowania w trudnych czasach. 
Korzyści z udziału w szkoleniu: 
 

-uczestnicy poznają mechanizm motywacji wewnętrznej i jej siłę 
-sprawdzą, co ich osobiście napędza do działania, a co demotywuje 
-dowiedzą się, jak zastąpić narzędzia finansowej motywacji elementami zakresu -
motywacji wewnętrznej - motywacja pozafinansowa 
-jak poprawić efektywność bez nacisku - swoją i innych 
-jak ustalać cele i zadania, by minimalizować stres i wypalenie 
-jak osiągać cele wprowadzając mikrozmiany 
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