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Szeroka oferta studiów podyplomowych proponowanych przez Uniwersytet 
Warszawski jest skrojona na miarę potrzeb współczesnego rynku pracy. Jest ona 
skierowana zarówno do osób chcących doskonalić się zawodowo, jak i do tych, 
którzy planują zmianę profilu zawodowego lub przekwalifikowanie się.

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.
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Studia Podyplomowe Współczesne Migracje Międzynarodowe 196

UW_INFORMATOR_2018_DRUK.indd   6 30/03/18   09:07



Kandydaci na studia podyplomowe na UW  
powinni zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów  

(zwanym dalej IRK), wchodząc na stronę www.irk.oferta.uw.edu.pl

Uwagi:

Jednostki prowadzące studia podyplomowe zastrzegają sobie możliwość  
wprowadzenia zmian w zakresie organizacji studiów m.in. w programie studiów, 

limicie miejsc i terminie rekrutacji.
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Nazwa studiów 
podyplomowych

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

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Biologii

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. 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 Od poniedziałku do piątku 10.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

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

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 6 600 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Celem studiów jest ugruntowanie i poszerzenie wiedzy w zakresie 
szeroko pojętej kontroli mikrobiologicznej w przemyśle, poznanie 
zasad pracy akredytowanych, mikrobiologicznych laboratoriów 
pracujących dla przemysłu, a także standardów jakości i higieny 
w  praktyce zawodowej, zgodnie z tak zwanymi „dobrymi prakty-
kami” charakterystycznymi dla branży spożywczej, kosmetycznej 
i farmaceutycznej. Program studiów jest nowatorski, gdyż treści 
programowe wiążą się mocno z praktyką przemysłową. Wiedza 
teoretyczna uzupełniana jest zajęciami praktycznymi o charak-
terze ćwiczeń i warsztatów, w trakcie których student ma moż-
liwość skonfrontowania teorii z praktycznym doświadczeniem. 
Program studiów (250 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje na-
stępujące przedmioty: Mikroorganizmy w środowisku. Laborato-
rium mikrobiologiczne - organizacja i zasady bezpiecznej pracy. 
Klasyczne i molekularne metody identyfikacji mikroorganizmów. 
Higiena farmaceutyczna oraz systemy zarządzania jakością. Mi-
krobiologiczne metody badań produktów leczniczych. Monitoring 
higieny oraz systemy zarządzania jakością w przemyśle kosme-
tycznym. Mikrobiologiczne metody badania kosmetyków i wody. 
Bezpieczeństwo i  jakość mikrobiologiczna żywności. Mikrobio-
logiczne i molekularne metody badań produktów spożywczych. 
Systemy zarządzania jakością w przemyśle spożywczym (GMP/
GHP). Audyt systemu zarządzania i kompetencji technicznych.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Test sprawdzający nabytą wiedzę na zakończenie każdego 
bloku zajęć (przedmiotu). Praca w zespołach podczas zajęć  
praktycznych.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent potrafi dobrać oraz stosować właściwe metody 
i  narzędzia badawcze w celu przeprowadzenia identyfikacji 
mikroorganizmów, wykazuje umiejętność badania czystości 
mikrobiologicznej produktów leczniczych, spożywczych oraz 
kosmetycznych zgodnie z  obowiązującymi wymaganiami, 
normami i rozporządzeniami, umie samodzielnie zaplanować 
i przeprowadzić walidację metody badawczej, potrafi zaplano-
wać i przeprowadzić wzorcowanie wyposażenia laboratoryjnego,
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posiada umiejętność przygotowania dokumentacji w zakresie 
nadzoru nad wyposażeniem laboratorium mikrobiologicznego, 
potrafi przeprowadzić audyt systemu zarządzania laboratorium 
mikrobiologicznym, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025, po-
trafi tworzyć instrukcje i weryfikować procedury zapewniające 
skuteczne funkcjonowanie zasad higieny w procesie produkcji. 
wykazuje umiejętność przygotowania i weryfikowania proce-
dur i  instrukcji Dobrej Praktyki Produkcyjnej, zapewniających 
prawidłowe funkcjonowanie procesu produkcji w sektorze spo-
żywczym, wykazuje umiejętność tworzenia deklaracji produktu 
i schematu produkcji, krytycznej analizy zagrożeń oraz monito-
rowania punktów kontrolnych w produkcji przemysłowej sekto-
ra spożywczego.

Termin rozpoczęcia 
studiów Styczeń 2019 r.

Limit miejsc 36

Sylwetka kandydata 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyż-
szych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) o profilu bio-
logiczno-chemicznym. Studia kierowane są szczególnie do osób 
związanych zawodowo z proponowaną tematyką, szczególnie 
do pracowników laboratoriów mikrobiologicznych przy zakładach 
produkcyjnych oraz osób odpowiedzialnych za zapewnienie jako-
ści w procesie wytwarzania produktów spożywczych, leczniczych 
oraz kosmetycznych.

Opis rekrutacji 
Rekrutacja odbywa się przez system IRK na stronie  
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl od 3 do 28 września 2018 r.  
Ogłoszenie wyników rekrutacji 15 października 2018 r.

Dodatkowe informacje http://www.psmhs.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Ochrony Środowiska 

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Biologii

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. UW 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

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Od poniedziałku do piątku 9.30-15.30

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty, średnio 3 razy  
w miesiącu 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5 200 PLN
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Opis studiów 
podyplomowych 

PSOŚ dedykowane są osobom zainteresowanym lub związanym 
zawodowo z problematyką ochrony i zarządzania środowiskiem. 
Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do rozwiązywa-
nia aktualnych problemów związanych z ochroną środowiska 
poprzez dostarczenie wiedzy w zakresie szeroko pojętych nauk 
przyrodniczych, monitorowania i ochrony środowiska przed za-
nieczyszczeniami związanymi z rozwojem cywilizacji oraz zdoby-
wanie umiejętności z zakresu edukacji ekologicznej i aplikowania 
o środki na ochronę środowiska.
Program studiów (210 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje nastę-
pujące bloki tematyczne (wykłady, seminaria i zajęcia terenowe): 
Ochrona przyrody i zrównoważony rozwój, Ekologiczne podsta-
wy ochrony środowiska, Systemy zarządzania środowiskiem, 
Zagrożenia pedosfery, System informacji geograficznej (GIS), 
Ekotoksykologia, Mikrobiologia i  samooczyszczanie się wód 
powierzchniowych, Analityka w monitoringu i ochronie środowi-
ska, Technologie oczyszczania ścieków, Gospodarka odpadami, 
Projektowanie w ochronie środowiska - seminarium dyplomowe, 
Technologie przetwarzania odpadów, Zanieczyszczenie żywno-
ści - konsekwencje dla środowiska, Promieniowanie jonizujące 
w środowisku i  nanotechnologie, Bioremediacja środowiska, 
Fitoremediacja, Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami, 
Prawne aspekty ochrony środowiska, Organizmy genetycznie mo-
dyfikowane w środowisku przyrodniczym, Aplikowanie o środki 
na ochronę środowiska, Edukacja ekologiczna społeczeństwa.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

W obowiązku wykładowcy danego przedmiotu jest poinformowa-
nie słuchaczy o formie zaliczenia. Możliwe są różne formy: krótki 
test, sprawozdanie, projekt, prezentacja, wykonanie określonego 
zadania w trakcie trwania zajęć. Wszystkie przedmioty zaliczane 
są na zal. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa i jest jednym 
z warunków ukończenia PSOŚ. 

Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyskuje wiedzę ogólną z zakresu szeroko rozumianej 
ekologii, współczesnych zagrożeń dla środowiska oraz procesów 
i metod stosowanych w jego oczyszczaniu z organicznych i nie-
organicznych zanieczyszczeń. Zapoznaje się m.in. z zagadnie-
niami 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. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 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 zaj-
mujący się tematyką ochrony środowiska, a także pracownicy 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej i Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska.
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Opis rekrutacji

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie nadesłanych nastę-
pujących dokumentów: podania o przyjęcie na studia, zobowiązania 
do ponoszenia kosztów, życiorys (powyższe dokumenty drukuje 
się z systemu IRK na stronie https://www.irk.oferta.uw.edu.pl), po-
twierdzone kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych 
i dowodu osobistego, 1 zdjęcie (format do dowodu osobistego).
Dokumenty powinny wpłynąć do 30 września 2018 r. na adres:
Podyplomowe Studia Ochrony Środowiska 
Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
Dziekanat studencki 
ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa pokój 109b

Dodatkowe informacje http://www.biol.uw.edu.pl, zakładka student, 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 55 26 778, 0 608 497 432

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

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

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 500 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Podstawowym celem studiów jest uzyskanie przez osoby, które 
posiadają uprawnienia pedagogiczne i ukończyły studia magi-
sterskie o charakterze przyrodniczym, uprawnień do nauczania 
chemii w  szkole. Studia te  umożliwiają również uaktualnienie 
i pogłębienie wiedzy z zakresu chemii oraz poszerzenie i uzupeł-
nienie umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem tego 
przedmiotu. Program studiów został opracowany w taki sposób, 
aby w maksymalnym stopniu uwzględnić potrzeby współczesne-
go nauczyciela chemii. Stworzone zostały warunki do zdobycia 
umiejętności, które pozwolą nauczać chemii zgodnie z nowocze-
snymi koncepcjami w kształceniu chemicznym. Studia podyplo-
mowe przygotowują do nauczania chemii na wszystkich etapach 
edukacji szkolnej. 
Ze względu na eksperymentalny charakter chemii nauczyciele 
tego przedmiotu muszą zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne 
do prowadzenia doświadczeń w szkolnym laboratorium. 
Treści realizowane w ramach studium obejmują także zagad-
nienia wykraczające poza szkolne programy nauczania, ale 
przydatne dla nauczycieli przygotowujących uczniów do udziału 
w konkursach chemicznych.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Egzaminy i prace zaliczeniowe

Sylwetka absolwenta Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do naucza-
nia chemii na różnych etapach szkolnej edukacji.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 16

Sylwetka kandydata Kandydat powinien mieć ukończone studia o charakterze przy-
rodniczym oraz przygotowanie pedagogiczne.
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Opis rekrutacji Kandydaci powinni zarejestrować się w systemie IRK na stronie 
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl oraz złożyć komplet dokumentów.

Dodatkowe informacje http://www.chem.uw.edu.pl/studia/studia-podyplomowe

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. 0 693 830 110
e-mail: metrologia@chem.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Środy i piątki 11.00-15.00, soboty i niedziele (w terminie zjazdów) 

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry 

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, 14 zjazdów, w soboty i niedziele

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 000 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi za-
gadnieniami związanymi z wykorzystaniem zasad metrologii 
w pomiarach chemicznych. 
Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom walidacji metod 
pomiarowych, szacowaniu niepewności oraz zapewnieniu spój-
ności pomiarów chemicznych. Dużo czasu poświęca się również 
wymaganiom normy ISO/IEC 17025. 
Podczas studiów uczestnicy poznają podstawy metod staty-
stycznych oraz uczestniczą w zajęciach komputerowych poświę-
conych liczeniu niepewności.
Elementem Studiów Podyplomowych w zakresie Metrologii 
Chemicznej jest szkolenie Polskiego Centrum Akredytacji, PD-
12 „System zarządzania w laboratorium. Zadania kierownika ds. 
jakości i kierownictwa technicznego. Audyt wewnętrzny w labo-
ratorium” oraz ćwiczenia w Głównym Urzędzie Miar.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, testy. Na zakończenie stu-
diów podyplomowych napisanie i obrona pracy dyplomowej.

Sylwetka absolwenta 

Absolwenci Studiów Podyplomowych w zakresie Metrologii Che-
micznej
–  potrafią stosować wymagania międzynarodowej normy ISO/

IEC 17025, 
–  potrafią interpretować wyniki pomiarów chemicznych,
–  znają metody stosowane przy walidacji procedur pomiarowych,
–  znają zagadnienia związane z zapewnieniem spójności po-

miarów chemicznych oraz zasady stosowania materiałów  
odniesienia,
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–  znają podstawowe narzędzia statystyczne służące do oceny 
zbiorów danych, wyznaczania niepewności oraz do oceny wy-
ników porównań międzylaboratoryjnych.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 80

Sylwetka kandydata 

Kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe oraz być 
zawodowo związany z pomiarami chemicznymi i/lub z ich inter-
pretacją.
Szczególnie udział w studiach polecamy pracownikom laborato-
riów chemicznych, służb ochrony środowiska, inspekcji sanitar-
nej, laboratoriów przemysłowych, klinicznych, a także studentom 
studiów doktoranckich w zakresie chemii, farmacji, biologii i po-
krewnych.

Opis rekrutacji Rekrutacja prowadzona jest na podstawie złożonych dokumentów.

Dodatkowe informacje 

Po zakończeniu nauki oraz obronie pracy dyplomowej absolwenci 
otrzymują oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomo-
wych również świadectwa uczestniczenia w zajęciach, przygo-
towanych specjalnie na potrzeby studiów, wystawione przez 
Główny Urząd Miar oraz Polskie Centrum Akredytacji.
http://www.chem.uw.edu.pl/metrologia

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studium Podyplomowe Zastosowania Chemii w Ochronie 
Środowiska. Kurs chromatograficzny

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Chemii

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. dr hab. Tomasz Gierczak

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

al. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
tel. 0 22 55 26 544
e-mail: gierczak@chem.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

mgr Agnieszka Łagoda
tel. 0 22 55 26 313
e-mail: astasiak@chem.uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy weekendowe, 1 raz lub 2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 400 PLN
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Opis studiów 
podyplomowych 

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie chemików 
analityków do  analiz skomplikowanych mieszanin związków 
organicznych technikami kapilarnej chromatografii gazowej 
(GC) oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), 
a  w  szczególności do analiz ww. technikami separacyjnymi 
sprzężonymi ze spektrometrią mas. Głównym obiektem analiz 
są próbki naturalne. 
Na weekend zajęciowy składają się: wykład (2 godziny), ale przede 
wszystkim zajęcia praktyczne w laboratorium (4-5 godzin).
Program (160 godzin, 75 punktów ECTS) obejmuje następujące 
przedmioty: Chromatografia gazowa, Chromatografia cieczowa, 
Spektrometria mas, Pobór i przygotowanie próbek do analizy 
chromatograficznej, Chemometria i Statystyka.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Pisemny egzamin końcowy (kwiecień 2019 r.)

Sylwetka absolwenta 
Chemik analityk o pogłębionych umiejętnościach analizy śladów 
związków organicznych w próbkach naturalnych metodami chro-
matograficznymi.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r. 

Limit miejsc 15

Sylwetka kandydata 

Zapraszamy wszystkich, którzy stosują w  swojej pracy (bądź 
zamierzają stosować) techniki chromatograficzne, szczególnie 
w analizie śladów związków organicznych w skomplikowanych 
matrycach naturalnych. Typowymi kandydatami są pracownicy 
np. przemysłu petrochemicznego, farmaceutycznego, środków 
ochrony roślin, kosmetycznego itp. oraz pracownicy laboratoriów 
kontrolno-pomiarowych.

Opis rekrutacji 
Rekrutacja odbywa się za pomocą systemu IRK na stronie  
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl, zgodnie z harmonogramem re-
krutacji, który jest dostępny na stronie Wydziału Chemii (zakładka 
studia - studia podyplomowe)

Dodatkowe informacje 
http://www.chem.uw.edu.pl/studia/studia-podyplomowe/
studium-podyplomowe-zastosowania-chemii-w-ochronie-
srodowiska
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Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Bednarska 2/4 69, 00-310 Warszawa, pokój 0.38, parter
tel. 0 22 55 20 283
e-mail: r.brzoska@uw.edu.pl

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych

specjalizacja: Biblioteki w systemie nauki (BN) (2 semestry) 
specjalizacja: Biblioteki w systemie oświaty i kultury (BSO)  
(3 semestry)

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, do 6 zjazdów w semestrze, piątek-sobota-niedziela

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

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

Opis studiów 
podyplomowych

Studia obejmują następujące bloki tematyczne: Podstawy biblio-
tekarstwa, Biblioteki w systemie oświaty i kultury, Kompetencje 
informatyczne bibliotekarza i nauczyciela - bibliotekarza, Kontek-
sty współczesnej edukacji, Biblioteki w systemie nauki.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kaspe-
rek, prof. dr hab. Elżbieta Zybert, prof. UKSW dr hab. Katarzyna 
Materska, dr hab. Małgorzata Kisilowska.
Bibliotekarstwo jest zawodem, który zapewnia dostęp do najnow-
szych zdobyczy nauki, umożliwia poszerzenie własnych kwalifi-
kacji, a także przyczynia się do popularyzacji oświaty i kultury. 
Nowoczesnemu bibliotekarzowi niezbędna jest także wiedza na 
temat pozyskiwania środków na swoją działalność, odpowiada-
nia na potrzeby użytkowników i utrzymywania wysokiej jakości 
usług mimo konieczności ograniczania budżetu. Studia oferują 
możliwość podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji. Zajęcia pro-
wadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i  zajęć terenowych 
w wiodących bibliotekach Warszawy. Wykładowcy są nauczy-
cielami akademickimi i doświadczonymi praktykami związanymi 
z zawodem bibliotekarskim.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Zaliczenie na podstawie obecności, pracy kontrolnej, testu.

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 umie-
jętności tworzenia, organizowania, przetwarzania i zarządzania 
różnego rodzaju zbiorami informacji i dokumentów, a także zdol-
ność sprawnego posługiwania się współczesnym warsztatem 
pracy biblioteczno-informacyjnej, szczególnie w zakresie wyko-
rzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych. 
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W przypadku osób przygotowujących się do zawodu nauczycie-
la bibliotekarza i bibliotekarza dziecięcego (specjalizacja BSO) 
absolwent powinien posiadać także umiejętność organizowania 
pracy w bibliotece szkolnej, publicznej dla  dzieci i młodzieży, 
uwzględniającej aktualne tendencje w tym zakresie oraz animo-
wania działań zmierzających do upowszechniania świadomości 
i kultury informacyjnej i czytelniczej użytkowników.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik-listopad 2018 r.

Limit miejsc 120

Sylwetka kandydata 

Osoba posiadająca ukończone studia licencjackie lub magisterskie. 
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 licencjackie lub magisterskie zapewniające przygotowanie 
do nauczania (prowadzenia zajęć) zgodnie z zakresem podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogól-
nego w poszczególnych typach szkół.

Opis rekrutacji 

Rekrutacja odbywa się dwuetapowo: według kolejności zgło-
szeń i analizy dokumentów.
1.  Rejestracja na stronie IRK 

https://www.irk.oferta.uw.edu.pl/pl
Terminy rejestracji: I tura - od 1 czerwca do 30 września 2018 r.
Jeśli limit miejsc nie zostanie uzyskany to uruchomimy II turę 
rejestracji w terminie od 1 października do 21 listopada 2018 r.

2.  Po zarejestrowaniu się należy dostarczyć dokumenty w ter-
minie:
–  do 30 września 2018 r. (w przypadku I tury zapisów),
–  do 21 listopada 2018 r. (w przypadku I i II tury zapisów)
Komplet dokumentów proszę składać osobiście lub wysyłać 
na adres:
Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa 
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii  
ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa, pokój 038

Dodatkowe informacje 
W przypadku rezygnacji po złożeniu dokumentów należy rozwią-
zać umowę na piśmie.
https://www.wdib.uw.edu.pl/studia/studia-podyplomowe/pody-
plomowe-studia-bibliotekoznawstwa

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Laboratorium Reportażu

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Jacek Wasilewski

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa, pokój 0.46
tel. 0 22 55 22 914, 0 505 181 476
e-mail: j.dubel@uw.edu.pl
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Dni i godziny pracy 
sekretariatu Poniedziałki i wtorki 12.00-15.00 czwartki 9.00-12.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy średnio co 2 tygodnie (8 zjazdów w semestrze)

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

4 500 PLN (opłata jednorazowa) 
5 100 PLN (opłata w 2 ratach) 

Opis studiów 
podyplomowych 

Studia te przekazują wiedzę na temat technik i metod tworzenia 
reportażowych form dziennikarskich funkcjonujących w różno-
rodnych mediach. Techniki te dotyczą reportażu prasowego, ra-
diowego i telewizyjnego w zakresie tematu, zbierania materiału, 
konstrukcji dramaturgii i montażu. W zakres tematyczny zajęć 
warsztatowych wpisać należy problemy wyboru bohatera i tech-
niki prowadzenia rozmów oraz sposoby ich rejestracji. 
Szczegółowo omówiona jest problematyka nadawcy (predyspo-
zycje, styl życia reportera, świat wartości), problematyka prze-
kazu jakim jest reportaż dla odbiorcy - dla słuchacza, czytelnika 
tworzących wspólnotę, w której podtrzymaniu więzi społecznej 
służy reporter.
Kształcenie w zakresie praktycznym reportażysty multimedialne-
go - autora będącego w stanie napisać reportaż literacki, zrealizo-
wać 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.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Ćwiczenia i warsztaty zaliczenie na ocenę

Sylwetka absolwenta 

Absolwent może się profilować na dwa sposoby:
–  Dziennikarz multimedialny, wielofunkcyjny, który mógłby praco-

wać samodzielnie jako redaktor, w studiu filmowym, w telewizji, 
w radiu lub w prasie, albo w teatrze. 

–  Dziennikarz stanowiący element zespołu: 
a)  absolwent - edukator medialny i animator kultury - który chce 

znać uwarunkowania sztuki dziennikarskiej i komunikacji, żeby 
stwarzać warunki do rozwoju dziennikarskiego w instytucji kul-
tury lub sztuki.

b)  absolwent może ukierunkowywać się w stronę pracy redaktor-
skiej: 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.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 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 zgło-
szeń podania wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Dodatkowe informacje tel. 0 505 181 476
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Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Kierownik studiów 
podyplomowych

dr hab. 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

Preferowany kontakt mailowy: achamera@uw.edu.pl lub  
marek.tobera@uw.edu.pl

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

Opis studiów 
podyplomowych 

Zapoznanie się z realiami rynku wydawniczego, uzyskanie pod-
stawowych kwalifikacji w dziedzinie zarządzania działalnością 
wydawniczą, marketingiem i dystrybucją.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

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

Sylwetka absolwenta Osoba kompetentna w sprawach dotyczących funkcjonowania 
rynku wydawniczego.

Termin rozpoczęcia 
studiów Listopad 2018 r.

Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata Absolwent studiów licencjackich lub magisterskich zaintereso-
wany problematyką rynku książki.

Opis rekrutacji 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie na studia, 1 zdjęcie, 
odpis dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich, kwestio-
nariusz osobowy.
Termin składanie dokumentów: od czerwca 2018 r. do wyczer-
pania limitu miejsc.

Dodatkowe informacje http://www.lis.uw.edu.pl/studia podyplomowe/PSPWiK

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Dziennikarstwo Sportowe i Promocja 
Sportu

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii 
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Kierownik studiów 
podyplomowych mgr inż. Dariusz Jaruga

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa, pokój 20a
tel. 0 22 55 23 914 

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Poniedziałki i wtorki 12.00-15.00, środy i czwartki 9.00-12.00 

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry 

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, 1 raz lub 2 razy w miesiącu 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5 800 PLN 

Opis studiów 
podyplomowych 

Studenci poznają teoretyczne podstawy oraz praktykę działania 
poszczególnych typów mediów, zasady tworzenia przekazów 
i programów oraz specyfikę warsztatu, struktury i cyklu produk-
cyjnego wybranych mediów sportowych.
Dzięki zajęciom praktycznym absolwenci zdobędą podsta-
wową wiedzę do  samodzielnej konstrukcji materiałów dzien-
nikarskich z  zakresu sportu w  różnych rodzajach mediów, 
zaś zajęcia teoretyczne pozwolą im  poznać specyfikę rynku 
sportowego, marketing i promocji oraz zależności między insty-
tucjami.
Kształcenie w ramach studiów ma charakter interdyscyplinar-
ny. Studia w wyniku połączenia wiedzy teoretycznej z zajęciami 
warsztatowymi w formie ćwiczeń i zajęciami w formie konwer-
satorium, zapewnią słuchaczom zdobycie nowej i udoskonalenie 
posiadanej wiedzy.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Egzamin lub zaliczenie

Sylwetka absolwenta 

Absolwenci studiów będą dysponowali umiejętnościami niezbęd-
nymi w każdej pracy dziennikarskiej związanej lub wykorzystują-
cej wiedzę z zakresu sportu. 
Słuchacze poznają teoretyczne podstawy oraz praktykę działa-
nia poszczególnych typów mediów, zasady tworzenia przekazów 
i programów oraz specyfikę warsztatu, struktury i cyklu produk-
cyjnego wybranych mediów sportowych.
Dzięki zajęciom praktycznym absolwenci zdobędą podstawową 
wiedzę do samodzielnej konstrukcji materiałów dziennikarskich 
z zakresu sportu w różnych rodzajach mediów, zaś zajęcia teore-
tyczne pozwolą im poznać specyfikę rynku sportowego, marke-
ting i promocji oraz zależności między instytucjami.
Kształcenie w ramach studiów miałoby charakter interdyscy-
plinarny. Studia w wyniku połączenia wiedzy teoretycznej z za-
jęciami warsztatowymi w formie ćwiczeń i zajęciami w formie 
konwersatorium, zapewnią słuchaczom zdobycie nowej i udo-
skonalenie posiadanej wiedzy.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik-listopad 2018 r.

Limit miejsc 15-30 
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Sylwetka kandydata 

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby le-
gitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub 
równoważnym, oraz dyplomem studiów licencjackich stopnia lub 
równoważnym (w szczególnych przypadkach). 
W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończe-
nia studiów wyższych w Polsce albo dyplom ukończenia studiów 
wyższych za granicą, uznany lub nostryfikowany na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.

Opis rekrutacji 

Decyzja o przyjęciu kandydatów na studia podejmowana jest na 
podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego. Kandyda-
ci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają 
w jednostce prowadzącej studia podyplomowe następujące do-
kumenty: podanie o przyjęcie na studia, życiorys, 1 zdjęcie, odpis 
dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich, zo-
bowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia, adres 
do korespondencji.
Przystąpienie do studiów uwarunkowane jest: 
–  zawarciem umowy o warunkach odpłatności za studia pody-

plomowe,
–  wniesieniem opłaty zgodnie z terminem i zasadami wnoszenia 

opłat za studia podyplomowe, obowiązującymi w jednostce or-
ganizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe.

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

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Komunikacja Korporacyjna

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Kierownik studiów 
podyplomowych

dr Jarosław Kończak
e-mail: j.konczak2@uw.edu.pl

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa
tel. 0 22 55 20 294, 0 22 55 23 915

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Od poniedziałku do piątku 8.00-16.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, 10 dwudniowych zjazdów w roku

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 6 000 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Oferta tematyczna studiów obejmuje kluczowe obszary komu-
nikacyjne, koncentrując się na najważniejszych i najnowszych 
dziś trendach. Zajęcia kładą nacisk na praktyczne wykorzystanie 
wiedzy i w dużej mierze oparte są na przykładach biznesowych, 
analizach kampanii komunikacyjnych i tworzeniu własnych prze-
kazów i kampanii. 
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Zajęcia nastawione są na  trening umiejętności i praktyczne 
zastosowanie zasobów, technik i  kanałów komunikacyjnych 
w dotarciu z efektywnym przekazem do wybranych grup 
docelowych.Przedstawiane są podczas nich zarówno sposoby 
zarządzania organizacją wydarzeń promocyjnych i sponsoringu, 
promocja wydarzeń, metody pozyskiwania sponsorów i patronów, 
jak i pomiary efektywności prowadzonych działań. Komunikacja 
z dziennikarzami i  innymi grupami odbiorców prezentowana 
jest jako kompleksowy proces informacyjny kierowany zarówno 
na zewnątrz, jak i do wewnątrz organizacji.
Program studiów: Komunikacja korporacyjna, Corporate identity, 
Budowa, zarządzanie i komunikacja marki, Public relations, 
Media relations, E-PR a social media, Prezentacje i wystąpienia 
publiczne, Komunikacja wewnętrzna i budowa wizerunku 
pracodawcy, Marketing sponsoringowy, Reklama i promocja, 
CSR, Badania efektywności, Zarządzanie w  PR, Public affairs 
i lobbing, Zarządzanie i komunikacja w sytuacjach kryzysowych.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Egzaminy, prezentacje, zaangażowanie na zajęciach, obecność - 
zgodnie z programem poszczególnych przedmiotów

Sylwetka absolwenta 

Absolwent/ka posiada ugruntowaną wiedzę dotyczącą funkcji, 
celów, narzędzi i kanałów komunikacyjnych oraz grup interesariu-
szy. Ma również wiedzę z zakresu budowy i zarządzania marką, 
znajomość sposobów definiowania grup docelowych, sposobów 
pozycjonowania marki, procesów wprowadzania marek na rynek, 
czynników wpływających na wartość i siłę marki oraz zagadnie-
nia rebrandingu. Potrafi prawidłowo diagnozować i interpretować 
procesy komunikacyjne w ramach komunikacji korporacyjnej i ich 
role w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z grupami interesa-
riuszy. Potrafi wybrać najlepsze sposoby pozycjonowania marki 
i ma umiejętności przygotowania strategii marki i jej komunikacji. 
Ma wiedzę dotyczącą narzędzi komunikacyjnych i definiowania 
celów, programów i grup docelowych, a także rozeznanie w te-
matyce identyfikacji wizualnej i jej elementów.
Ma również wiedzę dotyczącą sponsoringu, public relations 
i komunikacji reklamowej i ich roli w komunikacji korporacyjnej. 
Ma znajomość koncepcji, pojęć i rodzajów sponsoringu, rekla-
my oraz determinantów ich skuteczności oraz ich umiejsco-
wienia w procesie komunikacji, związków z PR i komunikacją 
marketingową oraz pozycjonowaniem marki. Potrafi przygo-
towywać oferty sponsorskie, budować pakiety praw, harmo-
nogramy negocjacji. Ma znajomość technik perswazyjnych, 
negocjacyjnych, budowy relacji win-win, komunikatów rekla-
mowych, oddziaływania reklamy. Ma podstawową wiedzę dot. 
budżetowania i ewaluacji projektów. Ma również podstawową 
umiejętność planowania, doboru narzędzi i zespołu oraz prze-
prowadzenia działań sponsoringowych. Absolwent/ka studiów 
podyplomowych potrafi efektywnie komunikować się z jednost-
kami i grupami, a także nawiązać i podtrzymywać dobre rela-
cje z grupami interesariuszy. Właściwie planuje i przeprowadza 
procesy komunikacyjne, w tym dokonuje prawidłowej diagnozy, 
odpowiednio dobierając narzędzia i sprawnie posługując się nimi, 
uwzględniając specyficzne potrzeby określonych grup klientów. 
Absolwent/ka rozumie potrzebę rozwoju osobistego i uczenia 
się przez całe życie oraz potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą 
wiedzę i umiejętności, a także motywować innych do podejmowa-
nia kreatywnych działań. W pracy zawodowej przyjmuje postawę 
aktywną, potrafi wyznaczać zadania i efektywnie je realizować, 
skutecznie współpracuje w grupie zadaniowej. 
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Jest przygotowany/a do podjęcia pracy w strukturach komunika-
cji korporacyjnej, działach i departamentach zarządzania marką, 
sponsoringowych oraz komórkach PR i CSR w korporacjach, in-
stytucjach i organizacjach. Rozumiejąc specyfikę kompleksowe-
go zarządzania informacją w ramach komunikacji wewnętrznej 
i zewnętrznej jest przygotowana do pracy zarówno w jednostkach 
biznesowych, jak i budżetowych, samorządowych oraz non-profit.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata 

Studia są adresowane do wszystkich zainteresowanych naby-
ciem praktycznej i najnowszej wiedzy z zakresu kompleksowej 
komunikacji organizacji z  jej otoczeniem i wszystkimi grupami 
interesariuszy. Kierowane są przede wszystkim do absolwentów 
wszelkich kierunków, pragnących nabyć kompetencji komuni-
kacyjnych użytecznych w public relations, sponsoringu, CSR, 
reklamie, budowie i zarządzaniu marką oraz do managerów i pra-
cowników: departamentów komunikacji korporacyjnej, działów 
zarządzania marką, komórek PR w korporacjach, instytucjach 
i  organizacjach, działów sponsoringowych oraz organizacji 
zajmujących się sponsoringiem, agencji PR i agencji sponso-
ringowych, stowarzyszeń i instytucji, działów komunikacji, infor-
macji i promocji jednostek budżetowych zarówno centralnych,  
jak i samorządowych.

Opis rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe 
składają w  jednostce prowadzącej studia podyplomowe na-
stępujące dokumenty: podanie o przyjęcie na studia, życiorys, 
1 zdjęcie, odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub 
magisterskich, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatno-
ści za studia, adres do korespondencji.
O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się oso-
by posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. 
Rekrutacja odbywa się za  pomocą systemu IRK na stronie 
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl, zgodnie ze szczegółowymi wa-
runkami rekrutacji na studia. Decyzja o przyjęciu kandydatów na 
studia podejmowana jest na podstawie wyników postępowania 
kwalifikacyjnego, przeprowadzanego przez kierownika studiów 
podyplomowych na podstawie pełnomocnictwa Dziekana Wy-
działu Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.
Przystąpienie do studiów uwarunkowane jest: zawarciem umowy 
o warunkach odpłatności za studia podyplomowe, wniesieniem 
opłaty zgodnie z terminem i zasadami wnoszenia opłat za studia 
podyplomowe, obowiązującymi w jednostce organizacyjnej pro-
wadzącej studia podyplomowe. 

Dodatkowe informacje https://www.wdib.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Nowe Media w Instytucjach 
Dziedzictwa Kulturowego

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii 
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Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Robert Kotowski

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa
Dyżury: 
ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa, pokój 306
tel. 0 22 55 20 226

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Czwartki 11.30-13.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry 

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy 1 raz lub 2 razy w miesiącu 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3 300 PLN 

Opis studiów 
podyplomowych 

Studia obejmują teoretyczne i praktyczne zagadnienia w zakre-
sie funkcjonowania różnorodnych typów instytucji dziedzictwa 
kulturowego z wykorzystaniem nowych mediów i współczesnych 
technologii informatycznych, rewolucjonizujących możliwości 
ekspozycyjne, a także formę dokumentacji i udostępniania oraz 
inwentaryzowania i digitalizacji zbiorów. Są odpowiedzią na za-
potrzebowanie środowiska pracowników instytucji dziedzictwa 
kulturowego, ich organizatorów, jak również rosnące wymagania 
odbiorców. Wśród wykładowców znaleźli się zarówno nauczyciele 
akademiccy Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie, jak również doświadczeni praktycy, od lat zwią-
zani z działalnością instytucji dziedzictwa kulturowego. Zajęcia 
prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i kon-
wersatoriów oraz zajęć terenowych w wybranych placówkach.

Sposób zaliczania 
przedmiotów W zależności od przedmiotu - egzamin lub zaliczenie na ocenę

Sylwetka absolwenta

Absolwent ma właściwe przygotowanie do wykonywania pracy 
w różnorodnych typach instytucji dziedzictwa kulturowego. Zna 
podstawy prawnych i ekonomicznych uwarunkowań funkcjono-
wania instytucji z elementami wieloaspektowego zarządzania, 
ich zróżnicowane funkcje, historię i zmieniające się oczekiwania 
odbiorców, a także nowoczesne formy pracy z wykorzystaniem 
najnowszych narzędzi i zdobyczy nauki. Zna również zasady or-
ganizacji wystaw i prezentacji, ich promocji, gromadzenia, kon-
serwacji, inwentaryzacji i digitalizacji zbiorów z wykorzystaniem 
najnowszych technologii cyfrowych i zasad bezpieczeństwa. Na-
byte w trakcie studiów umiejętności pozwolą na podjęcie pracy 
w instytucjach dziedzictwa kulturowego, jak również mogą stano-
wić podstawę do ubiegania się o awans zawodowy dla osób już 
pracujących. Z pewnością, pomocnym w tym będzie otrzymywany 
przez absolwentów certyfikat, potwierdzający zdobycie odpowied-
nich kwalifikacji oraz niezbędnej wiedzy w zakresie współczesne-
go funkcjonowania instytucji dziedzictwa kulturowego. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik - listopad 2018 r.

Limit miejsc 20-30 
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Sylwetka kandydata 

Studia kierowane są do absolwentów studiów magisterski i  li-
cencjackich, pracowników instytucji dziedzictwa kulturowego, 
muzeów, bibliotek, archiwów, instytucji edukacyjnych, szkół, 
agencji reklamowych, jak również dziennikarzy zajmujących się 
taką tematyką i innych osób zainteresowanych szeroko pojętą 
problematyką upowszechniania dziedzictwa kulturowego. 

Opis rekrutacji 

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się oso-
by posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. 
Rekrutacja odbywa się za  pomocą systemu IRK na stronie 
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl. Kandydaci ubiegający się o przy-
jęcie na studia podyplomowe składają w jednostce prowadzącej 
studia podyplomowe następujące dokumenty: podanie o przyję-
cie na studia wydrukowane z systemu IRK, odpis dyplomu, kse-
rokopię dowodu osobistego, adres korespondencyjny.
Dokumenty należy składać osobiście w wyznaczonym terminie 
lub pocztą, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem od-
bioru na adres: 
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii 
ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa 
z dopiskiem Studia podyplomowe - Nowe Media w Instytucjach 
Dziedzictwa Kulturowego.

Dodatkowe informacje https://www.wdib.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Technologie Informacyjne Nowych 
Mediów

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii 

Kierownik studiów 
podyplomowych mgr inż. Dariusz Jaruga

Adres studiów 
podyplomowych, e-mail, 
numer telefonu

ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa 
tel. 0 609 475 807
e-mail: d.jaruga@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Poniedziałki i wtorki 12.00-15.00, środy i czwartki 9.00-12.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry 

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy 1 raz lub 2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 800 PLN
6 000 PLN (opłata w 2 ratach)

Opis studiów 
podyplomowych 

Studia Podyplomowe Technologie Informacyjne Nowych Mediów, 
przygotowują kadrę zarządzającą mediami w środowisku Inter-
netu, w zakresie wiedzy o technologiach informacyjnych mediów, 
komunikacji społecznej, ekonomii mediów, marketingu.
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Studia łączą wiedzę teoretyczną z zakresu wiedzy o mediach, 
specyfikę technologii informacyjnych (informatyka, internet) z za-
jęciami warsztatowymi w formie ćwiczeń z zakresu architektury 
stron internetowych, systemów CMS, wykorzystania nowych me-
diów, w tym mediów społecznościowych, z zajęciami w formie 
konwersatorium z zakresu wiedzy o public relations i media rela-
tions w mediach regionalnych. Celem studiów jest zapewnienie 
słuchaczom aktualnej wiedzy i aktualizację posiadanych prak-
tycznych umiejętności. 
Program studiów pozwala na zdobycie praktycznej wiedzy, nie-
zbędnej do prowadzenia serwisu internetowego i administracji 
systemem CMS. Serwuje specjalistyczną wiedzę z zakresu bazy 
danych, umiejętności wyszukiwania informacji z zasobów Big-
Data oraz umiejętności posługiwania się narzędziami statystycz-
nymi.
Zdobyte na studiach kompetencje umożliwiają budowę stron in-
ternetowych, a wiedza pozwala na umiejętne zintegrowanie ich 
z serwisami społecznościowymi (Facebook, Twitter, Instagram) 
oraz automatyzację zadań redakcyjnych czy merytoryczny po-
dział treści na poszczególne kanały dystrybucji.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Egzamin lub zaliczenie

Sylwetka absolwenta 

Absolwenci studiów potrafią nagrywać i redagować materiały 
wideo, gdyż podczas zajęć praktycznych organizują transmisję 
strumienia wideo na żywo na kanale YouTube, Facebooku w ser-
wisie Twitter. 
Nasi absolwenci opanowują warsztat prowadzenia serwisu inter-
netowego: bloga, serwisu news, serwisu tematycznego, sklepu in-
ternetowego. Potrafią również zarządzać zespołem dziennikarzy 
i organizować pracę w redakcji wyposażonej w CMS.
Istotne w pracy medialnej jest również poznanie psychiki ludzkiej, 
wrażliwości społecznej i etyki biznesu. Umożliwia to odpowiednie 
gospodarowanie przedsiębiorstwem mediowym. Nie zapomina-
my więc o kuluarach sukcesu mediowego - uczymy jak wdrażać 
Społeczną Odpowiedzialność Biznesu, dbać o klienta poprzez 
właściwą logistykę jego obsługi. Zdobyte umiejętności praktycz-
ne uzupełnione są wiedzą z zakresu ekonomii mediów, zarządza-
nia, marketingu i reklamy.
Nasi absolwenci doskonale odnajdują się na stanowiskach kie-
rowniczych wymagających kreatywnego działania podejmowa-
nego w dynamicznym otoczeniu.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik-listopad 2018 r.

Limit miejsc 48 

Sylwetka kandydata 

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby le-
gitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub 
równoważnym, dyplomem licencjata lub równoważnym. 
W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończe-
nia 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 

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się oso-
by posiadające kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. 
Rekrutacja odbywa się za  pomocą systemu IRK na stronie  
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl, zgodnie ze szczegółowymi wa-
runkami rekrutacji na studia. Decyzja o przyjęciu kandydatów na 
studia podejmowana jest na podstawie wyników postępowania 
kwalifikacyjnego, przeprowadzanego przez kierownika studiów 
podyplomowych, na podstawie pełnomocnictwa dziekana Wy-
działu Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Kandydaci ubiega-
jący się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w jednostce 
prowadzącej studia podyplomowe następujące dokumenty: po-
danie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK, odpis 
dyplomu ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich, 
kserokopię dowodu osobistego, 1 zdjęcie, adres do korespon-
dencji, wypełniona i podpisana umowa o warunkach odpłatności 
za studia podyplomowe wydrukowana dwustronnie - 1 egzem-
plarz, umowa o warunkach odpłatności za studia.
Przystąpienie do studiów uwarunkowane jest: zawarciem umowy 
o warunkach odpłatności za studia podyplomowe, wniesieniem 
opłaty zgodnie z terminem i zasadami wnoszenia opłat za stu-
dia podyplomowe, obowiązującymi w jednostce organizacyjnej, 
prowadzącej studia podyplomowe.
Szczegółowe warunki przyjmowania na studia, zasady odpłatno-
ści oraz termin i miejsce składania dokumentów, podane zostaną 
do publicznej wiadomości przez kierownika studiów podyplomo-
wych przed rozpoczęciem rekrutacji.

Dodatkowe informacje http://www.logistykamediow.pl/studia-podyplomowe

UW_INFORMATOR_2018_DRUK.indd   28 30/03/18   09:07



W
yd

ział filo
zo

fii i so
C

jo
lo

g
ii

Wydział Filozofii i Socjologii

29

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Bioetyczne

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. UW dr hab. Anna Wójtowicz

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa, pokój  100, 
I piętro
tel. 0 22 55 23 734
e-mail: ewa.fraczek@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 10.00-14.00, w soboty 10.00-15.00 
(w terminie zjazdów)

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 4 000 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Tematyka studiów jest tak dobrana aby m.in. umożliwiać słucha-
czom po ich ukończeniu: zasiadanie w komisjach bioetycznych 
i etycznych, zasiadanie w komisjach etycznych ds. eksperymen-
tów na zwierzętach, bycie konsultantem ds. bioetycznych i etycz-
nych. 
Tematyka dotyczy w związku z tym:
–  zagadnień szeroko pojętej etyki i jej związku z określonymi sta-

nowiskami filozoficznymi,
–  problematyki bioetycznej i jej wpływu na decyzje podejmowane 

w praktyce klinicznej,
–  problematyki etycznych aspektów eksperymentów na zwierzę-

tach,
–  zasad działania komisji etycznych i bioetycznych,
–  regulacji prawnych związanych z działaniami mającymi również 

aspekt etyczny i bioetyczny.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

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

Sylwetka absolwenta 

Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Bioetycznych absol-
wenci zyskują merytoryczne przygotowanie do: bycia członkiem 
komisji bioetycznych i etycznych, bycia członkiem komisji etycz-
nych ds. eksperymentów na zwierzętach, bycia konsultantem 
ds. bioetycznych i etycznych.

Termin rozpoczęcia 
studiów 13 października 2018 r.

Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata O przyjęcie na Podyplomowe Studia Bioetyczne mogą ubiegać 
się absolwenci wszystkich szkół wyższych.
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Opis rekrutacji 

Rekrutacja odbywa się dwuetapowo: 
–  rejestracja za pomocą systemu IRK na stronie  

https://www.irk.oferta.uw.edu.pl
–  składanie przez osoby zakwalifikowane dokumentów wersji 

papierowej w Instytucie Filozofii.

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

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Filozoficzne

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. UW dr hab. Anna Wójtowicz

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa, pokój  100, 
I piętro
tel. 0 22 55 23 734
e-mail: ewa.fraczek@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 10.00-14.00, w soboty 10.00-15.00 
(w terminie zjazdów)

Czas trwania studiów 
podyplomowych 2 semestry

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

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 000 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Tematyka studiów jest dobrana tak, aby pozwolić słuchaczom 
pogłębić i usystematyzować wiedzę na temat filozofii i jej związku 
z problemami współczesnego świata. Omawiane będą zagad-
nienia z historii filozofii, metodologii nauk i aktualne zagadnienia 
etyczne i bioetyczne. Nacisk zostanie położony na umiejętność 
rekonstrukcji tez filozoficznych przedstawianych przez innych 
i obronę własnych poglądów filozoficznych. 

Sposób zaliczania 
przedmiotów

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

Sylwetka absolwenta 

Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Filozoficznych absol-
wenci mają wszechstronną i usystematyzowaną wiedzę w zakre-
sie filozofii, potrafią dyskutować i przedstawiać swoje argumenty 
w spójny i uporządkowany sposób, mają pogłębioną wiedzę na 
temat mechanizmów zmian społecznych i ideowych.

Termin rozpoczęcia 
studiów 13 października 2018 r.

Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata O przyjęcie na Podyplomowe Studia Filozoficzne mogą ubiegać 
się absolwenci wszystkich szkół wyższych.
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Opis rekrutacji 

Rekrutacja odbywa się dwuetapowo: 
–  rejestracja za pomocą systemu IRK na stronie  

https://www.irk.oferta.uw.edu.pl
–  składanie przez osoby zakwalifikowane dokumentów wersji 

papierowej w Instytucie Filozofii.

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

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia z Etyki i Filozofii (specjalizacja 
nauczycielska)

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii 

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. UW dr hab. Anna Wójtowicz

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa, pokój  100, 
I piętro
tel. 0 22 55 23 734
e-mail: ewa.fraczek@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 10.00-14.00, w soboty 10.00-15.00 
(w terminie zjazdów)

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, 1 raz lub 2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 6 000 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Tematyka studiów jest dobrana tak, aby pozwolić słuchaczom 
pogłębić i usystematyzować wiedzę na temat filozofii i jej związ-
ku z problemami współczesnego świata, a także umożliwić im 
prowadzenie zajęć w  szkołach wszystkich poziomów z etyki 
i filozofii. Omawiane będą zagadnienia z historii filozofii, meto-
dologii nauk i aktualne zagadnienia etyczne i bioetyczne. Nacisk 
zostanie położony na umiejętność rekonstrukcji tez filozoficznych 
przedstawianych przez innych i obronę własnych poglądów filo-
zoficznych. Oddzielne zajęcia z metodyki nauczania etyki i filozofii 
ułatwią słuchaczom przygotowywanie lekcji, prowadzenie dysku-
sji i rozwijanie zainteresowań uczniów. 

Sposób zaliczania 
przedmiotów

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

Sylwetka absolwenta
Po ukończeniu Podyplomowych Studiów z Etyki i Filozofii absol-
wenci, posiadający odpowiednie uprawnienia pedagogiczne uzy-
skują merytoryczne przygotowanie do nauczana przedmiotów: 
„Etyka” i „Filozofia”. 

Termin rozpoczęcia 
studiów 13 października 2018 r.
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Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata 

Studia zostały utworzone z myślą o: 
–  nauczycielach szkół podstawowych i liceów, którzy zamierzają 

prowadzić zajęcia o tematyce filozoficznej i etycznej, 
–  osobach pragnących zdobyć wszechstronną i usystematyzo-

waną 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.

Opis rekrutacji 

Rekrutacja odbywa się dwuetapowo: 
–  rejestracja za pomocą systemu IRK na stronie  

https://www.irk.oferta.uw.edu.pl
–  składanie przez osoby zakwalifikowane dokumentów wersji 

papierowej w Instytucie Filozofii. 

Dodatkowe informacje 
Studia dla osób posiadających uprawnienia nauczycielskie
http://www.filozofia.uw.edu.pl/studia-doktoranckie-i-podyplomo-
we/studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-z-etyki-i-filozofii-
specjalizacja-nauczycielska
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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
e-mail: geoinformatyka.wgsr@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Podczas wybranych 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 

Opis studiów 
podyplomowych 

Program studiów (252 godziny, 60 punktów ECTS) obejmuje na-
stępujące bloki tematyczne: Systemy Informacji Geograficznej 
(analizy sieciowe i przestrzenne, bazy danych, programowanie 
w ArcGIS), Teledetekcja (naziemne metody i techniki badań te-
ledetekcyjnych, cyfrowe przetwarzanie obrazu, teledetekcyjne 
wskaźniki roślinne, klasyfikacje nie- i parametryczne, spektralne 
rozmieszanie pikseli, ekstrakcja obiektów), Kartografia (pozycjo-
nowanie GPS, układy współrzędnych, redakcja i edycja map). Wy-
kłady i ćwiczenia będą prowadzone w grupach 15-17 osobowych.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Egzaminy pisemne z trzech bloków tematycznych (GIS, teledetek-
cja, kartografia). Warunkiem uzyskania dyplomu oraz świadectwa 
ukończenia studiów jest zdanie 6 egzaminów (w obu semestrach 
obowiązkowe są egzaminy z GIS, kartografii i teledetekcji) oraz 
wykonanie projektu zorientowanego na indywidualne zaintereso-
wania słuchacza.

Sylwetka absolwenta 

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

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 18 (warunkiem uruchomienia zajęć jest powołanie 1 grupy skła-
dającej się z 15 osób)
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Sylwetka kandydata 

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni, któ-
rych praca zawodowa wymaga wiedzy z zakresu geoinformatyki 
w ochronie środowiska, planowaniu przestrzennym, gospodar-
ce, dziennikarstwie, ocenach zasobów środowiska naturalnego. 
W trakcie studiów słuchacze nabędą umiejętności tworzenia pro-
jektów tematycznych zorientowanych na jakościowe i ilościowe 
relacje pomiędzy zjawiskami obserwowanymi w różnych ska-
lach (od lokalnej do globalnej). Idealny kandydat powinien znać 
podstawy nauk przyrodniczych lub technicznych, np. geografia, 
ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, geodezja, karto-
grafia, fotogrametria. 
Studia adresowane są do pracowników administracji państwowej 
różnego szczebla, samorządów, inspektoratów ochrony środowi-
ska, 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 do-
celowych grup mogą być absolwenci wyższych uczelni, którzy 
dzięki zdobyciu nowych umiejętności i podniesieniu kwalifikacji 
zwiększą szanse na zatrudnienie.

Opis rekrutacji 

Wymagane jest ukończenie minimum studiów licencjackich. 
W przypadku dużej liczby kandydatów preferowane będą osoby po 
studiach magisterskich. Potencjalni kandydaci zapoznani zosta-
ną ze szczegółowymi treściami nauczania. Po zakwalifikowaniu 
należy dokonać opłaty za studia. O przyjęciu na studia decyduje 
Komisja Rekrutacyjna, która uwzględni liczbę kandydatów o po-
dobnym poziomie doświadczenia w pracy z systemami geoinfor-
matycznymi zgłoszonych kandydatów, celem utworzenia grupy 
o podobnym poziomie przygotowania kandydatów (bazując na 
informacjach podanych w cv i liście motywacyjnym kandydata).

Dodatkowe informacje

Studia są prowadzone wspólnie z firmą Esri Polska.
Językiem wykładowym jest polski, z zastrzeżeniem, że na nie-
których 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://www.wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/studenci/studia-
-na-wgsr/studia-podyplomowe/geoinformatyka-w-ochronie-
srodowiska-i-planowaniu-przestrzennym

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Audyt Krajobrazowy - Ocena, 
Kształtowanie, Planowanie Krajobrazu

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Ewa Malinowska

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, pokój 10
tel. 0 22 55 20 630
e-mail: sp-krajobraz.wgsr@uw.edu.pl
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Dni i godziny pracy 
sekretariatu Poniedziałki i środy 12.00-14.00, soboty 10.00-12.00

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 3 600 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Program studiów podyplomowych umożliwia słuchaczom zdo-
bycie wiedzy na temat sporządzania ocen i waloryzacji krajobra-
zu oraz określania zasad i warunków jego ochrony, w zakresie 
wymaganym „Ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze 
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu” (Dz.U. z 2015 r., poz. 
774). Szczególny nacisk położony jest na nabycie praktycznych 
umiejętności wykonywania ocen i waloryzacji krajobrazu. Zajęcia 
obejmują bowiem szeroki zakres zagadnień dotyczących m.in. 
podejmowania działań służących identyfikacji krajobrazów wy-
stępujących na obszarze danego województwa i gminy, ustalenia 
lokalizacji krajobrazów priorytetowych, wskazania zagrożeń dla 
możliwości zachowania ww. krajobrazów oraz przygotowania 
rekomendacji i  wniosków mających przysłużyć się ich ochro-
nie. W zajęciach wykorzystywane są metody i oprogramowanie 
z zakresu Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Słuchacze 
otrzymają licencje oprogramowania ArcGIS i  dostęp do  bazy 
wiedzy ESRI Virtual Campus. Na podstawie uzyskanych zaliczeń 
z przedmiotów objętych programem nauczania absolwenci otrzy-
mają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, w tym 
certyfikat odbycia szkolenia w zakresie GIS.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Egzamin pisemny (test, esej) lub ustny, zaliczenie pisemne (test, 
esej, praca semestralna, projekt)

Sylwetka absolwenta 
Absolwenci uzyskają kompetencje w zakresie kształtowania 
przestrzeni, ochrony cennych struktur krajobrazowych oraz ich 
tożsamości przyrodniczej i kulturowej, w tym umocowania tych 
aspektów w procedurze planowania przestrzennego. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata

Studia skierowane są do absolwentów różnych kierunków stu-
diów licencjackich i magisterskich, pracowników administracji 
samorządowej szczebla gminnego, powiatowego i wojewódz-
kiego, a także pracowników firm usługowych zainteresowanych 
uzupełnieniem lub poszerzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu 
ochrony i kształtowania krajobrazu. Kandydaci powinni znać pod-
stawy nauk przyrodniczych.
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Opis rekrutacji 

Rekrutacja odbywa się za pomocą systemu IRK na stronie  
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl. Postępowanie kwalifikacyjne 
zostanie przeprowadzone przez Wydziałową Komisję Rekruta-
cyjną, powołaną przez Dziekana Wydziału Geografii i Studiów 
Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Dodatkowe informacje 
http://www.wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/studenci/stu-
dia-na-wgsr/studia-podyplomowe/audyt-krajobrazowy-ocena-
ksztaltowanie-planowanie-krajobrazu/o-studiach

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Geografii dla Nauczycieli

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Maciej Lechowicz

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 21 517
e-mail: geografia.wgsr@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 10.00-15.00 oraz w soboty 9.00-11.00 
(w terminach zjazdów).

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

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

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

3 800 PLN (opłata jednorazowa)
4 000 PLN (opłata w 3 ratach)

Opis studiów 
podyplomowych 

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

Sposób zaliczania 
przedmiotów Egzaminy, projekty, prace zaliczeniowe. 

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

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.
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Limit miejsc 80

Sylwetka kandydata 
Studia przeznaczone są dla absolwentów niegeograficznych kie-
runków studiów magisterskich, posiadających kwalifikacje peda-
gogiczne do nauczania w szkole.

Opis rekrutacji 

Złożenie w terminie od 1 czerwca do 30 września 2018 r. doku-
mentów rekrutacyjnych: podania o przyjęcie na studia, życiorysu 
zawodowy, kserokopii dyplomu ukończenia studiów magister-
skich (poświadczona za zgodność z oryginałem), 2 zdjęć.
Podanie o przyjęcie na studia drukuje się bezpośrednio z systemu 
IRK na stronie https://www.irk.oferta.uw.edu.pl po uzupełnieniu 
danych przy zgłoszeniu.

Dodatkowe informacje http://www.wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/strona-glowna-2
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Metody Badań Hydrogeologicznych 
w Przemyśle Naftowym

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Geologii

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. dr hab. Ewa Krogulec

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
e-mail: sp.hydro.geol@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Piątki 8.00-14.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry 

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

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3 500 PLN (możliwa płatność w ratach)

Opis studiów 
podyplomowych 

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących 
się badaniami hydrogeologicznymi, projektami i dokumentacjami 
hydrogeologicznymi, gospodarką wodną i ochroną środowiska 
w sektorze naftowym, w których kompetencji znajdują się za-
gadnienia dotyczące środowiska geologicznego i jego ochrony.
Podczas studiów zostanie rozszerzona i uzupełniona wiedza 
dotycząca hydrogeologii, gospodarki wodnej w zakresie umożli-
wiającym realizację oraz przyjmowanie prac projektowych i doku-
mentacyjnych realizowanych w sektorze naftowym, pogłębianie 
wiedzy dotyczącej wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, roz-
szerzenie i uaktualnienie wiedzy dotyczącej prawa wodnego, 
prawa geologicznego i górniczego, zapoznanie uczestników 
z  zagadnieniami wymaganymi do przystąpienia do egzaminu 
na uprawnienia hydrogeologiczne. 

Sposób zaliczania 
przedmiotów Realizacja projektów, raportów, dokumentacji hydrogeologicznej

Sylwetka absolwenta 

Absolwenci studiów poznają zasady i metodykę sporządzania 
opracowań hydrogeologicznych, raportów oddziaływania na śro-
dowisko, dokumentacji hydrogeologicznych. Studenci uzyskają 
pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat definiowania i okre-
ślenia zakresu zmienności oraz oceny parametrów hydrogeolo-
gicznych i hydrogeochemicznych.

Termin rozpoczęcia 
studiów Luty 2019 r.

Limit miejsc 15 
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Sylwetka kandydata 

Kandydaci na studia legitymują się co najmniej dyplomem ukoń-
czenia studiów licencjackich na kierunku geologia lub pokrew-
nym w obszarze nauk przyrodniczych. Studia kierowane są do 
pracowników administracji samorządowej szczebla gminnego, 
powiatowego i wojewódzkiego, a także pracowników firm usługo-
wych zainteresowanych uzupełnieniem lub poszerzeniem wiedzy 
i umiejętności z zakresu hydrogeologii.

Opis rekrutacji 

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń 
kandydatów. Wymagane jest ukończenie minimum studiów li-
cencjackich. W przypadku dużej liczby kandydatów preferowa-
ne będą osoby po studiach magisterskich. O przyjęciu decyduje 
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Decyzja o przyjęciu albo nie-
przyjęciu na studia podyplomowe zostanie doręczona w formie 
pisemnej na adres wskazany do korespondencji.

Dodatkowe informacje http://www.geo.uw.edu.pl/studia-podyplomowe 
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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 Wtorki i czwartki 10.00-14.00, piątki 15.00-17.00

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

Opis studiów 
podyplomowych 

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Teoria 
i  historia muzealnictwa, Zarządzanie muzeami, gromadzenie 
i zabezpieczanie zbiorów, Edukacja muzealna, Informacja, PR, 
Marketing, Konserwacja muzealna.
Wśród wykładowców są: prof.  dr  hab.  Andrzej Rottermund, 
prof. dr hab. Iwona Szmelter, prof dr hab. Antoni Ziemba.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Napisanie pracy dyplomowej

Sylwetka absolwenta 
Pracownik muzealny upoważniony do zajmowania stanowisk kie-
rowniczych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego).

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 60

Sylwetka kandydata 

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla pracowników mu-
zeów wszystkich stopni i stanowisk (od dyrektora po asystenta), 
zatrudnionych w muzeach wszelkich typów. Program studiów 
opracowany został przez wybitnego muzeologa prof. Andrzeja 
Rottermunda, a realizowany jest dzięki pozyskaniu współpracy 
wybitnych specjalistów (polskich i z zagranicy). Założenia pro-
gramowe, 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.ihs.uw.edu.pl/studia/studia-podyplomowe-muzeal-
nicze
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Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Varsavianistyczne

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Historyczny

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Aneta Pieniądz

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: e.z.godlewska@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Od wtorku do piątku 9.00-15.00, w soboty 9.30-15.00 (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

Opis studiów 
podyplomowych 

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 rela-
cjach z regionem mazowieckim. Zajęcia prowadzone są przez 
specjalistów z  Instytutu Historycznego UW i  Instytutu Historii 
Sztuki UW, Wydziału Architektury PW i SGGW, Muzeum UW, Mu-
zeum Historycznego Warszawy, Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, Archiwum Głównego Akt Dawnych, Biblioteki Publicznej 
m.st. Warszawy, Zamku Królewskiego, Muzeum Polin. Zajęcia 
odbywają się w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń oraz 
zajęć terenowych.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przed-
miotów objętych programem, w tym pracy dyplomowej.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent zna przełomowe wydarzenia z dziejów miasta i  jego 
relacji z regionem. Umie scharakteryzować proces rozwoju mia-
sta (urbanistycznego i społecznego) od jego lokacji do powsta-
nia 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 też liczne 
kontakty z miłośnikami miasta - pozytywnie zakręconymi warsza-
wiakami. Ponadto absolwent uzyskuje kompetencje pozwalające 
samodzielnie planować trasy turystyczne po Warszawie.
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Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 15-45

Sylwetka kandydata 

Osoby z tytułem licencjata, magistra lub inżyniera, które ukończy-
ły dowolny kierunek studiów. 
Do podjęcia studiów zachęcamy szczególnie nauczycieli, dzien-
nikarzy, przewodników turystycznych, muzealników, bibliotekarzy, 
pracowników urzędów kulturalno-oświatowych, urzędników ad-
ministracji centralnej i samorządowej

Opis rekrutacji

Rekrutacja za pomocą systemu IRK na stronie 
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl i na podstawie dokumentów we-
dług kolejności zgłoszeń odbywa się 1 raz w roku.
Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie na studia – wydruko-
wane z systemu IRK, deklaracja o odpłatności za studia – wydru-
kowana z systemu IRK, kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu 
w sekretariacie studiów podyplomowych), 1 zdjęcie.

Dodatkowe informacje http://www.ihuw.pl

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. Aneta Pieniądz

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: e.z.godlewska@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Od wtorku do piątku 9.00-15.00, w soboty 9.30-15.00 (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

Opis studiów 
podyplomowych 

W programie studiów (238 godzin) znajdują się podstawy teorii 
i metodyki archiwalnej, metodyki zarządzania dokumentacją i ar-
chiwum, prawa archiwalnego metodyki opracowania poszczegól-
nych archiwaliów - nieaktowych: kartograficznych, dokumentacji 
technicznej, fotografii, archiwaliów audiowizualnych, metadanych 
zapisów cyfrowych, historii ustroju i archiwów. Program służy 
kształceniu umiejętności tworzenia dokumentów i procedur za-
rządzania dokumentacją, prowadzenia ewidencji w archiwach, 
tworzenia klasycznych i elektronicznych pomocy archiwalnych, 
znajomości procedur udostępniania i wykorzystaniu zasobu róż-
nych typów archiwów.
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Studia mają na celu zdobycie nowego zawodu oraz podniesienie 
kwalifikacji zawodowych. Zajęcia są prowadzone przez pracowni-
ków Instytutu Historycznego UW, Archiwum Głównego Akt Daw-
nych, Archiwum Akt Nowych, Archiwum UW. 
Wśród wykładowców są: prof.  dr  hab.  Alicja Kulecka, 
prof. dr hab. Jolanta Sikorska-Kulesza, dr hab. Maciej Wojtyń-
ski, dr hab. Marek Janicki, dr Ewa Perłakowska, 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.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów będzie posiadał: podstawową wiedzę z za-
kresu 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 do-
stępu i udostępniania archiwalnego, funkcjonowania kancelarii 
współczesnej, opracowywania zasobu archiwalnego, tworzenia 
inwentarzy, przewodników, sumariuszy i baz danych, organiza-
cji 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 bie-
żącego, tworzenia metadanych, ich funkcji w systemach telein-
formatycznych, cyfryzacji zasobu archiwalnego, przechowywania 
i zabezpieczenia zasobu oraz samodzielnego wyboru różnych 
modeli prowadzenia działalności archiwalnej.
Absolwent uzyska uprawnienia do wykonywania zawodu archiwi-
sty, będzie szczególnie przygotowany do prowadzenia archiwów 
we wszystkich jednostkach państwowych i samorządowych oraz 
do pracy w e-administracji.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 15-45

Sylwetka kandydata 

Osoby z tytułem licencjata, magistra lub inżyniera, które ukończy-
ły dowolny kierunek studiów. 
Studia adresowane są zwłaszcza 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.

Opis rekrutacji 

Rekrutacja za pośrednictwem systemu IRK na stronie  
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl i na podstawie dokumentów we-
dług kolejności zgłoszeń odbywa się 1 raz w roku.
Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie na studia - wydruko-
wane z systemu IRK, deklaracja o odpłatności za studia - wydru-
kowana z systemu IRK, kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu 
w sekretariacie studiów podyplomowych), 1 zdjęcie.

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

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Historyczny

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 
tel. 0 22 55 22 800, 0 501 048 474
e-mail: radoslaw.szczypiorski@gmail.com,  
archeologiapodwodna@gmail.com

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, 1 raz w miesiącu oraz 1 wy-
jazd nurkowy (tygodniowy) w okresie wakacyjnym

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3 000 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Studia służą przygotowania nurków zainteresowanych badania-
mi i poszukiwaniami podwodnymi do współpracy w ramach eks-
pedycji archeologicznych. Założenia te są realizowane nie tylko 
na salach wykładowych ale również w pracowniach konserwator-
skich oraz na wyjazdach nurkowych w kraju i za granicą. Wartość 
dodaną dla uczestników, którzy ukończą szkolenie praktyczne 
jest możliwość zdobycia specjalizacji archeologa podwodnego 
(CMAS).

Sposób zaliczania 
przedmiotów

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

Sylwetka absolwenta 

Absolwent Studiów Podyplomowych Archeologia Podwodna 
nabędzie/udoskonali umiejętności teoretyczne i praktyczne 
z zakresu metod i sposobów badania stanowisk archeologicz-
nych, 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, przygoto-
wanie 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 ak-
tywne 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 przyczyni się do powszechniejszego stosowania zasad ochro-
ny podwodnego dziedzictwa kulturowego.

Termin rozpoczęcia 
studiów 6 października 2018 r.

Limit miejsc 40
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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 de-
klaracja ukończenia kursu na wymagany stopień przed wyjazdem 
na praktyki podwodne.

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

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

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Historii

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Historyczny

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Aneta Pieniądz

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: e.z.godlewska@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Od wtorku do piątku 9.00-15.00, w soboty 9.30-15.00 (w terminach 
zjazdów)

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

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

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

7 050 PLN
1 350 PLN - specjalizacja nauczycielska dla chętnych 

Opis studiów 
podyplomowych 

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 - Kompetencje do na-
uczania drugiego przedmiotu obejmuje 70 godzin zajęć z przed-
miotów z zakresu dydaktyki szczegółowej i 60 godzin praktyk. 
Wśród wykładowców są: prof.  dr  hab.  Jarosław Czubaty, 
prof. dr hab. Ryszard Kulesza, prof. dr hab. Mirosław Nagielski, 
prof. dr hab. Romuald Turkowski, dr hab. Katarzyna Błachowska,  
dr hab. Konrad Bobiatyński, dr hab. Michał Leśniewski, dr hab. Maciej  
Mycielski, dr hab. Grzegorz Myśliwski, dr hab. Aneta Pieniądz, 
dr  hab.  Jacek Rzepka, dr  hab.  Piotr Szlanta, dr  Piotr Kroll,  
dr Mateusz Wilk.
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Sposób zaliczania 
przedmiotów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie pracy dyplomowej 
oraz wszystkich przedmiotów objętych programem.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent zna kluczowe dla każdej epoki (od starożytności po 
wiek XX) wydarzenia polityczne oraz procesy gospodarcze, spo-
łeczne i kulturowe w zakresie historii Polski i historii powszech-
nej. Umie scharakteryzować korzenie historyczne współczesnych 
zjawisk. Potrafi wykorzystywać narzędzia warsztatowe history-
ka, zna najczęściej używane przez historyków metody badaw-
cze oraz przełomowe dla historiografii polskiej prace naukowe. 
Rozpoznaje style architektoniczne, wykorzystuje ikonografię 
jako źródło historyczne. Umie, posługując się stylem naukowym, 
przygotować tekst historyczny. Dzięki podyplomowym studiom 
historii nauczyciel szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej 
ma uprawnienia do nauczania historii jako drugiego przedmiotu. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 15-45

Sylwetka kandydata 

Osoby z tytułem magistra, licencjata lub inżyniera, które ukończy-
ły dowolny kierunek studiów.
W przypadku osób, które chcą realizować specjalizację nauczy-
cielską: tytuł nauk humanistycznych, społecznych, filologii. Od 
kandydatów na dodatkową specjalizację nauczycielską oczekuje 
się uprawnień do nauczania pierwszego przedmiotu we wszyst-
kich typach szkół.
Studia adresowane są do miłośników historii oraz wszystkich 
tych, którym wiedza historyczna jest potrzebna w praktyce za-
wodowej. Umożliwiają one podniesienie kwalifikacji zawodowych, 
a w przypadku nauczycieli - uzyskanie dodatkowych uprawnień 
do nauczania drugiego przedmiotu.

Opis rekrutacji 

Rekrutacja za pośrednictwem systemu IRK na stronie  
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl i na podstawie dokumentów we-
dług kolejności zgłoszeń odbywa się 1 raz w roku.
Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie na studia - wydruko-
wane z systemu IRK, deklaracja o odpłatności za studia - wydru-
kowana z systemu IRK, kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu 
w sekretariacie studiów podyplomowych), 1 zdjęcie.

Dodatkowe informacje http://www.ihuw.pl

UW_INFORMATOR_2018_DRUK.indd   46 30/03/18   09:07



W
yd

ział lin
g

W
istyk

i sto
so

W
an

ej
Wydział Lingwistyki Stosowanej

47

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 26 033, faks 0 22 55 26 032 

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Soboty zjazdowe 8.30-11.30 

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry 

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, 9 zjazdów w każdym semestrze

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 7 400 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Program studiów (360 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje na-
stępujące przedmioty: Tłumaczenie poświadczone, Podstawy 
prawa polskiego, Podstawy prawa obszaru obcojęzycznego, Me-
todologia 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 przy-
sięgli, prawnicy.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Przedmioty kończą się egzaminem albo zaliczeniem na ocenę. 
Kryteria oceny końcowej ustalają prowadzący zajęcia. 

Sylwetka absolwenta 

Profesjonalny tłumacz tekstów prawniczych, który w toku stu-
diów nabył praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji spe-
cjalistycznej oraz potrafi wykorzystywać teoretyczne podstawy 
tłumaczenia poświadczonego, metodologii przekładu prawnicze-
go oraz metodologii przekładu sądowego do wyboru i interpreta-
cji strategii translatorskich w tłumaczeniu pisanych i mówionych 
tekstów specjalistycznych.

Termin rozpoczęcia 
studiów 29 września 2018 r.

Limit miejsc
Maksimum 20 osób w każdej grupie językowej: 3 grupy angiel-
skie, 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: angiel-
skiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego  
lub włoskiego)
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Opis rekrutacji 

Rekrutacja odbywa się w formie egzaminu pisemnego, którego 
celem jest ustalenie stopnia znajomości języka obcego wybra-
nego spośród oferowanych w programie studiów, dokonuje się 
oceny predyspozycji kandydata do wykonywania zawodu tłuma-
cza oraz jego wiedzy ogólnej. 
Decyzja o przyjęciu kandydata jest uwarunkowana: wynikiem 
egzaminu, oceną motywacji kandydata i jego doświadczenia za-
wodowego dokonaną przez komisję rekrutacyjną na podstawie 
analizy kwestionariusza i pozycją kandydata na liście rankingowej. 

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

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Kształcenie Tłumaczy Języka 
Ukraińskiego

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Lingwistyki Stosowanej

Kierownik studiów 
podyplomowych

dr hab. Iryna Kononenko
e-mail: ikononenko@uw.edu.pl

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

Katedra Ukrainistyki
ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 252
e-mail: ku@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Od poniedziałku do czwartku 11.00-14.00

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 5 000 PLN

Opis studiów 
podyplomowych

Celem studiów jest przygotowanie do wykonywania zawodu tłu-
macza. Student zdobywa praktyczne umiejętności w zakresie 
tłumaczenia z języka ukraińskiego na język polski oraz z języka 
polskiego na język ukraiński tekstów prawniczych i sądowych 
(w tym uwierzytelnionych), tekstów ekonomicznych i bizneso-
wych oraz tekstów z zakresu mass mediów. Ponadto program 
obejmuje zajęcia z zakresu narzędzi CAT i etyki pracy tłumacza.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Wykładane przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę lub eg-
zaminem. Podstawą uzyskania zaliczenia jest obecność na zaję-
ciach, bieżące przygotowanie do zajęć w formie ustalonej przez 
prowadzącego. Kryteria oceniania ćwiczeń: kontrola bieżącego 
przygotowania, sprawdziany tłumaczeniowe. Wykłady oceniane 
są na podstawie kontroli bieżącego przygotowania i projektów 
indywidualnych. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia 
studiów podyplomowych. Warunkiem otrzymania świadectwa 
ukończenia studiów jest uzyskania pozytywnej oceny z zaliczeń 
i egzaminów ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w pro-
gramie, w tym z egzaminu końcowego.
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Sylwetka absolwenta 

Absolwent ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej 
translatoryki, zna odpowiednią terminologię i konstrukcje gra-
matyczne niezbędne do tłumaczenia różnego typu tekstów, 
w tym pism i dokumentów z dziedziny prawa, ekonomii, biznesu 
i dziennikarstwa w języku polskim i ukraińskim. Ponadto posiada 
pogłębioną umiejętność tworzenia i rozumienia wypowiedzi w ję-
zyku ukraińskim w sytuacjach typowych dla sfery prawa, handlu, 
mass mediów, w tym umiejętność tłumaczenia tekstów specja-
listycznych prawnych i prawniczych z języka polskiego na język 
ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 17 

Sylwetka kandydata Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych 
magisterskich lub licencjackich.

Opis rekrutacji 

Kandydatów obowiązuje egzamin wstępny, który składa się 
z tłumaczenia tekstów na język ukraiński /z języka ukraińskiego. 
Celem egzaminu jest ocena stopnia znajomości języka ukraiń-
skiego oraz predyspozycji kandydata do wykonywania zawodu 
tłumacza. 
Decyzja o przyjęciu na studia podyplomowe uwarunkowana jest 
wynikiem egzaminu oraz zawarciem umowy o warunkach odpłat-
ności za studia i złożeniem potwierdzenia wniesienia opłaty za 
pierwszy semestr studiów.
Osoby niebędące obywatelami polskimi i/lub osoby, które ukoń-
czyły studia na uczelni zagranicznej są przyjmowane na tych 
samych zasadach, co obywatele Polski, będący absolwentami 
uczelni polskich.

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

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Tłumaczenia Konferencyjnego 
European Masters In Conference Interpreting

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Lingwistyki Stosowanej 

Kierownik studiów 
podyplomowych

prof. dr hab. Małgorzata Tryuk
Dyżury: wtorki 12.00-13.00, środy 11.00-13.00, pokój 00.088

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

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

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy i piątki 15.00-21.00
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Koszt za całość studiów 
podyplomowych 12 200 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Program studiów jest zgodny w programem opracowanym przez 
konsorcjum European Masters in Conference Interpreting (Core 
curriculum) - dostępnym na stronie www.emcinterpreting.org 
Program obejmuje następujące przedmioty: 
–  430 godzin tłumaczenia konferencyjnego (konsekutywnego 

i symultanicznego) w formie ćwiczeń, lekcji wirtualnych, symu-
lacji konferencji oraz dodatkowo zorganizowanej pracy indywi-
dualnej w salach instytutu,

–  10 godzin wykładu z teorii przekładu konferencyjnego,
–  30 godzin ćwiczeń z emisji głosu,
–  30 godzin wykładu na temat instytucji europejskich.
W programie 3-dniowa wizyta studyjna w instytucjach europej-
skich (DG SCIC KE i DG LINC PE) oraz możliwość 2-tygodniowych 
praktyk w wybranej jednostce należącej do Konsorcjum EMCI. 
Wykładowcami są zawodowi tłumacze polscy i zagraniczni akre-
dytowani w instytucjach europejskich, członkowie AIICu. oraz pol-
skich organizacji zawodowych tłumaczy konferencyjnych. 

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Egzamin po I semestrze z tłumaczenia konferencyjnego (konse-
kutywnego).
Egzamin końcowy po II semestrze tłumaczenia konferencyjnego 
(konsekutywnego i symultanicznego) przez panelem złożonym 
z wykładowców, tłumaczy akredytowanych w instytucjach eu-
ropejskich oraz innych instytucjach należących do konsorcjum 
EMCI

Sylwetka absolwenta Wysoko wykwalifikowany tłumacz konferencyjny w  zakresie 
2-3 języków obcych (ACC lub ABC)

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 20

Sylwetka kandydata 

Dyplom ukończonych studiów wyższych, podanie o przyjęcie 
na studia, życiorys, kwestionariusz osobowy.
Kandydaci deklarują wybraną kombinację językową (ACC lub 
ABC)
Język A: język polski
Język B: język angielski, 
Języki C: angielski, francuski, hiszpański lub niemiecki.
Od kandydata oczekuje się bardzo dobrej znajomości deklaro-
wanych języków, wiedzy na temat krajów, w których używane są 
ww. języki, umiejętności koncentracji i pracy w warunkach dużej 
presji, zdolności komunikacyjnych w deklarowanych językach, 
gotowości do przyjmowania oceny i krytyki własnej pracy. 
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Opis rekrutacji 

Test kwalifikacyjny składa się z:
–  rozmowy z kandydatem w języku/ach obcym/ch,
–  ćwiczenia leksykalnego,
–  tłumaczenia konsekutywnego z 2 języków obcych na język pol-

ski. (w kombinacji ACC); dla kandydatów z kombinacją ABC, 
dodatkowo tłumaczenie konsekutywne na język B (angielski).

Tłumaczenie konsekutywne polega na wysłuchaniu tekstu w ję-
zyku obcym, a następnie na jego przetłumaczeniu bez notatek. 
Test jest jedynie próbą takiego tłumaczenia, a nie profesjonalnym 
przekładem konsekutywnym.

Dodatkowe informacje http://www.ils.uw.edu.pl
http://www.emcinterpreting.org
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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 55 49 111
e-mail: domanska@wne.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu 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

Opis studiów 
podyplomowych 

Program studiów (208 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Prawo handlowe, Prawo podatkowe, Prawo bankowe, Prawo pra-
cy, Prawo cywilne, Podstawy zarządzania, Zarządzanie finansa-
mi przedsiębiorstwa, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Marketing, 
Mikro-i makroekonomiczne podstawy działalności gospodarczej, 
Instrumenty finansowe, Rachunkowość, Negocjacje, Windykacja 
należności.
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, zarzą-
dzanie 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 ma-
kroekonomicznych.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

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

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 za-
kresie ekonomii zajęcia poświęcone rachunkowi inwestycyjnemu, 
instrumentom finansowym oraz mikro- i makroekonomicznych 
podstaw działalności gospodarczej a  w  zakresie zarządzania 
podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzanie finansa-
mi przedsiębiorstwa, zarządzanie jego potencjałem kadrowym 
oraz marketing. 
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Termin rozpoczęcia 
studiów 27 październik 2018 r.

Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata 

Studia są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych zamie-
rzających pogłębiać wiedzę niezbędną w kierowaniu działalnością 
gospodarczą. Pozwalają one integrować wiedzę prawną, zarząd-
czą i ekonomiczną. Mogą okazać się więc szczególnie przydatny-
mi dla absolwentów jednego z tych kierunków (prawa, ekonomii, 
zarządzania), pozwalając im zaktualizować wiedzę w dziedzinie, 
którą wcześniej studiowali, a zarazem rozszerzyć kompetencje 
zawodowe o inne dziedziny, istotne dla kierowania przedsiębior-
stwem. Studia są też dostosowane do potrzeb takich osób, które 
z zagadnieniami należącymi do wymienionych dziedzin zetknęły 
się dopiero w praktyce zawodowej np. inżynierów, których miejsce 
pracy (aktualne lub oczekiwane w przyszłości) wymaga kierowania 
procesami gospodarczymi. W szczególności studia przeznaczone 
są dla osób, pracujących na średnim szczeblu zarządzania, wiążą-
cych swoje plany zawodowe z kierowaniem przedsiębiorstwem, 
jak również dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą na 
własny rachunek i potrzebują podstaw prawnych, ekonomicznych 
i zarządczych do podejmowania trafnych decyzji gospodarczych.

Opis rekrutacji 

Podanie o przyjęcie wydrukowane z systemu IRK na stronie 
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl, kserokopia dyplomu ukończenia  
studiów wyższych, życiorys według własnego wzoru 
kandydata, zobowiązanie do dokonania płatności za studia 
wydrukowane z systemu IRK, 1 zdjęcie.
Termin składania dokumentów: od 10 do 17 października 2018 r.

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

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

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, zjazdy w soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 500 PLN
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Opis studiów 
podyplomowych 

Celem studiów jest m.in. wyposażenie w wiedzę niezbędną do 
wykonywania zawodu konsultanta. Wykładowcami studiów są 
pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Za-
rządzania, jak również praktycy biznesu. Zajęcia prowadzone 
przez osoby dysponujące bogatym doświadczeniem, w przewa-
żającej mierze mają charakter warsztatowy. Podczas zajęć roz-
wiązywane będą liczne studia przypadków, w których słuchacze 
rozwiązywać będą rzeczywiste problemy pojawiające się w pra-
cy audytora bądź konsultanta. Unikatową wartością studiów 
jest zawarty w nim aspekt strategiczny audytu, ukazujący jego 
znaczenie nie tylko w bieżącej działalności instytucji, ale także 
w procesie budowy jej strategii. Zwracamy uwagę na takie czyn-
niki, jak określanie szans i zagrożeń instytucji, oraz poszukiwanie 
źródeł trwałej przewagi konkurencyjnej w dłuższym horyzoncie 
czasowym. Studia szczególnie przydatne dla kadry zarządzającej 
instytucji publicznych i prywatnych oraz dla osób zamierzających 
podjąć pracę w firmach doradczych. 

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Słuchacz studiów jest zobowiązany do uzyskania zaliczeń przed-
miotów przewidzianych programem studiów na podstawie ak-
tywnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych. Warunkiem 
ukończenia studiów podyplomowych jest przedłożenie pracy dy-
plomowej.

Sylwetka absolwenta 

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

Termin rozpoczęcia 
studiów 16 listopada 2018 r.

Limit miejsc 40

Sylwetka kandydata 

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukoń-
czenia 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 Data Science w Zastosowaniach 
Biznesowych. Warsztaty z Wykorzystaniem Programu R

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Nauk Ekonomicznych 

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Piotr Wójcik

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
tel. 0 22 55 49 178
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Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Poniedziałki 9.00-18.00, od wtorku do czwartku 9.00-16.00, piątki 
9.00-14.00, soboty 9.00-13.00 (w terminie zjazdów) 

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy co 2 tydzień

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 8 000 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Oferta studiów podyplomowych „Data Science w zastosowaniach 
biznesowych. Warsztaty z wykorzystaniem programu R” jest od-
powiedzią na rosnące zapotrzebowanie na rynku na interdyscy-
plinarnych analityków danych - tzw. data scientists. Głównym 
celem projektu jest podniesienie kompetencji osób zajmujących 
się szeroko rozumianą pracą z danymi w odniesieniu do analityki 
biznesowej oraz nowej dynamicznie rozwijającej się dziedziny - 
Data Science.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Zaliczenia on-line poszczególnych przedmiotów

Sylwetka absolwenta 

Dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej z praktyczną, absolwen-
ci studiów staną się ekspertami z dziedziny interdyscyplinarnej 
analizy danych (analizy statystyczne, machine learning, data mi-
ning, programowanie w R). Absolwent studiów będzie posiadał 
zaawansowaną wiedzę z zakresu pracy z danymi w programie R. 
Absolwent studiów będzie posiadał umiejętność pracy z danymi 
w programie i języku programowania R.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 50

Sylwetka kandydata 

Oferta studiów skierowana jest do pracowników instytucji anali-
tycznych, statystycznych, finansowych, również do pracowników 
instytucji administracji publicznej oraz środowisk biznesowych, 
dla których niezbędna jest wiedza o przetwarzaniu danych i ana-
lizie dużych ilości danych z wykorzystaniem nowoczesnych na-
rzędzi analitycznych.

Opis rekrutacji 

Rekrutacja odbywa się poprzez system IRK na stronie  
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl
Założenie konta, podanie o przyjęcie na studia, przesłanie do se-
kretariatu dokumentów w wersji papierowej: podanie o przyjęcie 
na studia, kserokopia dyplomu, kwestionariusz osobowy, życio-
rys, zobowiązanie do płatności, 3 zdjęcia legitymacyjne.

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

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Ekonomiczna Analiza Danych 
w Programie Microsoft Excel i Języku Programowania VBA

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Nauk Ekonomicznych
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Kierownik studiów 
podyplomowych dr Przemysław Kusztelak

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa pokój K4
tel. 0 22 55 49 143
email: studiapodyplomowe-excel@wne.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Od poniedziałku do czwartku 9.00-16.00, soboty lub niedziele  
9.00-13.00 (w terminie zjazdów)

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty lub niedziele (w zależności od grupy) 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 6 470 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie przedsiębiorstw 
na wyspecjalizowanych analityków ekonomicznych. Microsoft 
Excel jest najpowszechniej stosowanym na rynku programem 
do eksploracji i prezentacji danych. Został stworzony z myślą 
o zastosowaniach biurowych i  ekonomicznych, dzięki czemu 
nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o zakres aplikacji analitycznych, 
statystycznych, czy finansowych. Problemem pozostaje niska 
efektywność rzeczywistych zastosowań, która wynika głównie 
z dwóch powodów: 
–  niewystarczającej znajomości programu MS Excel (nieznajo-

mości narzędzi ułatwiających pracę, bądź nierozumienia me-
chanizmu ich działania), 

–  niewystarczającej wiedzy teoretycznej do w pełni świadomego 
używania zaawansowanych narzędzi i wykonywania zaawan-
sowanych analiz ekonomicznych. Studia Ekonomiczna analiza 
danych w programie Microsoft Excel i języku programowania 
VBA przygotują słuchaczy do pokonania obu wymienionych 
ograniczeń.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Obecność (min 60%), semestralne projekty zaliczeniowe (opraco-
wanie i prezentacja) - stanowiące tzw. projekty własne do przed-
stawienia w czasie rozmów kwalifikacyjnych

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów nabędą następującą wiedzę i umiejętności:
–  wiedzę teoretyczną dotyczącą stosowanych w ekonomii metod 

analizy danych (m.in. tworzenie baz danych, analiza statystycz-
na, analiza ekonometryczna, analiza finansowa, wizualizacja 
danych, raportowanie i prezentacja danych),

–  wiedzę praktyczną dotyczącą szeroko rozumianej pracy z da-
nymi w programie MS Excel, przy wykorzystaniu języka progra-
mistycznego VBA,

–  znajomość szerokiego wachlarza praktycznych zastosowań 
poznanych narzędzi,

–  tworzenie zaawansowanych analiz ekonomicznych (w tym sta-
tystycznych, ekonometrycznych oraz finansowych),

–  umiejętność efektywnej pracy w programie MS Excel,
–  stosowanie wydajnych metod programowania w VBA,
–  sterowanie innymi programami z poziomu MS Excel i kodu VBA 

m.in. przeglądarkami Internetowymi, folderami, plikami teksto-
wymi, bazami danych, edytorami tekstowymi, programami do 
obsługi poczty, czy programami do tworzenia prezentacji,
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–  tworzenie (projektowanie, programowanie i wdrażanie) profe-
sjonalnych aplikacji biznesowych mających na celu automa-
tyczną, szeroko rozumianą, analizę danych.

Termin rozpoczęcia 
studiów Listopad 2018 r.

Limit miejsc 50 (2 grupy po 25 osób)

Sylwetka kandydata 
Studia są skierowane do osób pracujących w programie MS Excel 
i posiadających podstawową wiedzę dotyczącą ekonomicznej 
analizy danych. Nie jest wymagana wiedza z języka programowa-
nia VBA. Studia prowadzone są na poziomie zaawansowanym.

Opis rekrutacji 

Rekrutacja odbywa się poprzez rejestrację w systemie IRK 
na stronie https://www.irk.oferta.uw.edu.pl oraz złożenie kom-
pletu dokumentów. 
O przyjęciu rezyduje kolejność zgłoszeń.
Do zgłoszenia wymagane jest złożenie kompletu dokumentów: 
podanie o przyjęcie na studia (wydruk z systemu IRK), kwestionariusz 
zawodowy (wydruk z systemu IRK), zobowiązanie do odpłatności 
za studia (wydruk z  systemu IRK), życiorys według własnego 
wzoru kandydata, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych 
(licencjackich, inżynierskich, bądź magisterskich), 1 zdjęcie.
Wymienione wyżej dokumenty należy złożyć w dziekanacie stu-
diów u Karoliny Pioś (pokój K4) lub przesłać listem poleconym na 
studiów z dopiskiem: “Ekonomiczna analiza danych w programie 
Microsoft Excel i języku programowania VBA”

Dodatkowe informacje http://www.wne.uw.edu.pl/index.php/pl/dla-kandydatow/studia-
-podyplomowe

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Metody Statystyczne w Biznesie 
(warsztaty z oprogramowaniem SAS)

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Nauk Ekonomicznych

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Piotr Wójcik

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

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, zjazdy w soboty i niedziele, co 2-3 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 8 000 PLN
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Opis studiów 
podyplomowych 

Celem studiów jest odświeżenie, uporządkowanie i rozszerzenie 
wiedzy uczestników z zakresu statystyki i ekonometrii od za-
gadnień najbardziej podstawowych, po zaawansowane metody 
analizy danych. Studia mają w całości charakter warsztatowy 
z naciskiem na stronę aplikacyjną i  samodzielne stosowanie 
omawianych metod w praktyce. Wszystkie zajęcia prowadzo-
ne są przy komputerach. Zakres każdego kursu podzielony jest 
na kolejne bloki tematyczne. Każdy blok rozpoczyna się od wstę-
pu teoretycznego, będącego przeglądem istniejących metod, 
ze szczególnym naciskiem na przedstawienie i omówienie czyn-
ników, od których powinien być uzależniony wybór właściwej 
metody. Następnie prezentowane są przykłady praktyczne po-
zwalające na zastosowanie poznanych metod w pakiecie SAS 
oraz omówienie i interpretację uzyskanych wyników. Ostatnim 
elementem każdego bloku jest zestaw samodzielnych ćwiczeń 
wykonywanych przez uczestników, pozwalających utrwalić zdo-
bytą wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Słuchacz studiów jest zobowiązany do uzyskania zaliczeń przed-
miotów przewidzianych programem studiów na podstawie ak-
tywnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych. Warunkiem 
ukończenia studiów podyplomowych jest także napisanie oraz 
przedłożenie pracy dyplomowej.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent Studiów Podyplomowych „Metody Statystyczne w Biz-
nesie” będzie: posiadał rzetelną uporządkowaną wiedzę z szeroko 
pojętego zakresu statystyki i ekonometrii, poczynając od podstaw 
statystyki opisowej, czy wnioskowania statystycznego, przez me-
tody 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 do-
boru metod statystycznych najlepiej dopasowanych do specyfiki 
badanego problemu, potrafił samodzielnie stawiać i weryfikować 
pytania badawcze z wykorzystaniem dowolnego oprogramowa-
nia statystycznego, potrafił merytorycznie ocenić i zweryfikować 
wyniki analiz przeprowadzonych przez inne osoby.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 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. Wszyst-
kie zajęcia będą miały charakter warsztatów z wykorzystaniem 
oprogramowania SAS. Tematyka kursów w ramach studiów jest 
niezależna od wykorzystywanego oprogramowania statystycz-
nego. Wcześniejsza znajomość oprogramowania SAS nie jest 
wymagana.
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Opis rekrutacji 

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej liczbę miejsc na 
studiach pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń oraz ukoń-
czony 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 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

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Poniedziałki 9.00-18.00, od wtorku do czwartku 9.00-16.00, piątki 
9.00-14.00, soboty 9.00-13.00 (w terminie zjazdów)

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 700 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

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

Sposób zaliczania 
przedmiotów Zaliczenia, egzaminy i egzamin śródsemestralny

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów posiądą obszerną wiedzę z zakresu sprawoz-
dawczości finansowej i rachunkowości. Profil studiów i ich treść 
merytoryczna jest przydatna także dla osób zainteresowanych 
przeprowadzaniem analizy sprawozdań finansowych oraz zrozu-
mieniem metodologii analizy finansowo-ekonomicznej. Ponadto, 
studia mogą być przydatne dla osób chcących się przekwalifiko-
wać lub podjąć pierwszą pracę w sektorze analizy finansowej.
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Termin rozpoczęcia 
studiów 27 października 2018 r.

Limit miejsc 28

Sylwetka kandydata 

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

Opis rekrutacji 

Rejestracja odbywa się przez system IRK na stronie 
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl
Założenie konta, podanie o przyjęcie na studia, przesłanie do se-
kretariatu dokumentów w wersji papierowej (podanie o przyjęcie 
na studia, kserokopia dyplomu, kwestionariusz osobowy, zobo-
wiązanie do płatności, 1 zdjęcie).

Dodatkowe informacje https://www.wne.uw.edu.pl
Zakładka: dla kandydatów, studia podyplomowe.
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Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Tomasz Kownacki

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Gmach 
Audytoryjny, wejście B, pokój -25
tel. 0 22 55 22 925
e-mail: podyplomowe.inp@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Poniedziałki 14.00-18.00, czwartki 10.00-14.00, soboty 9.00-13.00 
(w terminach zjazdów)

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 400 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Celem Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
jest wykształcenie absolwentów umiejących wykorzystać nabytą 
specjalistyczną wiedzę z zakresu studiów do pracy w administra-
cji publicznej i służbach publicznych. Program studiów obejmuje 
kwestie ściśle prawne dotyczące sytuacji kryzysowych oraz za-
gadnienia związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicz-
nym. Zdobyta wiedza dotyczy sytuacji kryzysowych w aspektach 
ideologicznym, kulturowym, socjologicznym i psychologicznym.
Ukończenie studiów podyplomowych uwarunkowane jest złoże-
niem egzaminów i zaliczeń semestralnych. Absolwent otrzymuje 
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Ocena końco-
wa na świadectwie jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na 
egzaminach oraz zaliczeniach przewidzianych w planie studiów.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Egzaminy, zaliczenia na ocenę (zgodnie z programem studiów)

Sylwetka absolwenta 

Absolwenci zdobędą wiedzę i  umiejętności w  zakresie prze-
widywania 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 zatrudnie-
nia w: administracji publicznej (rządowej i samorządowej), Poli-
cji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Wojsku Polskim, Straży 
Pożarnej, ABW, organach i agendach Unii Europejskiej, organi-
zacjach międzynarodowych, mediach, firmach prywatnych oraz 
w agencjach reklamowych, a także jako specjaliści ds. negocjacji 
w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.
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Limit miejsc 90

Sylwetka kandydata 
O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby 
posiadające dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynier-
skich lub magisterskich.

Opis rekrutacji 

Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie na studia (wydruko-
wane ze strony internetowej Studiów Podyplomowych INP UW), 
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności, 2 zdjęcia, od-
pis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia dowodu 
osobistego.
Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez 
kandydatów dokumentów. Kandydaci na studia będą przyjmo-
wani w kolejności złożonych dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc. Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podyplo-
mowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. W przy-
padku nieprzyjęcia na studia dokumenty zwraca się kandydatowi. 
Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia doręcza się nie-
zwłocznie kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany 
do korespondencji.

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

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Unii 
Europejskiej

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Kamil Ławniczak

Adres studiów 
podyplomowych, numer 
telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa,  
pokój 212, II piętro
tel. 0 22 55 22 929, 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 Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, średnio 2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3 600 PLN 

Opis studiów 
podyplomowych 

Program studiów (198 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje nastę-
pujące przedmioty: Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawie-
dliwości UE, Europol w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego 
UE, Bezpieczeństwo imprez masowych według standardów euro-
pejskich, Standardy prewencji kryminalnej w krajach UE, Zwalcza-
nie terroryzmu w UE, Państwo a obywatel - standardy europejskie, 
Problemy współczesnego państwa, Współpraca organów ścigania 
i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w UE, Zwalczanie 
międzynarodowej przestępczości zorganizowanej w UE,
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Współpraca celna i graniczna w UE, Zapobieganie i zwalczanie 
zorganizowanej przestępczości ekonomicznej w UE, Współpra-
ca międzynarodowa w przeciwdziałaniu cyberprzestępczości, 
Prawa człowieka i obywatela, Ochrona ludności i zarządzanie 
kryzysowe w Europie, Metody i narzędzia analizy zagrożeń dla 
bezpieczeństwa wewnętrznego UE, Europejskie standardy prze-
ciwdziałania korupcji i nieuczciwej konkurencji, Media w systemie 
bezpieczeństwa, Migracje w Polsce i w UE.
Wśród wykładowców są prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek, 
prof.  dr  hab.  Stanisław Sulowski, prof.  dr  hab.  Konstanty A.  
Wojtaszczyk, dr  Jacek Bil, dr  Krzysztof Łojek, mgr  Paweł  
Suchanek, mgr Anna Świątecka

Sposób zaliczania 
przedmiotów Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę.

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

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 40 

Sylwetka kandydata 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące 
się dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub studiów 
licencjackich. Studia przeznaczone są dla absolwentów wszyst-
kich kierunków i dziedzin kształcenia. 
W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończe-
nia studiów wyższych w Polsce albo dyplom ukończenia studiów 
wyższych za granicą uznanych lub nostryfikowany 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 Fundusze Europejskie dla Samorządu 
Terytorialnego

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Kierownik studiów 
podyplomowych mgr Sebastian Dłuski

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Krakowskie Przemieście 3, 00-927 Warszawa
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
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Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy średnio 1 raz na 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5 500 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie kompleksowej 
wiedzy dotyczącej pozyskiwania dofinansowania i zarządzania 
projektami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej oraz 
pogłębienie wiedzy o zasadach i uwarunkowaniach funkcjono-
wania samorządu terytorialnego w Polsce przez pracowników 
administracji samorządowej. Tematyką studiów zainteresowani 
mogą być także pracownicy organizacji pozarządowych działa-
jący w sferze samorządowej oraz firmy doradcze. 
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk, 
dr hab. Paweł Borkowski, dr Justyna Miecznikowska, dr Łukasz 
Zamęcki, Mariusz Frankowski (Mazowiecka Jednostka Wdraża-
nia Programów Unijnych).

Sposób zaliczania 
przedmiotów Egzaminy i zaliczenia na ocenę

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów ma pogłębioną wiedzę o istocie i funkcji fun-
duszy unijnych w powiązaniu z politykami szczegółowymi Unii 
Europejskiej, o  podstawach prawnych i  dokumentach strate-
gicznych określających zasady wdrażania programów i projek-
tów współfinansowanych z funduszy europejskich, o zasadach 
i mechanizmach funkcjonowania polityki spójności społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej oraz Wspólnej Polityki Rolnej, o insty-
tucjach odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy europejskich 
na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, o zasadach 
i procedurach pozyskiwania funduszy unijnych oraz ich wdra-
żania, o  formach współpracy sektora publicznego i prywatne-
go w zakresie absorpcji funduszy unijnych oraz realizacji celów 
społeczno-gospodarczych, o siatce terminologicznej związanej 
z funduszami europejskimi, o specyfice i obszarach zarządza-
nia projektami współfinansowanymi ze środków europejskich, 
o formach instytucjonalnych realizacji projektów oraz strukturach 
zespołu projektowego, o finansowych uwarunkowaniach wdra-
żania programów i projektów finansowanych ze środków Unii 
Europejskiej, ma wiedzę z zakresu metodyk i narzędzi zarządza-
nia projektami, o systemie prawno-instytucjonalnym zamówień 
publicznych w Polsce oraz unijnej zasadzie konkurencyjności, 
ma wiedzę na temat procesów zarządzania projektami w orga-
nizacjach publicznych, potrafi wskazać problemy związane z ich 
realizacją oraz zaproponować rozwiązania.
Absolwent studiów ma umiejętność przygotowania dokumentacji 
aplikacyjnej o dofinansowanie projektu ze środków europejskich, 
w tym wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności in-
westycji i biznes planu, potrafi wyszukiwać informacje o moż-
liwości współfinansowania projektów, potrafi dostosować oraz 
wykorzystywać wybrane metodyki zarządzania projektami, posia-
da umiejętności w zakresie kierowania zespołem projektowym, 
posiada umiejętność przygotowania dokumentacji związanej 
z procedurami udzielania zamówień publicznych, potrafi prze-
prowadzić analizę uwarunkowań wdrażania projektu, w tym przy-
gotować analizę problemów, celów, interesariuszy, ryzyka oraz
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matrycę logiczną projektu, posiada umiejętność przygotowania 
budżetu projektu, harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz 
wniosków o płatność, potrafi przeprowadzić akcję informacyjno-
-promocyjną w ramach projektu zgodnie z obowiązującymi za-
sadami i wytycznymi, potrafi przeprowadzić pogłębioną analizę 
dokumentacji w ramach konkursu o dofinansowanie projektu.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 60

Sylwetka kandydata 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dy-
plomem ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich. 
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 nostryfiko-
wany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Opis rekrutacji 

Kandydaci będą przyjmowani do  wyczerpania limitu miejsc. 
W celu kwalifikacji należy złożyć następujące dokumenty: poda-
nie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy, kserokopia 
dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem 
przez komisję rekrutacyjną, odpis dyplomu ukończenia studiów 
wyższych, 1 zdjęcie kolorowe odpowiadające standardom zdjęcia 
do dowodu osobistego, zobowiązanie do ponoszenia kosztów 
odpłatności za studia.

Dodatkowe informacje http://www.pl.europeistyka.uw.edu.pl/index.php/node/20

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Kultura, Nauka i Edukacja w Unii 
Europejskiej

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Wojciech Lewandowski

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa
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 Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, średnio 2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3 400 PLN
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Opis studiów 
podyplomowych 

Studia umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejęt-
ności pozwalających na dokonanie analizy i syntezy procesów 
zachodzących w  sferze kulturalno-edukacyjnej państw euro-
pejskich. W trakcie studiów słuchacze uzyskują lub pogłębiają 
wiedzę oraz praktyczne umiejętności, uczestnicząc w obligato-
ryjnych zajęciach dydaktycznych.
Program studiów (162 godziny) obejmuje m.in. następujące 
przedmioty: Cywilizacja europejska, Konflikty etniczne i kulturowe 
współczesnej Europy, Ochrona dziedzictwa kulturowego w Eu-
ropie, Systemy edukacyjne państw europejskich, Polityka kultu-
ralna Unii Europejskiej, Związki wyznaniowe w Europie, Polityka 
naukowo-badawcza Unii Europejskiej, Proces boloński, Programy 
finansowe UE w obszarze kultury, edukacji i nauki, Agendy Unii 
Europejskiej ds. badań, nauki i edukacji.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Egzaminy (ustne lub pisemne) i zaliczenia na ocenę (kolokwium 
pisemne)

Sylwetka absolwenta 

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

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 40

Sylwetka kandydata 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się 
dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich. 
Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków 
i dziedzin kształcenia.
W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończe-
nia studiów wyższych w Polsce albo dyplom ukończenia studiów 
wyższych za granicą uznanych lub nostryfikowanych na zasa-
dach określonych w odrębnych przepisach.

Opis rekrutacji 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe 
zobowiązani są  zarejestrować się w systemie IRK na stronie  
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl 
oraz w przypadku zakwalifikowania złożyć wymagane dokumenty 
do Komisji Rekrutacyjnej. Lista dokumentów znajduje się na stro-
nie Instytutu Europeistyki w zakładce Kandydaci.
Kandydaci będą przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc.

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

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Nauk Politycznych specjalność: 
Wiedza o Społeczeństwie

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Tomasz Kownacki
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Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Gmach 
Audytoryjny, wejście B, pokój -25
tel. 0 22 55 22 925
e-mail: podyplomowe.inp@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Poniedziałki 14.00-18.00, czwartki 10.00-14.00, soboty 9.00-13.00 
(w terminach zjazdów)

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5 000 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Celem kierunku jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompe-
tencji uprawniających do nauczania w szkołach średnich. Słu-
chacz zdobywa wiedzę w  wymiarze studiów nauczycielskich 
niezbędną do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Realizowana 
dydaktyka ma na celu: 
–  podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz uzyskanie przez 

absolwenta kolejnych stopni zawodowych, zgodnie z  Kartą 
Nauczyciela, 

–  uzyskanie przygotowania merytorycznego i  metodycznego 
do nauczania w szkołach średnich.

Ukończenie studiów podyplomowych uwarunkowane jest złoże-
niem egzaminów i zaliczeń semestralnych. Absolwent otrzymuje 
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Ocena koń-
cowa na świadectwie jest średnią arytmetyczną ocen uzyska-
nych na egzaminach oraz zaliczeniach przewidzianych w planie 
studiów.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Egzaminy, zaliczenia na ocenę (zgodnie z programem studiów), 
a także obowiązkowe praktyki z WOS-u

Sylwetka absolwenta 

Absolwenci studiów specjalności Wiedza o Społeczeństwie 
uzyskują uprawnienia z zakresu nauczania przedmiotu „Wiedza 
o Społeczeństwie”. Wykazują się znajomością podstawowych za-
gadnień związanych z tematyką przedsiębiorczości oraz kwestii 
związanych z szeroko rozumianymi zagadnieniami społecznymi.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 90

Sylwetka kandydata 
Studia są adresowane do nauczycieli z tytułem magistra, pracu-
jących w szkołach publicznych oraz niepublicznych, którzy chcą 
nauczać drugiego przedmiotu.

Opis rekrutacji 

Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie na studia (wydruko-
wane ze strony internetowej studiów podyplomowych INP UW), 
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności, 2 zdjęcia, od-
pis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia dowodu 
osobistego.
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Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez 
kandydatów dokumentów. Kandydaci na studia będą przyjmo-
wani w kolejności złożonych dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc. Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podyplo-
mowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. W przy-
padku nieprzyjęcia na studia dokumenty zwraca się kandydatowi. 
Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia doręcza się nie-
zwłocznie kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany 
do korespondencji.

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

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Nauk Politycznych, specjalności: 
Administracja Publiczna - Administracja Rządowa 
i Samorządowa; Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Tomasz Kownacki

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Gmach 
Audytoryjny, wejście B, pokój -25
tel. 0 22 55 22 925
e-mail: podyplomowe.inp@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Poniedziałki 14.00-18.00, czwartki 10.00-14.00, soboty 9.00-13.00 
(w terminach 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

Opis studiów 
podyplomowych 

Studia prowadzone są w zakresie specjalności: administracja rzą-
dowa i samorządowa, organizacja i zarządzanie oświatą. Celem 
studiów jest zapoznanie słuchaczy nie tylko z aktualnymi zasa-
dami funkcjonowania administracji publicznej ale i kwestiami 
kontrowersyjnymi oraz mającymi znaczenie praktyczne. 
Ukończenie studiów podyplomowych uwarunkowane jest złoże-
niem egzaminów i zaliczeń semestralnych. Absolwent otrzymuje 
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Ocena końco-
wa na świadectwie jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na 
egzaminach oraz zaliczeniach przewidzianych w planie studiów.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Egzaminy, zaliczenia na ocenę (zgodnie z programem studiów)

Sylwetka absolwenta 

Słuchacze podejmujący naukę w ramach Podyplomowych 
Studiów Nauk Politycznych doskonalą umiejętności przydatne 
osobom pracującym lub mającym zamiar podjąć pracę w ad-
ministracji publicznej, urzędach publicznych oraz szkolnictwie 
ponadpodstawowym.
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Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 90

Sylwetka kandydata 
O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby 
posiadające dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynier-
skich lub magisterskich.

Opis rekrutacji 

Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie na studia (wydruko-
wane ze strony internetowej studiów podyplomowych INP UW), 
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności, 2 zdjęcia, od-
pis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia dowodu 
osobistego.
Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez 
kandydatów dokumentów. Kandydaci na studia będą przyjmo-
wani w kolejności złożonych dokumentów do wyczerpania limitu 
miejsc. Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podyplo-
mowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. W przy-
padku nieprzyjęcia na studia dokumenty zwraca się kandydatowi. 
Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia doręcza się nie-
zwłocznie kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany 
do korespondencji.

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

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Marketing Europejski

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Marta Jas-Koziarkiewicz

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa
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 Zaoczny, zjazdy co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3 800 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Studia dają możliwość zapoznania się i wykorzystania wiedzy 
związanej z aspektami ekonomicznymi, prawnymi, społecznymi 
i kulturowymi prowadzenia działalności marketingowej w Euro-
pie. Kompetencje zdobyte na studiach mają charakter utylitar-
ny i perspektywiczny. Dają wiedze o tym, jak prowadzić badania 
rynku, w jaki sposób wykorzystywać poszczególne instrumenty 
marketingowe oddziaływania na konsumentów i konkurentów.
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Uczą konstruować kampanie promocyjne oraz współpracować 
z agencjami reklamowymi i agencjami PR. Pozwalają na pozna-
nie możliwości, jakie oferują social media w działaniach marke-
tingowych. 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, wystąpień publicznych, uwarunkowań 
kulturowych prowadzenia działalności biznesowej, zasad prowa-
dzenia polityki cenowej i dystrybucji oraz specyfiki rynku reklamy 
i budowania kampanii promocyjnych na rynkach europejskich, 
marketingu internetowego oraz najnowszych trendów i możli-
wości wykorzystania technologii informacyjnych w prowadzeniu 
działalności gospodarczej.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Przedmioty kończą się egzaminem lub zaliczeniem na ocenę. Słu-
chacz, uzyskuje ocenę z egzaminu lub zaliczenie po spełnieniu 
kryteriów określonych przez prowadzących zajęcia. Mogą one 
przybrać formę (katalog nie jest zamknięty): egzaminu ustne-
go, egzaminu pisemnego, w formie testu zawierającego pyta-
nia wielokrotnego i jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte 
o charakterze problemowym, bieżącego przygotowania do zajęć, 
w tym znajomość literatury, udziału w symulacjach, debatach, 
dyskusjach, przygotowania portfolio zawierającego dokumenta-
cje pracy słuchacza w trakcie zajęć, przygotowania prezentacji 
na tematy wskazane przez prowadzących.

Sylwetka absolwenta 

Przedmioty realizowane w toku studiów pozwolą absolwentowi 
na: prowadzenie rozmów handlowych i negocjacyjnych, przygo-
towanie i realizację kampanii promocyjnej firmy, podejmowanie 
współpracy z agencjami reklamowymi, agencjami public relations 
i badań rynku, kształtowanie przewagi konkurencyjnej własnej or-
ganizacji/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 eu-
ropejskim, w agencjach public relations, agencjach reklamowych 
i marketingowych, w agencjach zajmujących się badaniem rynku, 
doradztwem i innymi usługami w zakresie marketingu europej-
skiego, w samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej 
nastawionej na wymianę zagraniczną, instytucjach i agencjach 
Unii Europejskiej, administracji rządowej i samorządowej, me-
diach, instytucjach kulturalnych podejmujących działania z za-
kresu euromarketingu.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 40, studia zostaną uruchomione jeżeli zgłosi się minimum 20 osób

Sylwetka kandydata 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się 
dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub studiów licen-
cjackich. Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich 
kierunków i dziedzin kształcenia. 
W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończe-
nia studiów wyższych w Polsce albo dyplom ukończenia studiów 
wyższych za granicą uznanych lub nostryfikowany na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.

UW_INFORMATOR_2018_DRUK.indd   70 30/03/18   09:07



W
yd

ział n
au

k
 Po

lityC
zn

yC
h

 i stu
d

ió
W

 m
ięd

zyn
ar

o
d

o
W

yC
h

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

71

Opis rekrutacji 
Kandydaci będą przyjmowani na studia bez postępowania kwa-
lifikacyjnego - do wyczerpania limitu miejsc - po spełnieniu wy-
mogów formalnych, to jest po złożeniu kompletu dokumentów 
w wymaganym terminie.

Dodatkowe informacje http://www.pl.europeistyka.uw.edu.pl/index.php/node/20

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Polityki Unii Europejskiej

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Piotr Wawrzyk

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa
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 Zaoczny, zjazdy co 2 tydzień

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3 400 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów w zakresie polityki 
Unii Europejskiej, którzy będą w stanie sprostać oczekiwaniom 
zmieniającego się lokalnego, regionalnego, krajowego i europej-
skiego rynku pracy. Studia umożliwiają rozszerzenie wiedzy 
–  w stosunku do studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich
–  oraz zdobycie specjalistycznej wiedzy w zakresie polityk unij-

nych: gospodarczej, energetycznej, bezpieczeństwa i sprawie-
dliwości oraz programów i funduszy europejskich.

Program studiów w I semestrze (100 godzin) obejmuje nastę-
pujące przedmioty: Prawo Unii Europejskiej, Instytucje Unii Euro-
pejskiej, Proces decyzyjny w Unii Europejskiej, Wstęp do polityk 
Unii Europejskiej. 
II semestr to 4 specjalizacje do wyboru (każda 100 godzin): Po-
lityki gospodarcze Unii Europejskiej, Polityka energetyczna i kli-
matyczna Unii Europejskiej, Bezpieczeństwo wewnętrzne UE, 
Programy i fundusze UE.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Egzamin/zaliczenie

Sylwetka absolwenta 

Absolwent jest przygotowany do pracy w: instytucjach i agen-
dach Unii Europejskiej, administracji rządowej i samorządowej, 
mediach, szkolnictwie, instytucjach kulturalnych i doradczych, 
firmach działających w krajach członkowskich oraz polskich fir-
mach działających na rynku europejskim, instytucjach zajmują-
cych się pozyskiwaniem środków unijnych.
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Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 40

Sylwetka kandydata 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się 
dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub studiów licen-
cjackich. 
Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków 
i dziedzin kształcenia.
W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończe-
nia studiów wyższych w Polsce albo dyplom ukończenia studiów 
wyższych za granicą uznany lub nostryfikowany na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.

Opis rekrutacji 
Kandydaci będą przyjmowani na studia bez postępowania kwa-
lifikacyjnego - do wyczerpania limitu miejsc - po spełnieniu wy-
mogów formalnych, to jest po złożeniu kompletu dokumentów 
w wymaganym terminie.

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

UW_INFORMATOR_2018_DRUK.indd   72 30/03/18   09:07



W
yd

ział n
eo

filo
lo

g
ii

Wydział Neofilologii

73

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Doskonalenie Warsztatu Tłumacza 
w Zakresie Tłumacza Przysięgłego 

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Neofilologii

Kierownik studiów 
podyplomowych

dr hab. 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 wyłącznie w soboty

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 000 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Program studiów (180 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje nastę-
pujące 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 humanistycz-
nych, prasowych, popularnonaukowych, technicznych, bizneso-
wych i dokumentów.
Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Instytutu Anglistyki 
mający jednocześnie praktyczne doświadczenie w pracy tłumacza.
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 współczesna technologia może 
pomóc tłumaczowi i jak radzić sobie z tekstami wymagającymi 
wiedzy merytorycznej z danej dyscypliny.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Na podstawie zadań wykonywanych przez słuchaczy lub spraw-
dzianów

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów posiada wiedzę, kompetencji i umiejętności 
z zakresu translatoryki stosowanej niezbędne w pracy tłuma-
cza tekstów specjalistycznych. Potrafi korzystać z dostępnych 
źródeł wiedzy oraz rozwiązań technicznych ułatwiających pracę 
tłumacza. Potrafi spełnić oczekiwania zleceniodawcy poprzez za-
pewnienie wysokiego poziomu tłumaczenia oraz właściwy dobór 
strategii i podejścia do tekstu dostosowany do wymogów sytu-
acji. Jest przygotowany do pracy w zespole tłumaczy.
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Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 15

Sylwetka kandydata 
Warunkiem podjęcia studiów jest posiadanie dyplomu dowolnych 
studiów wyższych i znajomość języka angielskiego na poziomie 
co najmniej C1.

Opis rekrutacji 
Należy zarejestrować się w systemie IRK na stronie  
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl i złożyć wymagane dokumenty. 
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.ia.uw.edu.pl/com-multicategories-menu-cpanel/kur-
sy-przygotowawcze-do-matury/studia-podyplomowe
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Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Wschodnie

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Studium Europy Wschodniej 

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Paweł Kowal

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa, pokój 161, I piętro 
tel. 0 22 55 27 990
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 2 tygodnie 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 7 500 PLN 

Opis studiów 
podyplomowych 

Studia koncentrują się na teoretycznych i praktycznych zagad-
nieniach związanych z polityką wschodnią. Program obejmuje 
następujące zagadnienia: polską politykę wschodnią, sowieto-
logię, zagadnienia narodowościowe Europy Wschodniej, Bałka-
nów, Rosji i Kaukazu, historię Rosji i ZSRS, geopolitykę, społeczne 
i gospodarcze zagadnienia postkomunizmu, 1917-1991, stosunki 
międzynarodowe w regionie Europy Wschodniej i Europy Środko-
wej i Bałkanów, geografię polityczną Europy Wschodniej, Środ-
kowej, Bałkanów, Rosji i Kaukazu, system władzy w Federacji 
Rosyjskiej, zagadnienia współpracy wojskowej w regionie, służby 
specjalne ZSRS i Federacji Rosyjskiej, służby specjalne państw 
post-sowieckich. Kładziemy nacisk na kwestie gospodarcze, bez-
pieczeństwo energetyczne, praktyczne elementy funkcjonowania 
służby zagranicznej.
Wśród wykładowców są uznani badacze polityki zagranicznej, 
najczęściej jednocześnie dysponujący praktycznym doświad-
czeniem: pracownicy cywilnej służby państwowej, dyplomaci, 
wojskowi, praktycy z doświadczeniem biznesowym i w admini-
stracji m.in: doc. dr Wiktor Ross, dr Rigels Halili, dr Łukasz Jasina, 
dr  David Kolbaia, dr  Piotr Marciniak, płk  Tadeusz Krząstek, 
amb.  Marek Gołkowski, red.  Maria Przełomiec, Adam Balcer,  
Marek Menkiszak.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Egzaminy oraz zaliczenia na ocenę

Sylwetka absolwenta 
Posiada orientację w aktualnych problemach polityki wschodniej, 
ma świadomość jej historycznych uwarunkowań. Jest przygoto-
wany, jeśli chodzi o bazowe zasady pracy analitycznej pod kątem 
analizy politycznej, społecznej i gospodarczej.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 26
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Sylwetka kandydata Osoby zajmujące się zawodowo problematyką wschodnią, ana-
litycy, przedstawiciele biznesu.

Opis rekrutacji 

Rejestracja odbywa się przez system IRK na stronie
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl
Po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów, zostanie 
przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i spis wymaganych 
dokumentów znajdują się na stronie internetowej Studium Europy 
Wschodniej.

Dodatkowe informacje http://www.studium.uw.edu.pl
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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 117 
tel. 0 22 55 30 811

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Wtorki 16.30-17.00, soboty 11.15-15.15 (w terminie zjazdów) 

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

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

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5 100 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Studia przygotowują specjalistów zajmujących się edukacją 
dzieci z niepełnosprawnością (z niepełnosprawnością intelektu-
alną, z autyzmem, z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością 
ruchową, z niepełnosprawnością wzrokową i z niepełnospraw-
nością słuchową) w  integracyjnych placówkach oświatowych, 
a także tych, które realizują program edukacji włączającej (przed-
szkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, in-
ternaty, domy dziecka).
Studia dają kwalifikacje do wspierania edukacji i wychowania 
osób niepełnosprawnych w placówkach integracyjnych lub re-
alizujących program edukacji włączającej. Studia przygotowują 
do pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi kształco-
nych w różnorodnych placówkach o charakterze integracyjnym, 
a także realizujących program edukacji włączającej (np. jako na-
uczyciel wspomagający).

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Podstawę zaliczenia studiów stanowi 80% obecności i zaliczenie 
wszystkich przedmiotów (kolokwia, prace zaliczeniowe, aktyw-
ność na zajęciach), studia kończą się dwuczęściowym egzami-
nem pisemnym.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu diagnozowania, ukła-
dania programów edukcyjno-terapeutycznych, metodyki kształ-
cenia osób z  różnymi rodzajami niepełnosprawności (w tym 
z autyzmem i z zespołem Aspergera), dostosowania programów 
nauczania oraz wspierania uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych w placówkach integracyjnych lub realizujących 
program edukacji włączającej.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 25-40
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Sylwetka kandydata 

Na studia przyjmowani są nauczyciele przedmiotowi (także 
przedmiotów zawodowych), nauczyciele: nauczania początko-
wego, nauczania przedszkolnego, osoby, które ukończyły studia 
licencjackie lub magisterskie z zakresu pedagogiki lub nauk po-
krewnych (np. psychologia, resocjalizacja - w takich przypadkach 
konieczność uzupełnienia kwalifikacji nauczycielskich - moduł 
1-3, w zakresie właściwej dydaktyki lub metodyki). 

Opis rekrutacji 

Rejestracja odbywa się przez system IRK na stronie
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl 
Termin rekrutacji od 15 maja do 30 września 2018 r. Złożenie 
dokumentów w sekretariacie studiów od 12 czerwca do 10 lipca 
oraz od 11 września do 9 października 2018 r. (dokumenty można 
przesłać pocztą na adres Wydziału z dopisaną nazwą studiów). 
Komplet dokumentów: podanie o przyjęcie na studia, poświadczo-
ne kserokopie lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
1 zdjęcie, życiorys, kserokopia dowodu osobistego, zobowiązanie 
do ponoszenia kosztów studiów. 
Podanie, zobowiązanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z sys-
temu IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu. 

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

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 

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
e-mail: a.szewczyk@uw.edu.pl 

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 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 

Opis studiów 
podyplomowych 

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 wspiera-
jących rozwój dziecka lub pełniących opiekę nad dzieckiem - ta-
kich, jak: kluby, organizacje, stowarzyszenia, ośrodki, poradnie, 
itp. Specjalne potrzeby edukacyjne dotyczą zarówno dzieci z róż-
nego rodzaju dysfunkcjami rozwojowymi, typu emocjonalnego, 
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poznawczego, motorycznego, społecznego i niekorzystnymi dla 
ich rozwoju wpływami środowiska społecznego, jak i dzieci wy-
bitnie uzdolnionych o nietypowych cechach osobowościowych, 
zachowaniach, motywach postępowania, sposobach reagowa-
nia i funkcjonowania edukacyjnego. Studia przewidziane są 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 eduka-
cji dziecka (np. w przedszkolach, szkołach, żłobkach, ośrodkach 
pomocy społecznej, stowarzyszeniach wspomagających rozwój, 
poradniach, klubach, itp.). 
Szczególny akcent położony jest na indywidualny wymiar postę-
powania z dzieckiem oraz społeczny kontekst jego rozwoju.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Ocena zaliczająca treści z poszczególnych modułów uzyskiwana 
w drodze ustnej lub pisemnej formy zaliczania

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów przygotowani są w zakresie:
–  szeroko rozumianej diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej 

dziecka z uwzględnieniem różnych sposobów jej planowania, 
realizacji oraz interpretacji wyników akcentujących wpływ czyn-
ników środowiskowych,

–  wczesnego wspomagania rozwoju i zaspokajania specyficz-
nych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych małego dziecka (do-
tyczy zarówno dzieci z rozmaitymi zaburzeniami rozwojowymi, 
jak i wybitnie uzdolnionych). Ten zakres oddziaływań można 
określić jako profilaktyczno-terapeutyczny uwzględniający rów-
nież szerokie spektrum wpływów środowiskowych na rozwój 
dziecka,

–  doradztwa pedagogicznego (funkcja konsultacyjna) oraz kon-
struowania indywidualnych programów rozwoju dzieci o zróż-
nicowanych potrzebach w tym zakresie. Dotyczy to programów 
wspierających rozwój i edukację dzieci z zaburzeniami rozwojo-
wymi, czy też narażonych na negatywne wpływy środowiskowe, 
jak i dzieci wymagających szczególnego wsparcia i stymulacji 
z powodu specyficznych uzdolnień, a także wpływów o charak-
terze profilaktyczno-stymulacyjnym.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 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, wcze-
snoszkolnej, pedagogiki specjalnej (różne specjalności), psycho-
logii lub kierunków pokrewnych.

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje analiza dokumentów 
zgłoszeniowych. 

Dodatkowe informacje http://www.pedagog.uw.edu.pl/podyplomowe
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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 
tel. 0 22 55 30 828

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Soboty zjazdowe 

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

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

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5 100 PLN

Sposób zaliczania 
przedmiotów Zaliczenia na ocenę

Opis studiów

Studia umożliwiają absolwentom kierunków pedagogicznych 
(po pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej), 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 angielskie-
go w przedszkolu i na I etapie edukacji, biegłą znajomość języka 
angielskiego (poziom C!), rzetelną wiedzę z zakresu metodyki na-
uczania języka angielskiego i metodyki nauczania małych dzieci, 
znajomość 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. 

Opis rekrutacji

Odpis dyplomu studiów potwierdzający przygotowanie pedago-
giczne (uprawniający do pracy z dziećmi w przedszkolu lub w kla-
sach I-III szkoły podstawowej). W przypadku braku dokumentu 
potwierdzającego znajomość języka angielskiego przewiduje się 
wewnętrzny odpłatny egzamin sprawdzający poziom jego znajo-
mości. Analiza złożonych dokumentów.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 25

Sylwetka kandydata
Absolwenci pedagogicznych studiów licencjackich lub magister-
skich lub studiów podyplomowych posiadający przygotowanie 
pedagogiczne (do pracy z dziećmi w przedszkolu lub na I etapie 
edukacji) i znajomość języka angielskiego co najmniej B2, FCE. 
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Dodatkowe informacje
Studia spełniają wszystkie aktualne wymagania Ministerstwa 
Edukacji Narodowej.
http://www.pedagog.uw.edu.pl.

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 
e-mail: a.szewczyk@uw.edu.pl 

Dni i godziny pracy 
sekretariatu 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 

Opis studiów 
podyplomowych 

Głównym celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy 
z zakresu edukacji seksualnej i przygotowania do życia w rodzi-
nie oraz  nadanie uprawnień do realizacji przedmiotu „Wycho-
wanie do życia w rodzinie” na różnych poziomach kształcenia 
tym osobom, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne. 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. Specyfika kształcenia podyplomo-
wego z zakresu wychowania seksualnego pozwoli na korelacje 
treści wiedzy z różnych dyscyplin wiedzy: antropologii, etyki, psy-
chologii, pedagogiki, socjologii, biologii, seksuologii oraz umożliwi 
zdobycie umiejętności metodycznych do prowadzenia zajęć z za-
kresu seksualności człowieka i przygotowania do życia w rodzi-
nie metodami interakcyjnymi. Organizacja zajęć, staranny dobór 
fachowej kadry do realizacji treści pozwoli na bardzo dobre przy-
gotowanie słuchaczy studiów do prowadzenia zajęć.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Obecność obowiązkowa. Zaliczenie wszystkich modułów: 
–  Podstawy wychowania do życia w rodzinie, 
–  Zagadnienia biomedyczne, 
–  Zagadnienia seksuologiczne, 
–  Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne i socjologiczne, 
–  Metodyka i dydaktyka przedmiotu „Wychowanie do życia  

w rodzinie.
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Sylwetka absolwenta 

Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia zajęć i pracy wy-
chowawczej w zakresie integralnego i inkluzyjnego ujęcia ludzkiej 
płciowości, pomocy młodym ludziom w rozumieniu dojrzałości 
psychoseksualnej, kształtowania postaw prorodzinnych, podejmo-
wania odpowiedzialnych decyzji dotyczących małżeństwa i rodziny, 
dojrzałego funkcjonowania w życiu rodzinnym, samodzielnego i po-
zytywnego działania w życiu społecznym zawodowym. 
Nauczyciele będą także przygotowani w zakresie metodyki edu-
kacji seksualnej obejmującej: realizację treści programowych 
przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” również w szkole 
inkluzyjnej na różnych poziomach kształcenia.

Termin rozpoczęcia 
studiów Listopad 2018 r.

Limit miejsc 40

Sylwetka kandydata O przyjęcie na studia mogą ubiegać się wszyscy absolwenci stu-
diów wyższych 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 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
e-mail: a.skowronska@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Poniedziałki 17.00-18.00, soboty 12.00-13.30 (w terminie zjazdów) 

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Niestacjonarny, co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 200 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Program studiów (300 godzin dydaktycznych) obejmuje następu-
jące moduły i przedmioty:
Moduł I: Podstawy organizacji i zarządzania placówka oświato-
wą: Polityka oświatowa, Programy edukacyjne UE, Zarządzanie 
(podstawy teoretyczne), Socjologia wychowania, Prawo oświato-
we, Wykłady na temat aktualnych problemów systemu kształce-
nia, Seminarium dyplomowe. 
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Moduł II: Metodyka pracy dyrektora placówki oświatowej: Pla-
nowanie pracy i zarządzanie placówką oświatową, Oświatowe 
zadania samorządu, Ekonomika kształcenia, Nadzór pedagogicz-
ny i zarządzanie jakością kształcenia, Dokumenty, archiwa i go-
spodarka sprzętem, Analiza procedur konkursu dyrektorskiego, 
Praktyka asystencka. 
Moduł III: Kompetencje społeczne i informatyczne w zarządzaniu 
placówką oświatową: Informatyka w zarządzaniu placówka oświa-
tową, Prezentacje publiczne, Negocjacje, Zarządzanie konfliktem.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Na podstawie obecności i aktywności podczas zajęć

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów będzie posiadać wiedzę z zakresu funkcjono-
wania systemu oświatowego, socjologii edukacji, podstaw zarzą-
dzania, prawa i ekonomii oraz umiejętności związane z praktyką 
kierowania placówką oświatową. Zdobędzie także wstępne do-
świadczenia potrzebne w pracy na stanowiskach kierowniczych 
w placówkach edukacyjnych.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 80

Sylwetka kandydata 

Studia adresowane są do nauczycieli zainteresowanych kandydo-
waniem na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych 
i awansem zawodowym, jak również do czynnych dyrektorów 
placówek, pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników 
organów prowadzących szkoły, animatorów działań i organizacji 
oświatowych.

Opis rekrutacji 
Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu IRK na stronie 
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. 

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

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe - Andragogika

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Pedagogiczny

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Krzysztof Pierścieniak

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa, pokój 116
tel. 0 22 55 30 821 
e-mail: a.szewczyk@uw.edu.pl 

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Soboty zjazdowe

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

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3 600 PLN płatne jednorazowo lub w 2 ratach 

Opis studiów 
podyplomowych 

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

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Zaliczenie modułów: na podstawie rozmowy na temat zawartości 
Andragogicznego Portfolio. Przedmiotem rozmowy będą mate-
riały zgromadzone przez słuchacza dotyczące danego modułu.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent Studiów Podyplomowych - Andragogika posiada na-
ukową 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 przy-
gotowania i realizacji różnych form przedsięwzięć edukacyjnych 
dedykowanych dorosłym, oraz mechanizmy edukacyjnego funk-
cjonowania człowieka w relacjach do innych ludzi, uwarunkowań 
kulturowych i środowiskowych, zna rynek usług edukacyjnych 
w Polsce (stan aktualny i tendencje rozwojowe, w tym uwzględ-
niające perspektywę europejską).
Ponadto absolwent studiów podyplomowych potrafi: przygoto-
wać audyt potrzeb edukacyjnych grupy społecznej lub pojedyn-
czego podmiotu z określonego obszaru rynku, poziomu instytucji, 
czy środowiska społecznego/kulturowego, przygotować projekt 
przedsięwzięcia edukacyjnego, adekwatnego do informacji pozy-
skanych z audytów, raportów, czy diagnoz, a także sformułować 
cele projektowanych zamierzeń, ocenić adekwatność, projektów 
społecznych, ofert edukacyjnych, usług szkoleniowych, etc. w za-
kresie ich, naukowej rzetelności, kompletności, trafności, spójno-
ści w stosunku do oczekiwanych treści, metod, form, czy środków 
dydaktycznych oraz przygotować narzędzia do monitorowania 
i ewaluacji przedsięwzięć edukacyjnych. 
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Absolwent studiów podyplomowych: prezentuje postawę sza-
cunku wobec uczestników (stron, podmiotów) edukacji, docenia 
wagę rzetelnego przygotowania i prowadzenia zajęć dostosowa-
nych do możliwości i potrzeb edukacyjnych dorosłych w różnym 
wieku, z różnym kapitałem kulturowym, pochodzących z różnych 
środowisk, prezentuje postawę odpowiedzialności za podejmo-
wane i realizowane procesy związane z przygotowaniem, prze-
prowadzeniem i  ewaluacją podjętych inicjatyw edukacyjnych 
dedykowanych dorosłym, szanuje prawo uczestników zaanga-
żowanych w określone inicjatywy edukacyjne do własnej oceny 
i wyrażania opinii.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 25 

Sylwetka kandydata

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

Opis rekrutacji Analiza dokumentów rekrutacyjnych

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

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Coaching w Edukacji

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Pedagogiczny 

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Małgorzata Sieńczewska

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa, pokój 117
tel. 0 22 55 30 811
e-mail: m.skowronska@uw.edu.pl 

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Soboty zjazdowe

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 2 250 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję doskonalić umiejęt-
ności komunikowania się z uczniami, rodzicami i innymi osobami 
współdziałającymi w procesie edukacji, ze szczególnym uwzględ-
nieniem różnych technik udzielania informacji zwrotnej. 
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Podczas zajęć i sesji coachingowych uczestnicy będą nabywać 
i doskonalić umiejętności w zakresie obserwowania i słuchania 
wychowanka, dzielenia się z nim nieoceniającymi spostrzeżenia-
mi, wspierania go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej 
zmiany w zakresie dotychczasowych schematów zachowań. 
Uczestnicy poznają różne techniki motywowania i stymulowania 
uczniów do podejmowania trafnych decyzji, wzmacniania ich po-
czucia własnej wartości, odkrywania mocnych stron i rozumienia 
strategii swojego działania. 
Szczególny akcent położony jest na indywidualny 
wymiar postępowania z wychowankiem o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych, z uwzględnieniem dzieci zdolnych.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Zaliczenie bez oceny, ocena końcowa z wykonanych prac i zadań 
zaliczeniowych, egzamin na koniec ostatniego modułu.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie wspierania 
wychowanków w rozwoju osobistym, ze szczególnym uwzględ-
nieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym 
dzieci zdolnych, a także konstruktywnego rozwiązywania różnych 
problemów w relacjach nauczyciel-uczeń-rodzice. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 40

Sylwetka kandydata 
Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich 
i magisterskich wszystkich kierunków studiów, legitymujących 
się przygotowaniem pedagogicznym.

Opis rekrutacji Analiza dokumentów rekrutacyjnych

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

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Edukacja Medialna

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Pedagogiczny

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Elzbieta Kukuła

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa, pokój 117
tel. 0 22 55 30 811
e-mail: m.skowronska@uw.edu.pl 

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Od poniedziałku do piątku 8.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5 400 PLN 
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Opis studiów 
podyplomowych 

Studia zostały zaplanowane w momencie, kiedy w Polsce braku-
je ośrodków zajmujących się kształceniem w obszarze szeroko 
rozumianej edukacji teatralnej. Proponowane studia podyplo-
mowe mają za zadanie wypełnić ten brak. Ich program wynika 
z bogatych doświadczeń polskich oraz czerpie z niemieckiej tra-
dycji 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 dydak-
tyki 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 rozumia-
ną pedagogikę teatru, rozumiemy jako zjawiska kulturowe, które 
jednocześnie wynikają z określonej rzeczywistości społecznej, 
jak i ją przekształcają.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Zaliczenie lub egzamin

Sylwetka absolwenta 

Absolwent jest w pełni przygotowany do realizacji programu na-
uczanego przedmiotu z wykorzystaniem najnowszych technik 
informatycznych, w szczególności umie wykorzystać najnowsze 
media audiowizualne i techniki komputerowe dla wzbogacenia 
i uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego z danego przedmiotu, 
zapobiegać negatywnym skutkom zagrożeń takich jak przemoc 
w mediach, umie tworzyć i wykorzystywać w pracy dydaktycznej 
rozbudowane archiwa cyfrowe złożone ze zdygitalizowanych ma-
teriałów, 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 popro-
wadzić zdalne zajęcia na platformie multimedialnej modle. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik-listopad 2018 r.

Limit miejsc 25

Sylwetka kandydata Kandydat powinien mieć ukończone studia wyższe magisterskie.

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje analiza dokumentów  
zgłoszeniowych.

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

Nazwa studiów 
podyplomowych

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

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Pedagogiczny

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Barbara Murawska
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Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

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

Dni i godziny pracy 
sekretariatu W środy i piątki 16.45-19.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów

Stacjonarny, zajęcia odbywają się 2  razy w tygodniu, w środę 
i piątek

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 6 000 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Studia przygotowują do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szko-
ły podstawowej (dzieci w wieku 3-9 lat). Absolwent uzyskuje 
uprawnienia nauczyciela-wychowawcy oraz uprawnienia do pro-
wadzenia zajęć w zakresie terapii pedagogicznej w przedszkolu 
oraz edukacji wczesnoszkolnej. 
Program kursu obejmuje zagadnienia teoretyczne oraz prakty-
kę, potrzebne do rozumienia i interpretowania sytuacji dziecka 
w przedszkolu i w szkole oraz rozwiązywania codziennych pro-
blemów w pracy nauczyciela.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Pisemne prace zaliczeniowe 

Sylwetka absolwenta 
Świadectwo ukończenia studiów daje uprawnienia do pracy 
w przedszkolu i w szkole w edukacji wczesnoszkolnej (naucza-
niu zintegrowanym) oraz do prowadzenia zajęć w zakresie terapii 
pedagogicznej dla dzieci w wieku do 9 lat.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 150

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

Opis rekrutacji 
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. 
Przyjmowani są absolwenci z wyższym wykształceniem magi-
sterskim, którzy ukończyli pedagogikę lub inne studia i posiadają 
przygotowanie pedagogiczne.

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

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Kompetencje Przywódcze Kadry 
Kierowniczej Oświaty

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Pedagogiczny
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Kierownik studiów 
podyplomowych prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa, pokój 116
tel. 0 22 55 30 821
e-mail: a.szewczyk@uw.edu.pl 

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Kontakt e-mailowy: a.szewczyk@uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Wieczorowe, czwartki

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3 800 PLN

Opis studiów 
podyplomowych (krótka 
charakterystyka studiów)

Studia służą podnoszeniu jakości kwalifikacji kadry kierowniczej 
oświaty. Zasadniczym celem studiów jest rozwijanie kompetencji 
przywódczych wśród osób zajmujących kierownicze stanowiska 
w oświacie, a także pracowników szkół i placówek oświatowych 
ubiegających się o te stanowiska oraz przedstawicieli administra-
cji samorządowej i organizacji pozarządowych działających w ob-
szarze edukacji. Studia oferują innowacyjny program kształcenia, 
który powstał na bazie analizy potrzeb kadry kierowniczej oświaty 
w zakresie jej doskonalenia zawodowego. Program jest osadzony 
w rzeczywistości oświatowej i uwzględnia najnowszą wiedzę na 
temat europejskich podstaw zarządzania i przywództwa w oświa-
cie. Program kładzie nacisk na nowoczesne narzędzia stosowane 
w przywództwie oraz na trzy kluczowe obszary tematyczne: kom-
petencje przywódcze - wymiar osobisty, kompetencje przywód-
cze - wymiar interpersonalny, kompetencje przywódcze - wymiar 
środowiskowy.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Zaliczenie modułów: 
–  Kompetencje przywódcze-wymiar osobisty, 
–  Kompetencje przywódcze-wymiar interpersonalny, 
–  Kompetencje przywódcze-wymiar środowiskowy.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent Studiów Podyplomowych „Kompetencje Przywódcze 
Kadry Kierowniczej Oświaty” posiada najnowszą wiedzę z za-
kresu przywództwa edukacyjnego, umiejętności pracy z innymi 
i przewodzenia innym oraz jest świadomy swojego znaczenia 
w doskonaleniu edukacji i w budowaniu społeczeństwa obywa-
telskiego. Absolwent posiada niezbędne umiejętności w zakresie 
wprowadzania zmian w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. 
Absolwent wie, że edukacja nie działa poza społeczeństwem - 
przede wszystkim zna jej wszelakie uwarunkowania i w nich znaj-
duje siłę do wprowadzania zmiany. 
Absolwent to osoba, która dąży do poszerzania wiedzy i dosko-
nalenia umiejętności w toku ciągłego, całożyciowego uczenia 
się, jest odpowiedzialna za zadania, których się podjęła i za lu-
dzi, którzy jej zaufali, współtworzy obraz edukacji i bierze odpo-
wiedzialność za swoje działania oraz autentycznie angażuje się 
w przedsięwzięcia, których się podejmuje. 
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Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 25

Sylwetka kandydata

Studia adresowane są do osób zajmujących kierownicze stano-
wiska w oświacie oraz do przedstawicieli administracji samo-
rządowej i organizacji pozarządowych działających w obszarze 
edukacji. Studia są także adresowane do pracowników szkół i pla-
cówek oświatowych ubiegających się o stanowiska kierownicze 
w oświacie.

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje analiza dokumentów zgłoszenio-
wych. 

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

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 30 865

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Środy i piątki 17.00-19.30 

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry 

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Wieczorowy, zjazdy w środy i piątki 17.00-20.00 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 6 000 PLN 

Opis studiów 
podyplomowych

Celem studiów jest zaznajomienie kandydatów na nauczycieli 
z podstawami teorii kształcenia w instytucjach edukacyjnych, 
praktyką funkcjonowania tych instytucji oraz podstawowymi 
metodami budowania warsztatu nauczyciela. Studia spełniają 
aktualne wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Program studiów (395 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów 
oraz 150 godzin praktyk, 60 punktów ECTS)

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Zaliczeniowe prace pisemne z przedmiotów: Szkoła, oświata 
i polityka edukacyjna, Trening wychowawczy, Ocenianie w szko-
le, Kultura szkoły, Dydaktyka wybranego przedmiotu. Zaliczenie 
innych przedmiotów na podstawie obecności słuchaczy i aktyw-
ności na zajęciach. Zajęcia prowadzone w szkołach na podstawie 
samodzielnie skonstruowanych programów, praca dyplomowa 
prezentująca wyniki własnych badań i analiz.
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Sylwetka absolwenta 

Nauczyciel przygotowany do rozpoczęcia pracy w szkole, zdol-
ny do realizacji zadań w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki, 
który potrafi pogłębiać i poszerzać swoje kwalifikacje korzysta-
jąc 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 spo-
łecznością lokalną.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 25-50

Sylwetka kandydata 

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

Opis rekrutacji 

Rejestracja odbywa się przez system IRK na stronie 
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl
Termin rekrutacji od 15 maja do 30 września 2018 r. Złożenie 
dokumentów w sekretariacie studiów od 6 czerwca do 13 lipca 
oraz od 12 września do 5 października 2018 r. (dokumenty można 
przesłać pocztą na adres Wydziału z dopisaną nazwą studiów). 
Komplet dokumentów: podanie o przyjęcie na studia, życiorys, 
zobowiązanie do ponoszenia kosztów studiów, poświadczone 
kserokopie lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
1 zdjęcie, kserokopia dowodu osobistego. 
Podanie, zobowiązanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z sys-
temu IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu. 

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

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 127
tel. 0 22 62 89 154, 0 22 55 30 811
e-mail: sztukapodyplomowe@uw.edu.pl 

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Wtorki, środy i piątki 11.00-15.00 

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, średnio 1-2 razy w miesiącu 
oraz 1 cykl zajęć pięciodniowych po zakończeniu roku szkolnego
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Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5 400 PLN 

Opis studiów 
podyplomowych 

Słuchacze otrzymują wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejęt-
ności niezbędne do nauczania plastyki i innych form aktywności 
plastycznej (szkoła podstawowa (drugi przedmiot), domy kultury, 
ogniska plastyczne, świetlice środowiskowe itp. Zapraszamy tak-
że osoby zainteresowane szeroko pojętą aktywnością plastyczną, 
chcące uzupełnić wiedzę i udoskonalić swoje umiejętności. 
Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia i  warsztaty 
twórcze (450 godzin, 60 punktów ECTS) i składa się z 2 bloków: 
merytorycznego i metodycznego. 
Blok merytoryczny obejmuje następujące przedmioty: wiedzę 
z historii sztuki i ogólną wiedzę o sztuce (zajęcia z historii sztuki 
realizowane są we współpracy z Muzeum Narodowym w salach 
Muzeum) oraz zajęcia warsztatowe z: rysunku, malarstwa, grafiki, 
grafiki komputerowej na tabletach graficznych, rzeźby oraz zajęć 
zintegrowanych z elementami innych dziedzin sztuki. 
Blok metodyczny oprócz zajęć z metodyki nauczania plastyki 
obejmuje wykłady i ćwiczenia z projektowania zajęć plastycznych 
i zintegrowanych oraz wiedzę z zakresu psychologii zaintereso-
wań 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 Mali-
nowski, artysta plastyk mgr Iwona Walczyna-Drygalska.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Zaliczenia przedmiotów na podstawie wykonanych prac plastycz-
nych, praca dyplomowa w postaci zestawu scenariuszy lekcji 
i obecności na wykładach.

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. Potrafi wy-
korzystać je w swoich wytworach artystycznych.
Wie, jakie trudności musi pokonać dziecko wykonując określone 
prace. 
Absolwenci otrzymują uprawnienia do nauczania plastyki w szko-
le podstawowej.

Termin rozpoczęcia 
studiów Wrzesień-październik 2018 r.

Limit miejsc 25

Sylwetka kandydata Kandydat powinien mieć ukończone studia wyższe licencjackie 
lub magisterskie.

Opis rekrutacji 
Rejestracja przez system IRK na stronie  
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl 
O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Dodatkowe informacje http://www.pedagog.uw.edu.pl/podyplomowe/index.php 
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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
e-mail: a.szewczyk@uw.edu.pl 

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Soboty zjazdowe

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 5 350 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

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 lep-
szego poznania siebie i zrozumienia specyfiki uczenia się i roz-
woju w poszczególnych okresach życia ludzi dorosłych.
Studia mają charakter doskonalący i przeznaczone 
są dla osób, które ze względu na swoją pracę zawodową zaj-
mują się edukacją osób dorosłych (trenerów wewnętrznych i ze-
wnętrznych), 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 czterodniowe-
go zjazdu (czwartek, piątek, sobota, niedziela). Program studiów 
obejmuje 244 godziny dydaktyczne. 

Sposób zaliczania 
przedmiotów 

Zaliczenie modułów: 
–  Podstawy wiedzy i umiejętności andragoga, 
–  Rozwój osobisty trenera-andragoga, 
–  Praktyka pracy trenerskiej.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów posiada specjalistyczne przygotowanie do 
prowadzenia szkoleń i warsztatów z ludźmi dorosłymi, które obej-
muje znajomość specyfiki rozwoju i uczenia się dorosłych oraz 
umiejętność wykorzystywania efektywnych metod, technik i na-
rzędzi służących zarówno projektowaniu, realizacji, jak i ewaluacji 
prowadzonych działań edukacyjnych. 
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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 wie-
ku, intensyfikowania procesów poznawczych ukierunkowanych 
na efektywne uczenie się jednostek i grup w różnych fazach roz-
woju, wystąpień publicznych, funkcjonowania człowieka dorosłe-
go na różnych etapach życia, coachingu zespołowego, kierowania 
rozwojem własnego potencjału, umiejętności osobistych trenera 
w tym kompetencji komunikacyjnych i logistycznych.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 25 

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

Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje analiza dokumentów  
zgłoszeniowych.

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

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
e-mail: a.szewczyk@uw.edu.pl 

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Soboty zjazdowe

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
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Opis studiów 
podyplomowych 

Maria Montessori wymagała od przyszłych nauczycieli zarów-
no 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 Wy-
chowania 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 me-
todyków, pracujących na co dzień według metody Marii Montes-
sori. Daje to gwarancję rzetelnego przygotowania teoretycznego 
i praktycznego absolwentów Studiów Podyplomowych.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Zaliczenie wszystkich modułów: 
–  Psychologiczno-pedagogiczne podstawy wychowania (zagad-

nienia z pedagogiki i psychologii, dobrane zgodnie z potrzebami 
realizacji zajęć metodą Marii Montessori), 

–  Pedagogika Marii Montessori (cele i teoretyczne założenia sy-
temu wychowania stworzonego przez Marię Montessori), 

–  Metodyka pracy wg założeń pedagogiki Marii Montessori - 
praktyka pedagogiczna (zakres umiejętności metodycznych 
koniecznych do realizacji metody Marii Montessori oraz kształ-
towanie umiejętności rozwijania indywidualnych cech osobo-
wości dziecka metodą Marii Montessori).

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów zdobędzie specjalistyczne przygotowanie do 
stosowania metody Montessori, które obejmuje znajomość teore-
tycznych podstaw i założeń pedagogiki Montessori oraz umiejęt-
ność wdrażania w praktykę tej koncepcji pedagogiki. W programie 
studiów szczególny nacisk został położony na takie zagadnienia 
pedagogiczne jak: uczenie się przez działanie, samodzielność, 
koncentracja, lekcje ciszy, porządek, społeczne reguły, obserwa-
cja i indywidualny tok rozwoju każdego dziecka oraz przygotowa-
nie merytoryczne i metodyczne z następujących działów: życie 
codzienne, sensoryka, matematyka, język i edukacja kosmiczna.

Termin rozpoczęcia 
studiów Luty 2019 r.

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 O przyjęciu na studia decyduje analiza dokumentów zgłoszeniowych.

Dodatkowe informacje http://www.pedagog.uw.edu.pl 
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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, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 20 327
e-mail: pslog.polon@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Poniedziałki i piątki 9.00-12.30, soboty 9.00-12.00.
W pozostałe dni sekretariat PSLog nieczynny. Prosimy o kontakt 
mailowy.

Czas trwania studiów 
podyplomowych Cztery semestry

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

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 8 000 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Pomagisterskie Studium Logopedyczne jest adresowane do ab-
solwentów studiów magisterskich (preferowane kierunki studiów: 
filologia polska, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, 
a także pielęgniarstwo, aktorstwo), którzy pragną uzyskać zawód 
logopedy. PSLog przygotowuje do pracy z dziećmi i osobami do-
rosłymi w placówkach oświaty, kultury i służby zdrowia. Zajęcia 
trwają dwa lata, od września do czerwca. W tym czasie słucha-
cze zdają 13 egzaminów oraz przygotowują pracę dyplomową. 
Zajęcia audytoryjne (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, semina-
ria) odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Prakty-
ki logopedyczne, organizowane przez Pomagisterskie Studium 
Logopedyczne w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, 
w placówkach służby zdrowia, w ośrodkach specjalistycznych, 
słuchacze odbywają w małych grupach w niektóre dni robocze 
(około 8-10 dni w roku akademickim). 

Sposób zaliczania 
przedmiotów Egzaminy i zaliczenia

Sylwetka absolwenta 

Absolwent PSLog jest przygotowany do diagnozowania i prowa-
dzenia terapii zaburzeń mowy i języka na poziomie poradnictwa 
ogólnego w  placówkach oświatowych (przedszkolach, maso-
wych szkołach podstawowych i gimnazjach) i placówkach służby 
zdrowia typu ambulatoryjnego (poradnie logopedyczne), porad-
niach psychologiczno-pedagogicznych oraz w domach pomocy 
społecznej. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 50
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Sylwetka kandydata

Studia w PSLog są adresowane do absolwentów studiów ma-
gisterskich. Preferowane kierunki studiów to: filologia polska, 
psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, a także pielę-
gniarstwo, aktorstwo. Kandydat musi posiadać nienaganną wy-
mowę, słuch w normie, prawidłowy zgryz i układ warg. W procesie 
naboru na studia decydujący jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Opis rekrutacji 

Rejestracja odbywa się przez system IRK na stronie 
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl
Proces rekrutacyjny obejmuje:
a)  złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów: poda-

nia o przyjęcie wraz z kwestionariuszem osobowym, 2 zdjęć 
(6.5 cm x 4.5 cm), odpisu dyplomu ukończenia studiów wyż-
szych II stopnia lub  jednolitych magisterskich wraz z suple-
mentem (w przypadku zmiany nazwiska skrócony odpis aktu 
małżeństwa), zaświadczenia od foniatry o braku przeciwwska-
zań do wykonywania zawodu logopedy, audiogramu.

b)  udział w rozmowie kwalifikacyjnej, której celem jest ocena 
predyspozycji kandydata do podjęcia studiów logopedycznych 
i możliwości wykonywania zawodu logopedy w przyszłości. 
Na sprawdzian predyspozycji składa się: 

–  swobodna rozmowa z kandydatem,
–  czytanie przez kandydata krótkiego tekstu,
–  wymawianie wyrazów i głosek.

Dodatkowe informacje http://www.ips.polon.uw.edu.pl/blg.php?id=29

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe „Glottodydaktyka Polonistyczna 
– Nauczanie Języka Polskiego Jako Obcego”

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Polonistyki 

Kierownik studiów 
podyplomowych mgr Maria Kuc

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,  
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich
tel. 0 22 55 21 530, 0 22 55 21 533, tel./faks 0 22 55 21 555
e-mail: polonicum@uw.edu.pl

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, co 2 tygodnie, 17 zjazdów

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 000 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Studia przeznaczone dla absolwentów polonistyki oraz  innych 
wydziałów humanistycznych, wykazujących się doskonałą zna-
jomością gramatyki języka polskiego i kultury polskiej. 
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Cele i zadania studiów to przygotowanie do wykonywania zawo-
du lektora języka polskiego jako obcego oraz wykładowcy kultury 
polskiej dla cudzoziemców w kraju i za granicą

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Prace roczne, egzamin końcowy obejmujący zagadnienia meto-
dyki nauczania języka polskiego jako obcego, pozytywne zalicze-
nie praktyk zawodowych, testy zaliczeniowe.

Sylwetka absolwenta 

Po ukończeniu studiów absolwent posiada kwalifikacje do wyko-
nywania zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego i kul-
tury polskiej. Absolwenci po ukończeniu studiów uzyskują wiedzę 
interdyscyplinarną, a tym samym zdobywają bardziej komplek-
sowe przygotowanie do wykonywanej pracy szczególnie poza 
granicami Polski.
Studia mają dostarczyć słuchaczom wiedzy z zakresu metodyki 
nauczania języka polskiego jako obcego i kultury polskiej oraz wy-
posażyć ich w umiejętność posługiwania się różnymi technikami 
nauczania w przyszłej pracy zawodowej. W programie studiów 
duży nacisk kładzie się na zagadnienia kulturowe, których na-
uczanie jest nieodłącznym elementem lektoratu języka polskiego.
Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Studiów Podyplo-
mowych „Glottodydaktyka Polonistyczna – Nauczanie Języka 
Polskiego Jako Obcego” w zakresie metodyki nauczania języka 
polskiego jako obcego i kultury polskiej oraz suplement do dyplo-
mu, który zawiera informacje o wszystkich zajęciach teoretycz-
nych i praktycznych. Dyplom stanowi poświadczenie zdobycia 
przez absolwenta kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczy-
ciela języka polskiego w kraju i za granicą; ma wiedzę z zakresu 
metodyki nauczania cudzoziemców zarówno języka polskiego, 
jak i polskiej kultury.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 36

Sylwetka kandydata 

Studia Podyplomowe „Glottodydaktyka Polonistyczna - Naucza-
nie Języka Polskiego Jako Obcego” przeznaczone są dla absol-
wentów polonistyki oraz innych wydziałów humanistycznych. 
Ofertę adresujemy do środowiska nauczycieli języka polskiego, 
którzy pragną poszerzyć swoje kwalifikacje lub chcą wzbogacić 
perspektywę nauczania języka macierzystego o nowych uczniów, 
tj. cudzoziemców. Studia adresowane są również do humanistów, 
niebędących nauczycielami, ale zainteresowanych poszerzeniem 
swej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych związanych 
z pracą nauczyciela języka polskiego jako obcego. Oferta jest 
adresowana do osób pragnących pracować z cudzoziemcami 
zarówno w kraju, jak również za granicą.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia powinni spełniać 
następujące warunki:
–  nienaganna wymowa i dobra dykcja,
–  znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie 

B2,
–  predyspozycje do pracy nauczycielskiej,
–  wiedza z zakresu gramatyki opisowej języka polskiego,
–  wiedza na temat historii Polski oraz szeroko pojętej kultury 

polskiej,
–  orientacja w bieżących zagadnieniach polityczno-społecznych 

oraz literacko-kulturowych.
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Opis rekrutacji

Kryteria przyjęć:
–  preferowane wykształcenie filologiczne - 5 punktów,
–  ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych:
bdb 5 punktów
db 4 punkty
dst 3 punkty
–  kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.polonicum.uw.edu.pl/studium-podyplomowe

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe „Polski Język Migowy”

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Polonistyki

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Paweł Rutkowski

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Od poniedziałku do piątku 8.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

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

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 7 200 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Studia skierowane są do osób, które posługują się językiem mi-
gowym i  chcą poszerzyć swoje kompetencje komunikacyjne 
oraz nabyć wiedzę z zakresu lingwistyki migowej, psycholingwi-
styki, historii i kultury Głuchych, glottodydaktyki i dydaktyki PJM 
(polski język migowy) oraz translatoryki migowej. Wśród pro-
wadzących zajęcia są zarówno głusi, jak i słyszący specjaliści, 
wszystkie przedmioty są tłumaczone symultanicznie na  język 
polski lub PJM, w zależności od sposobu komunikowania się 
wykładowcy.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Egzaminy teoretyczne i praktyczne, zaliczenia, egzamin dyplo-
mowy

Sylwetka absolwenta 

Absolwenci zyskują przygotowanie teoretyczne i  praktyczne 
pomocne w  wykonywaniu zawodu nauczyciela pracującego 
z uczniami niesłyszącymi, tłumacza lub lektora PJM oraz roz-
szerzają wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji osób głu-
chych.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 50
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Sylwetka kandydata 
Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich różnych kie-
runków, którzy posługują się polskim językiem migowym (PJM) 
lub systemem językowo-migowym (SJM)

Opis rekrutacji Rozmowa kwalifikacyjna: sprawdzenie przygotowania językowego

Dodatkowe informacje http://www.plm.uw.edu.pl/sppjm

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Filologia Polska w Praktyce,  
ścieżka programowa Dydaktyka Języka Polskiego 
jako Obcego

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Polonistyki 

Kierownik studiów 
podyplomowych mgr Ewa Kozłowska

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 21 026

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Piątki 12.00-17.00, soboty 9.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Niestacjonarny, częstotliwość zjazdów niestandardowa

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 2 400 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Program studiów obejmuje takie zagadnienia jak dydaktyka 
i metodyka nauczania języka oraz kultury, historia i założenia 
europejskiej glottodydaktyki, historia języka polskiego oraz kul-
tury polskiej poza granicami kraju, a także zajęcia warsztatowe, 
w trakcie których słuchacze uczą się technik nauczania wymowy, 
intonacji, pisowni, słownictwa, gramatyki, jak również konstru-
owania własnych pomocy dydaktycznych.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Zaliczenie na ocenę, egzamin pisemny, egzamin ustny

Sylwetka absolwenta 
Ścieżka programowa Dydaktyka Języka Polskiego jako Obce-
go przygotowują do pracy lektora języka polskiego jako języka 
obcego. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia powinna posługiwać 
się przynajmniej jednym językiem obcym na poziomie B1.
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Opis rekrutacji 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe 
powinni:
–  zarejestrować się na studia przez system IRK na stronie  

https://www.irk.oferta.uw.edu.pl
–  złożyć następujące dokumenty: podanie o przyjęcie na studia 

(wydrukowane z systemu IRK), odpis lub poświadczoną kse-
rokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licen-
cjackich, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności 
(wydrukowane z systemu IRK), 1 zdjęcie.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.ips.polon.uw.edu.pl/art.php?id=24

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Filologia Polska w Praktyce, 
ścieżka programowa Język Polski Jako Obcy i Drugi 
w Pracy z Dzieckiem

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Polonistyki 

Kierownik studiów 
podyplomowych mgr Ewa Kozłowska

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 21 026

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Piątki 12.00-17.00, soboty 9.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Niestacjonarny, częstotliwość zjazdów niestandardowa

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 2 400 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Współczesne procesy migracyjne, w szczególności obecność 
w  polskiej szkole dzieci imigrantów oraz remigracja Polaków, 
których dzieci były kształcone za granicą, stawiają przed na-
uczycielami języka polskiego oraz edukacji początkowej nowe 
zadania, związane z obecnością w klasie lub grupie przedszkolnej 
dzieci obcojęzycznych lub posługujących się językiem polskim 
jako drugim.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Zaliczenie na ocenę, egzamin pisemny, egzamin ustny

Sylwetka absolwenta 
Ścieżka programowa  Język Polski jako Obcy i  Drugi w  Pracy 
z Dzieckiem ma na celu przygotowanie aktywnych zawodowo 
nauczycieli do efektywnej pracy z takimi uczniami.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 30
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Sylwetka kandydata 

Studia Język Polski jako Obcy i Drugi w Pracy z Dzieckiem mają 
charakter doskonalący i zostały zaplanowane jako forma roz-
woju kompetencji zawodowych aktywnych nauczycieli języka 
polskiego na II etapie edukacyjnym oraz nauczycieli edukacji po-
czątkowej pracujących w przedszkolach oraz w szkołach pod-
stawowych. 

Opis rekrutacji 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe 
powinni:
–  zarejestrować się na studia przez system IRK na stronie  

https://www.irk.oferta.uw.edu.pl
–  złożyć następujące dokumenty: podanie o przyjęcie na studia 

(wydrukowane z systemu IRK), odpis lub poświadczoną kse-
rokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licen-
cjackich, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności 
(wydrukowane z systemu IRK), 1 zdjęcie.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.ips.polon.uw.edu.pl/art.php?id=315

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Filologia Polska w Praktyce, 
ścieżka programowa Logopedia – Problemy Pisania 
i Czytania w Szkole

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Polonistyki

Kierownik studiów 
podyplomowych mgr Ewa Kozłowska

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 21 026

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Piątki 12.00-17.00, soboty 9.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Niestacjonarny, częstotliwość zjazdów niestandardowa

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 2 400 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Ścieżka programowa Logopedia - Problemy Czytania i Pisania 
w  Szkole są  adresowane przede wszystkim do czynnych na-
uczycieli nauczania zintegrowanego i języka polskiego na róż-
nych szczeblach i poziomach nauczania (również dla nauczycieli 
przedszkola) i mają służyć podwyższeniu i rozszerzeniu wiedzy 
w zakresie nauki czytania i pisania w szkole.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Zaliczenie na ocenę, egzamin ustny, egzamin pisemny
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Sylwetka absolwenta 

Słuchacz rozpoznaje u dzieci trudności w czytaniu i pisaniu, wy-
korzystuje logopedyczne metody nauczania technik czytania 
w pracy z uczniami cierpiącymi na dysleksję, wykorzystuje meto-
dy zapobiegające błędom w zakresie języka pisanego, organizu-
je proces dydaktyczny wykorzystując metody nauczania technik 
pisania tekstów zróżnicowanych stylistycznie.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata 

Kandydat na studia powinien legitymować się dyplomem magi-
sterskim lub licencjackim w zakresie: filologii (polskiej lub obcej), 
pedagogiki, psychologii oraz innych kierunków humanistycznych, 
mieć podstawową wiedzę w zakresie: nauki o języku, pedagogiki 
i psychologii, interesować się zagadnieniami, które zostały przed-
stawione w opisie programu studiów.

Opis rekrutacji 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe 
powinni:
–  zarejestrować się na studia przez system IRK na stronie  

https://www.irk.oferta.uw.edu.pl
–  złożyć następujące dokumenty: podanie o przyjęcie na studia 

(wydrukowane z systemu IRK), odpis lub poświadczoną kse-
rokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licen-
cjackich, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności 
(wydrukowane z systemu IRK), 1 zdjęcie.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.ips.polon.uw.edu.pl/art.php?id=239

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Filologia Polska w Praktyce, 
ścieżka programowa Media Bez Barier. Audiodeskrypcja 
(AD) i Napisy dla Niesłyszących

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Polonistyki

Kierownik studiów 
podyplomowych mgr Ewa Kozłowska

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 21 026

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Piątki 12.00-17.00, soboty 9.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Niestacjonarny, częstotliwość zjazdów niestandardowa

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3 000 PLN
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Opis studiów 
podyplomowych 

Studia są skierowane do słuchaczy, którzy chcieliby zdobyć umie-
jętności opracowania dodatkowej ścieżki narracji audialnej prze-
znaczonej przede wszystkim dla niewidomych i słabowidzących 
konsumentów kultury wizualnej oraz napisów dla osób niesły-
szących i niedosłyszących, wspomagających odbiór utworów 
audiowizualnych. 
Słuchacze zapoznają się z zasadami opracowania skryptów AD 
oraz napisów dla niesłyszących, poznają specyfikę procesów 
poznawczych u osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, 
nabędą umiejętności redagowania skryptów odzwierciedlających 
właściwości języka przekazu w zakresie różnych sztuk. Otrzy-
mają również wiedzę na temat historii, uregulowań prawnych 
i administracyjnych dotyczących usług ułatwiających dostęp do 
informacji i kultury dla osób niepełnosprawnych z powodu dys-
funkcji narządu wzroku i słuchu.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Praca dyplomowa, sprawdzian pisemny, test, praca pisemna

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów zdobywa umiejętności samodzielnego 
opracowania skryptów AD dzieła sztuki, filmu, inscenizacji oraz 
napisów dla niesłyszących wspomagających udział w życiu spo-
łecznym i kulturalnym osób z niepełnosprawnościami sensorycz-
nymi.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata O przyjęcie na studia będą mogli ubiegać się absolwenci licen-
cjackich lub magisterskich.

Opis rekrutacji 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe 
powinni:
–  zarejestrować się na studia przez system IRK na stronie  

https://www.irk.oferta.uw.edu.pl
–  złożyć następujące dokumenty: podanie o przyjęcie na studia 

(wydrukowane z systemu IRK), odpis lub poświadczoną kse-
rokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licen-
cjackich, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności 
(wydrukowane z systemu IRK), 1 zdjęcie.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.ips.polon.uw.edu.pl/art.php?id=123

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Filologia Polska w Praktyce, 
ścieżka programowa Polonistyka dla Nauczycieli

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Polonistyki 

Kierownik studiów 
podyplomowych mgr Ewa Kozłowska

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 21 026
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Dni i godziny pracy 
sekretariatu Piątki 12.00-17.00, soboty 9.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Niestacjonarny, częstotliwość zjazdów niestandardowa

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5 100 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Program studiów rozwija wiedzę uzyskaną przez słuchaczy 
w trakcie ich studiów magisterskich i uzupełnia ją o przygoto-
wanie merytoryczne z dziedziny nauk o literaturze i kulturze oraz 
językoznawstwa, a także o elementy dydaktyki przedmiotowej.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Zaliczenie na ocenę, egzamin pisemny, egzamin ustny, praca dy-
plomowa

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów polonistyka dla nauczycieli jest przygotowany 
do pracy nauczyciela polonisty w szkole podstawowej i liceum.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata 

Ścieżka programowa Polonistyka dla Nauczycieli skierowana jest 
do osób, które mają kwalifikacje pedagogiczne, ale do nauczania 
innego przedmiotu niż język polski. 
Na studia podyplomowe mogą zostać przyjęci absolwenci stu-
diów humanistycznych z tytułem magistra, w wyjątkowych przy-
padkach i za zgodą dziekana - z tytułem licencjata, wymagane 
jest wykształcenie magisterskie w zakresie nauk będących przed-
miotem nauczania w polskim systemie oświaty.

Opis rekrutacji 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe 
powinni:
–  zarejestrować się na studia przez system IRK na stronie  

https://www.irk.oferta.uw.edu.pl
–  złożyć następujące dokumenty: podanie o przyjęcie na studia 

(wydrukowane z systemu IRK), odpis lub poświadczoną kse-
rokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licen-
cjackich, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności 
(wydrukowane z systemu IRK), 1 zdjęcie.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.ips.polon.uw.edu.pl/art.php?id=123

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Filologia Polska w Praktyce, 
ścieżka programowa Redakcja Językowa Tekstu

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Polonistyki 

Kierownik studiów 
podyplomowych mgr Ewa Kozłowska
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Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 21 026

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Piątki 12.00-17.00, soboty 9.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Niestacjonarny, częstotliwość zjazdów niestandardowa

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 2 400 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach doskona-
lących ich umiejętności zawodowe, uzyskują też wiedzę przydat-
ną w praktyce redaktorskiej: gruntownie poznają najtrudniejsze 
zagadnienia ortograficzne i interpunkcyjne, śledzą łatwe, trudne 
i najtrudniejsze zagadnienia poprawności językowej na przykła-
dzie całych tekstów, ćwiczą obróbkę językową spójnych tekstów 
cudzych, a przeznaczonych do druku. Otrzymują zatem wiedzę 
niezbędną w pracy redaktorskiej w różnego typu instytucjach ryn-
ku wydawniczego i prasowego.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Zaliczenie na ocenę, egzamin pisemny, egzamin ustny

Sylwetka absolwenta Słuchacze uzyskują przygotowanie do wykonywania zawodu ko-
rektora i redaktora tekstów.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata 

Ścieżka programowa Redakcja Językowa Tekstu przeznaczona 
jest dla słuchaczy, którzy chcieliby pogłębić swoje umiejętności 
praktyczne w zakresie korekty i redakcji językowej - w związku 
z pracą wykonywaną przez nich w najróżniejszych wydawnic-
twach (naukowych, specjalistycznych, popularnonaukowych, 
popularnych itd.) czy wszelkich redakcjach prasowych (od prasy 
lokalnej poprzez środowiskową do ogólnopolskiej). Dla słuchaczy 
mających doświadczenie nawet kilkunastoletnie systematyczne 
poznawanie polszczyzny najnowszej oznacza wygodną i efektyw-
ną aktualizację ich stanu wiedzy. Jednakże z zajęć skorzystają 
również początkujący korektorzy, redaktorzy językowi czy prowa-
dzący. Swoje zainteresowania uporządkują miłośnicy polszczy-
zny, bez względu na dotychczasowe wykształcenie. 
Skorzystają również ci studenci polonistyki, którzy podczas stu-
diów filologicznych nie zostali przyjęci na zajęcia ze specjalizacji 
edytorsko-wydawniczej lub też nie starali się o taką kwalifikację, 
a po latach żałują.

Opis rekrutacji 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe 
powinni:
–  zarejestrować się na studia przez system IRK na stronie  

https://www.irk.oferta.uw.edu.pl
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–  złożyć następujące dokumenty: podanie o przyjęcie na studia 
(wydrukowane z systemu IRK), odpis lub poświadczoną kse-
rokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licen-
cjackich, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności 
(wydrukowane z systemu IRK), 1 zdjęcie.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.ips.polon.uw.edu.pl/art.php?id=25

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Filologia Polska w Praktyce, 
ścieżka programowa Redakcja Językowa Tekstu 
(dla zaawansowanych)

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Polonistyki 

Kierownik studiów 
podyplomowych mgr Ewa Kozłowska

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 21 026

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Piątki 12.00-17.00, soboty 9.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Niestacjonarny, częstotliwość zjazdów niestandardowa

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 2 400 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach doskona-
lących ich umiejętności zawodowe, uzyskują też wiedzę przydat-
ną w praktyce redaktorskiej: gruntownie poznają najtrudniejsze 
zagadnienia ortograficzne i interpunkcyjne, śledzą łatwe, trudne 
i najtrudniejsze zagadnienia poprawności językowej na przykła-
dzie całych tekstów, ćwiczą obróbkę językową spójnych tekstów 
cudzych a przeznaczonych do druku. Otrzymują zatem wiedzę 
niezbędną w pracy redaktorskiej w różnego typu instytucjach ryn-
ku wydawniczego i prasowego.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Zaliczenie na ocenę, egzamin pisemny, egzamin ustny

Sylwetka absolwenta Słuchacze uzyskują przygotowanie do wykonywania zawodu ko-
rektora i redaktora tekstów.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 30
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Sylwetka kandydata 

Ścieżka programowa Redakcja Językowa Tekstu (dla zaawan-
sowanych) jest kontynuacją ścieżki Redakcja Językowa Tekstu i 
jest adresowana wyłącznie do absolwentów tej ścieżki, przy czym 
w nowym bloku mogą uczestniczyć zarówno aktualni słuchacze 
studiów, jak i absolwenci poprzednich edycji. 

Opis rekrutacji 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe 
powinni:
–  zarejestrować się na studia przez system IRK na stronie  

https://www.irk.oferta.uw.edu.pl
–  złożyć następujące dokumenty: podanie o przyjęcie na studia 

(wydrukowane z systemu IRK), odpis lub poświadczoną kse-
rokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licen-
cjackich, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności 
(wydrukowane z systemu IRK), 1 zdjęcie.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.ips.polon.uw.edu.pl/art.php?id=245

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Filologia Polska w Praktyce, 
ścieżka programowa Słowo na Ekranie, w Mowie i w Piśmie

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Polonistyki 

Kierownik studiów 
podyplomowych mgr Ewa Kozłowska

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 21 026

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Piątki 12.00-17.00, soboty 9.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Niestacjonarny, częstotliwość zjazdów niestandardowa

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3 000 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Program obejmuje zajęcia teoretyczne w zakresie między innymi 
poetyki reklamy, analizy języka w mediach, prawa prasowego oraz 
zajęcia praktyczne. Studenci odbywają także szkolenie mikrofo-
nowo-ekranowe/realizacja filmowa/postprodukcja.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Zaliczenie na ocenę, egzamin pisemny, egzamin ustny

Sylwetka absolwenta Słuchacze uczą się warsztatu scenarzysty, copywritera i zdoby-
wają umiejętności kształtowania wizerunku publicznego.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.
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Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata 
Ścieżka programowa Słowo na Ekranie, w Mowie i w Piśmie skie-
rowana jest do osób, które wiążą swoją karierę zawodową z sze-
roko rozumianymi mediami.

Opis rekrutacji 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe 
powinni:
–  zarejestrować się na studia przez system IRK na stronie  

https://www.irk.oferta.uw.edu.pl
–  złożyć następujące dokumenty: podanie o przyjęcie na studia 

(wydrukowane z systemu IRK), odpis lub poświadczoną kse-
rokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licen-
cjackich, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności 
(wydrukowane z systemu IRK), 1 zdjęcie.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.ips.polon.uw.edu.pl/art.php?id=34

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Filologia Polska w Praktyce, 
ścieżka programowa Specjalizacja Nauczycielska 
dla Polonistów

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Polonistyki 

Kierownik studiów 
podyplomowych mgr Ewa Kozłowska

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 21 026

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Piątki 12.00-17.00, soboty 9.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Niestacjonarny, częstotliwość zjazdów niestandardowa

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5 100 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Studia podyplomowe Specjalizacja Nauczycielska dla Polonistów 
skierowana jest do osób, które ukończyły studia w zakresie polo-
nistyki, ale nie uzyskały w ich trakcie kwalifikacji nauczycielskich.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Zaliczenie na ocenę, egzamin pisemny, egzamin ustny

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów podyplomowych Specjalizacja Nauczycielska 
dla Polonistów jest przygotowany do pracy nauczyciela w szkole 
podstawowej, gimnazjum i liceum. Wysokiej jakości przygotowa-
nie zawodowe sprawia, że mogą oni sprostać wszystkim wyma-
ganiom współczesnego szkolnictwa (także prywatnego).
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Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata

Na studia kwalifikacyjne w zakresie modułu programowego Spe-
cjalizacja Nauczycielska dla Polonistów przyjmowane są osoby 
z tytułem magistra filologii polskiej. Można jednak podjąć studia 
podyplomowe w trakcie studiów II stopnia, przy czym warunkiem 
otrzymania świadectwa ukończenia studiów kwalifikacyjnych 
w zakresie specjalizacji nauczycielskiej jest ukończenie studiów 
magisterskich. Kandydaci z tytułem zawodowym licencjata filo-
logii polskiej są proszeni o dołączenie do podania dodatkowego 
dokumentu: zaświadczenia o podjęciu studiów II stopnia w za-
kresie filologii polskiej.

Opis rekrutacji 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe 
powinni:
–  zarejestrować się na studia przez system IRK na stronie 

https://www.irk.oferta.uw.edu.pl
–  złożyć następujące dokumenty: podanie o przyjęcie na studia 

(wydrukowane z systemu IRK), odpis lub poświadczoną kse-
rokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licen-
cjackich, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności 
(wydrukowane z systemu IRK), 1 zdjęcie.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.ips.polon.uw.edu.pl/art.php?id=189

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Filologia Polska w Praktyce, 
ścieżka programowa Szkoła Komunikacji Profesjonalnej. 
Studia Podyplomowe w Zakresie Wystąpień Publicznych 
i Użytkowego Pisania

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Polonistyki 

Kierownik studiów 
podyplomowych mgr Ewa Kozłowska

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 21 026

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Piątki 12.00-17.00, soboty 9.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Niestacjonarny, częstotliwość zjazdów niestandardowa

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 2 400 PLN
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Opis studiów 
podyplomowych 

Komunikacja w przestrzeni publicznej i społecznej zwykle wyma-
ga określonych kompetencji (językowych, autoprezentacyjnych, 
argumentacyjnych, interpersonalnych). Nasze studia określają te 
kompetencje w sposób precyzyjny. Znamy potrzeby osób, któ-
re pracują w przedsiębiorstwach o różnym profilu branżowym, 
a także w różnych sferach administracji. Osoby te oprócz wie-
dzy fachowej z właściwej im dyscypliny potrzebują umiejętności 
profesjonalnej komunikacji, aby mogły w pełni wykorzystać tę 
wiedzę. Profesjonalna komunikacja zaczyna się od świadomości, 
że osobiste zdolności komunikacyjne mają wpływ na powodzenie 
planowanych przedsięwzięć, rozwój kariery zawodowej. Profesjo-
nalna komunikacja to umiejętność określenia wymogów, przed 
którymi się staje, rozpoznanie potrzeb odbiorców, do których 
kierujemy swój komunikat perswazyjny i precyzyjne określenie 
ograniczeń wynikających z aktualnej sytuacji.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Zaliczenie na ocenę, egzamin pisemny, egzamin ustny

Sylwetka absolwenta 
Słuchacze uzyskują dodatkowe kompetencje zawodowe w za-
kresie: przygotowywania tekstów oficjalnych i wystąpień publicz-
nych.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata 
Studia podyplomowe adresowane są do osób, które z racji wy-
konywanego zawodu muszą się sprawnie komunikować w prze-
strzeni publicznej i społecznej.

Opis rekrutacji 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe 
powinni:
–  zarejestrować się na studia przez system IRK na stronie  

https://www.irk.oferta.uw.edu.pl
–  złożyć następujące dokumenty: podanie o przyjęcie na studia 

(wydrukowane z systemu IRK), odpis lub poświadczoną kse-
rokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licen-
cjackich, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności 
(wydrukowane z systemu IRK), 1 zdjęcie.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.ips.polon.uw.edu.pl/art.php?id=389

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Literatura i Książka dla Dzieci 
i Młodzieży Wobec Wyzwań Nowoczesności

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe 

Instytut Literatury Polskiej oraz Wydział Dziennikarstwa,  
Informacji i Bibliologii

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

UW_INFORMATOR_2018_DRUK.indd   111 30/03/18   09:07



W
yd

zi
ał

 P
o

lo
n

is
ty

k
i

Wydział Polonistyki

112

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 w soboty, co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 2 800 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu współczesnej 
literatury i książki dziecięcej oraz kształcenie umiejętności zwią-
zanych z kształtowaniem nawyków czytelniczych i zaintereso-
wań lekturowych dzieci i  młodzieży. Projekt studiów zakłada 
wieloaspektowe ujęcie wiedzy o współczesnej literaturze i książ-
ce dziecięcej, ukazanie najważniejszych problemów z perspekty-
wy 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 najnow-
szego stanu badań z danej dziedziny, a także położenie nacisku 
na zagadnienia mające zastosowanie praktyczne.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Podstawowym kryterium zaliczania poszczególnych przedmio-
tów będzie ocena bieżącej aktywności studenta podczas zajęć 
oraz kontrola obecności. 
Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów będzie zali-
czenie wszystkich przedmiotów oraz uzyskanie pozytywnej oce-
ny z pracy dyplomowej, obejmującej napisanie recenzji wybranej 
książki dla dzieci lub młodzieży oraz opracowanie przykładowego 
księgozbioru przeznaczonego dla dzieci w wybranym wieku i po-
chodzących z wybranego środowiska.

Sylwetka absolwenta 
(krótko, głównie uzyskanie 
uprawnień)

Absolwent studiów zna najnowsze tendencje rozwojowe polskiej 
i światowej literatury dla dzieci i młodzieży oraz kierunki interpre-
tacyjne utworów literackich (zarówno współczesnych, jak i kla-
sycznych), a także nowoczesne trendy w edytorstwie książek dla 
młodego odbiorcy. Dostrzega i rozumie kulturowe i pedagogicz-
ne konteksty funkcjonowania książki dziecięcej oraz jej związki 
z tzw. nowymi mediami. Jest przygotowany do posługiwania się 
najnowszymi metodami animacji czytelnictwa oraz zaznajomio-
ny ze specyfiką nowoczesnej biblioteki dziecięcej.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 25

Sylwetka kandydata 

Studia adresowane są przede wszystkim do absolwentów róż-
nych kierunków studiów humanistycznych i społecznych, a tak-
że do aktywnych zawodowo przedstawicieli profesji związanych 
z szeroko pojętą kulturą literacką młodego pokolenia, m.in.: na-
uczycieli, bibliotekarzy, pedagogów, pracowników instytucji kul-
turalnych, dziennikarzy, redaktorów wydawnictw książkowych 
i czasopism. Powinny zainteresować osoby chcące uzupełnić 
dotychczasowe wykształcenie i podnieść kwalifikacje zawodowe.
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Opis rekrutacji O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje http://www.ilp.uw.edu.pl/strona-glowna-ilp/studia-podyplomo-
we/literatura-dla-dzieci-i-mlodziezy

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
Justyna Sobczyk

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 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, co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 800 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Studia zostały zaplanowane w momencie, kiedy w Polsce braku-
je ośrodków zajmujących się kształceniem w obszarze szeroko 
rozumianej edukacji teatralnej. Proponowane studia podyplo-
mowe mają za zadanie wypełnić ten brak. Ich program wynika 
z bogatych doświadczeń polskich oraz czerpie z niemieckiej tra-
dycji 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 dydak-
tyki 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 rozumia-
ną pedagogikę teatru, rozumiemy jako zjawiska kulturowe, które 
jednocześnie wynikają z określonej rzeczywistości społecznej, 
jak i ją przekształcają.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Aktywny udział w zajęciach, prace zaliczeniowe, egzamin

Sylwetka absolwenta 

Absolwent to praktyk kultury przygotowany teoretycznie i meto-
dologicznie do różnych form działań teatralnych, do prowadzenia 
zajęć edukacji teatralnej, inicjowania projektów teatralnych z róż-
nymi grupami uczestników. To pracownik instytucji kultury takich 
jak teatry, ośrodki/domy kultury, organizacje pozarządowe lub 
osoba zamierzająca podjąć pracę o takim charakterze.

UW_INFORMATOR_2018_DRUK.indd   113 30/03/18   09:07



W
yd

zi
ał

 P
o

lo
n

is
ty

k
i

Wydział Polonistyki

114

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 20

Sylwetka kandydata 

Absolwent studiów wyższych zainteresowany poszerzeniem 
swoich kwalifikacji zawodowych o szeroko rozumianą perspek-
tywę kulturoznawczą oraz o szereg praktycznych umiejętności 
podejmowania własnych inicjatyw teatralnych. 
Pracownik różnego rodzaju, publicznych i pozarządowych insty-
tucji kultury lub osoba zainteresowana pracą o takim charakterze.
Nauczyciel przedmiotów humanistycznych w szkole ponadgim-
nazjalnej, zainteresowany zdobyciem umiejętności inicjowania 
projektów teatralnych w swoim środowisku.

Opis rekrutacji Rozmowa kwalifikacyjna

Dodatkowe informacje http://www.ikp.uw.edu.pl/studia/studia-podyplomowe
http://www.web.facebook.com/podyplomowe.ikp.uw

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Szkoła Mistrzów. Studia Technik 
Pisarskich i Prezentacji Tekstu Literackiego

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Polonistyki 

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. 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 w soboty i niedziele, co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5 000 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Program studiów (160 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje nastę-
pujące przedmioty: Techniki pisarskie: gatunki prozatorskie, gatunki 
poetyckie, gatunki dramatyczne, gatunki literatury popularnej, ga-
tunki literatury cyfrowej, eksperyment literacki, scenariopisarstwo 
filmowe i radiowe, stylizacja literacka, formy synkretyczne, krytyka 
literacka, Prezentacja tekstu literackiego: literatura i radio, perfor-
mance i happening, literatura i multimedia, tekst literacki w utwo-
rze muzycznym, interpretacja sceniczna tekstu literackiego, sztuka 
przekładu, Tradycja literacka: konwencje, gatunki i tematy w litera-
turze polskiej XIX w., konwencje, gatunki i tematy w literaturze pol-
skiej 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, 
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Współczesne życie literackie: wykłady pisarzy, instytucje życia 
literackiego: stowarzyszenia, nagrody, wydawnictwa, czasopi-
sma, rynek literacki, zarządzanie projektami literackimi, stypen-
dia, granty.
Wśród wykładowców są: prof.  dr  hab.  Grażyna Borkowska, 
prof.  dr  hab.  Piotr Mitzner, prof.  dr  hab.  Ewa Paczoska, 
prof.  dr  hab.  Aleksander Wirpsza, prof.  UW  dr  hab.  Olaf 
Krysowski, prof.  UW  dr  hab.  Ewa Szczęsna, dr  hab.  Żaneta  
Nalewajk-Turecka, dr Roman Bromboszcz, dr Jacek Głażewski, 
dr Michał Larek, dr Dawid Maria Osiński, dr Anna Tenczyńska, 
dr Agnieszka Wnuk, Adam Bauman, Janusz Drzewucki, Andrzej 
Ferenc, Piotr Matywiecki, Iwona Smolka, Justyna Sobolewska, 
Jerzy Sosnowski, Elżbieta Wrotnowska-Gmyz.
Współczesne życie literackie: wykłady pisarzy, instytucje życia lite-
rackiego: stowarzyszenia, nagrody, wydawnictwa, czasopisma, ry-
nek literacki, zarządzanie projektami literackimi, stypendia, granty.

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 za-
danej 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 podyplo-
mowych to uzyskanie efektów kształcenia określonych w pro-
gramie studiów, potwierdzone zdobyciem 60 punktów ECTS 
w wyniku pozytywnego zaliczenia wszystkich przedmiotów oraz 
napisania pracy dyplomowej (około 15 stron) pod kierunkiem wy-
branego wykładowcy. Do jej przygotowania słuchacze będą mogli 
wykorzystać jedną z prac warsztatowych.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów to świadomy użytkownik różnych technik 
pisarskich i form prezentacji, wyposażony w narzędzia, które po-
zwolą 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 zaintereso-
wań i zarysowaniu własnej drogi artystycznej oraz ścieżki dzia-
łania w życiu literackim.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 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 umiejętno-
ści prezentacji tekstu artystycznego, która w dzisiejszej praktyce 
kulturowej okazuje się często niezbędna.
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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 podsu-
mowania i przygotowuje ostateczną listę słuchaczy, a następnie 
sekretariat studiów powiadamia osoby przyjęte na studia zgodnie 
z procedurą Regulaminu Studiów Podyplomowych UW. 
Kryteria oceny nadesłanych prac:
–  w wypadku recenzji oceniane będą: zgodność tekstu z  wy-

znacznikami gatunku, styl, kompozycja, dobór przedmiotu re-
cenzji, 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, orto-
grafia, interpunkcja.

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

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Teksty Współczesnej Kultury 

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Polonistyki

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 co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3 400 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Etyka tekstu, 
Gatunki dziennikarskie, Interteksty i remediacje, Krytyka sztuki, 
Najnowsza literatura polska, Najnowsza literatura światowa, Se-
miotyka i retoryka medialna, Tekst digitalny, Tekst kultury (zagad-
nienia ogólne), Tekst kultury popularnej i tekst użytkowy, Teksty 
kultury młodzieżowej, Warsztaty analityczno-interpretacyjne, 
Współczesny tekst artystyczny.
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Objęte programem studiów zajęcia służą rozwijaniu umiejętności 
posługiwania się różnymi formami tekstowymi, analizy formalnej, 
krytycznej, porównawczej przekazów literackich, kulturowych, na-
ukowych, dziennikarskich etc. Przedmiotem studiów są teksty 
reprezentatywne dla kultury współczesnej (jak teksty digitalne czy 
teksty kultury młodzieżowej), reprezentujące różne style i pełnią-
ce różne funkcje (jak tekst artystyczny, popularny czy użytkowy). 
Ważne miejsce w programie zajmuje najnowsza literatura polska 
i światowa, współczesne gatunki dziennikarskie, przekazy medial-
ne czy zagadnienia krytyki sztuki.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Uzależniony od prowadzącego

Sylwetka absolwenta 

Absolwentowi naszych studiów zapewniamy: podniesienie kwa-
lifikacji w zawodach wykorzystujących umiejętność posługiwa-
nia się  rozmaitymi formami tekstowymi w mowie i  w  piśmie, 
rozwinięcie umiejętności rozpoznawania i wyjaśniania mecha-
nizmów rządzących różnymi tekstami kultury, doskonalenie umie-
jętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny tekstów kultury  
współczesnej.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 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 humani-
stycznych, redaktor wydawnictw książkowych i czasopism, tłu-
macz, 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-podyplomo-
we/teksty-wspolczesnej-kultury
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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 hab. Ewa Gmurzyńska

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

Collegium Iuridicum II
ul. Lipowa 4, 00-316 Warszawa, pokój 2.5
tel. 0 22 55 25 920, faks 0 22 55 25 921
e-mail: psnim@wpia.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Poniedziałki 12.00-14.00, środy 10.00-14.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

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

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 500 PLN (płatność jednorazowa)
5 700 PLN (opłata w 2 ratach)
6 200 PLN (opłata w 4 ratach)

Opis studiów 
podyplomowych 

Program studiów (ponad 170 godzin) obejmuje następujące za-
gadnienia: Teoria i psychologia konfliktu, Komunikacja interperso-
nalna, Negocjacje, Rodzaje negocjacji, Mediacja, Etapy mediacji, 
Etyka w negocjacjach i mediacjach, Rola mediatora, Rola prawa 
i prawników w mediacji, Przygotowanie klienta do mediacji, Re-
gulacje polskie i międzynarodowe dotyczące mediacji, Zastoso-
wanie mediacji w różnych rodzajach sporów, etc. 

Sposób zaliczania 
przedmiotów Egzamin pisemny na zakończenie każdego semestru

Sylwetka absolwenta 

Osoba o pogłębionej znajomości teorii oraz praktyki negocjacji, 
mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów, 
warsztatu pracy mediatora i negocjatora, teorii konfliktu, sposo-
bów efektywnego komunikowania się, roli prawa i prawników 
w negocjacji i mediacji.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 45

Sylwetka kandydata Kandydaci na studia muszą legitymować się dyplomem ukończe-
nia studiów wyższych.

Opis rekrutacji 
Rejestracja odbywa się przez system IRK na stronie 
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl
Po rejestracji należy złożyć wymagane dokumenty w biurze stu-
diów podyplomowych.

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

Podyplomowe Studia Prawa Międzynarodowego i Służby 
Zagranicznej

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji 

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. UW 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 
e-mail: pspm@wpia.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00, w soboty w terminach 
zjazdów

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

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

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

4 800 PLN (opłata jednorazowa) 
5 200 PLN (opłata w 2 ratach)

Opis studiów 
podyplomowych 

Program studiów (170 godzin) obejmuje dwa bloki. Pierwszy two-
rzą ogólne zagadnienia prawa międzynarodowego publicznego 
dotyczące tworzenia tego prawa, jego źródeł oraz podmiotów. Na 
drugi składają się przedmioty omawiające kwestie szczególnie 
istotne lub wzbudzające kontrowersje w społeczności między-
narodowej.
Program obejmuje następujące przedmioty: źródła prawa między-
narodowego publicznego, sztukę negocjacji i zawieranie umów 
międzynarodowych, podmioty prawa międzynarodowego, pra-
wo dyplomatyczne i konsularne, międzynarodową ochronę praw 
człowieka, odpowiedzialność międzynarodową państw i jedno-
stek, sądownictwo międzynarodowe, terroryzm międzynarodowy, 
międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, mię-
dzynarodowy 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. Adam Opalski, prof. UW dr hab. Zdzisław Galicki, 
prof.  UW  dr  hab.  Katarzyna Myszona-Kostrzewa, 
prof. UW dr hab. Stefan Sawicki, dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, 
dr hab. Aleksander Gubrynowicz, dr hab. Karol Karski, dr hab. Mateusz 
Pilich, dr  Tomasz Kamiński, dr  Zuzanna Kulińska, dr  Elżbieta  
Mikos-Skuza, dr Rudolf Ostrihansky, dr Vita Zagórowska.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Ukończenie studiów uwarunkowane jest złożeniem pięciu eg-
zaminów z  wybranych przedmiotów prowadzonych w  formie 
wykładów obejmujących co najmniej 10 godzin akademickich. 
Pozostałe wykłady i konwersatoria zaliczane są na podstawie 
obecności.

Sylwetka absolwenta 
Absolwenci (np. urzędnicy, wojskowi, dziennikarze zajmujący się 
stosunkami międzynarodowymi) będą mogli swobodnie poru-
szać się po tematyce prawa międzynarodowego publicznego 
oraz korzystać ze źródeł.
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Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 50

Sylwetka kandydata 
Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem (po-
siadających tytuł magistra oraz licencjat), bez znaczenia jest na-
tomiast kierunek wykształcenia.

Opis rekrutacji 

Rekrutacja otwarta, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia  
dokumentów.
Rejestracja elektroniczna od dnia 10 maja 2018 r. 
Dokumenty należy składać w sekretariacie studiów: 
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa, pokój 115 
(piętro I) lub wysłać pocztą na adres: 
Podyplomowe Studia Prawa Międzynarodowego  
i Służby Zagranicznej
Instytut Prawa Międzynarodowego 
Wydział Prawa i Administracji UW 
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47
00-347 Warszawa

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

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, 0 22 55 27 203 
e-mail: pspue@wpia.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00, soboty w terminach zjazdów

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

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

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

4 800 PLN (opłata jednorazowa) 
5 400 PLN (opłata w 2 ratach) 

Opis studiów 
podyplomowych 

Program studiów (154 godziny) obejmuje następujące przedmioty: 
Europejskie prawo autorskie, Europejskie prawo podatkowe, Euro-
pejskie 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, Stosowanie prawa Unii Europejskiej 
w praktyce sądów krajowych i krajowych organów administracji,
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Stosunki zewnętrzne i polityka handlowa UE, Swobody rynku 
wewnętrznego Unii Europejskiej, System ochrony prawnej w Unii 
Europejskiej, Usługi społeczeństwa informacyjnego w Unii Euro-
pejskiej, Zamówienia publiczne w 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. UW dr hab. Robert 
Grzeszczak, dr hab. Anna Zawidzka-Łojek, dr hab. Przemysław 
Polański, dr hab. Paweł Wojciechowski, dr Piotr Bogdanowicz, 
dr Katarzyna Karasiewicz, dr Marta Michałek-Gervais, dr Rudolf 
Ostrihansky, dr Marta Sendrowicz, dr Magdalena Słok-Wódkowska, 
dr Maciej Taborowski, dr Łukasz Żelechowski.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

6 egzaminów testowych z wybranych przedmiotów (3 w sesji 
zimowej i 3 w sesji letniej)

Sylwetka absolwenta Osoba o gruntownej wiedzy z prawa Unii Europejskiej w wymiarze 
praktyki obrotu prawnego

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 50

Sylwetka kandydata 
Osoby zainteresowane prawem Unii Europejskiej, prawnicy, eko-
nomiści, 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. Rejestracja elektroniczna od dnia 10 maja 2018 r. 
Dokumenty należy składać w sekretariacie studiów:  
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa, pokój 115 
(piętro I), lub wysłać pocztą na adres:  
Podyplomowe Studia Prawa Unii Europejskiej  
Instytut Prawa Międzynarodowego 
Wydział Prawa i Administracji UW 
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47 
00-347 Warszawa

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

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Problematyki Zorganizowanej 
Przestępczości i Terroryzmu

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,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, pokój 107
sekretarz: mgr Magdalena Kaliściak
tel. 0 22 55 20 529, faks 0 22 55 24 317 
e-mail: ipk@wpia.uw.edu.pl

UW_INFORMATOR_2018_DRUK.indd   121 30/03/18   09:07



W
yd

zi
ał

 P
r

aW
a 

i a
d

m
in

is
tr

aC
ji

Wydział Prawa i Administracji

122

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00, w soboty 9.00-11.00 
(w terminach zjazdów)

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

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

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

3 800 PLN (opłata jednorazowa)
4 000 PLN (opłata w 2 ratach)

Opis studiów 
podyplomowych 

Podyplomowe Studia Problematyka Zorganizowanej Przestęp-
czości i Terroryzmu kompleksowo obejmują problematykę zor-
ganizowanej przestępczości i terroryzmu oraz konfrontuje wiedzę 
teoretyczną z doświadczeniami i umiejętnościami praktycznymi.
Studia mają za zadanie dostarczyć lub poszerzyć posiadaną wie-
dzę teoretyczną i umiejętności praktyczne przydatne uczestni-
kom w rozpoznawaniu, zapobieganiu, przeciwdziałaniu i ściganiu 
przestępstw popełnianych przez sprawców działających w zor-
ganizowanej grupie. Do celów studiów zaliczyć należy ponadto 
analizę zjawisk zorganizowanej przestępczości krajowej, trans-
granicznej i terroryzmu.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest 
spełnienie dwóch kryteriów: udział w co najmniej 80% prowa-
dzonych zajęć, weryfikacja odbywać się będzie na podstawie 
list obecności sporządzanych każdego dnia zjazdu, pozytywne 
zaliczenie testowego egzaminu końcowego

Sylwetka absolwenta 

Absolwenci studiów pogłębiają wiedzę nie tylko z zakresu prawa 
karnego. Nabierają umiejętności interpretacji i poszerzają posia-
daną wiedzę teoretyczną przydatne uczestnikom w rozpozna-
waniu, zapobieganiu, przeciwdziałaniu i ściganiu przestępstw 
popełnianych przez sprawców działających w zorganizowanej 
przestępczości krajowej, transgranicznej i terroryzmu.
Podnoszą swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe niezbędne 
do skutecznej realizacji zadań związanych z pracą w organach 
ścigania, służbach celnych, skarbowych, wymiarze sprawiedliwo-
ści, posiadają wiedzę niezbędną do stosowania nowych rozwią-
zań prawnych i narzędzi pracy wykrywczej, wiedzą jak skutecznie 
wykorzystać informacje procesowe i pozaprocesowe (operacyjne 
i tzw. białego wywiadu) w procesie karnym.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 100

Sylwetka kandydata 

Studia adresowane są przede wszystkim do:
–  funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych Policji i Prokuratury, 

do zadań których należy w szczególności ściganie sprawców 
przestępstw działających w zorganizowanej grupie lub związku 
przestępczym oraz przestępstw o charakterze terrorystycznym,

–  funkcjonariuszy lub pracowników instytucji, których zakres 
działalności w znacznym stopniu dotyczy przestępstw popeł-
nianych w sposób zorganizowany,

–  przedstawicieli organów władzy i administracji publicznej, 
w szczególności funkcjonariuszy lub pracowników instytucji 
takich, jak sztaby antykryzysowe,
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–  przedstawicieli mediów, którzy specjalizują się w problematyce 
zorganizowanej przestępczości lub terroryzmu.

Opis rekrutacji

Rejestracja odbywa się przez system IRK na stronie 
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl
Po rejestracji należy złożyć wymagane dokumenty: podanie 
o przyjęcie na studia - wydrukowane z systemu IRK, zobowiązanie 
o odpłatności za studia, umowa o warunkach odpłatności za stu-
dia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
3 zdjęcia, oświadczenie - wydrukowane z systemu IRK.

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 (Wydział Prawa i Administracji)

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

Wydział Prawa i Administracji UW
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa, pokój 115
tel. 0 22 55 27 200, 0 22 55 27 203 
sekretarz: mgr Beata Grochowska 
e-mail: psrf@wpia.uw.edu.pl 

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Od poniedziałku do piątki 9.00-15.00 w soboty w terminie zjazdów

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

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

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 800 PLN
6 200 PLN (opłata w 2 ratach) 

Opis studiów 
podyplomowych 

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Podstawy 
prawa cywilnego, Prawo spółek, prawo upadłościowe i restruk-
turyzacyjne, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Prawo go-
spodarcze, Ogólne materialne prawo podatkowe, Postępowanie 
podatkowe, Podatki dochodowe, majątkowe i branżowe, Poda-
tek od towarów i usług i inne podatki pośrednie, Rachunkowość 
podatkowa, Warsztaty podatkowe, Prawo bilansowe, Rachunko-
wość, Rachunkowość budżetowa, Sprawozdawczość finansowa, 
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, 
Rachunkowość grup kapitałowych, Rewizja finansowa i audyt 
zewnętrzny, Analiza ekonomiczno-finansowa i wycena przedsię-
biorstw, Instrumenty finansowe i zarządzanie finansami, Rachun-
kowość zarządcza i rachunek kosztów.
Wśród wykładowców są pracownicy naukowo-dydaktyczni Wy-
działu Nauk Ekonomicznych, Wydziału Prawa i Administracji oraz 
doświadczeni praktycy wykonujący zawód biegłego rewidenta

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Program studiów przewiduje 6 egzaminów, z pozostałych przed-
miotów przewidywane są zaliczenia.
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Sylwetka absolwenta 

Absolwent nabędzie umiejętności praktyczne niezbędne do usłu-
gowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zakres wiedzy 
objęty w  znaczącym stopniu egzaminem dla kandydatów na 
biegłego rewidenta. Absolwent studiów będzie posiadać wiedzę 
i umiejętności z zakresu sprawozdawczości finansowej i rozli-
czeń publiczno-prawnych, w szczególności podatkowych. Zdo-
byta wiedza przyczyni się do wzrostu efektywności pracy osób 
zatrudnionych zarówno w sektorze prywatnym, jak i sektorze pu-
blicznym, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018

Limit miejsc 70

Sylwetka kandydata 

Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem (po-
siadających tytuł magistra lub licencjat).
Istnieje możliwość uruchomienia uzupełniających zajęć z pod-
staw rachunkowości dla słuchaczy nie posiadających niezbędnej 
wiedzy dla uczestnictwa w bloku zagadnień z obszaru rachun-
kowości.

Opis rekrutacji 

Rejestracja od dnia 17 maja 2018 r przez system IRK na stronie 
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl 
Rekrutacja otwarta, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia do-
kumentów.
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 Prawa i Administracji 
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47 
00-347 Warszawa

Dodatkowe informacje http://www.psr.wpia.uw.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydziała Prawa i Administracji

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Maria Boratyńska

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, pokój 211
tel. 0 22 55 20 395 
e-mail: pszp@wpia.uw.edu.pl 

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Soboty zjazdowe 9.00-13.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry 
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Opis studiów 
podyplomowych 

Program studiów (192 godziny) obejmuje następujące przedmio-
ty: Środki publiczne w systemie zamówień publicznych, Przetarg 
jako forma rozporządzania mieniem (aspekty cywilnoprawne), 
Podwykonawstwo, wykluczenie wykonawców odrzucenie ofer-
ty i unieważnienie postępowania, Polskie i europejskie regulacje 
zamówień publicznych, System zamówień publicznych w Polsce, 
Kontrola zamówień publicznych, Zakres podmiotowy i przedmio-
towy prawa zamówień publicznych, Przygotowanie i przeprowa-
dzenie postępowania o zamówienie publiczne, Tryby udzielania 
zamówień publicznych, Umowy w sprawach zamówień publicz-
nych, Środki ochrony prawnej, Orzecznictwo w sprawach zamó-
wień publicznych, Zajęcia praktyczne z zamówień publicznych, 
Partnerstwo publiczno-prawne a zamówienia publiczne.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Irena Skubisza-Kalinowska, 
prof.  UW  dr  hab.  Andrzej Wach, dr  hab.  Maria Boratyńska, 
mec.  Wioleta Bajda, mec.  Andrzej Panasiuk, mec.  Kamila  
Podwapińska, mec.  Anna Szymańska, Jacek Sadowy – były  
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. 

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Do zdania są dwa egzaminy z przedmiotów wykładowych,  
po jednym na koniec każdego semestru

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów powinien stać się wysokokwalifikowanym 
specjalistą z zakresu zamówień publicznych, mogącym skutecz-
nie uczestniczyć w przetargowych i poza przetargowych formach 
wydatkowania środków publicznych. Uzyskana wiedza prawnicza 
i kwalifikacje - zdobyte m.in. w trakcie zajęć praktycznych - będą 
mogły być wykorzystywane w procesie zamówieniowym realizo-
wanym przez jednostki zatrudniające słuchaczy. Proponowana 
im forma specjalizacji jest atrakcyjna także dlatego, że pozwala 
na uporządkowanie i bliższe poznanie materii normatywnej, która 
podlega częstym zmianom, wynikającym m.in. z chęci stworze-
nia przez krajowego prawodawcę jak najlepszych instrumentów 
szybkiego i  skutecznego wykorzystywania środków unijnych 
przez Polskę.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 80

Sylwetka kandydata

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci różnych kie-
runków studiów, tak uniwersyteckich, jak i innych wyższych uczel-
ni. Mogą to być w szczególności osoby już uczestniczące lub 
zamierzające brać udział w procesie przygotowania i dokumen-
towania zamówień publicznych, a także uczestniczące w pracach 
komisji przetargowych (po stronie zamawiającego) bądź opraco-
wywania i składania ofert w imieniu wykonawców. Słuchaczami 
studiów będą również osoby pełniące funkcje kierownika zama-
wiającego, mający np. wykształcenie ekonomiczne i techniczne. 
Dla prawników jest to możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu 
zamówień publicznych, objętej w programie studiów jedynie tre-
ścią specjalistycznego wykładu.

Opis rekrutacji Rejestracja odbywa się przez system IRK na stronie 
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl

Dodatkowe informacje 
Termin składania dokumentów: 
Od 1 czerwca do 20 lipca 2018 r. i od 21 sierpnia do 30 września 
2018 r.
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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 Wtorki i czwartki 10.00-14.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

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

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 250 PLN (opłata jednorazowa)
5 550 PLN (opłata w 3 ratach)

Opis studiów 
podyplomowych 

Program studiów (285 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Podstawowe pojęcia prawoznawstwa, Wprowadzenie do historii 
administracji i prawa publicznego, Nauka administracyjna i za-
gadnienia samorządu terytorialnego, Wybrane zagadnienia pra-
wa konstytucyjnego, Prawo administracyjne, Zagadnienia prawa 
cywilnego i handlowego, Prawo administracyjne gospodarcze, 
Wybrane zagadnienia prawa pracy, Wybrane zagadnienia prawa 
rolnego, Wybrane zagadnienia prawa finansowego, System po-
stępowania administracyjnego, Wybrane zagadnienia postępo-
wania cywilnego.
Wśród wykładowców są: prof.  dr  hab.  Adam Brzozow-
ski, prof.  dr  hab.  Jacek Jagielski, prof.  dr  hab.  Marek Zubik, 
prof. UW, dr hab. Andrzej Wach, prof. UW, dr hab. Andrzej Zakrzewski, 
dr hab. Cezary Banasiński, dr hab. Dawid Sześciło, dr hab. Marek 
Szubiakowski, dr  hab.  Paweł Wojciechowski, doc.  dr  Marek 
Grzybowski, dr Maria Kawecka-Sobczak, dr Adam Niewiadomski.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

4 egzaminy w każdym semestrze. Dodatkowo w II i III semestrze 
obowiązkowe są po dwa konserwatoria i jedno seminarium na za-
liczenie. Program nie przewiduje przygotowywania pracy dyplo-
mowej i egzaminu końcowego.

Sylwetka absolwenta Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje świadectwo 
ukończenia studiów podyplomowych. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 100

Sylwetka kandydata 
Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków 
studiów wyższych, którzy zainteresowani są funkcjonowaniem 
administracji państwowej i samorządów terytorialnych.
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Opis rekrutacji 

Rekrutacja otwarta. Sama rejestracja internetowa nie jest jed-
noznaczna z przyjęciem na studia. Identyczna procedura będzie 
stosowana w przypadku otwarcia rekrutacji uzupełniającej. 
Należy złożyć komplet dokumentów: 3 zdjęcia (format do dowodu 
osobistego), odpis dyplomu ukończenia studiów lub kserokopia 
dyplomu potwierdzone notarialnie, kserokopia dowodu osobiste-
go, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia 
– 2 egzemplarze (wygenerowane z systemu IRK), umowa o wa-
runkach odpłatności za studia podyplomowe – 2 egzemplarze 
(wygenerowane z systemu IRK), oświadczenie (wygenerowane 
z systemu IRK).
Czesne za studia rozliczane są poprzez moduł płatności USOS.
Kompletne dokumenty należy składać w sekretariacie studiów:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Collegium Iuridicmu I, pok. 325
Lub wysłać pocztą na w/w adres z adnotacją „Podyplomowe Stu-
dium Administracji”

Dodatkowe informacje http://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, 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 Wtorki i czwartki 10.00-14.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

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

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 900 PLN (opłata jednorazowa)
6 100 PLN (płatność w 3 ratach)

Opis studiów 
podyplomowych 

Program studiów (224 godziny) obejmuje następujące przed-
mioty: Wprowadzenie do administracji publicznej i prawa ad-
ministracyjnego, Ustrój administracji publicznej - Procedura 
administracyjna - Finanse publiczne - Teoretyczne i prawne 
aspekty kontroli i nadzoru - Prawny system kontroli administra-
cji publicznej, Organizacja i technika kontrola wewnętrzna, Au-
dyt wewnętrzny w jednostkach finansów publicznych, Metodyka 
i  techniki audytu, Kontrola wewnętrzna w jednostkach admini-
stracji publicznej, Podstawowa problematyka zarządzania or-
ganów w urzędzie administracyjnym, Podstawy rachunkowości 
w jednostkach finansów publicznych, Nadzór w zdecentralizowa-
nej administracji publicznej, Procedury w kontroli wewnętrznej,

UW_INFORMATOR_2018_DRUK.indd   127 30/03/18   09:07



W
yd

zi
ał

 P
r

aW
a 

i a
d

m
in

is
tr

aC
ji

Wydział Prawa i Administracji

128

Procedura realizacja audytu, System kontroli zewnętrznej nad 
administracją, Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem, Audyt 
informatyczny, Psychologiczne aspekty kontroli i audytu.
Wśród wykładowców są: prof.  dr  hab.  Jacek Jagielski, 
prof. UW, dr hab. Elżbieta Chojna-Duch, doc. dr Jarosław Maćkowiak, 
dr Maksymilian Cherka, mgr Miłosz Anczakowski.
Dodatkowo obowiązkowe po dwa konwersatoria w semestrze na 
zaliczenie i seminarium dyplomowe w drugim semestrze.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

W pierwszym semestrze obowiązuje zdanie 6 egzaminów i uzy-
skanie zaliczeń z pozostałych przedmiotów. Natomiast w drugim 
semestrze trzeba zdać 4 egzaminy i zaliczyć pozostałe przed-
mioty. Przewidziany jest też egzamin dyplomowy. Po uzyskaniu 
zaliczenia dwóch semestrów, przygotowuje się pracę dyplomo-
wą i zdaje egzamin końcowy. Na dokumencie potwierdzającym 
ukończenie studiów wystawiana jest ocena (średnia ze studiów 
i pracy dyplomowej).

Sylwetka absolwenta Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje świadectwo ukoń-
czenia studiów podyplomowych. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 70

Sylwetka kandydata 

Studia przeznaczone w szczególności dla absolwentów wszyst-
kich kierunków studiów wyższych, zainteresowanych funkcjono-
waniem kontroli wewnętrznej i audytu w administracji publicznej, 
kadry kierowniczej i pracowników w urzędach administracji rzą-
dowej szczebla centralnego i wojewódzkiego (w administracji 
zespolonej i niezespolonej) oraz w urzędach i jednostkach orga-
nizacyjnych tworzonych przez samorządy terytorialne wszyst-
kich szczebli.

Opis rekrutacji 

Rekrutacja otwarta. Sama rejestracja internetowa nie jest jed-
noznaczna z przyjęciem na studia. Identyczna procedura będzie 
stosowana w przypadku otwarcia rekrutacji uzupełniającej. 
Należy złożyć komplet dokumentów: 3 zdjęcia (format do dowodu 
osobistego), odpis dyplomu ukończenia studiów lub kserokopia 
dyplomu potwierdzone notarialnie, kserokopia dowodu osobiste-
go, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia 
– 2 egzemplarze (wygenerowane z systemu IRK), umowa o wa-
runkach odpłatności za studia podyplomowe – 2 egzemplarze 
(wygenerowane z systemu IRK), oświadczenie (wygenerowane 
z systemu IRK).
Czesne za studia rozliczane są poprzez moduł płatności USOS.
Kompletne dokumenty należy składać w sekretariacie studiów:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, pokój 325
Collegium Iuridicmu I
Lub wysłać pocztą na w/w adres z adnotacją „Podyplomowe Stu-
dium Administracji kierunek – Kontrola…”

Dodatkowe informacje http://www.wpia.uw.edu.pl
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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
sekretarz: mgr Agnieszka Paprocka-Osińska 
e-mail: paproag@wpia.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu SP 

Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00, w soboty 8.30-10.00 
(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

7 750 PLN (opłata jednorazowa)
8 250 PLN (opłata w 3 ratach)

Opis studiów 
podyplomowych 

Studia są przeznaczone dla wszystkich osób pragnących po-
głębić i  rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu podatków i prawa 
podatkowego, uzyskując najwyższy stopień wykształcenia aka-
demickiego w tej specjalności.
Program studiów (448 godzin) obejmuje: Wstęp do nauki pra-
wa podatkowego, Teoria podatków, Finanse publiczne. System 
dochodów budżetowych, Ordynacja podatkowa - część prawno-
materialna, Postępowanie podatkowe, Ustrój organów podatko-
wych, skarbowych i celnych, Międzynarodowe prawo podatkowe, 
Prawo dewizowe, Ustawa o doradztwie podatkowym, Międzyna-
rodowe unikanie opodatkowania, Wprowadzenie do podatków 
dochodowych, Postępowanie egzekucyjne, Podatek dochodowy 
od osób fizycznych, Podstawy rachunkowości, Podatek docho-
dowy od osób prawnych, Podatek dochodowy od osób prawnych 
- judykatura, Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycz-
nych, Wprowadzenie do podatków obrotowych, Podatek od to-
warów i usług, Podatek od towarów i usług - judykatura, Podatek 
akcyzowy, Podatek akcyzowy - judykatura, Niepodatkowe należ-
ności budżetowe, Uchylanie i unikanie opodatkowania, patologie 
podatkowe, Wprowadzenie do podatków majątkowych, Podatek 
od czynności cywilnoprawnych, Ewidencja nieruchomości - kata-
ster fiskalny, Zasady prowadzenia ewidencji podatkowej, Podatek 
od nieruchomości, Przekształcenie, podział i łączenie podmiotów 
gospodarczych - skutki podatkowe, Podatek rolny, Podatek leśny, 
Prawo celne, Opłata skarbowa i inne opłaty o charakterze fiskal-
nym, Postępowania przed sądami administracyjnymi w sprawach 
podatkowych, Prawo karne skarbowe, Podatkowe dyrektywy Unii 
Europejskiej, Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 
Podatek od gier, Podatek od spadków i darowizn, Przestępczość 
podatkowa.
Zakończenie studiów: monograficzny wykład autorski wybitnego 
specjalisty (gościa studium).
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Wśród wykładowców są: prof.  dr  hab.  Wiesław Czyżowicz, 
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, doc. dr Hanna Gajewska- 
-Kraczkowska, doc. dr Jarosław Maćkowiak, doc. dr Marek Waluga,  
dr  hab.  Michał Bitner, dr  Piotr Karwat, dr  Rafał Nawrot,  
sędzia dr Grzegorz Nowecki, dr Marek Szubiakowski, dr Maciej  
Ślifirczyk, dr  Krzysztof Radzikowski, sędzia  Adam Bącal,  
sędzia  Bogusław Dauter, mgr  Jerzy Bielawny, mgr  Dariusz  
Malinowski, mgr Jacek Pyssa.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Sesja egzaminacyjna. Obowiązują wpisy na ocenę z egzaminów 
i zaliczenia wszystkich przedmiotów.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent uzyskuje najwyższy stopień wykształcenia akade-
mickiego z  zakresu podatków i prawa podatkowego. Wiedza 
ta umożliwia mu m.in. przystąpienie przed Państwową Komisją 
Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego do egzaminu 
na doradcę podatkowego. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Luty 2019 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, pracow-
ników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skar-
bowych, urzędów kontroli skarbowej, samorządowych organów 
podatkowych), pracowników działów księgowych, finansowych 
i podatkowych podmiotów gospodarczych, prawników, ekono-
mistów, finansistów, a także innych wolnych zawodów (biegłych 
rewidentów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy) oraz apli-
kantów (radcowskich, notarialnych, adwokackich, rewidenckich).
Warunkiem przyjęcia jest posiadanie minimum tytułu licencjata, 
magistra (lub równorzędnego).

Opis rekrutacji

Rekrutacja przez system IRK na stronie 
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl
Po rejestracji należy złożyć wymagane dokumenty: odpis dy-
plomu studiów wyższych, 2 zdjęcia, kserokopia dowodu osobi-
stego, podanie o przyjęcie na studia/kwestionariusz osobowy, 
oświadczenie, zobowiązanie do ponoszenia kosztów za studia 
– 2 egzemplarze, umowa o odpłatności za studia podyplomowe 
– 2 egzemplarze (dokumenty są dostępne na stronie przy reje-
stracji elektronicznej, po wypełnieniu należy je wydrukować z sys-
temu IRK i podpisać). 
Kompletne dokumenty po elektronicznym zarejestrowaniu się na 
stronie należy składać w pokoju 1.11 (pierwsze piętro) w budynku 
WPiA przy ul. Oboźnej 6 lub wysyłać pocztą na adres studiów: 
Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego 
Wydział Prawa i Administracji UW 
Collegium Iuridicum III 
ul. Oboźna 6
00-332 Warszawa

Dodatkowe informacje http://www.wpia.uw.edu.pl/studia/studia-podyplomowe/pody-
plomowe-studium-podatkow-i-prawa-podatkowego
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki 
i Socjologii Medycyny

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe 

Wydział Prawa i Administracji, Wydział Filozofii i Socjologii, Insty-
tut Stosowanych Nauk Społecznych 

Kierownik studiów 
podyplomowych

prof. dr hab. Eleonora Zielińska
prof. dr hab. Jacek Hołówka
prof. dr hab. Małgorzata Fuszara

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

Od poniedziałku do piątku 8.00-14.00, w soboty 9.00-11.00 
(w terminie zjazdów)

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

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

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

4 000 PLN (opłata jednorazowa)
4 200 PLN (opłata w 2 ratach)
4 400 PLN (opłata w 4 ratach)

Opis studiów 
podyplomowych 

Program studiów obejmuje m.in. następujące przedmioty: Prawo 
medyczne, Bioetykę, Socjologię medycyny.
Wśród wykładowców są: prof.  dr  hab.  Zbigniew Banaszczyk, 
prof. dr hab. Maria Boratyńska, prof. dr hab. Małgorzata Fuszara, 
prof.  dr  hab.  Ewa Gruza, prof.  dr  hab.  Jacek Hołówka, 
prof. dr hab. Inetta Jędrasik-Jankowska, prof. dr hab. Przemysław 
Konieczniak, prof. dr hab. Rafał Kubicki, prof. dr hab. Paweł Łuków, 
prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer, prof. dr hab. Michał Skrzypek, 
prof.  dr  hab.  Roman Wieruszewski, prof.  dr  hab.  Barbara 
Woynarowska, prof.  dr  hab.  Elżbieta Zakrzewska-Manterys, 
prof.  dr  hab.  Eleonora Zielińska, doc.  dr  Małgorzata Barzycka-
-Banaszczyk, dr Weronika Chańska, dr Jan Kulesza, dr Joanna  
Różyńska, dr Katarzyna Syroka-Marczewska, dr Dariusz Szafrański.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Egzamin testowy 

Sylwetka absolwenta 

Zajęcia z prawa medycznego mają dostarczyć słuchaczom 
wiedzy na  temat zasad wykonywania zawodów medycznych 
w Polsce i innych krajach UE, rożnych form odpowiedzialności in-
dywidualnych oraz zbiorowych podmiotów leczniczych (cywilnej, 
karnej oraz administracyjnej, a także zawodowej za naruszenia 
prawa i etyki zawodowej), mają zapoznać ich z zasadami orga-
nizacyjnymi opieki zdrowotnej oraz jej finansowania ze środków 
publicznych, specyficznymi dla osób wykonujących zawody me-
dyczne zagadnieniami prawa pracy, ubezpieczeń zdrowotnych 
oraz ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej. 
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Blok zajęć z zakresu bioetyki dostarczy słuchaczom wiedzy na te-
mat ocen i norm moralnych obowiązujących w związku z ingeren-
cją w życie człowieka w granicznych sytuacjach jego powstania 
i śmierci, powinien skłonić do filozoficzno- moralnej refleksji nad 
nowymi możliwościami nauk medycznych, zasadami sprawiedli-
wego podziału ograniczonych środków, wagi kształtowania właści-
wych relacji między pacjentem a podmiotem leczniczym. Oczekuje 
się , że słuchacze posiądą umiejętność identyfikowania dylematów 
moralnych występujących w medycynie oraz poznają przesłanki 
i sposoby argumentacji ułatwiające trafne ich rozwiązywanie.
Blok zajęć z socjologii medycyny ma na celu uzupełnienie wiedzy 
słuchaczy o dorobek teoretyczny i wyniki badań prowadzonych 
w ramach tej dziedziny wiedzy, która z innego punktu widzenia niż 
nauki medyczne sensu stricte opisuje i analizuje te same co nauki 
medyczne zjawiska.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 80 

Sylwetka kandydata 

Studia przeznaczone są dla osób szczególnie interesujących się 
prawem medycznym, bioetyką i zdrowiem publicznym zajmu-
jących się udzielaniem świadczeń zdrowotnych administracją 
opieki zdrowotnej oraz obsługą prawną w tym obszarze, które 
ukończyły studia wyższe licencjackie lub magisterskie.
Liczymy w szczególności na udział lekarzy, magistrów pielę-
gniarstwa i położnictwa oraz osób reprezentujących inne zawo-
dy medyczne, członków komisji, sądów lekarskich, rzeczników 
odpowiedzialności zawodowej, komitetów etycznych, monitorów 
badań klinicznych, biegłych sądowych, psychologów przyszpital-
nych, prawników Biura Rzecznika Praw Pacjenta, w tym rzeczni-
ków praw pacjenta szpitali psychiatrycznych, orzeczników ZUS, 
menedżerów służby zdrowia, pracowników Narodowego Fundu-
szu Zdrowia, pracowników socjalnych działających w zakresie 
szeroko rozumianej opieki zdrowotnej, a także prawników spe-
cjalizujących się w prawie medycznym.

Opis rekrutacji 
Rekrutacja elektroniczna zaczyna się od 4 maja 2018 r., a zgłosze-
nia wraz z wymaganą dokumentacją są przyjmowane od 7 maja 
2018 r., decyduje kolejność złożenia dokumentów i wpłata cze-
snego za I semestr.

Dodatkowe informacje 
http://www.wpia.uw.edu.pl/studia/studia-podyplomowe/pod-
yplomowe-studium-prawa-medycznego-bioetyki-i-socjologii-
medycyny

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studium Prawa Spółek

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji

Kierownik studiów 
podyplomowych doc. dr Małgorzata Modrzejewska
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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 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

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

6 000 PLN (opłata jednorazowa)
6 300 PLN (opłata w 3 ratach)

Opis studiów 
podyplomowych 

Celem studiów są zapoznanie słuchaczy z kompleksowo ujętą 
problematyką podstaw prawnych funkcjonowania przedsiębior-
ców, zwłaszcza zorganizowanych w formie spółek prawa han-
dlowego. 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 - pra-
cownicy nauki z różnych krajowych ośrodków uniwersyteckich 
praktykujący jednocześnie w różnych zawodach prawniczych. 
Proponowana słuchaczom forma specjalizacji jest atrakcyjna 
także dlatego, że pozwala na uporządkowanie materii norma-
tywnej, która w omawianej dziedzinie jest w dużym stopniu roz-
proszona i podlega częstym zmianom. 
Program studiów jest na bieżąco aktualizowany. Obejmuje w zno-
welizowanym kształcie przepisy kodeksu spółek handlowych, 
prawo firmowe, przepisy o prokurze, prawo upadłościowe i ukła-
dowe, przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 
zasady Corporate Governance, elementy praktyki kontraktowej 
spółek. W programie Studium zostały także uwzględnione praw-
nokarne, 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 re-
jestracyjne. Uwzględnione są regulacje unijne, w tym procedury 
tworzenia spółki europejskiej w różnych jej przejawach.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Obecność na wszystkich wykładach. Napisanie pracy dyplomo-
wej, z której ocena będzie wpisana na świadectwie dokumentu-
jącym ukończenie studiów.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów otrzymują zaawansowaną i kompleksową 
wiedzę z zakresu prawa spółek. Pomoc w uzyskaniu wysokich 
kompetencji w omawianej dziedzinie wynika z możliwości zapro-
ponowania uczestnikom studiów, jako wykładowców, najwyższej 
klasy specjalistów rekrutujących się z kadry naukowej najwięk-
szych krajowych ośrodków uniwersyteckich, sędziów Sądu Naj-
wyższego i praktyków wykonujących różne zawody prawnicze. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 100
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Sylwetka kandydata 
Studia przeznaczone są przede wszystkim dla absolwentów 
magisterskich studiów prawniczych, 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/studia/studia-podyplomowe/pody-
plomowe-studium-prawa-spolek

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studium Prawa Ubezpieczeniowego

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji 

Kierownik studiów 
podyplomowych

dr hab. Magdalena Szczepańska
tel. 0 22 55 24 384

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, pokój 10, 
budynek CIUW
tel. 0 22 55 24 601, faks 0 22 55 20 104 
sekretarz: Dominika Szyszka
e-mail: d.szyszka@wpia.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Od poniedziałku do piątku 08.30-18.00, w soboty 08.30-16.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

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

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

4 800 PLN (opłata jednorazowa)
5 000 PLN (opłata w 3 ratach)

Opis studiów 
podyplomowych 

Słuchacze otrzymują kompendium wiedzy w zakresie konstrukcji 
prawnych i zasad działania ubezpieczeń społecznych i gospo-
darczych. Oba rodzaje ubezpieczeń zaczynają się dość istotnie 
przenikać i przejmować wzajemnie konstrukcje oraz aparat po-
jęciowy. Oba służą też pokryciu różnych szkód wywołanych tym 
samym zdarzeniem. Przenikanie się obu ubezpieczeń jest szcze-
gólnie wyraźne w odniesieniu do ubezpieczeń emerytalnych. Stu-
dia przygotowują 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).
Tematy wykładów z zakresu ubezpieczenia społecznego: Obo-
wiązek ubezpieczenia społecznego, Składki na ubezpieczenia 
społeczne, Emerytury repartycyjne i kapitałowe, Działanie fundu-
szy emerytalnych, Pojęcie i ustalanie niezdolności do pracy i nie-
pełnosprawności, Prawo do renty inwalidzkiej i rodzinnej, Zasiłki 
chorobowe i macierzyńskie, Odpowiedzialność za wypadki przy 
pracy, Ubezpieczenia zdrowotne, Problematyka skarg do Rzecz-
nika Praw Obywatelskich.
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Tematy wykładów z zakresu ubezpieczeń gospodarczych: Od-
powiedzialność cywilna, Podstawy prawne i zasady działalności 
gospodarczej, Działalność ubezpieczeniowa jako reglamentowa-
na działalność gospodarcza oraz formy prawno-organizacyjne jej 
wykonania, Warunki podejmowania i wykonywania działalności 
ubezpieczeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji 
prawa Unii Europejskiej (swobód traktatowych), Skutki prawne 
przeobrażeń przedsiębiorcy wykonującego działalność ubezpie-
czeniową (łączenie i podział przedsiębiorcy , zbycie przedsię-
biorstwa), Ubezpieczenia majątkowe, Charakterystyka umowy 
ubezpieczenia, Bancassurance, Ochrona konsumenta w ubezpie-
czeniach gospodarczych, Dochodzenie roszczeń przed sądem, 
Problematyka skarg do Rzecznika Ubezpieczonych.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Zaliczenie semestrów na podstawie punktacji wynikającej z obec-
ności na zajęciach oraz oceny pracy dyplomowej

Sylwetka absolwenta Absolwenci legitymują się świadectwem ukończenia studiów po-
dyplomowych - specjalista z zakresu prawa ubezpieczeniowego.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 60

Sylwetka kandydata)

Słuchaczami studiów mogą być absolwenci wszystkich kierun-
ków studiów wyższych uczelni zajmujący się w pracy zawodowej 
problematyką ubezpieczeń od strony prawnej, ekonomicznej (kal-
kulacji składek) lub technicznej (programy komputerowe). Otrzy-
many zasób wiedzy prawniczej niewątpliwie ułatwi rozumienie 
i stosowanie prawa regulującego oba rodzaje ubezpieczeń.

Opis rekrutacji

Rejestracja odbywa się przez system IRK na stronie 
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl 
Kandydaci na studia składają komplet wymaganych dokumentów 
w sekretariacie studiów.
O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

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

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, pokój 312
tel. 0 22 55 24 343
sekretarz: mgr Katarzyna Jedlińska-Orzechowska
e-mail: k.jedlinska@wpia.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Od wtorku do piątku 12.00-15.00
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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) 

Opis studiów 
podyplomowych 

Program studiów (171 godzin) obejmuje 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, Eu-
ropejskie prawo patentowe, Postępowanie administracyjne oraz 
procedury graniczne w sprawach z zakresu własności intelektu-
alnej, Postępowanie cywilne w sprawach z zakresu własności 
intelektualnej - odrębności, rozgraniczenie z  postępowaniem 
administracyjnym, Prawnokarna problematyka własności inte-
lektualnej, Prawa wyłączne do nowych odmian roślin, Własność 
intelektualna a podatki. Seminaria (dwa z trzech, do wyboru): - 
Prawo autorskie, Prawo własności przemysłowej, Komercjaliza-
cja dóbr osobistych w orzecznictwie sądów polskich. 

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Obecność na 75% zajęć, zdanie trzech egzaminów (prawo autor-
skie, prawo patentowe, prawo znaków towarowych) oraz zalicze-
nie 2 seminariów

Sylwetka absolwenta 

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z kompleksowo uję-
tą tematyką własności intelektualnej – prawa autorskiego wraz 
z prawami pokrewnymi, praw z zakresu własności przemysłowej, 
skomercjalizowanych dóbr osobistych oraz ochrony przed nie-
uczciwą konkurencją.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 80

Sylwetka kandydata 

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla prawników. Mogą 
w nich jednak uczestniczyć również przedstawiciele innych zawo-
dów legitymujący się dyplomem ukończenia studiów magister-
skich, jeżeli ich praca zawodowa wykazuje związek z tematyką 
studiów (np. pracownicy producenckich firm fonograficznych lub 
audiowizualnych, mediów, agencji reklamowych, firm farmaceu-
tycznych itp.). Przyjęcie słuchacza nie posiadającego wykształ-
cenia 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 Studium Zagadnień Legislacyjnych

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Prawa i Administracji 
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Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Władysław Kulesza

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

Collegium Iuridicum I
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, pokój 325
tel. 0 22 55 24 316
sekretarz: mgr Bernadeta Piekarska
e-mail: inopip@wpia.uw.edu.pl

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

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

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 500 PLN (opłata jednorazowa) 
5 800 PLN (opłata w 3 ratach)

Opis studiów 
podyplomowych 

Program studiów (240 godzin) obejmuje następujące przedmioty: 
Wybrane zagadnienia redagowania tekstów prawnych - wykład 
i zajęcia praktyczne, Ustawa w systemie źródeł prawa, Kultura 
języka polskiego, Wybrane zagadnienia teorii i  filozofii prawa, 
Naczelne zasady ustrojowe konstytucji RP, Ustawodawstwo 
w  świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Ustawo-
dawstwo w świetle orzecznictwa SN, Ustawodawstwo w świetle 
orzecznictwa NSA, Wybrane zagadnienia organizacji procesu le-
gislacyjnego w Polsce, Wybrane zagadnienia organizacji proce-
su legislacyjnego prawa UE, Wstęp do prawoznawstwa (dla nie 
prawników), Seminarium.
Wśród wykładowców są pracownicy dydaktyczni Wydziału 
Prawa i Administracji oraz wybitni praktycy reprezentujący insty-
tucje zajmujące się tworzeniem prawa.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Wysłuchanie wszystkich wykładów, uczestnictwo w ćwiczeniach 
i uzyskanie z nich zaliczenia oraz przygotowanie pracy seminaryj-
nej, będą podstawą oceny, która będzie wpisana na świadectwie 
dokumentującym ukończenie studiów.

Sylwetka absolwenta Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje świadectwo ukoń-
czenia studiów podyplomowych. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 80

Sylwetka kandydata 

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się opracowy-
waniem i  opiniowaniem projektów aktów prawotwórczych, 
w szczególności zatrudnionych w komórkach legislacji organów 
państwowych i samorządu terytorialnego. Słuchaczami mogą 
być osoby legitymujące się dyplomem z zakresu studiów praw-
niczych i administracyjnych oraz innych kierunków, posiadają-
cy tytuł zawodowy magistra. Najczęściej urzędnik państwowy 
(funkcjonariusz publiczny) o bogatej praktyce i już zaznajomiony 
z Zasadami Techniki Prawodawczej, pragnący doskonalić swoje 
kwalifikacje zawodowe.
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Opis rekrutacji 

Rekrutacja otwarta po złożeniu dokumentów w wymaganym ter-
minie o przyjęciu decyduje staż pracy ze szczególnym uwzględ-
nieniem stażu w służbach legislacyjnych. Należy złożyć komplet 
dokumentów. Sama rejestracja internetowa nie jest jednoznacz-
na z przyjęciem na studia. Identyczna procedura będzie stosowa-
na w przypadku otwarcia rekrutacji uzupełniającej.

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
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, pokój 107
sekretarz: mgr Magdalena Kaliściak 
tel. 0 22 55 20 529, faks 0 22 55 24 317
e-mail: ipk@wpia.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00, w soboty 9.00-11.00 
(w terminie zjazdów)

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

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

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

3 800 PLN (opłata jednorazowa)
4 000 PLN (opłata w 2 ratach)

Opis studiów 
podyplomowych 

Główną tematyką studiów jest prawo karne gospodarcze, pra-
wo skarbowe oraz przestępstwa przeciwko mieniu, omawiane 
są także zagadnienia związane z taktyką prowadzenia śledztw 
w tych sprawach, instrumentami procesowo-kryminalistycznymi 
wykorzystywanymi w prowadzonych postępowaniach. Przedmio-
ty realizowane w ramach studiów (160 godzin) podzielone zo-
stały na 7 bloków tematycznych: Zagadnienia wprowadzające, 
Prawnokarna ochrona mienia, instytucji państwowych i samo-
rządowych, Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego, Od-
powiedzialność podmiotów zbiorowych, Prawo karne skarbowe, 
Prawo antymonopolowe, Procesowo-kryminalistyczne aspekty 
przestępczości gospodarczej, skarbowej i przeciwko mieniu. Za-
jęcia mają charakter teoretyczny i warsztatowy, przedstawiane 
będą studia przypadków, omawiane rzeczywiste problemy poja-
wiające się w obszarze prezentowanej tematyki.
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Sposób zaliczania 
przedmiotów

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest 
spełnienie dwóch kryteriów: udział w co najmniej 80% prowa-
dzonych zajęć, weryfikacja odbywać się będzie na podstawie 
list obecności sporządzanych każdego dnia zjazdu, pozytywne 
zaliczenie testowego egzaminu końcowego 

Sylwetka absolwenta 

Absolwenci studiów pogłębiają wiedzę z zakresu prawa karnego 
gospodarczego. Nabierają umiejętności interpretacji przepisów 
prawa, stosowania określonych norm prawa w praktyce, roz-
strzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy poszczególny-
mi podmiotami odpowiedzialnymi za prowadzenie postępowań 
w omawianym zakresie; potrafią zidentyfikować sytuacje, w któ-
rych dochodzi do nadużyć prawa w obszarze pracy operacyjnej; po-
trafią skutecznie i efektywnie zgromadzić informacje przydatne do 
wykrywania i ścigania sprawców przestępstw gospodarczych; po-
trafią 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 sprawiedliwo-
ści; posiadają wiedzę niezbędną do stosowania nowych rozwią-
zań prawnych i narzędzi pracy wykrywczej; wiedzą jak skutecznie 
wykorzystać informacje procesowe i pozaprocesowe (operacyjne 
i tzw. białego wywiadu) w procesie karnym; uzyskują wiedzę i na-
rzędzia niezbędne do efektywnego prowadzenia analiz dokumen-
tacji rachunkowej, podatkowej.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 100

Sylwetka kandydata 

Studia są przeznaczone dla osób zajmujących się zawodowo pro-
blematyką przestępczości gospodarczej, skarbowej oraz prze-
stępstw 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 skar-
bowej, samorządowych organów podatkowych), pracowników 
działów księgowych, finansowych i  podatkowych podmiotów 
gospodarczych, prawników, ekonomistów, finansistów, a także 
innych wolnych zawodów (biegłych rewidentów, radców praw-
nych, adwokatów, notariuszy) oraz aplikantów (radcowskich, no-
tarialnych, adwokackich, rewidenckich).

Opis rekrutacji 

Rejestracja odbywa się przez system IRK na stronie 
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl
Po rejestracji należy złożyć wymagane dokumenty: podanie 
o przyjęcie na studia - wydrukowane z systemu IRK, zobowiązanie 
o odpłatności za studia, umowa o warunkach odpłatności za stu-
dia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
3 zdjęcia, oświadczenie - wydrukowane z systemu IRK.

Dodatkowe informacje 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: monika.zabicka@poczta.onet.pl

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 24 600
e-mail: komunikacja@wpia.uw.edu.pl

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 w piątki i soboty, odbywające się zasadniczo 
1 raz w miesiącu

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5 200 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Program studiów obejmuje 150 godzin dydaktycznych (w tym 
102 godziny wykładów oraz 48 godzin warsztatów) oraz 1 godzi-
na - 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. dr hab. Marek Zubik, prof. UW dr hab. Radosław Pawelec, 
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.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent dysponuje wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami 
z  zakresu komunikacji językowej prawnika, etycznych zagad-
nień komunikacji prawników występujących w różnych rolach 
zawodowych, psychologicznych podstaw budowania wizerunku 
profesjonalnego prawnika, podstawowych zasad protokołu dy-
plomatycznego przydatnych w codziennej pracy prawnika.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 50

Sylwetka kandydata
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci różnych 
kierunków studiów, tak uniwersyteckich, jak i innych wyższych 
uczelni zainteresowane tematyką studiów, minimum - ukończone 
studia licencjackie.

Dodatkowe informacje http://www.wpia.uw.edu.pl
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Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Pomocy Humanitarnej

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe 

Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk Politycznych i Stu-
diów Międzynarodowych, Wydział Geografii i Studiów Regional-
nych, Polska Akcja Humanitarna

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, budy-
nek CIUW
tel. 0 22 55 24 450, 
sekretarz: mgr Agata Chuda
e-mail: psph@wpia.uw.edu.pl

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 w soboty i niedziele, przeciętnie co 2-3 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

4 000 PLN (opłata jednorazowa) 
4 200 PLN (opłata w 2 ratach)

Opis studiów 
podyplomowych 

Program studiów (178 godzin) obejmuje następujące moduły te-
matyczne: moduł wstępny, moduł geopolityczno-prawny, moduł 
„Klastry pomocy humanitarnej”, moduł „Cykl pisania projektów”, 
moduł „Praca w terenie”. Opcjonalnie można wziąć udział w kursie 
pierwszej pomocy w Polskim Czerwonym Krzyżu oraz zajęciach do-
tyczących bezpieczeństwa w terenie w sytuacji konfliktu zbrojnego.
Wśród wykładowców są profesorowie i adiunkci 
Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Nauk Politycznych i Stu-
diów Międzynarodowych, Wydziału Geografii i Studiów Regional-
nych oraz pracownicy sektora humanitarnego, zwłaszcza Polskiej 
Akcji Humanitarnej.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Kolokwia modułowe na ocenę. Ocena ostateczna zostaje ustalo-
na na podstawie średniej ocen modułowych. Warunkiem zalicze-
nia jest również systematyczny udział w zajęciach.

Sylwetka absolwenta 

Absolwenci studiów zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu 
prawa, polityki, bezpieczeństwa, pracy humanitarnej w terenie, 
zarządzania projektami, niezbędną do organizowania i udzielania 
pomocy humanitarnej. Zdobytą wiedzę i kompetencje wykorzy-
stają w  jednostkach administracji państwowej, samorządach, 
organizacjach międzynarodowych, organizacji pozarządowych 
o krajowym i międzynarodowym zasięgu.
Absolwenci rocznego studiów otrzymają świadectwo ukończenia 
studiów podyplomowych wydane przez 3 wydziały uniwersytec-
kie oraz Polską Akcję Humanitarną.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 50
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Sylwetka kandydata 
Studia są skierowana do osób zajmujących się lub chcących 
się zajmować pomocą humanitarną w instytucjach rządowych 
i w organizacjach pozarządowych oraz do studentów zaintere-
sowanych tematyką pomocy humanitarnej.

Opis rekrutacji 
Rejestracja odbywa się poprzez system IRK na stronie  
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl
O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Dodatkowe informacje http://www.wpia.uw.edu.pl/studia/studia-podyplomowe/studia-
-podyplomowe-pomocy-humanitarnej

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 

Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00, w soboty 8.30-10.00 
(w terminie zjazdów)

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, po 8 zjazdów w semestrze, 
mniej więcej, 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)

Opis studiów 
podyplomowych 

Celem studiów jest kompleksowe przedstawienie najważniej-
szych 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 codzien-
nym stosowaniu prawa pracy. Obejmuje następujące przedmioty: 
Wprowadzenie do prawa pracy, Różne formy zatrudnienia, Kształ-
towanie 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, Bezpieczeń-
stwo i higiena w procesie pracy, Działalność socjalna pracodaw-
cy, Odpowiedzialność stron stosunku pracy, Prawo pracy wobec 
restrukturyzacji przedsiębiorstw, Obowiązki pracodawcy w za-
kresie ubezpieczeń społecznych, Kontrola i nadzór Państwowej 
Inspekcji Pracy nad warunkami pracy, Zbiorowe prawo pracy,
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Techniki tworzenia specyficznych źródeł prawa pracy, Europejskie 
prawo pracy, Prawo urzędnicze, Zarządzanie zasobami ludzkimi 
w przedsiębiorstwie, Prawo pracy w szkołach wyższych, Postę-
powanie w sprawach z zakresu prawa pracy.
Wśród wykładowców są: prof.  dr  hab.  Ludwik Florek, 
prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, prof. dr hab. Łukasz Pisarczyk, 
prof. dr hab. Krzysztof Rączka, dr Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, 
dr  hab.  Dorota Dzienisiuk, dr  hab.  Monika Latos-Miłkowska, 
dr Elżbieta Łojko, dr Tomasz Niedziński, dr Michał Raczkowski, 
dr  Piotr Grzebyk, dr  Anna Dubowik, dr  Eliza Maniewska, Piotr  
ojciechowski – ekspert prawa pracy.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

W trakcie studiów 4 egzaminy z wiodących przedmiotów  
i zaliczenia wynikające z programu studiów 

Sylwetka absolwenta 
Studia są przeznaczone dla wszystkich osób pragnących pogłę-
bić swoją wiedzę z zakresu prawa pracy, uzyskując najwyższy 
stopień wykształcenia akademickiego w tej specjalności.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r. 

Limit miejsc 150 

Sylwetka kandydata 

Studia adresowane są do bardzo szerokiego kręgu odbiorców - 
osób zajmujących się problematyką kadrową, pracodawców i ka-
dry kierowniczej, prawników, a także pracowników administracji 
publicznej, w tym osób zajmujących się implementacją prawa 
wspólnotowego. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie minimum 
tytułu licencjata, magistra (lub równorzędnego).

Opis rekrutacji 

Rekrutacja przez system IRK na stronie  
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl
Po rejestracji należy złożyć wymagane dokumenty: odpis dy-
plomu studiów wyższych, 2 zdjęcia, kserokopia dowodu osobi-
stego, podanie o przyjęcie na studia/kwestionariusz osobowy, 
oświadczenie, zobowiązanie do ponoszenia kosztów za studia 
– 2 egzemplarze, umowa o odpłatności za studia podyplomowe 
– 2 egzemplarze (dokumenty są dostępne na stronie przy reje-
stracji elektronicznej, po wypełnieniu należy je wydrukować z sys-
temu IRK i podpisać). 
Kompletne dokumenty po elektronicznym zarejestrowaniu się na 
stronie należy składać: pokój 1.11 pierwsze piętro budynek przy 
ul. Oboźnej 6 lub wysłać pocztą na adres studiów: 
Podyplomowe Studium Prawa Pracy 
Wydział Prawa i Administracji UW 
Collegium Iuridicum III
ul. Oboźna 6
00-332 Warszawa

Dodatkowe informacje http://www.wpia.uw.edu.pl/studia/studia-podyplomowe/pody-
plomowe-studia-prawa-pracy
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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
e-mail: coach@psych.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 10.00-16.00, w soboty 9.00-15.30 
(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

12 000 PLN
Istnieje możliwość płatności w ratach.

Opis studiów 
podyplomowych 

Studia zostały stworzone z myślą, aby dostarczyć wiedzę z zakre-
su psychologii, leżącą u podstaw coachingu i jednocześnie skupić 
się na praktyce projektowania i realizowania coachingu w orga-
nizacji. 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.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Ocena końcowa będzie wyliczana na podstawie oceny z testu 
obejmującego zakres większości zajęć oraz oceny z pracy zali-
czeniowej z zajęć „Praktyka coachingu”. Największa waga przy-
pisana zostanie ocenie z testu.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent posiada wiedzę na temat procesu coachingu, jego 
funkcji w  organizacji oraz sposobów wdrażania i realizacji, 
z uwzględnieniem respektowania zasad etycznych, zna podstawy 
psychologiczne coachingu indywidualnego i zespołowego, potrafi 
zastosować zasoby wiedzy teoretycznej i poznane metody w pla-
nowaniu i realizacji coachingu w organizacji.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r. 

Limit miejsc 18 

Sylwetka kandydata 

Studia są przeznaczone zarówno dla coachów, którzy pracują 
bądź chcą pracować świadcząc usługi dla firm, jak też dla pra-
cowników działów HR, którzy planują i organizują w swoich fir-
mach usługi coachów zewnętrznych czy wewnętrznych, a także 
dla menedżerów, którzy w  swojej pracy chcą wykorzystywać 
umiejętności coachingu.

Opis rekrutacji 
Kandydaci rejestrują się przez system IRK na stronie 
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl. Jeśli pierwsza selekcja kandy-
datów okaże się niewystarczająca lub kandydatów będzie więcej 
niż miejsc, zorganizowane zostaną rozmowy kwalifikacyjne.
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Dodatkowe informacje
http://www.podyplomowe.psychologia.pl 
http://www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl 
http://www.facebook.com/StudiaPodyplomoweWPsychUW

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Nowy Konsument – Psychologiczne 
Aspekty Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Psychologii

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. dr hab. Dominika Maison

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, pokój 4
tel. 0 22 55 49 708
e-mail: csr@psych.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 10.00-16.00, w soboty 9.00-15.30 
(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

7 900 PLN
Istnieje możliwość płatności w ratach.

Opis studiów 
podyplomowych 

Studia podyplomowe w nowatorski sposób przedstawiają spoj-
rzenie na CSR od strony konsumenta. Konsument może być mniej 
lub bardziej odpowiedzialny poprzez to co kupuje, ile i od jakich 
firm oraz jak zachowuje się w codziennym życiu. Celem studiów 
jest zrozumienie podstawowych procesów psychologicznych 
leżących u podłoża zachowań konsumenckich, zrozumienie me-
chanizmów psychologicznych warunkujących różne reakcje wo-
bec CSR-u, zdobycie wiedzy na temat roli badań marketingowych 
(perspektywa konsumenta) w planowaniu działań CSR i umiejęt-
ności w zakresie planowania kampanii CSR (strategia, komuni-
kacja, proces). Ważnym elementem studiów będzie pokazanie, 
że CSR jest nie tylko jednym z narzędzi marketingowych firmy, 
ale jest elementem etyki biznesu powiązanym z jej wartościami.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń ze 
wszystkich zajęć oraz napisanie pracy dyplomowej.
Ocena końcowa będzie wyliczana na podstawie średniej ocen 
z pięciu zajęć (50% oceny końcowej) oraz oceny z pracy dyplo-
mowej (50% oceny końcowej).

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów ma zaawansowaną wiedzę z zakresu badań 
marketingowych i CSR, narzędzi CSR, przygotowywania i reali-
zacji kampanii społecznych i CSR. Potrafi zaplanować skutecz-
ną kampanię CSR lub społeczną na rzecz interesu publicznego. 
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze 
wysoko wykwalifikowanego specjalisty w zakresie CSR.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r. 

UW_INFORMATOR_2018_DRUK.indd   145 30/03/18   09:07



W
yd

zi
ał

 P
sy

C
h

o
lo

g
ii

Wydział Psychologii

146

Limit miejsc 20 

Sylwetka kandydata 

Studia adresowane są do osób zainteresowanych poznaniem 
zagadnień i nabyciem umiejętności związanych z planowaniem 
i komunikacją działań CSR, tak aby wpływały one pozytywnie na 
zachowania konsumenckie.
Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów, mogą być szcze-
gólnie przydatne dla osób:
–  odpowiedzialnych za budowanie działań CSR,
–  pracujących w działach marketingu,
–  specjalistów z zakresu komunikacji korporacyjnej.
Studia te mogą być także interesujące dla menedżerów chcących 
w skuteczny sposób wykorzystywać działania CSR w budowaniu 
relacji z konsumentami. Na studia będą przyjmowane osoby po-
siadające wykształcenie wyższe (magisterskie lub licencjackie).

Opis rekrutacji 

Kandydaci rejestrują się przez system IRK na stronie 
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl i piszą list motywacyjny. Na pod-
stawie tych dokumentów zostaje podjęta decyzja o przyjęciu/
nieprzyjęciu kandydata na studia. W razie wątpliwości kierownik 
zaprosi wybranych kandydatów na rozmowę wstępną. 

Dodatkowe informacje 
http://www.podyplomowe.psychologia.pl 
http://www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl 
http://www.facebook.com/StudiaPodyplomoweWPsychUW

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Psychologia Pozytywna w praktyce: 
Trener Umiejętności Psychospołecznych

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Psychologii

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Maciej Stolarski

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, pokój 4
tel. 0 22 55 49 708
e-mail: pozytywna@psych.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 10.00-16.00, w soboty 9.00-15.30 
(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

8 900 PLN
Istnieje możliwość płatności w ratach.

Opis studiów 
podyplomowych 

Celem  studiów podyplomowych jest przekazanie uczestni-
kom wiedzy z zakresu psychologii pozytywnej, a nade wszyst-
ko rozwój praktycznych kompetencji trenerskich, pozwalających 
na wykorzystanie owej wiedzy w życiu osobistym i zawodowym.
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Sposób zaliczania 
przedmiotów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych przez słucha-
cza jest zaliczenie wszystkich zajęć, uzyskanie pozytywnych ocen 
z dwóch testów oraz zaliczenie na ocenę przedmiotu „Psycholo-
gia pozytywna w treningach umiejętności psychospołecznych”. 
Ocena końcowa ustalana będzie na podstawie średniej ważonej 
z rezultatów uzyskanych w dwóch egzaminach (waga 0,3 każdy) 
oraz z pracy zaliczeniowej z ww. przedmiotu (waga 0,4).

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę z zakresu funkcjono-
wania emocjonalnego oraz społecznego człowieka, uwarunko-
wań dobrostanu, diagnostyki oraz predykcji poczucia szczęścia, 
a także etyki w postępowaniu z innymi ludźmi. Będzie posiadał 
kompetencje w stosowaniu wiedzy psychologicznej do budowa-
nia poczucia dobrostanu jednostek i grup, projektowania i pro-
wadzenia treningów rozwoju umiejętności takich jak: efektywna 
komunikacja, pozytywna asertywność czy inteligencja emocjo-
nalna.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r. 

Limit miejsc 16 

Sylwetka kandydata 
Studia przeznaczone są dla osób, które pracują z ludźmi i pragną 
wspierać ich dążenia do optymalnego wykorzystania własnego 
potencjału oraz przyczyniać się do zwiększenia jakości życia.

Opis rekrutacji

Rekrutacja na studia ma charakter dwuetapowy. 
Pierwszym etapem jest rejestracja przez system IRK na stronie 
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl, drugim rozmowa kwalifikacyjna 
prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną, która podejmuje decy-
zję o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata na studia. 

Dodatkowe informacje 
http://www.podyplomowe.psychologia.pl 
http://www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl 
http://www.facebook.com/StudiaPodyplomoweWPsychUW

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
e-mail: transport@psych.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 10.00-16.00, w soboty 9.00-15.30 
(w terminach zjazdów)

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

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

4 500 PLN
Istnieje możliwość płatności w ratach.

Opis studiów 
podyplomowych 

Program studiów został napisany w oparciu o analizę problemów 
występujących w czasie rzeczywistych psychologicznych badań 
kierowców, zarówno rutynowych, jak i kontrolnych (prowadzo-
nych na wniosek Policji lub organów administracji), a także został 
dostosowany do nowych przepisów prawnych.
Studia dotyczą problematyki diagnostyki psychologicznej ukie-
runkowanej na orzekanie o istnieniu przeciwwskazań do kiero-
wania pojazdami. Omawiane będą zatem elementy psychologii 
pracy i psychologii klinicznej. Zadaniem Studiów jest wyposaże-
nie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą samodzielne podejmowa-
nie decyzji orzeczniczych w tym zakresie.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny 
z egzaminu z przedmiotów wykładowych oraz uzyskanie zaliczeń 
z pozostałych przedmiotów. Ocena końcowa wyliczana jest jako 
średnia ważona z egzaminu (50%) oraz z trzech przedmiotów 
ćwiczeniowych zaliczanych na ocenę: Metodyka badań kierow-
ców (20%), Wywiad psychologiczny (15%), Psychologia klinicz-
na (15%).

Sylwetka absolwenta 

Absolwent Studiów Podyplomowych Psychologia Transportu jest 
psychologiem biegłym w zakresie diagnostyki psychologicznej 
kierujących pojazdami. Potrafi zaplanować i przeprowadzić ba-
danie, 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 pra-
widłowo prowadzić dokumentację badania. Zna zasady prawidło-
wego obiegu dokumentów. Zna mechanizmy stresu i jego wpływ 
na funkcjonowanie kierowcy. Zna wymagania stawiane testom 
psychologicznym. Ukończenie studiów jest podstawą do złożenia 
wniosku o wpis do ewidencji psychologów transportu.

Termin rozpoczęcia 
studiów

Październik 2018 r. - edycja zimowa
Luty/marzec 2019 r. - edycja letnia

Limit miejsc 45 

Sylwetka kandydata 
Studia skierowane są do osób posiadających dyplom psycho-
loga, które starają się o uprawnienia do badań osób kierujących 
pojazdami.

Opis rekrutacji 

Rekrutacja na studia ma charakter dwuetapowy. 
Pierwszym etapem jest rejestracja przez system IRK na stronie 
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl, drugim rozmowa kwalifikacyjna 
prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną, która podejmuje decy-
zję o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata na studia. 

Dodatkowe informacje 
http://www.podyplomowe.psychologia.pl 
http://www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl 
http://www.facebook.com/StudiaPodyplomoweWPsychUW

UW_INFORMATOR_2018_DRUK.indd   148 30/03/18   09:07



W
yd

ział PsyC
h

o
lo

g
ii

Wydział Psychologii

149

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Psychologia w Coachingu 

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
e-mail: pwc@psych.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 10.00-16.00, w soboty 9.00-15.30 
(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

7 900 PLN
Istnieje możliwość płatności w ratach.

Opis studiów 
podyplomowych 

Studia podyplomowe Psychologia w Coachingu skierowane są 
do osób, które ukończyły szkolenie certyfikacyjne lub studia po-
dyplomowe dające możliwość wykonywania pracy coacha i które 
chciałyby poprzeć swoje umiejętności znajomością praw i teorii 
psychologicznych. W programie studiów znajdują się wykłady 
z różnych dziedzin psychologii akademickiej rozszerzone o ćwi-
czenia i seminaria prowadzone przez coachów i superwizorów 
coachingu, których celem będzie powiązanie aktualnych teorii 
i modeli psychologicznych z praktyką coachingu. Dzięki takiemu 
połączeniu absolwenci zyskają większą świadomość urucha-
mianych procesów związanych m.in. z procesami poznawczymi, 
emocjami, motywacją i funkcjonowaniem organizacji. Dowiedzą 
się jakie prawidłowości psychologiczne stoją za technikami uży-
wanymi w coachingu na podstawie wybranych narzędzi i pra-
cy z nimi podczas warsztatów. Ponadto rozwiną uważność na 
objawy psychopatologii, umiejętność krytycznej oceny różnych 
technik coachingu oraz skorzystają z superwizji prowadzonych 
przez siebie procesów.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych przez słu-
chacza jest zaliczenie wszystkich zajęć (uzyskanie 39 punktów 
ECTS) i uzyskanie pozytywnych ocen z 8 testów. Ocena końco-
wa ustalana będzie na podstawie średniej uzyskanej w 8 testach 
kończących wykłady.
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Sylwetka absolwenta 

Absolwent ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat roli 
emocji w codziennym funkcjonowaniu i mechanizmów podejmo-
wania decyzji.
Słuchacz zna rolę cech temperamentu, cech osobowości. Moty-
wacji i stylów poznawczych w codziennym funkcjonowaniu Zna 
metody i techniki efektywnego zarządzania sobą w czasie. Posia-
da wiedzę na temat zagadnień związanych z procesami grupo-
wymi, tożsamością grupową, uprzedzeniami międzygrupowymi, 
wpływem społecznym, dylematami społecznymi i konfliktem. Ab-
solwent ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat zasad 
efektywnej komunikacji interpersonalnej, barier komunikacyjnych, 
metod i technik poprawiających jakość komunikacji, asertyw-
nej komunikacji oraz negocjacji. Słuchacz zna czynniki mające 
wpływ na sposób w jaki jesteśmy odbierani podczas wystąpień 
publicznych oraz skuteczne techniki i narzędzia autoprezentacji 
podczas wystąpień publicznych

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r. 

Limit miejsc 18

Sylwetka kandydata 
Na Studia Podyplomowe Psychologia w Coachingu zapraszamy 
osoby posiadające wykształcenie wyższe i uprawnienia do wyko-
nywania pracy coacha, które chciałyby poprzeć swoje umiejętno-
ści znajomością praw i teorii psychologicznych.

Opis rekrutacji 
Po zarejestrowaniu się w systemie IRK na stronie
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl kandydaci będą rekrutowani 
w kolejności zgłoszeń na podstawie złożonych dokumentów po-
twierdzających odbyte szkolenie. 

Dodatkowe informacje 
http://www.podyplomowe.psychologia.pl 
http://www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl 
http://www.facebook.com/StudiaPodyplomoweWPsychUW

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Psychologia w Praktyce - Efektywność 
Osobista w Życiu Zawodowym i Prywatnym

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Psychologii

Kierownik studiów 
podyplomowych

dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik 
dr Katarzyna Sekścińska

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, pokój 4
tel. 0 22 55 49 708
e-mail: psychologiawpraktyce@psych.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 10.00-16.00, w soboty 9.00-15.30 
(w terminach zjazdów)

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, co 2 tygodnie
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Koszt za całość studiów 
podyplomowych

7 900 PLN
Istnieje możliwość płatności w ratach.

Opis studiów 
podyplomowych 

Głównym celem studiów jest rozwinięcie umiejętności psycho-
logicznych i społecznych przydatnych w codziennym funkcjono-
waniu uczestników zarówno w środowisku pracy, jak i poza nim.
W szczególności celami studiów jest podniesienie umiejętności 
uczestników w poniższych obszarach: komunikacja interperso-
nalna, komunikacja asertywna, negocjacje, wystąpienia publicz-
ne, rozpoznawanie emocji i  zarządzanie emocjami, radzenie 
sobie z nadmiernym stresem, budowanie dobrych relacji w pra-
cy, radzenie sobie w sytuacji konfliktu, kreatywne rozwiązywanie 
problemów, efektywne zarządzanie sobą w czasie, ustalanie, pla-
nowania i realizacja celów, automotywacja i motywowanie innych, 
znajdowanie równowagi praca-dom, dbanie o własny dobrostan.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych przez słu-
chacza jest zaliczenie wszystkich zajęć (uzyskanie 38 punktów 
ECTS) i uzyskanie pozytywnych ocen z 6 testów. Ocena końco-
wa ustalana będzie na podstawie średniej uzyskanej w 6 testach 
kończących wykłady.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat roli 
emocji w codziennym funkcjonowaniu i mechanizmów podejmo-
wania decyzji.
Słuchacz zna rolę cech temperamentu, cech osobowości. Moty-
wacji i stylów poznawczych w codziennym funkcjonowaniu Zna 
metody i techniki efektywnego zarządzania sobą w czasie. Posia-
da wiedzę na temat zagadnień związanych z procesami grupo-
wymi, tożsamością grupową, uprzedzeniami międzygrupowymi, 
wpływem społecznym, dylematami społecznymi i konfliktem. Ab-
solwent ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat zasad 
efektywnej komunikacji interpersonalnej, barier komunikacyjnych, 
metod i technik poprawiających jakość komunikacji, asertyw-
nej komunikacji oraz negocjacji. Słuchacz zna czynniki mające 
wpływ na sposób w jaki jesteśmy odbierani podczas wystąpień 
publicznych oraz skuteczne techniki i narzędzia autoprezentacji 
podczas wystąpień publicznych

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r. 

Limit miejsc 16 

Sylwetka kandydata 

Adresatami Studiów Podyplomowych Psychologia w Praktyce 
– Efektywność Osobista w Życiu Zawodowym i Prywatnym są:
–  absolwenci studiów wyższych (magisterskich lub licencjac-

kich), niezależnie od ukończonego kierunku studiów,
–  osoby, które dążą do rozwoju swoich kompetencji psycholo-

gicznych i społecznych,
–  osoby, które dostrzegają znaczenie wykorzystania kompetencji 

psychologicznych i społecznych w codziennym życiu prywat-
nym i zawodowym.

Opis rekrutacji 

Rekrutacja na studia ma charakter dwuetapowy. 
Pierwszym etapem jest rejestracja przez system IRK na stronie 
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl, drugim rozmowa kwalifikacyjna 
prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną, która podejmuje decy-
zję o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata na studia. 
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Dodatkowe informacje 
http://www.podyplomowe.psychologia.pl 
http://www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl 
http://www.facebook.com/StudiaPodyplomoweWPsychUW

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
e-mail: personel@psych.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 10.00-16.00, w soboty 9.00-15.30 
(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

8 000 PLN
Istnieje możliwość płatności w ratach.

Opis studiów 
podyplomowych 

Program studiów to kompendium wiedzy pozwalającej lepiej zro-
zumieć funkcjonowanie ludzi, pomóc w rozwiązywaniu proble-
mów w pracy, znaleźć odpowiednich pracowników i zarządzać 
nimi skutecznie czyli tak, aby czuli się zadowoleni, a firma osią-
gała sukcesy.
Program studiów jest tak skonstruowany, aby najpierw uczestni-
cy poznali podstawy wiedzy psychologicznej (wykłady poświęco-
ne psychologii ogólnej i psychologii społecznej oraz metodologii 
badań społecznych), a następnie nauczyli się stosować ją do kon-
kretnych zadań, związanych z zarządzaniem (warsztaty i treningi 
poświęcone rozwiązywaniu konfliktów, rekrutacji, motywowaniu, 
rozwojowi i budowaniu zespołu).

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich zajęć 
oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu z całego programu 
studiów. Egzamin odbywa się podczas ostatniego zjazdu i ma 
charakter testu wyboru. Ocena z testu jest jednocześnie oceną 
końcową na świadectwie.

Sylwetka absolwenta 
Absolwent studiów podyplomowych rozumie podstawowe me-
chanizmy psychologiczne, które regulują zachowaniem człowie-
ka. Umie zastosować wiedzę do radzenia sobie z problemami, 
pojawiającymi się w zarządzaniu ludźmi w pracy. 
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Wie, jakie funkcje ma dział personalny w  organizacji i  potrafi 
zaplanować i podjąć odpowiednie działania, związane z  tymi 
funkcjami. Potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić ba-
dania wewnątrz organizacji, ocenić i stworzyć odpowiedni sys-
tem 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.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r. 

Limit miejsc 40 

Sylwetka kandydata Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem magisterskim 
i innym niż psychologiczne, pracujących w działach personalnych.

Opis rekrutacji 

Rekrutacja na studia ma charakter dwuetapowy. Pierw-
szym etapem jest rejestracja przez system IRK na stronie  
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl, drugim rozmowa kwalifikacyjna 
prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną, która podejmuje decy-
zję o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata na studia.

Dodatkowe informacje 
http://www.podyplomowe.psychologia.pl 
http://www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl 
http://www.facebook.com/StudiaPodyplomoweWPsychUW

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami 
Rozwojowymi

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Psychologii

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. dr hab. Ewa Pisula

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, pokój 4
tel. 0 22 55 49 708
e-mail: rehabilitacja@psych.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 10.00-16.00, w soboty 9.00-15.30 
(w terminach zjazdów)

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, co 2 tygodnie. W drugim 
semestrze część zajęć odbywa się w piątki i soboty.

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

6 900 PLN
Istnieje możliwość płatności w ratach.
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Opis studiów 
podyplomowych 

Autorski program stworzony przez ekspertów w dziedzinie wspie-
rania rozwoju dziecka. Zakres tematyczny studiów to odpowiedź 
na  zwiększone zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów, 
związane z intensywnie rozwijającą się diagnostyką i zwiększo-
ną wykrywalnością zaburzeń rozwojowych, często stwierdzanych 
już w chwili narodzin.
Słuchacze zyskają dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy psy-
chologicznej dotyczącej rehabilitacji, wspomagania rozwoju 
i terapii mowy u dzieci z zaburzeniami rozwoju, ze szczególnym 
uwzględnieniem autyzmu, mózgowego porażenia dziecięcego 
i głuchoty, a także specyfiki pracy z dziećmi z zespołem Downa 
i ADHD.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie 
wszystkich zajęć oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu 
końcowego.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów posiada podstawową wiedzę na temat prze-
biegu rozwoju dziecka i jego zaburzeń, diagnozy i oceny psy-
chologicznej, a także metod rehabilitacji, edukacji i terapii dzieci 
z zaburzeniami rozwojowymi i  niepełnosprawnością. Zna na-
rzędzia diagnostyczne. Wie, jaka jest psychologiczna sytuacja 
rodzin dzieci z niepełnosprawnością. Umie zastosować wiedzę 
psychologiczną do analizy trudności doświadczanych przez 
dziecko, a także do wspierania dzieci z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu, głuchotą i mózgowym porażeniem dziecięcym w róż-
nych obszarach rozwoju. Potrafi skonstruować indywidualny plan 
wspomagania rozwoju. Opanowuje w podstawowym zakresie 
umiejętność komunikowania się w Polskim Języku Migowym. 
Jest przygotowany do  dalszego, samodzielnego, zdobywania 
wiedzy i krytycznej analizy opracowań, dotyczących wspierania 
dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Realizując zadania z zakresu 
rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością, aktywnie wykorzystuje 
nabyte umiejętności.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r. 

Limit miejsc 45 

Sylwetka kandydata 

Studia są adresowane do osób z wykształceniem wyższym, 
pracujących lub przygotowujących się do pracy w różnego typu 
placówkach edukacyjnych, rehabilitacyjnych i leczniczych, zajmu-
jących się wspomaganiem rozwoju dzieci z dysfunkcjami ograni-
czającymi proces komunikacji.

Opis rekrutacji 

Rekrutacja na studia ma charakter dwuetapowy. Pierw-
szym etapem jest rejestracja przez system IRK na stronie  
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl, drugim rozmowa kwalifikacyjna 
prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną, która podejmuje decy-
zję o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata na studia. 

Dodatkowe informacje 
http://www.podyplomowe.psychologia.pl 
http://www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl 
http://www.facebook.com/StudiaPodyplomoweWPsychUW
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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. dr hab. Bożena Chołuj

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa, pokój 7/8
e-mail: gender@isns.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Wtorki i środy 10.00-15.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Cztery semestry

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

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 000 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Podyplomowe Studia nad Społeczną i Kulturową Tożsamością 
Płci „Gender Studies” oferują, co semestr nową ofertę cyklów za-
jęć z zakresu socjologii, psychologii, prawa, historii, teorii kultury, 
teorii literatury i innych dziedzin nauk humanistycznych. Łączy je 
wspólna perspektywa: wykładający prowadzą badania i analizują 
dokonania swojej dziedziny naukowej z perspektywy tożsamo-
ści 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 mę-
skością, ale niosą też propozycje nowego spojrzenia na dotych-
czasową naukę i kulturę, które uwzględnia perspektywę obu płci. 
Oferta przedmiotów do wyboru zmienia się co semestr - wybór 
przedmiotów, długość, tryb studiów zależy od Ciebie! (Aby studia 
skończyć trzeba zebrać wpisy z 12 przedmiotów oraz napisać 
pracę końcową.)

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Praca pisemna lub inna forma zaliczenia ustalana przez prowa-
dzącego na początku cyklu zajęć

Sylwetka absolwenta 

Absolwentki\absolwenci Gender Studies często są działaczkami\
działaczami lub aktywistkami\aktywistami stowarzyszeń, funda-
cji i organizacji (m.in. pozarządowych) zajmujących się szeroko 
rozumianą emancypacją i równouprawnieniem, zdrowiem repro-
dukcyjnym lub działalnością na rzecz tzw. środowisk mniejszo-
ściowych.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 25
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Sylwetka kandydata 

Słuchaczem podyplomowych studiów może zostać absolwent stu-
diów licencjackich lub magisterskich stopnia zainteresowany pro-
blematyka społecznej i kulturowej tożsamości płci, uzupełnieniem 
akademickiej wiedzy, rozszerzeniem perspektywy o spojrzenie na 
dokonania całej ludzkości, a nie tylko męskiej połowy. Gender Stu-
dies stanowią krytykę kultury i niosą propozycje jej zmiany.

Opis rekrutacji Osoby zakwalifikowane, zapraszane są na rozmowę kwalifikacyjną 
dotyczącą zainteresowania tematem studiów.

Dodatkowe informacje https://www.facebook.com/gender.studies

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. 0 22 55 20 123
e-mail: isns@isns.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Soboty zjazdowe 9.00-12.30

Czas trwania studiów 
podyplomowych Cztery semestry

Tryb studiów i 
częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 000 PLN

Opis studiów 
podyplomowych (krótka 
charakterystyka studiów)

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia 
zajęć z etyki i filozofii (ścieżek filozoficznych) w szkołach gim-
nazjalnych i średnich. Program studiów dostarcza więc zarówno 
wiedzę teoretyczną jak i praktyczną.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Zajęcia teoretyczne na ocenę (formę zaliczenia ustala wykładowca), 
zajęcia praktyczne na podstawie listy obecności

Sylwetka absolwenta Kompetentny dydaktyk w zakresie etyki i filozofii

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata Absolwent studiów licencjackich i magisterskich

Opis rekrutacji 
Rejestracja odbywa się przez system IRK na stronie 
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl następnie na podstawie analizy 
podania i odpisu dyplomu

Dodatkowe informacje Studia nie dają uprawnień pedagogicznych.
http://www.isns.uw.edu.pl
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Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe 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

Od poniedziałku do piątku 11.00-14.00, w soboty 9.00-13.00 
(w terminach zjazdów)

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5 000 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Program studiów obejmuje przedmioty: Antropologia i socjologia 
kulinarna, Socjologia głodu, niedoboru i reglamentacji, Kulinarne 
ruchy społeczne, Prawo i etyka kulinarna, Technologia bezpiecz-
nego 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 Joanna Śmigielska.
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczek i  słuchaczy z  kul-
turowym i  społecznym kontekstem wytwarzania, dystrybucji, 
przetwarzania i konsumpcji żywności. Słuchacze zostaną wpro-
wadzeni w całościowe ujęcia zagadnienia, obejmujące aspekty 
socjologiczne, antropologiczne, historyczne oraz ekonomiczne 
i polityczne. 
Oferta studiów adresowana jest do przedstawicieli nauk społecz-
nych (socjologia, antropologia. kulturoznawstwo), jak również do 
profesjonalistów związanych z gastronomią, mediami i  lokalną 
działalnością społeczną. Wiedza i praktyczne umiejętności na-
byte podczas studiów mogą zostać wykorzystane przez dzienni-
karzy piszących o jedzeniu i prowadzących programy kulinarne, 
przez profesjonalnych bloggerów, pracowników organizacji po-
zarządowych zajmujących się zagadnieniami zdrowego żywienia 
i bezpieczeństwa żywnościowego, profesjonalistów związanych 
z marketingiem produktów i usług gastronomicznych.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Praca pisemna lub egzamin ustny

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, komento-
wania ich oraz włączania nowoczesnej wiedzy o społeczno-kul-
turowych aspektach jedzenia do procesu dydaktycznego. 
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Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 25

Sylwetka kandydata
Słuchaczem Studiów Podyplomowych Kultura Kulinarna może 
zostać absolwent studiów licencjackich lub magisterskich stop-
nia zainteresowany społeczno-kulturowymi aspektami żywienia, 
pragnący nabyć nowe kwalifikacje lub poszerzyć już posiadane. 

Opis rekrutacji 

Rejestracja odbywa się przez system IRK na stronie  
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl, a po zakwalifikowaniu - złoże-
nie kompletu dokumentów: podanie o przyjęcie, odpis dyplomu, 
2  zdjęcia, kserokopia dowodu osobistego (tylko w przypadku 
zgłoszenia drogą elektroniczną).

Dodatkowe informacje http://www.isns.uw.edu.pl/studia_podyplomowe_kultura_kulinar-
na.php
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Menedżerów 
Sprzedaży

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Zarządzania 

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Krzysztof Cybulski

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181, 0 22 55 34 032
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 9.00-15.00, 
niedziele 9.00-12.00

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)

Opis studiów 
podyplomowych 

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 sku-
teczność i efektywność sprzedaży w firmie oraz produktywność 
jej służb sprzedażowych.
Uczestnicy zyskają ponadto sposobność poznania najnowszych 
tendencji w  zakresie motywowania i wynagradzania sprze-
dawców oraz sposobów zwiększania ich zadowolenia z pracy 
i  lojalności względem organizacji. Wysoki priorytet został przy-
znany problematyce utrzymanie wysokich standardów etycznych 
w działalności sprzedawców i menadżerów sprzedaży.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Zaliczenie przedmiotów, praca pisemna i jej obrona 

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów pozna specyfikę zadań menedżera sprzedaży 
w nowoczesnej rynkowo zorientowanej firmie.
W szczególności opanuje wiele użytecznych umiejętności prak-
tycznych, takich jak: wyznaczanie zadań sprzedażowych, opra-
cowywanie strategii i planów sprzedaży, zastosowanie technik 
rekrutacji i selekcji sprzedawców, motywowanie i wynagradzanie 
pracowników sprzedaży, efektywne komunikowanie sprzedaw-
com zadań, monitorowanie, kontrola i ocena zespołów sprzeda-
żowych.
Uczestnik studiów opanuje ponadto szereg umiejętności prak-
tycznych przydatnych dla przeprowadzenia wieloaspektowej dia-
gnozy zespołów sprzedażowych.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.
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Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata 

Studia są przeznaczone przede wszystkim dla kierowników dzia-
łów sprzedaży, biur handlowych i centrów obsługi klienta oraz 
osób pełniących w firmach oraz organizacjach niedochodowych 
funkcje specjalistów ds. sprzedaży, obsługi klienta bądź tzw. pro-
duct lub account menedżerów, jak również osób aspirujących do 
obsady w najbliższej przyszłości różnego typu stanowisk mene-
dżerskich w obszarze zarządzania sprzedażą bądź w działach 
obsługi klienta.

Opis rekrutacji 

Rejestracja na studia odbywa się od czerwca 2018 r. przez sys-
tem IRK na stronie https://www.irk.oferta.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów wyż-
szych (licencjat/magister), podanie o przyjęcie na studia (do po-
brania z osobistego konta kandydata z systemu IRK), życiorys (do 
pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK),      kserokopia 
dowodu osobistego, 1 zdjęcia o formacie 3.5 cm x 4.5 cm, zobo-
wiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (do po-
brania z osobistego konta kandydata z systemu IRK).

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

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Menedżerskie Sukcesja w Biznesie

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Zarządzania

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Mariusz Trojanowski

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181, 0 22 55 34 032
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 9.00-15.00, 
niedziele 9.00-12.00

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

11 000 PLN (opłata jednorazowa)
11 400 PLN (przy płatności w 2 ratach)
12 000 PLN (przy płatności w 8 ratach)

Opis studiów 
podyplomowych 

Program studiów (170 godzin) obejmuje przedmioty: Zarządza-
nie w przedsiębiorstwie rodzinnym, Modelowy proces sukcesji, 
Kluczowe cele w  procesie sukcesji, Zarzadzanie operacyjne, 
Marketing, Finanse, Strategia przedsiębiorstwa, Zarzadzanie po-
tencjałem społecznym, Symulacja strategiczna, Przywództwo 
w przedsiębiorstwie, Negocjacje w biznesie, Konflikty – rodzaje 
i metody rozwiązywania, Komunikacja w biznesie, 
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Etyka w biznesie, Zarzadzanie zmianą, Formy prawne prowadze-
nia przedsiębiorstw rodzinnych, Nadzór kadry menedżerskiej, 
Regulacje wewnętrzne w przedsiębiorstwie, Odpowiedzialność 
członków zarządu, Proces sprzedaży firmy , Doradztwo prawne, 
finansowe i podatkowe, Optymalna struktura sprzedaży firmy, Za-
bezpieczenie majątku i zarządzanie portfelem aktywów. Program 
studiów, oprócz podstawowych przedmiotów, zawiera również 
zajęcia do wyboru: spotkania z przedsiębiorcami, którzy odnie-
śli sukces w biznesie oraz spotkania z sukcesorami biznesów 
rodzinnych.
Wśród wykładowców znajdują się: prof.  dr  hab.  Beata Glinka, 
prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, prof. UW dr hab. Przemysław 
Hensel, dr hab. Tomasz Ochinowski, dr hab. Jacek Pasieczny, 
dr hab. Igor Postuła, dr hab. Mariusz Trojanowski, dr hab. Marcin  
Żemigała, doc. dr Andrzej Rutkowski, dr Tomasz Ludwicki, dr Michał  
Mijal, dr  Anna Pawłowska, dr  Agnieszka Postuła, mgr  Paweł  
Tomczykowski, mgr Anna Turska.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Przedmioty zaliczają (indywidualne lub grupowe) prace pisemne 
lub w przypadku zajęć interaktywnych uczestnictwo w ćwicze-
niach i warsztatach. Studia kończą się napisaniem projektu „Plan 
sukcesji w biznesie”.

Sylwetka absolwenta 

Po ukończeniu studiów Absolwent będzie przygotowany do prowa-
dzenia rodzinnego przedsiębiorstwa oraz będzie ukierunkowany na 
odniesienie sukcesu biznesowego w przyszłości. 
Uczestnik studiów zostanie przygotowany do pełnienia dwóch ról 
w rodzinnym przedsiębiorstwie: bezpośredniego zarządzania (pre-
zes, członek zarządu) i nadzoru właścicielskiego (członek rady nad-
zorczej). W trakcie studiów Uczestnik osiągnie różnorodne efekty 
kształcenia.
Absolwent będzie posiadać wiedzę praktyczną z zakresu prze-
prowadzenia procesu sukcesji przedsiębiorstwa rodzinnego oraz 
z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Będzie wiedział, jak 
funkcjonuje przedsiębiorstwo i jak rozwiązywać typowe proble-
my związane w zarządzaniu, jak optymalizować formę prawną 
w której funkcjonuje przedsiębiorstwo rodzinne, jak poszukiwać 
pomysłów na nowy biznes i rozwijać innowacje, jak wprowadzać 
restrukturalizację prowadzanej przez rodzinę działalności gospo-
darczej , jak opracować i realizować strategię przedsiębiorstwa 
rodzinnego, jak realizować kluczowe aktywności w przedsiębior-
stwie rodzinnym: zaopatrzenie (zakupy), działalność operacyjna, 
marketing, jak zarządzać pracownikami w  przedsiębiorstwie 
rodzinnym, jak pozyskiwać środki finansowe na  działalność 
przedsiębiorstwa rodzinnego, jak prowadzić nadzór właściciel-
ski w przedsiębiorstwie rodzinnym, jak kontrolować sytuację fi-
nansową przedsiębiorstwa rodzinnego, jak zabezpieczyć interesy 
najbliższych członków rodziny w trakcie sukcesji w biznesie.
Absolwent studiów pozyska określone umiejętności. Będzie 
potrafił m.in.: pełnić rolę przywódcy (leadership) w organizacji, 
prowadzić negocjacje z interesariuszami, skutecznie komuniko-
wać się, rozwiązywać konflikty w przedsiębiorstwie rodzinnym, 
pracować w zespole, a w ramach kompetencji społecznych bę-
dzie rozumiał swoją rolę w biznesie rodzinnym i  rodzinie oraz 
konieczność etycznego postępowania w działalności biznesowej.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 30
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Sylwetka kandydata 

Młodzi członkowie rodziny prowadzącej biznes w wieku 25-40 lat, 
którzy mają przejąć rodzinne przedsiębiorstwo. Mogą oni pełnić 
w tym przedsiębiorstwie w przyszłości różne role związane z: 
bezpośrednim zarządzaniem (prezes, członek zarządu) lub nad-
zorem właścicielskim (członek rady nadzorczej).

Opis rekrutacji 

Rejestracja na studia odbywa się od czerwca 2018 r. przez sys-
tem IRK na stronie https://www.irk.oferta.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów 
wyższych (licencjat/magister), podanie o przyjęcie na studia (do 
pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK), życiorys 
(do pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK), kse-
rokopia dowodu osobistego, 1 zdjęcie o formacie 3.5 cm x 4.5 cm, 
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (do 
pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK).

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

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Audytu 
i Kontroli Wewnętrznej

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Zarządzania 

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Małgorzata Winter

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181, 0 22 55 34 032
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 9.00-15.00, 
niedziele 9.00-12.00

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)

Opis studiów 
podyplomowych (krótka 
charakterystyka studiów)

Podstawowym celem studiów jest przekazanie wiedzy i naucze-
nie konkretnych umiejętności z zakresu kontroli wewnętrznej, 
kontroli zarządczej i  audytu wewnętrznego, ze szczególnym 
uwzględnieniem zarządzania ryzykiem. Zadaniem nadrzędnym 
jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji audytora 
wewnętrznego, zarówno w  jednostkach sektora finansów pu-
blicznych, jak i w jednostkach prywatnych. Ponadto uczestnicy 
studiów uzyskują kompendium wiedzy pozwalającej na pełnienie 
funkcji kontrolerów wewnętrznych. Słuchacze mają szansę pozy-
skać wiedzę i umiejętności w zakresie metodyki przeprowadzania 
audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, standardów audytu,
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w tym standardów IIA oraz INTOSAI, zarządzania komórką audytu 
wewnętrznego i szacowania ryzyka organizacji oraz przeprowa-
dzania kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.
W ramach zajęć poruszane są także zagadnienia związane z au-
dytem śledczym oraz audytem realizowanym w ramach struktur 
unijnych.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Zaliczenie przedmiotów, obrona pracy dyplomowej

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów potrafi samodzielnie prowadzić komórkę 
audytu wewnętrznego. Umie przygotować roczny plan audytu, 
zrealizować go i sformułować wnioski z przeprowadzonej pra-
cy w postaci sprawozdania. Absolwent identyfikuje zagrożenia 
związane z  realizacją procesów gromadzenia i wydatkowania 
środków publicznych i potrafi wskazać na sposoby uniknięcia 
tych zagrożeń. Zna i potrafi zaimplementować narzędzia audytu 
i kontroli zarządczej w jednostkach niepublicznych. Potrafi reali-
zować zadania kontrolera wewnętrznego.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata

Studia są przeznaczone dla wszystkich osób zatrudnionych lub 
planujących pracę w komórkach audytu wewnętrznego, zwłasz-
cza w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych. 
Studia są też rekomendowane osobom, które pełnią lub mają za-
miar pełnić w przyszłości funkcje kontrolne w innych podmiotach, 
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Opis rekrutacji 

Rejestracja na studia odbywa się od czerwca 2018 r. przez sys-
tem IRK na stronie https://www.irk.oferta.uw.edu.pl 
Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów 
wyższych (licencjat/magister), podanie o przyjęcie na studia (do 
pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK), życiorys 
(do pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK), kse-
rokopia dowodu osobistego, 1 zdjęcie o formacie 3.5 cm x 4.5 cm, 
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (do 
pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK).

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

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie 
Innowacyjności Technologii w Biznesie

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Zarządzania

Kierownik studiów 
podyplomowych prof. dr hab. Witold Chmielarz

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181, 0 22 55 34 032
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl
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Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-18.00, soboty 9.00-15.00, 
niedziele 9.00-12.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeciętnie 2 razy w mie-
siącu 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

6 000 PLN (opłata jednorazowa)
6 400 PLN (opłata w 2 ratach)
6 600 PLN (opłata w 8 ratach)

Opis studiów 
podyplomowych 

Program „Innowacyjne Technologie w Biznesie” ma na celu przy-
gotowanie przyszłych kadr kierowniczych różnych szczebli za-
rządzania do optymalnego wykorzystania innowacji w rozwoju 
biznesu pod kątem kreatywnego zaangażowania zdobyczy tech-
nologicznych do dynamicznego rozwoju ich firm i osiągania prze-
wagi konkurencyjnej na rynku. 
Program nastawiony jest na zastosowanie wiedzy z  obszaru 
metodyk zarządzania projektami i zarządzania technologiami 
w celu przygotowania słuchaczy do rozwiązywania problemów 
firm w których pracują, bądź firm, którymi kierują. 
W procesie dydaktycznym programu oprócz kadry akademickiej 
uczestniczą eksperci z firm doradczych i praktycy z różnych dzie-
dzin gospodarki. Program w dużej mierze oparty jest na studiach 
przypadków.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Zaliczenie przedmiotów, obrona pracy dyplomowej

Sylwetka absolwenta 

Absolwenci uzyskają wiedzę pozwalającą na kompleksowe zarzą-
dzanie zintegrowanymi systemami informatycznymi w oparciu 
o stosowane metodyki zarządzania i współczesne rozwiązania 
infrastrukturalne oraz najnowszą wiedzę na temat innowacyjnych 
technik zarządzania organizacją.
Absolwenci tych studiów będą przygotowani do pracy w:
–  przedsiębiorstwach działających na rynku polskim (zarówno 

polskich, jak i zagranicznych) - głównie w pionach zarządzania, 
informatyki i sprzedaży,

–  firmach informatycznych jako: analitycy systemów informa-
cyjnych przedsiębiorstw, projektanci systemów zarządzania 
wspomaganych mediami informatycznymi i wdrożeniowcy 
systemów informatycznych w organizacjach gospodarczych, 
kierownicy projektów informatycznych i doradcy,

–  biurach i firmach doradztwa gospodarczego, jako specjaliści 
od zastosowań systemów informatycznych w gospodarce,

–  organach samorządu terytorialnego (w gminach, powiatach, 
województwach) - w komórkach rozwoju regionalnego i przy 
wprowadzaniu mediów społeczeństwa informacyjnego do 
praktyki ich działania,

–  oraz prowadzenia własnej działalności, zwłaszcza w wirtualnej 
przestrzeni gospodarczej.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 30
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Sylwetka kandydata 

Kandydatami na studia mogą być: osoby z kadr kierowniczych 
spółek, małych i średnich przedsiębiorstw, osoby przygotowujące 
się do pełnienia funkcji kierowniczych, osoby przygotowujące się 
do przejęcia firmy rodzinnej, właściciele małych i średnich firm, 
osoby uczestniczące w projektach nie tylko informatycznych, 
przyszli kierownicy projektów, analitycy i projektanci systemów 
informatycznych, osoby odpowiadające za rozwój informatyki 
w organizacji, osoby współpracujące z informatykami itp.

Opis rekrutacji 

Rejestracja na studia odbywa się od czerwca 2018 r. przez sys-
tem IRK na stronie https://www.irk.oferta.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów 
wyższych (licencjat/magister), podanie o przyjęcie na studia (do 
pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK), życiorys 
(do pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK), kse-
rokopia dowodu osobistego, 1 zdjęcie o formacie 3.5 cm x 4.5 cm, 
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za  studia 
(do pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK).

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

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie 
Konsument 3.0

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Zarządzania

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Monika Skorek

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181, 0 22 55 34 032
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 9.00-15.00, 
niedziele 9.00-12.00

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

9 500 PLN (opłata jednorazowa)
10 000 PLN (opłata w 2 ratach)
11 500 PLN (opłata w 8 ratach)

Opis studiów 
podyplomowych 

Podczas studiów na kierunku Konsument 3.0 zaprezentowane 
zostaną najbardziej aktualne wiadomości z obszaru zarządzania 
wiedzą na temat konsumenta, przygotowania strategii komunika-
cji, zastosowania digital marketingu w kontaktach z klientem, po-
sługiwania się platformą do kupowania mediów - Programmatic, 
poznanie zmian w zakresie decyzyjności konsumenta w obszarze 
poruszania się w Internecie (consumer journey), wykorzystania 
badań marketingowych do oceny działań komunikacyjnych skie-
rowanych do konsumenta 3.0
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Sposób zaliczania 
przedmiotów

Zaliczanie przedmiotów odbywa się według wskazań wykładowców.
Zaliczenie studiów - uzyskanie 30 punktów ECTS z przedmiotów, 
zespołowa praca projektowa Projekt kampanii promocyjnej dla 
wybranego rynku
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów pody-
plomowych zawierające wykaz przedmiotów objętych tokiem 
studiów.

Sylwetka absolwenta 
(krótko, głównie uzyskanie 
uprawnień)

Absolwent wie jakie są zasady i elementy kompleksowego pro-
cesu tworzenia strategii komunikacji, jak wykorzystać kanały 
komunikacji i  technologię do realizacji celów biznesowych, jak 
automatyzować komunikację marketingową, jak wykorzystać 
Internet i nowoczesne technologie w  komunikacji z klientem, 
jak zaplanować rozwój kierunków komunikacji skierowanych do 
konsumenta 3.0, jak przeprowadzić proces briefingu, jak ewo-
luował i wygląda obecnie rynek mediów w Polsce i na świecie, 
jak zarządzać wiedzą na temat konsumenta, jakie mechanizmy 
stosować, aby przygotować kampanię zgodną z prawem kon-
sumenckim, jak przygotować budżet kampanii promocyjnej, jak 
korzystać z platformy do zarządzania danymi DMP, jak wykorzy-
stać konkretne narzędzia odnoszące się do działania w mediach 
cyfrowych (zakres DIMAQ), jak dokonywać zakupu mediów w mo-
delu programmatic,

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata
Pracownicy działów marketingu, komunikacji, promocji, sprzeda-
ży, właściciele firm, pracownicy urzędów państwowych z obszaru 
komunikacji, osoby planujące karierę zawodową w wymienionych 
obszarach

Opis rekrutacji 

Rejestracja na studia odbywa się od czerwca 2018 r. przez sys-
tem IRK na stronie https://www.irk.oferta.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów 
wyższych (licencjat/magister), podanie o przyjęcie na studia (do 
pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK), życiorys 
(do pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK), kse-
rokopia dowodu osobistego, 1 zdjęcie o formacie 3.5 cm x 4.5 cm, 
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (do 
pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK).
Kandydaci będą przyjmowani na studia podyplomowe na podsta-
wie listu motywacyjnego.

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

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Marketingu 
Produktów Farmaceutycznych

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Zarządzania

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Monika Skorek
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Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181, 0 22 55 34 032
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 9.00-15.00, 
niedziele 9.00-12.00

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

6 000 PLN (opłata jednorazowa)
6 300 PLN (opłata w 2 ratach)
6 600 PLN (opłata w 8 ratach)

Opis studiów 
podyplomowych 

Podczas studiów na kierunku Marketing Produktów Farmaceu-
tycznych prezentowane są najbardziej aktualne wiadomości 
związane z  prowadzeniem biznesu w obszarze rynku farma-
ceutycznego (producent, hurtownia, apteka, placówki medyczne 
i kosmetyczne). Omawiane treści związane są z planowaniem 
i zarządzaniem marketingowym, (tj.: analiza otoczenia marke-
tingowego, planowanie działań produktowych, promocyjnych, 
dystrybucyjnych oraz cenowych), z badaniami marketingowymi 
i klinicznymi leków, z polityką zakupową na rynku farmaceutycz-
nym, z farmakoekonomiką, z innowacjami w przemyśle farma-
ceutycznym, z zarządzaniem służbami sprzedażowymi w branży 
farmaceutycznej, PR-em i E-Marketingiem, z budowaniem marki 
w branży farmaceutycznej. Zajęcia prowadzone są przez profe-
sjonalny zespół praktyków oraz kadrę naukową Uniwersytetu 
Warszawskiego. W trakcie studiów będą wykorzystywane różne 
metody nauczania: wykłady, ćwiczenia przy komputerach, dys-
kusje grupowe, studia przypadków, debaty, spotkania z gośćmi 
z branży farmaceutycznej. 

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Po pierwszym semestrze studenci piszą test zaliczeniowy ze 
wszystkich przedmiotów łącznie, na zaliczenie studiów – projekt 
w grupach „Plan marketingowy dla wybranego rynku produktowo-
-geograficznego”. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia 
studiów podyplomowych, zawierające wykaz przedmiotów obję-
tych tokiem studiów.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent potrafi projektować działania marketingowe na pod-
stawie informacji farmaceutyczno-medycznej i rynkowej, potrafi 
zaprojektować kampanię promocyjną tradycyjną i internetową, 
umie zastosować różnorodne techniki sprzedażowe, umie kiero-
wać pracą zespołów ludzkich (pionach marketingowych i sprze-
dażowych) w  przedsiębiorstwach farmaceutycznych, potrafi 
prowadzić negocjacje i współpracować z partnerami przedsię-
biorstwa farmaceutycznego (np. lekarze, apteki, szpitale, pacjen-
ci, Ministerstwo Zdrowia), umie posługiwać się współczesnymi 
technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi, wspiera-
jącymi działalność marketingową przedsiębiorstwa farmaceu-
tycznego, potrafi wyjaśnić zależności między różnymi decyzjami 
o skutkach finansowych, potrafi zidentyfikować ograniczenia i spo-
dziewane źródła problemów przy realizacji planu marketingowego, 
umie zaprezentować publicznie wyniki prowadzonych analiz.
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Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata 

Pracownicy działów marketingu i sprzedaży, a w szczególności 
- product menedżerowie, kierownicy sprzedaży, dyrektorzy mar-
ketingu hurtowni farmaceutycznych, farmaceuci, właściciele firm, 
pracownicy klinik medycznych, pracownicy urzędów państwo-
wych z obszaru branży farmaceutycznej oraz osoby planujące 
karierę zawodową w wymienionych obszarach

Opis rekrutacji 

Rejestracja na studia odbywa się od czerwca 2018 r. przez sys-
tem IRK na stronie https://www.irk.oferta.uw.edu.pl 
Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów 
wyższych (licencjat/magister), podanie o przyjęcie na studia (do 
pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK), życiorys 
(do pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK), kse-
rokopia dowodu osobistego, 1 zdjęcie o formacie 3.5 cm x 4.5 cm, 
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (do 
pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK).
Kandydaci będą przyjmowani na studia podyplomowe na podsta-
wie listu motywacyjnego.

Dodatkowe informacje http://www.wz.uw.edu.pl
http://www.podyplomowe.wz.uw.edu.pl/mpf

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Menedżerskie w Zakresie Negocjacje 
w Biznesie

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Zarządzania

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Agnieszka Postuła

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181, 0 22 55 34 032
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 9.00-15.00, 
niedziele 9.00-12.00

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)

Opis studiów 
podyplomowych

Program studiów ma na celu przybliżenie słuchaczom obszaru 
negocjacji biznesowych. Omawiamy pojęcie konfliktów, które są 
punktem wyjścia do negocjacji. Główny nacisk położony jest na za-
jęcia warsztatowe, interaktywne, mające się prowokować uczest-
ników do trenowania konkretnych umiejętności negocjacyjnych. 
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Opieramy zajęcia na grach symulacyjnych. Wyjaśniamy przy tym 
podstawowe taktyki i techniki negocjacyjne w celu podnoszenia 
świadomości słuchaczy w tym zakresie. Wartością dodaną tych 
studiów jest zwiększenie skuteczności prowadzonych na co 
dzień negocjacji oraz zbudowanie pewności siebie w sytuacjach 
konfliktowych.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Udział w warsztatach, prace pisemne (indywidualne i zespołowe), 
prezentacje, obrona pracy dyplomowej

Sylwetka absolwenta 

Wiedza i umiejętności z zakresu negocjacji skutecznie ułatwią 
działania w obrębie organizacji zarówno publicznych, jak i prywat-
nych. Umiejętne prowadzenie negocjacji dzięki pozyskanej w trak-
cie 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.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 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 

Rejestracja na studia odbywa się od czerwca 2018 r. przez sys-
tem IRK na stronie https://www.irk.oferta.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów 
wyższych (licencjat/magister), podanie o przyjęcie na studia (do 
pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK), życiorys 
(do pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK), kse-
rokopia dowodu osobistego, 1 zdjęcie o formacie 3.5 cm x 4.5 cm, 
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (do 
pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK).

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

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie 
Ogólnomenedżerskim

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Zarządzania

Kierownik studiów 
podyplomowych dr hab. Jacek Pasieczny

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181, 0 22 55 34 032
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 9.00-15.00, 
niedziele 9.00-12.00
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Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w piątki i soboty, 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)

Opis studiów 
podyplomowych 

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 wykładow-
ców zaprojektowaliśmy skuteczny program przygotowujący 
słuchaczy do budowania i wdrażania wygrywających strategii. 
Dlatego w trakcie całego kursu zaprezentujemy Państwu wie-
dzę z zakresu zarządzania finansowego, prawnego, zarządza-
nia zasobami ludzkimi i zarządzania strategicznego. Zajęcia są 
prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych metod treningu 
menedżerskiego, tzn. symulacji, gier decyzyjnych i innych metod 
aktywizujących.

Sposób zaliczania 
przedmiotów Zaliczenie przedmiotów, obrona pracy dyplomowej

Sylwetka absolwenta 

Po ukończeniu studiów absolwent zna najważniejsze uwarunko-
wania procesu kierowania organizacją. Interdyscyplinarny pro-
gram studiów obejmuje między innymi zarządzanie, kierowanie 
ludźmi, rachunkowość, finanse, prawo. Z założenia w ramach 
studium słuchacz otrzymuje zarówno wiedzę ogólną, dającą pod-
stawy do samodzielnej refleksji i interpretacji jak i tzw. najlepsze 
praktyki - oparte na konkretnych doświadczeniach firm i ich mene-
dżerów. Dzięki temu absolwent nie tylko potrafi wskazać najważ-
niejsze problemy z jakimi stykają się menedżerowie, ale również 
dysponuje narzędziami ich rozwiązywania. Uczestnicy studiów są 
przygotowywani do tego aby identyfikować najważniejsze szanse 
i zagrożenia towarzyszące pracy menedżera i nabywać umiejęt-
ność twórczego rozwiązywania problemów. Wiedza dostarczana 
słuchaczom sprawia, iż potrafią oni samodzielnie
zidentyfikować kluczowe czynniki sukcesów organizacji a także 
pola potencjalnych zmian organizacyjnych. Umiejętności warsz-
tatowe nabywane w trakcie studium są również bardzo przydatne 
w procesie przedsiębiorczym - tworzeniu i rozwijaniu własnych 
firm. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują świadectwo 
ukończenia studiów podyplomowych.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata 

Kadry kierownicze oraz specjaliści zatrudnieni w spółkach, ma-
łych i średnich przedsiębiorstwach, placówkach oświatowych, za-
kładach opieki zdrowotnej oraz organach administracji centralnej 
i samorządowej, osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji 
kierowniczych, członkowie rad nadzorczych.
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Opis rekrutacji 

Rejestracja na studia odbywa się od czerwca 2018 r. przez sys-
tem IRK na stronie https://www.irk.oferta.uw.edu.pl 
Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów 
wyższych (licencjat/magister), podanie o przyjęcie na studia (do 
pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK), życiorys 
(do pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK), kse-
rokopia dowodu osobistego, 1 zdjęcie o formacie 3.5 cm x 4.5 cm, 
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (do 
pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK).

Dodatkowe informacje http://www.wz.uw.edu.pl
http://www.podyplomowe.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 Zarzą-
dzania Kulturą

Kierownik studiów 
podyplomowych

doc. dr Stanisław Kownacki - Kierownik studiów
mgr Maria Kujcys-Sołobodowska - Koordynator studiów

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181, 0 22 55 34 032 
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl 
Koordynator studiów PSM AR
tel. 0 602 768 287
e-mail: dossiermk@poczta.onet.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 sobotnie, przeważnie 2 dwa tygodnie 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

4 800 PLN (opłata jednorazowa)
5 000 PLN (opłata w 2 ratach)
5 200 PLN (opłata w 8 ratach)

Opis studiów 
podyplomowych 

Absolwenci zdobywają wiedzę, kwalifikacje i umiejętności nie-
zbędne do:
–  Zarządzania instytucją / organizacją kultury,
–  Planowania karier własnych i podwładnych pracowników,
–  Efektywnego prowadzenia samodzielnych przedsięwzięć ar-

tystycznych, 
–  Założenia i prowadzenia własnej firmy (np. agencji autorskiej, 

biura koncertowego, galerii sztuki, impresariatu itp.),
–  Skonstruowania biznesplanu, strategii działania i planu promocji,
–  Zdobywania środków finansowych z funduszy polskich i za-

granicznych.
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Wiodące przedmioty: Misja i historia UW, Prawo autorskie, Prawo 
kultury, Tryb założenia własnej firmy, Prawo podatkowe, Teoria 
i metody organizacji, Zarządzanie w kulturze i oświacie, Bizne-
splan, Plan promocji, Strategia działania, Finansowanie kultury 
– fundusze, granty, dotacje, marketing, promocja, sponsoring, pu-
blic relations, negocjacje, Savoir-vivre, Aplikacje mobilne dla kul-
tury, Warsztaty antystresowe.
Wśród wykładowców są: prof.  dr  hab.  Jan Błeszyński, 
prof.  dr  hab.  Jerzy  Miziołek, prof.  dr  hab.  Alojzy Z.  Nowak, 
prof. dr hab. Dorota Sokołowska, doc. dr Stanisław Kownacki, 
doc. dr Robert Pietrusiński, doc. dr Piotr Sokół, dr Inga Oleksiuk, 
dr Agnieszka Postuła, mgr Zofia Kosińska, mgr inż. Lucyna Krupa- 
-Szado, mgr  Piotr Lignar, mgr  Maria Kujcys-Sołobodowska, 
mgr Krzysztof Podstawka, mgr Sylwia Żółkiewska.

Sposób zaliczenia 
przedmiotów

Test egzaminacyjny z programu studiów.
Praca menedżerska na ocenę „Biznesplan” dla przedsięwzięcia 
artystycznego lub „Strategia Działania” dla instytucji/organizacji 
kultury.

Sylwetka absolwenta

Studia otwierają nowy etap w dalszej działalności zawodowej 
ludzi kultury. Artyści zdobywają nowy zawód menedżera kultury. 
Absolwenci zdobywają ważne uprawnienia i z powodzeniem star-
tują w konkursach na kierownicze stanowiska w instytucjach kul-
tury w Polsce/UE.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 30 

Sylwetka kandydata

Wymagany dyplom magistra lub licencjata; artyści, twórcy, ani-
matorzy kultury i menedżerowie instytucji kultury, pracownicy 
domów kultury, galerii sztuki, muzeów, teatrów, bibliotek, wydaw-
nictw; pracownicy mediów i organizacji pozarządowych (fundacji, 
stowarzyszeń). 

Opis rekrutacji 
Kandydatów na studia podyplomowe obowiązuje rejestracja 
przez system IRK na stronie https://www.irk.oferta.uw.edu.pl oraz 
złożenie/przesłanie aplikacji w wersji papierowej.

Dodatkowe informacje http://www.wz.uw.edu.pl
http://www.animatorzykultury.edu.pl

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania 
i Ewaluacji Projektów Współfinansowanych ze Środków Unii 
Europejskiej

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Zarządzania

Kierownik studiów 
podyplomowych dr inż. Przemysław Dubel

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181, 0 22 55 34 032
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl
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Dni i godziny pracy 
sekretariatu

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-18.00, soboty 9.00-15.00, 
niedziele 9.00-12.00

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeciętnie 2 razy w mie-
siącu 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 500 PLN (opłata jednorazowa)
5 800 PLN (opłata w 2 ratach)
6 100 PLN (opłata w 8 ratach)

Opis studiów 
podyplomowych 

Kształcenie odbywa się w formie wykładów, warsztatów, ćwi-
czeń symulacyjnych, studium przypadków, prezentacji multi-
medialnych. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do 
profesjonalnego zarządzania projektami, współfinansowanymi 
z funduszy Unii Europejskiej w bieżącym okresie programowania 
2014 - 2020.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Przedmioty zaliczane na podstawie pracy słuchaczy na zajęciach, 
rozwiazywania case study lub testów sprawdzających nabytą 
wiedzę.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów posiada specjalistyczne przygotowanie do pro-
gramowania przedsięwzięć z wykorzystaniem środków unijnych, 
sporządzania aplikacji i doboru optymalnego sposobu ich finanso-
wania. Dysponuje również wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi 
do sprawowania nadzoru nad wdrażaniem projektów.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata 

Pracownicy instytucji samorządowych i administracji publicznej, 
pracownicy firm doradczych, kadra zarządzająca przedsiębior-
stwem. Kandydaci to  osoby o wykształceniu ekonomicznym, 
prawniczym, jak i technicznym, zainteresowane wykorzystaniem 
środków unijnych.

Opis rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się od czerwca 2018 r. przez sys-
tem IRK na stronie https://www.irk.oferta.uw.edu.pl 
Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów 
wyższych (licencjat/magister), podanie o przyjęcie na studia (do 
pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK), życiorys 
(do pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK), kse-
rokopia dowodu osobistego, 1 zdjęcie o formacie 3.5 cm x 4.5 cm, 
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (do 
pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK).

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

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania 
Podatkami w Działalności Gospodarczej

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Zarządzania

Kierownik studiów 
podyplomowych doc. dr Janusz Fiszer

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181, 0 22 55 34 032
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 9.00-15.00, 
niedziele 9.00-12.00

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)

Opis studiów 
podyplomowych 

Studia są przeznaczone dla wszystkich osób pragnących po-
głębić i  rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu podatków i prawa 
podatkowego w kontekście prowadzenia i zarządzania działal-
nością gospodarczą. Prezentowane studia mają za cel pomóc 
tym osobom w uzupełnieniu i aktualizowaniu posiadanej wiedzy 
zarówno na potrzeby własne, jak i reprezentowanych przez nich 
firm oraz instytucji.
Szczególny nacisk jest położony na praktyczne przełożenie 
wszystkich prowadzonych na studiach zajęć. Praktyczne pro-
blemy funkcjonowania obecnego, stale zmieniającego się sys-
temu podatkowego, szczególnie w odniesieniu do prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą, to podstawowa wie-
dza, jaka będzie przekazywana w czasie prowadzonych zajęć. 
Słuchacze uzyskają odpowiedź na nurtujące pytania związane 
z praktycznym stosowaniem rozwiązań podatkowych w sferze 
gospodarczej.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Przedmioty kończą się zaliczeniem oraz - w przypadku przedmio-
tów z większą liczbą godzin - zaliczeniem na ocenę. Przedmioty 
zaliczają kolokwia pisemne lub ustne, indywidualne lub grupowe 
prace pisemne, w przypadku zajęć interaktywnych uczestnictwo 
w nich i stopień zaangażowania. Studia kończą się napisaniem 
oraz obroną pracy dyplomowej.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów pody-
plomowych zawierające wykaz przedmiotów objętych tokiem 
studiów.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę praktyczną z zakresu stosowania po-
datków, głównie przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Ma 
umiejętność swobodnego poruszania się wśród przepisów po-
datkowych. Uczestnik zapozna się nie tylko z wiedzą praktyczną 
dotyczącą zarządzania podatkami, ale także kontaktem z insty-
tucjami zajmującymi się podatkami. 
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Uzyska umiejętność kontaktu z organami podatkowymi, orga-
nami egzekucyjnymi i sądami. Absolwent osiągnie wiedzę nie 
tylko w sferze samych podatków, ale również z różnych dziedzin 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które po-
średnio są związane z podatkami jak zatrudnianie pracowników, 
marketing, składki ZUS, forma prawna prowadzonej działalności.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata)

Studia skierowane są do osób prowadzących działalność go-
spodarczą, zajmujących się zarządzaniem przedsiębiorstwem 
jak i doradztwem w tym zakresie, pracowników działów księgo-
wych, finansowych i podatkowych podmiotów gospodarczych, 
osób zawodowo zajmujących się problematyką podatkową, jak 
doradcy podatkowi, kandydaci na doradców podatkowych, pra-
cownicy organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skar-
bowych i celnych, urzędów kontroli skarbowej, samorządowych 
organów podatkowych), prawników, ekonomistów, finansistów, 
a także przedstawicieli innych wolnych zawodów (biegłych re-
widentów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy) oraz apli-
kantów (radcowskich, notarialnych, adwokackich, rewidenckich), 
absolwentów kierunków zarządzanie, ekonomia, prawo, admini-
stracja w wyższych uczelniach, a także wszystkich osób zainte-
resowanych podatkami w ujęciu praktycznym.

Opis rekrutacji 

Rejestracja na studia odbywa się od czerwca 2018 r. przez sys-
tem IRK na stronie https://www.irk.oferta.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów wyż-
szych (licencjat/magister), podanie o przyjęcie na studia (do po-
brania z osobistego konta kandydata z systemu IRK), życiorys (do 
pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK), kseroko-
pia dowodu osobistego, 1 zdjęcie o wymiarach 3.5 cm x 4.5 cm, 
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za  studia 
(do pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK).

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

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181, 0 22 55 34 032
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 9.00-15.00, 
niedziele 9.00-12.00
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Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeciętnie 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)

Opis studiów 
podyplomowych 

Głównym celem studiów jest zapewnienie odpowiedniej wie-
dzy w  zakresie zaawansowanego zarządzania projektami in-
formatycznymi osobom pracującym na stanowiskach szczebla 
kierowniczego. W trakcie studiów słuchacze poznają elementy 
najbardziej popularnych metodyk projektowania jak: PMI, IPMA, 
Prince 2.
Struktura studiów została skonstruowana w taki sposób, by pod-
stawy teoretyczne z obszaru zarządzania projektami informatycz-
nymi zostały uzupełnione o praktyczne aspekty tego zagadnienia. 
Realizacja tego założenia jest zapewniona poprzez zaangażo-
wanie kadry naukowej Wydziału Zarządzania UW oraz zewnętrz-
nych ekspertów, którzy posiadają doświadczenie praktyczne przy 
wdrożeniach systemów informatycznych w takich sektorach jak 
bankowy, ubezpieczeniowy, telekomunikacyjny czy usługowy. 

Sposób zaliczania 
przedmiotów Zaliczenie przedmiotów, obrona pracy dyplomowej

Sylwetka absolwenta 

Absolwenci Podyplomowych Studiów Menedżerskich w zakresie 
Zarządzania Projektami Informatycznymi uzyskują świadectwo 
ukończenia studiów podyplomowych.
Absolwenci posiadają wiedzę pozwalającą na kompleksowe za-
rządzanie projektami informatycznymi w oparciu o stosowane 
metodyki zarządzania i współczesne rozwiązania takie jak mię-
dzy innymi hurtownie danych.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata 

Studia skierowane są do: menedżerów projektów, chcących uzy-
skać dogłębną wiedzę na temat kierowania i wdrażania projektów 
informatycznych, menedżerów średniego i wyższego szczebla, 
chcących podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie właściwego 
wykorzystania zaimplementowanych systemów informatycz-
nych, specjalistów zaangażowanych we wdrażanie systemów 
informatycznych.

Opis rekrutacji 

Rejestracja na studia odbywa się od czerwca 2018 r. przez sys-
tem IRK na stronie https://www.irk.oferta.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów wyż-
szych (licencjat/magister), podanie o przyjęcie na studia (do po-
brania z osobistego konta kandydata z systemu IRK), życiorys (do 
pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK), ksero-
kopia dowodu osobistego, 1 zdjęcie o formacie 3.5 cm x 4.5 cm, 
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za  studia 
(do pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK).

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

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania 
Projektem (Project Management)

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Zarządzania

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Agnieszka Postuła

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181, 0 22 55 34 032
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 9.00-15.00, 
niedziele 9.00-12.00

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

6 300 PLN (opłata jednorazowa)
6 600 PLN (opłata w 2 ratach)
6 800 PLN (opłata w 8 ratach)

Opis studiów 
podyplomowych 

Podstawowym celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczą-
cej zarządzania projektami, ułatwiającej skuteczne działania 
menedżerskie. W szczególności będzie to wiedza z zakresu naj-
ważniejszych obszarów zarządzania projektami: wyznaczanie 
celów, definiowanie projektu, określanie struktury projektu, pla-
nowanie przebiegu realizacji projektu i wykorzystania zasobów, 
organizowanie wykonawstwa projektów, motywowanie do reali-
zacji projektu, kontrola realizacji projektów, koordynowanie prac 
projektowych.
Duża część zajęć jest prowadzona z wykorzystaniem technik 
interaktywnych. Prezentowana wiedza jest poparta zajęciami 
warsztatowymi nakierowanymi na trenowanie konkretnych umie-
jętności skutecznego stosowania narzędzi i metod zarządzania 
projektami. Zajęcia poprowadzą teoretycy jak i praktycy, co gwa-
rantuje niezbędną różnorodność.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Przedmioty zaliczają (indywidualne lub grupowe) prace pisemne 
lub w przypadku zajęć interaktywnych uczestnictwo w ćwicze-
niach i warsztatach. Studia kończą się napisaniem oraz obroną 
pracy dyplomowej realizowanej w grupach projektowych.

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 na-
rzędzi i technik kierowania projektami. Uczestnik zapozna się nie 
tylko z wiedzą techniczną dotyczącą zarządzania projektem, ale 
także doświadczy najważniejszych procesów grupowych. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 30
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Sylwetka kandydata Osoby zarządzające projektem lub przygotowujące się do pro-
wadzenia projektów.

Opis rekrutacji 

Rejestracja na studia odbywa się od czerwca 2018 r. przez sys-
tem IRK na stronie https://www.irk.oferta.uw.edu.pl 
Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów 
wyższych (licencjat/magister), podanie o przyjęcie na studia (do 
pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK), życiorys 
(do pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK), kse-
rokopia dowodu osobistego, 1 zdjęcie o formacie 3.5 cm x 4.5 cm, 
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (do 
pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK).

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

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania 
w Ochronie Zdrowia

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Zarządzania

Kierownik studiów 
podyplomowych doc. dr Zofia Skrzypczak

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181, 0 22 55 34 032
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 9.00-15.00, 
niedziele 9.00-12.00

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)

Opis studiów 
podyplomowych 

Celem studiów jest rozszerzenie wiedzy i kompetencji mene-
dżerskich kadry kierowniczej i specjalistów w różnych jednost-
kach 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 efektywno-
ści działania innych podmiotów systemu ochrony zdrowia (wła-
ścicieli, płatników, regulatorów, organów nadzoru, podmiotów 
sektora ubezpieczeniowego, itp.).
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Sposób zaliczania 
przedmiotów Zaliczenie przedmiotów, obrona pracy dyplomowej

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, uwa-
runkowań pracy menedżerskiej ,form i metod zatrudniania, za-
rządzania marketingowego, zarządzania finansami i ekonomiki 
ochrony zdrowia, prawnych aspektów komercjalizacji, restruktu-
ryzacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 30 

Sylwetka kandydata 

Obecna i przyszła kadra menedżerska oraz specjaliści z publicz-
nych i  niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, NFZ, firm 
oferujących ubezpieczenia zdrowotne, instytucji regulujących 
i nadzorujących działanie systemu ochrony zdrowia a także oso-
by zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej 
w sektorze ochrony zdrowia.

Opis rekrutacji 

Rejestracja na studia odbywa się od czerwca 2018 r. przez sys-
tem IRK na stronie https://www.irk.oferta.uw.edu.pl 
Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów 
wyższych (licencjat/magister), podanie o przyjęcie na studia (do 
pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK), życiorys 
(do pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK), kse-
rokopia dowodu osobistego, 1 zdjęcie o formacie 3.5 cm x 4.5 cm, 
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (do 
pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK).

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

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi 

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Wydział Zarządzania 

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Waldemar Grzywacz

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181, 0 22 55 34 032
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 9.00-15.00, 
niedziele 9.00-12.00

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 mie-
siącu 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5 500 PLN (opłata jednorazowa)
5 800 PLN (opłata w 2 ratach)
6 100 PLN (opłata w 8 ratach)

Opis studiów 
podyplomowych 

Zarządzanie zasobami ludzkimi to jedna z funkcji, która podlega 
dziś głębokim zmianom i przeobrażeniom. Dotyczy to zarówno 
zmian w ramach prac realizowanych w departamentach kadro-
wych, jak i pracy kadry kierowniczej z pracownikami. Dominującą 
tendencją w nowoczesnym zarządzaniu jest organizowanie sieci 
podwykonawców do realizacji jednostkowych projektów. Koordy-
nator przedsięwzięcia najczęściej sam musi realizować funkcję 
kadrową, do niego należy pozyskanie odpowiednich współpra-
cowników i zbudowanie sprawnie funkcjonującego zespołu. 
Celem studiów jest dostarczenie kierującym przedsięwzięciami 
wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania ludźmi i stosowa-
nia 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 prze-
wagi konkurencyjnej na rynku. Zajęcia mają charakter praktycz-
ny. Słuchacze otrzymują bogaty zestaw narzędzi stosowanych 
w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi, a także zdobywają 
umiejętności tworzenia oryginalnych, dostosowanych do potrzeb 
organizacji instrumentów polityki kadrowej.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Zaliczenie przedmiotów, napisanie pracy dyplomowej i jej prezen-
tacja. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uzyska-
ne na podstawie recenzji z pracy. 

Sylwetka absolwenta)
Koordynatorzy przedsięwzięć i specjaliści ds. zarządzania zaso-
bami ludzkimi przygotowani do swej roli, dysponujący aktualną 
wiedzą i umiejętnościami praktycznymi.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 30 

Sylwetka kandydata 
Osoby odpowiedzialne w firmie za zarządzanie zasobami ludzki-
mi oraz występujące w roli kierowników przedsięwzięć (projek-
tów), a także osoby pragnące rozwijać swą karierę w obszarze 
zarządzania zasobami ludzkimi.

Opis rekrutacji 

Rejestracja na studia odbywa się od czerwca 2018 r. przez sys-
tem IRK na stronie https://www.irk.oferta.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów 
wyższych (licencjat/magister), podanie o przyjęcie na studia (do 
pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK), życiorys 
(do pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK), kse-
rokopia dowodu osobistego, 1 zdjęcie o formacie 3.5 cm x 4.5 cm, 
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (do 
pobrania z osobistego konta kandydata z systemu IRK).

Dodatkowe informacje http://www.wz.uw.edu.pl
http://www.podyplomowe.wz.uw.edu.pl
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Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Program Executive MBA

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Międzynarodowe Centrum Zarządzania, Wydział Zarządzania 

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Tomasz Ludwicki

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
tel. 0 22 62 53 283

Dni i godziny pracy 
sekretariatu Od poniedziałku do piątku 8.30-15.30

Czas trwania studiów 
podyplomowych

Ścieżka anglojęzyczna: 3 semestry
Ścieżka polskojęzyczna: 4 semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów

Program obejmuje 600 godzin zajęć, które odbywają się 2 razy 
w miesiącu.

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

Edycja anglojęzyczna - 8 000 USD i 40 000 PLN + 1 000 PLN 
opłaty aplikacyjnej
Edycja polskojęzyczna - 38 900 PLN + 300 PLN opłaty aplikacyjnej
Opcjonalnie słuchacze mogą uczestniczyć w trzech 
sesjach wyjazdowych do  Mumbaju (Indie), Cambridge 
(Wlk. Brytania) i Illinois (USA). Sesje nie są obowiązkowe i są do-
datkowo płatne.

Opis studiów 
podyplomowych 

W dobie dzisiejszych czasów kadra zarządzająca staje w obliczu 
paradoksalnego wyzwania: menadżerowie muszą się wykazać 
znajomością specjalistycznej wiedzy związanej z konkretną bran-
żą, a jednocześnie muszą posiadać umiejętność budowania na 
jej podstawie kompleksowej strategii obejmującej całość funk-
cjonowania organizacji.
Program Executive MBA daje absolwentom specjalistyczną 
wiedzę pogłębioną o aspekty praktyczne podane w  kapsułce 
skupiającej w sobie praktyczny kurs zarządzania. Wiedza zdo-
byta na naszym programie ma praktyczne zastosowanie a firmy 
są bezpośrednimi beneficjentami tego, że ich pracownicy mają 
szanse studiowania na EMBA.
Kadrę wykładowców naszego Programu Executive MBA tworzą 
najlepsi wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego oraz wio-
dących uniwersytetów w  USA oraz Europie, m.in. Cambridge, 
University of Illinois, Penn State University, Grenoble Ecole de 
Management, École des Ponts Business School i innych. Uzupeł-
nieniem kadry uniwersyteckiej są praktycy biznesu z długoletnim 
doświadczeniem zawodowym.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Egzaminy, prezentacje, analiza studiów przypadków, quizy, sy-
mulacje, indywidualne lub grupowe. Studia kończą się obroną 
projektu doradczego.

Sylwetka absolwenta 

Studia Executive MBA powstały w 1991 r. Od tego czasu nasz pro-
gram ukończyły już 24 edycje studentów, czyli ponad 1000 osób.
Każdego roku 60% uczestników naszych studiów stanowią preze-
si, członkowie rad nadzorczych i zarządów oraz ich bezpośredni 
podwładni, reprezentujący wiodące polskie i zagraniczne firmy. 
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Termin rozpoczęcia 
studiów Wrzesień 2018 r.

Limit miejsc Ścieżka anglojęzyczna: 30
Ścieżka polskojęzyczna: 40

Sylwetka kandydata 

Studia Executive MBA przeznaczone są dla osób z doświadcze-
niem zawodowym (w naszym Programie wymagane minimum 
to 3  lata), które pracują na stanowiskach kierowniczych i chcą 
zdobyć lub uzupełnić swoją wiedzę i posiąść praktyczne umie-
jętności w dziedzinie zarządzania.
Executive MBA nie jest skierowany do osób pragnących specjali-
zować się w jednej z dziedzin zarządzania, takich jak np. finanse, 
marketing czy zarządzanie personelem. Program EMBA przezna-
czony jest dla tych, którzy potrzebują strategicznego spojrzenia 
na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Opis rekrutacji 

Kryteria przyjęcia:
–  ukończone magisterskie studia wyższe,
–  średnia ocen z ostatnich dwóch lat studiów co najmniej 4.0,
–  minimum 3 lata doświadczenia zawodowego, preferowane 

osoby z doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych,
–  dobra znajomość języka angielskiego (w  przypadku ścieżki 

anglojęzycznej),
–  suma punktów zdobyta na egzaminie wstępnym składająca 

się z: testu z  rozwiązywania problemów matematyczno-lo-
gicznych, testu z  języka angielskiego (edycja anglojęzyczna), 
rozmowy kwalifikacyjnej

Dodatkowe informacje http://www.mba.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 dr Jacek Romaniuk

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

Wtorki i piątki 13.00-17.00, soboty 10.00-14.00 (w terminach 
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 4 500 PLN 

Opis studiów 
podyplomowych 

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli przedmiotów nie-
językowych do nauczania w języku angielskim zgodnie z zało-
żeniami zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego 
CLIL (ang. Content and Language Integrated Learning). Program 
studiów (350 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następują-
ce przedmioty: Umiejętności pedagogiczne w  zintegrowanym 
kształceniu przedmiotowo-językowym (CLIL), Integracja przed-
miotów niejęzykowych z nauczaniem języka angielskiego, Two-
rzenie i ewaluacja materiałów dydaktycznych, Wybrane techniki 
i narzędzia CLIL, Ocenianie w podejściu zintegrowanym CLIL, 
Projektowanie lekcji CLIL, CLIL a  kompetencje informatyczne 
nauczyciela, Praktyki pedagogiczne.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Poszczególne przedmioty w ramach modułów/segmentów słu-
chacze zaliczają poprzez test i/ lub pracę projektową.
Studia kończą się przygotowaniem Portfolio nauczyciela CLIL, 
w którym zamieszczone będą własne prace projektowe wykony-
wane przez słuchaczy w trakcie studiów. Ocena na świadectwie 
ukończenia studiów podyplomowych jest średnią ocen z zaliczeń 
i egzaminów uzyskanych w czasie trwania studiów oraz końco-
wej oceny prac projektowych zawartych w Portfolio.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli oraz Na-
uczycieli Akademickich w Zakresie Nauczania po Angielsku 
Przedmiotów Humanistycznych, Społecznych, Przyrodniczych, 
Ścisłych i Artystycznych jest przygotowany do kompleksowej 
realizacji zadań w  zakresie edukacji/dydaktyki dwujęzycznej, 
a w szczególności powinien zdobyć kompetencje pedagogicz-
ne (skutecznie zrealizować dwujęzyczną sekwencję nauczania, 
umieć posługiwać się stosownymi aktami mowy, umożliwiający-
mi przekazywanie treści nauczania w języku obcym, dokonywać 
analizy sytuacji dydaktycznej, umieć kierować grupą i kształto-
wać relacje pedagogiczne, realizować projekty między-przedmio-
towe służące integracji przedmiotów niejęzykowych i języka), 
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kompetencje dydaktyczne (opracować plan nauczania dwuję-
zycznego, zaplanować dwujęzyczną sekwencję nauczania/lekcję 
z wykorzystaniem wymiaru interkulturowego: umiejętnie stoso-
wać dydaktykę danego przedmiotu, łączyć ze sobą różne podej-
ścia 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 słownic-
twem 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 do-
konywania syntezy (poprzez użycie synonimów, nominalizacji, 
omówień), przedstawić w formie tekstu informacje płynące z fil-
mu, tabeli, schematu, wykresu).
Wymagany od absolwenta poziom języka angielskiego warunku-
jący uzyskanie pełnych kwalifikacji do nauczania przedmiotów 
humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ścisłych i arty-
stycznych po angielsku to co najmniej C1 ESOKJ.

Termin rozpoczęcia 
studiów

Październik 2018 r.
Luty 2019 r.

Limit miejsc 40

Sylwetka kandydata 

Nauczyciele na wszystkich etapach edukacyjnych posiadający 
pełne uprawnienia (merytoryczne i pedagogiczne) do nauczania 
przedmiotów niejęzykowych, zatrudnieni lub planujący zatrud-
nienie 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 przedmio-
tów kształcenia akademickiego w języku angielskim.
Nauczyciele lub kandydaci na nauczyciela w szkołach/oddziałach 
dwujęzycznych powinni legitymować się:
–    dyplomem ukończenia studiów magisterskich uprawniającym 

do nauczania przedmiotu głównego niejęzykowego oraz
–    świadectwem potwierdzającym znajomość języka angielskiego 

na poziomie co najmniej B2 ESOKJ. 
Nauczyciele akademiccy lub doktoranci Uniwersytetu Warszaw-
skiego powinni legitymować się:
–    dyplomem ukończenia studiów magisterskich uprawniającym 

do nauczania przedmiotu niejęzykowego na poziomie akade-
mickim oraz 

–  świadectwem potwierdzającym znajomość języka angielskiego 
na poziomie co najmniej B2+ ESOKJ.

Osoby, które nie posiadają certyfikatu obowiązuje rozmowa kwa-
lifikacyjna potwierdzająca ich biegłość językową. 
Jednocześnie kandydatom rekomenduje się przystąpienie do kur-
su z języka angielskiego organizowanego przez Szkołę Języków 
Obcych UW przygotowującego do egzaminów certyfikacyjnych 
na poziomie C1. 
Szczegółowa lista świadectw potwierdzających znajomość języ-
ka obcego uznawanych przez MEN, patrz: Załącznik do Rozporzę-
dzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575).
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Opis rekrutacji 

Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach:
–  Rejestracja w IRK na stronie irk.oferta.uw.edu.pl, gdzie kandy-

dat tworzy indywidualne konto a następnie rejestruje się na 
wybrane studia.

–  W terminie otrzymanym na konto w systemie IRK, kandydat 
składa w sekretariacie następujące dokumenty: podanie o przy-
jęcie na studia wydrukowane z systemu IRK, życiorys wygenero-
wany z IRK, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności 
za studia wygenerowane z systemu IRK, odpis i kserokopia dy-
plomu ukończenia studiów na kierunku niejęzykowym (w spe-
cjalności nauczycielskiej - dla nauczycieli wszystkich etapów 
edukacyjnych), kserokopia dowodu osobistego i oryginał do 
wglądu, 1 zdjęcie, kserokopia certyfikatu o znajomości języka 
angielskiego i oryginał do wglądu.

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 dr Jacek Romaniuk 

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 i UKKNJN - Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa, 
pokój 9
tel. 0 22 55 33 309, 
e-mail: ukknjf@uw.edu.pl, 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 i UKKNJN - od wtorku do czwartku 11.00-14.00, soboty 
10.00-14.00 (tylko w terminach zjazdów)

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zajęcia w soboty i niedziele, co 2 tygodnie
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Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 500 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

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 pody-
plomowych, jaką jest umożliwienie słuchaczom - tj. nauczycie-
lom przedmiotu głównego zdobycia zarówno kompetencji, jak 
i formalnie uznawanych kwalifikacji uprawniających do nauczania 
drugiego przedmiotu (rodzaju zajęć) - wykonywania zawodu na-
uczyciela języka obcego (angielskiego, francuskiego lub niemiec-
kiego) w ośrodkach przedszkolnych oraz na wszystkich etapach 
edukacyjnych (I-III) polskiego systemu szkolnictwa.
Program studiów (310 godzin oraz 60 godzin praktyk, 60 punk-
tów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Dydaktyka Przed-
miotowa, Kultura danego obszaru językowego, Literatura danego 
obszaru językowego, Gramatyka pedagogiczna, Technologie in-
formatyczne, Fonetyka, Polityka oświatowa, Analiza doświadczeń 
nauczycielskich.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Poszczególne przedmioty w ramach modułów/segmentów słu-
chacze zaliczają poprzez test, esej, zaliczenie ustne lub/i pracę 
projektową. Studia kończą się egzaminem pisemnym po trzecim 
semestrze.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów jest przygotowany do kompleksowej realizacji 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły 
na wszystkich etapach edukacyjnych oraz w ośrodkach przed-
szkolnych. 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 przed-
miotowej tak aby skutecznie prowadzić zajęcia, rozbudzać zainte-
resowania poznawcze i rozwój intelektualny uczniów, w zakresie 
posługiwania się technologią informacyjną i wykorzystywania jej 
w nauczaniu przedmiotu.
Jest przygotowany: do współpracy z uczniami i nauczycielami 
i środowiskiem rodzinnym ucznia, podejmowania zadań eduka-
cyjnych wykraczających poza zakres nauczania drugiego przed-
miotu, weryfikowania własnych działań i upowszechniania dobrej 
praktyki pedagogicznej, kierowania własnym rozwojem zawodo-
wym, posługiwania się przepisami prawa dotyczącego systemu 
oświaty oraz statusu zawodowego nauczycieli.
Wymagany od absolwenta poziom języka obcego warunkujący 
uzyskanie pełnych kwalifikacji do nauczania języka obcego to co 
najmniej C1 ESOKJ

Termin rozpoczęcia 
studiów

Październik 2018 r.
Luty 2019 r.

Limit miejsc 30
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Sylwetka kandydata 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe jest 
zobligowany do posiadania tytułu zawodowego magistra oraz 
dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne. Wy-
magany minimalny poziom znajomości języka obcego pozwala-
jący na uczestnictwo w zajęciach: co najmniej B1+/B2 według 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
Wymagany od absolwenta poziom języka obcego warunkujący 
uzyskanie pełnych kwalifikacji do nauczania języka obcego to co 
najmniej C1 ESOKJ. Osoby, które nie posiadają certyfikatu C1 
obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca ich biegłość 
językową. Jednocześnie kandydatom rekomenduje się przystą-
pienie do kursu danego języka obcego organizowanego przez 
Szkołę Języków Obcych UW przygotowującego do egzaminów 
certyfikacyjnych na poziomie C1. 
Szczegółowa lista świadectw potwierdzających znajomość języ-
ka obcego uznawanych przez MEN, patrz: załącznik do Rozporza-
dzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575).

Opis rekrutacji 

Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach:
–  Rejestracja przez system IRK na stronie

https://www.irk.oferta.uw.edu.pl, gdzie kandydat tworzy swoje 
indywidualne konto a następnie rejestruje się na wybrane studia.

–  W terminie otrzymanym na konto w systemu IRK, kandydat 
składa w sekretariacie następujące dokumenty: podanie o przy-
jęcie na studia wydrukowane z systemu IRK, życiorys wygene-
rowany z systemu IRK, zobowiązanie do ponoszenia kosztów 
odpłatności za studia wygenerowane z systemu IRK, odpis 
dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia oraz kseroko-
pia dyplomu, kserokopia dowodu osobistego oraz oryginał do 
wglądu, 1 zdjęcie, kserokopia certyfikatu o znajomości języka 
angielskiego, francuskiego lub niemieckiego oraz oryginał do 
wglądu.

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

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Przygotowanie do Nauczania Języka 
Angielskiego w Przedszkolu i Klasach I-III 

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe 

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji  
Europejskiej 

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Jacek Romaniuk

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

Wtorki i piątki 13.00-17.00, soboty 10.00-14.00 (w terminach 
zjazdów) 

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, co 2 tygodnie
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Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 500 PLN 

Opis studiów 
podyplomowych 

Celem studiów jest wzbogacenie wiedzy na temat warsztatu 
pracy nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i klasach 
I-III, zarówno dzięki kształceniu językowemu obejmującemu ten 
poziom nauczania oraz wspierającym je przedmiotom pedago-
giczno-psychologicznym, obejmującym szeroko rozumianą pro-
blematykę edukacji małego dziecka. 
Studia maja charakter doskonalący, umożliwiają przyszłym 
i obecnym nauczycielom wychowania przedszkolnego i wcze-
snoszkolnego rozwijanie/pogłębienie wiedzy teoretycznej i do-
skonalenie umiejętności praktycznych. Uzyskane kompetencje 
przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela języka an-
gielskiego w przedszkolu i innych alternatywnych formach eduka-
cji przedszkolnej oraz nauczyciela języka angielskiego w klasach 
I-III szkoły podstawowej. Kształcenie realizowane jest w formie 
wykładów, warsztatów, konwersatoriów, ćwiczeń, projektów, co 
gwarantuje kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowa-
nie do wykonywania zawodu nauczycielskiego.
W programie zajęcia z zakresu m.in. kompetencji językowych, 
metodyki wczesnego nauczania języka angielskiego, nowocze-
snej metodyki pracy pedagogicznej, wiedzy o różnojęzyczności, 
literaturze dziecięcej krajów danego obszaru językowego (anglo-
saskich). 

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Na podstawie zadań testowych i/lub prac projektowych, zalicze-
nia praktyk. 
Studia kończą się egzaminem pisemnym po trzecim semestrze.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów jest przygotowany do kompleksowej realizacji 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań przed-
szkola/szkoły: jest wyposażony w wiedzę i umiejętności doty-
czące nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III 
szkoły podstawowej, potrafi: współpracować z dziećmi, z ucznia-
mi i nauczycielami, środowiskiem rodzinnym dzieci i uczniów oraz 
pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edu-
kacyjnych, potrafi podejmować zadania edukacyjne wykraczają-
ce poza zakres nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć) 
oraz zadań z zakresu edukacji pozaszkolnej, potrafi samodzielnie 
tworzyć i weryfikować projekty własnych działań dydaktycznych 
i wychowawczych oraz podejmować działania upowszechniające 
wzory dobrej praktyki pedagogicznej, kieruje własnym rozwojem 
zawodowym i osobowym oraz podejmuje się doskonalenia także 
we współpracy z innymi nauczycielami, posługuje się przepisami 
prawa dotyczącego systemu oświaty oraz statusu zawodowego 
nauczycieli.
Wymagany od absolwenta poziom języka angielskiego warun-
kujący pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego to co 
najmniej C1 ESOKJ.

Termin rozpoczęcia 
studiów

Październik 2018 r.
Luty 2019 r.

Limit miejsc 50
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Sylwetka kandydata 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe jest 
zobligowany do posiadania tytułu zawodowego magistra oraz 
dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne. 
Wymagany minimalny poziom znajomości języka angielskiego 
pozwalający na uczestnictwo w zajęciach: co najmniej B1+/B2 
według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
(ESOKJ). Wymagany od absolwenta poziom języka angielskiego 
warunkujący pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego 
to co najmniej C1 ESOKJ. Osoby, które nie posiadają certyfika-
tu C1 obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca ich 
biegłość językową. Jednocześnie kandydatom rekomenduje się 
przystąpienie do kursu z  języka angielskiego organizowanego 
przez Szkołę Języków Obcych UW przygotowującego do egza-
minów certyfikacyjnych na poziomie C1. 
Szczegółowa lista świadectw potwierdzających znajomość ję-
zyka angielskiego uznawanych przez MEN, patrz: załącznik do 
Rozporzadzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1575).

Opis rekrutacji 

Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach:
–  Rejestracja przez system IRK na stronie 

https://www.irk.oferta.uw.edu.pl, gdzie kandydat tworzy swoje 
indywidualne konto a następnie rejestruje się na wybrane studia.

–  W terminie otrzymanym na konto w systemu IRK, kandydat 
składa w sekretariacie następujące dokumenty: podanie o przy-
jęcie na studia wydrukowane z systemu IRK, życiorys wygene-
rowany z systemu IRK, zobowiązanie do ponoszenia kosztów 
odpłatności za studia wygenerowane z systemu IRK, odpis dy-
plomu ukończenia studiów II stopnia oraz kserokopia dyplomu, 
kserokopia dowodu osobistego oraz oryginał do wglądu, 1 zdję-
cie, kserokopia certyfikatu o znajomości języka angielskiego 
oraz oryginał do wglądu.

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 dr Jacek Romaniuk
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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 i UKKNJN - Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa, 
pokój 9
tel. 0 22 55 33 309
e-mail: ukknjf@uw.edu.pl, 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 i UKKNJN - od wtorku do czwartku 11.00-14.00,  
soboty 10.00-14.00 (tylko w terminach 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 4 500 PLN 

Opis studiów 
podyplomowych 

Studia prowadzone są w oparciu o obowiązujące przepisy, stan-
dardy kształcenia nauczycieli i kwalifikacje wymagane od na-
uczycieli. Adresowane są do osób zamierzających podjąć pracę 
nauczyciela języka obcego (odpowiednio: angielskiego, francu-
skiego lub niemieckiego). Cele kształcenia związane są z nad-
rzędną funkcją studiów podyplomowych, jaką jest umożliwienie 
uczestnikom zdobycia zarówno kompetencji, jak i formalnie uzna-
wanych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu 
nauczyciela języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego 
w ośrodkach przedszkolnych i na wszystkich etapach edukacyj-
nych (I-III) w polskim systemie szkolnictwa. 
Program studiów (350 godzin oraz 150 godzin praktyk, 60 punk-
tów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Pedagogika ogól-
na z  elementami pedagogiki specjalnej, Pedagogika etapów 
edukacyjnych I-III, Psychologia ogólna z elementami psycholo-
gii klinicznej, Psychologia etapów edukacyjnych I-III, Dydaktyka 
przedmiotowa, Gramatyka pedagogiczna, Kompetencje infor-
matyczne nauczyciela, Kulturoznawstwo-wiadomości o krajach 
danego obszaru językowego, Literatura danego obszaru języko-
wego, Emisja głosu.
Studia są prowadzone przez teacher trainers - wysokokwalifiko-
waną i doświadczoną kadrę nauczycieli akademickich Centrum.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Praca projektowa, zaliczenie ustne, zaliczenie pisemne, zaliczenie 
praktyk, pisemny egzamin końcowy po trzecim semestrze stu-
diów
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Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów jest przygotowany do kompleksowej realizacji 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. 
Posiada kwalifikacje w zakresie: wybranej specjalności językowej 
(nauczanie języka angielskiego lub nauczanie języka francuskie-
go lub nauczanie języka niemieckiego), w zakresie pozwalającym 
na przekazywanie jej w sposób kompetentny oraz na samodziel-
ne jej pogłębianie i aktualizację, a także na integrowanie jej z inny-
mi dziedzinami wiedzy, psychologii i pedagogiki wieku szkolnego, 
umożliwiającej pełnienie funkcji wychowawczych i opiekuńczych, 
wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów, indywidualizo-
wanie procesu nauczania, zaspokajanie szczególnych potrzeb 
edukacyjnych uczniów, organizowanie życia społecznego na po-
ziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracę z inny-
mi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną, dydaktyki 
przedmiotowej w  ośrodkach przedszkolnych oraz wszystkich 
etapach edukacyjnych (I-III), w stopniu umożliwiającym skutecz-
ne prowadzenie lekcji, rozbudzanie zainteresowań poznawczych 
oraz wspieranie rozwoju intelektualnego uczniów przez umiejętny 
dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydak-
tycznych, a także badanie i ocenianie osiągnięć uczniów oraz wła-
snej praktyki, posługiwania się technologią informacyjną, w tym 
jej wykorzystywania w nauczaniu języka obcego. 
Absolwent studiów podyplomowych jest również przygotowa-
ny do podejmowania działań upowszechniających wzory dobrej 
praktyki pedagogicznej oraz do kierowania własnym rozwojem 
zawodowym i osobowym.
Wymagany od absolwenta poziom języka obcego warunkujący 
uzyskanie pełnych kwalifikacji do nauczania języka obcego to co 
najmniej C1 ESOKJ.

Termin rozpoczęcia 
studiów

Październik 2018 r.
Luty 2019 r.

Limit miejsc 30

Sylwetka kandydata 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe jest 
zobligowany do posiadania tytułu zawodowego magistra. Wy-
magany minimalny poziom znajomości języka obcego pozwa-
lający na uczestnictwo w zajęciach: co najmniej B1+/B2 według 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). 
Wymagany od absolwenta poziom języka obcego warunkujący 
uzyskanie pełnych kwalifikacji do nauczania języka obcego to 
co najmniej C1 ESOKJ. Osoby, które nie posiadają certyfikatu C1 
obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca ich biegłość 
językową. Jednocześnie kandydatom rekomenduje się przystą-
pienie do kursu danego języka obcego organizowanego przez 
Szkołę Języków Obcych UW przygotowującego do egzaminów 
certyfikacyjnych na poziomie C1. 
Szczegółowa lista świadectw potwierdzających znajomość języ-
ka obcego uznawanych przez MEN, patrz: załącznik do Rozporza-
dzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575).
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Opis rekrutacji 

Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach:
–  Rejestracja przez system IRK na stronie 

https://www.irk.oferta.uw.edu.pl, gdzie kandydat tworzy swoje 
indywidualne konto i rejestruje się na wybrane studia.

–  W terminie otrzymanym na konto w systemu IRK, kandydat 
składa w sekretariacie następujące dokumenty: podanie o przy-
jęcie na studia wydrukowane z systemu IRK, życiorys wygene-
rowany z systemu IRK, zobowiązanie do ponoszenia kosztów 
odpłatności za studia wygenerowane z systemu IRK, odpis dy-
plomu ukończenia studiów II stopnia oraz kserokopię dyplomu, 
kserokopię dowodu osobistego oraz oryginał do wglądu, 1 zdję-
cie, kserokopię certyfikatu o znajomości języka angielskiego, 
francuskiego lub niemieckiego oraz oryginał do wglądu.

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

Podyplomowe Studia Prawa Dowodowego, Kryminalistyki 
oraz Nauk Pokrewnych

Jednostka prowadząca 
studia podyplomowe Centrum Nauk Sądowych

Kierownik studiów 
podyplomowych dr Kacper Gradoń

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Tryb studiów 
i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zjazdy co 2 tygodnie 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3 800 PLN

Opis studiów 
podyplomowych 

Podstawowym celem Studiów Podyplomowych Prawa Dowo-
dowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych jest przekazanie 
teoretycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności łączących 
nauki przyrodnicze i prawne. W takim wymiarze i zakresie projekt 
ten ma charakter wyjątkowy w Polsce i nawiązuje do najlepszych 
wzorców wiodących uczelni brytyjskich i amerykańskich. 
W ramach studiów wykorzystywane jest szerokie spektrum me-
tod dydaktycznych, pozwalających studentom na zapoznanie się 
z teorią i praktyką dyscyplin wspomagających i uzupełniających 
taktykę i  technikę kryminalistyczną: wykłady, pokazy laborato-
ryjne (np.  problematyka promieniotwórczości, spektroskopia 
ramanowska) oraz zajęcia warsztatowe (np. z zakresu genetyki, 
psychologii sądowej czy analizy śladów krwawych).
W trakcie studiów zapoznajemy naszych Słuchaczy z  bardzo 
szerokim zakresem wykorzystywanych współcześnie technik 
kryminalistycznych. Studia mają na celu zaprezentowanie ich 
Słuchaczom - absolwentom różnych kierunków studiów, w tym 
w szczególności przyrodniczych, technicznych, medycznych, hu-
manistycznych, społecznych a także prawniczych - różnorodnych 
metod wykrywania, ujawniania oraz zabezpieczania śladów kry-
minalistycznych, a także identyfikacji człowieka oraz ich prawnej 
implementacji na tle wiedzy ogólnej o prawie dowodowym. 

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Zaliczenie zajęć następuje na podstawie aktywności uczestników 
w formie wybranej przez prowadzących. 
Zaliczenie całych studiów na podstawie pisemnej pracy dyplo-
mowej.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów zna możliwości identyfikacyjnych współcze-
snej kryminalistyki i nauk przyrodniczych, jest w stanie prawidło-
wo oceniać dowody, w szczególności dowód z opinii biegłego. 
Absolwenci niemający przygotowania prawniczego uzyskują 
dodatkowo wiedzę na temat polskiego prawa dowodowego, roli 
i zadań biegłego oraz efektywnych metod kontroli jego opinii.
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Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 100

Sylwetka kandydata 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich 
kierunków studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) za-
interesowani tematyką. 
Studia podyplomowe skierowane są w szczególności do przed-
stawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz funkcjonariuszy organów 
ścigania i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a także 
adwokatów, radców prawnych, lekarzy, jak również absolwentów 
kierunków prawniczych, przyrodniczych lub technicznych, pra-
gnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie kryminalistyki i nauk 
pokrewnych.

Opis rekrutacji 

Kandydaci składają dokumenty (wydrukowane z systemu IRK 
po zakończeniu rekrutacji, po pozytywnej weryfikacji słuchacza) 
w Centrum Nauk Sądowych UW (osobiście lub za pośrednictwem 
poczty), decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o złożenie całej 
dokumentacji do 29 września 2018 r.

Dodatkowe informacje http://www.cns.uw.edu.pl
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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. Jolanta Itrich-Drabarel

Adres studiów 
podyplomowych, 
numer telefonu

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa, pokój 113
tel. 0 22 62 53 034, 0 660 416 573 
e-mail: psstirl@uw.edu.pl

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

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

Opis studiów 
podyplomowych 

Program studiów (176 godzin) obejmuje następujący zakres te-
matyczny: naukę o administracji publicznej, prawie i procedurach 
administracyjnych, prawno-cywilnych i finansowych podstawach 
funkcjonowania samorządu terytorialnego, zagadnieniach kształ-
towania polityki regionalnej i wykorzystywania instrumentów Unii 
Europejskiej, gospodarowanie mieniem komunalnym i współpra-
ca samorządu z organizacjami pozarządowymi, Orzecznictwo 
NSA, TK i ETS w sprawach dotyczących samorządu terytorialne-
go. Przewidziany jest ponadto blok zajęć podejmujących proble-
my etyki i sposobów zachowania w relacjach służbowych oraz 
problemy marketingu terytorialnego. 
Wykładowcami są profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 
i wybitni specjaliści - praktycy.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Egzamin z przedmiotu Procedury administracyjne oraz Wykładu 
fakultatywnego. Zaliczenie pozostałych przedmiotów na podsta-
wie warunków wskazanych przez prowadzącego zajęcia.

Sylwetka absolwenta 
Absolwenci legitymują się świadectwem ukończenia studiów 
podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju 
lokalnego.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 100

Sylwetka kandydata Absolwent studiów magisterskich, licencjackich, wyższych za-
wodowych.

Opis rekrutacji 

Rekrutacja na Podyplomowe Studia Samorządu Terytorialnego 
i Rozwoju Lokalnego prowadzona jest w systemie IRK na stronie 
https://www.irk.oferta.uw.edu.pl
Kandydaci będą kwalifikowani na studia na podstawie wymaga-
nych dokumentów - do wyczerpania limitu miejsc.

Dodatkowe informacje http://www.csstirl.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. Pasteura 7, 02-093 Warszawa, 
tel. 0 22 55 46 770

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

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

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 500 PLN (możliwa płatność w 2 ratach)

Opis studiów 
podyplomowych 

Program studiów odpowiada na rosnące zainteresowanie pro-
cesami migracyjnymi, dostarcza bogatej i zróżnicowanej wiedzy 
na temat współczesnych migracji międzynarodowych: ich powo-
dów, 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 inte-
gracji. Większość zajęć zaplanowana jest w formie interaktywnej, 
jako ćwiczenia, seminaria i warsztaty, pozwalające na aktywny 
dialog słuchaczy z prowadzącymi. 
Program studiów (150 godzin, 60 punktów ETCS) obejmuje sześć 
bloków tematycznych: Wprowadzenie do wiedzy o procesach mi-
gracyjnych, Współczesne migracje w Europie i w Polsce, Prawo 
i polityka imigracyjna w UE i Polsce, Społeczności imigranckie 
w Polsce, Emigracja i mobilność Polaków, Warsztaty: Kontakt 
i komunikacja międzykulturowa.
Wśród wykładowców są wybitni badacze migracji, eksperci i prak-
tycy m.in. z Urzędu ds. Cudzoziemców, Państwowej Inspekcji 
Pracy, MSWiA, WCPR, Rady ds. Uchodźców oraz organizacje po-
zarządowe i migranckie.

Sposób zaliczania 
przedmiotów

Zaliczenie egzaminu końcowego w formie testu i prezentacji ze-
społowej oraz aktywny udział w zajęciach i warsztatach.

Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów posiada pogłębioną wiedzę na temat termi-
nów, definicji i  teorii związanych z procesami migracji między-
narodowych, 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 odpły-
wowych i napływowych z i do Polski oraz najważniejszych spo-
łeczności imigranckich obecnych w Polsce. Dodatkowo słuchacz 
studiów zdobywa praktyczne umiejętności z zakresu kontaktów 
interpersonalnych i komunikacji międzykulturowej.
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Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów powinny pod-
nieść kwalifikacje zawodowe absolwentów w zakresie wiedzy 
na temat procesów migracyjnych, prawa migracyjnego oraz spo-
łeczności cudzoziemskich w Polsce i w Europie.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2018 r.

Limit miejsc 25

Sylwetka kandydata 

Kandydat musi posiadać dyplom uczelni wyższej. Dodatkowym 
atutem jest zatrudnienie w instytucji zajmującej się cudzoziem-
cami, gdyż studia adresowane są przede wszystkim do pra-
cowników 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 do-
tyczącymi współczesnych migracji.

Opis rekrutacji 
Postępowanie kwalifikacyjne. Jeżeli liczba kandydatów przekro-
czy 25 osób, o przyjęciu na studia decydować będzie ocena z dy-
plomu szkoły wyższej słuchacza.

Dodatkowe informacje http://www.migracje.uw.edu.pl
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UNIWERSYTET WARSZAWSKI 
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa
(+48) 22 55 20 000
www.uw.edu.pl

BIURO DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH 
I KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
Krakowskie Przedmieście 26/28
(+48) 22 55 24 036-039
www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl

Szeroka oferta studiów podyplomowych proponowanych przez Uniwersytet 
Warszawski jest skrojona na miarę potrzeb współczesnego rynku pracy. Jest ona 
skierowana zarówno do osób chcących doskonalić się zawodowo, jak i do tych, 
którzy planują zmianę profilu zawodowego lub przekwalifikowanie się.

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.
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