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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, 
które 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.

Na stronie można znaleźć między innymi:

 
  Aktualna oferta studiów

   
Zasady rekrutacji

   
Rekrutacja krok po kroku

   
Wymagane dokumenty

   
Opłaty

   
Legalizacja oraz uznanie zagranicznych 

            dokumentów o wykształceniu

   
Przydatne strony
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Internetowa Rejestracja Kandydatów  
na studia podyplomowe na UW 
 
www.irk.oferta.uw.edu.pl
 

 
Jednostki prowadzące studia podyplomowe zastrzegają sobie możliwość 
wprowadzenia zmian w zakresie organizacji studiów np. w terminie rekrutacji. 

 
 www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium 
Kształcenia Tłumaczy

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 7  400 PLN

Sylwetka absolwenta

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

Termin rekrutacji 

Egzamin wstępny: 
3  września 2019 r. – I tura
17    września 2019 r. – II tura
Szczegółowe informacje dotyczące terminów 
zapisów dostępne na: http://www.ils.uw.edu.pl 

Termin rozpoczęcia 
studiów 28    września 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Bioetyczne

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4  000 PLN
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Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu Podyplomowych Studiów 
Bioetycznych absolwenci zyskują merytoryczne 
przygotowanie do: bycia członkiem komisji 
bioetycznych i etycznych, bycia członkiem komisji 
etycznych ds. eksperymentów na zwierzętach, bycia 
konsultantem ds. bioetycznych i etycznych.

Termin rekrutacji Od 2 do 30 września 2019 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów 19  października 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Filozoficzne

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4  000 PLN

Sylwetka absolwenta

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

Termin rekrutacji Od 2 do 30 września 2019 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów 19  października 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Muzealnicze

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  
00-927 Warszawa
tel. 22 55 20 338

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry
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Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4  000 PLN

Sylwetka absolwenta

Program studiów dostosowany jest do potrzeb 
pracowników muzeów i galerii sztuki  wszystkich 
typów i zatrudnionych na różnorodnych 
stanowiskach. Celem studiów jest stworzenie 
polskim muzealnikom możliwości podnoszenia 
kwalifikacji, pogłębienia wiedzy fachowej oraz jej 
aktualizacji, co jest niezbędne w obliczu szybko 
postępujących zmian w organizacji instytucji kultury 
w Polsce, a także wobec głębokich przekształceń, 
jakim podlega teoria i praktyka muzealna na świecie.

Termin rekrutacji Od października do grudnia 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Marzec 2020 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Varsavianistyczne

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  
00-927 Warszawa 
tel. 22 55 20 771, 22 55 20 592
e-mail: podyplomowe.ih@uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4    500 PLN

Sylwetka absolwenta

Studia pozwalają poznać specyfikę rozwoju 
urbanistycznego miasta stołecznego Warszawy, 
uwarunkowania demograficzne charakterystyczne 
dla dotkniętej dwoma wojnami aglomeracji. Studia 
dostarczają też wiedzy o architekturze i życiu 
kulturalnym Warszawy oraz relacjach z regionem 
mazowieckim. Adresowane są w szczególności 
do nauczycieli, dziennikarzy, przewodników 
turystycznych, muzealników, bibliotekarzy, pracowników 
urzędów kulturalno-oświatowych, urzędników 
administracji centralnej i samorządowej.

Termin rekrutacji Od 1 czerwca do 15 września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 1  października 2019 r.
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Nazwa studiów 
podyplomowych Pomagisterskie Studium Logopedyczne 

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Karowa 20, 00-927 Warszawa
tel. 22 55 20 327
e-mail: pslog.polon@uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Cztery semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 8  000 PLN

Sylwetka absolwenta

Absolwent PSLog jest przygotowany 
do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń 
mowy i języka na poziomie poradnictwa ogólnego 
w placówkach oświatowych (przedszkolach, 
masowych szkołach podstawowych 
i gimnazjach) i placówkach służby zdrowia typu 
ambulatoryjnego (poradnie logopedyczne), 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz 
w domach pomocy społecznej. Osoba kończąca 
PSLog ma praktyczne umiejętności kształtowania 
i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia, 
co umożliwia podjęcie pracy na stanowisku 
logopedy również w rozgłośniach radiowych 
i telewizyjnych, placówkach kulturalnych i innych 
zatrudniających ludzi zawodowo posługujących się 
głosem.

Termin rekrutacji Od 6 maja do 27 czerwca 2019 r.
Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 28 czerwca 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe „Archiwistyka i Zarządzanie 
Dokumentacją. Kurs Teorii i Metodyki 
Archiwalnej”

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  
00-927 Warszawa 
tel. 22 55 20 771, 22 55 20 592
e-mail: podyplomowe.ih@uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry
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Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4  500 PLN

Sylwetka absolwenta

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

Termin rekrutacji Od 1 czerwca do 15 września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 1  października 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Doskonalenie Warsztatu 
Tłumacza w Zakresie Przekładu Pisemnego

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Hoża 69, 00-681Warszawa
tel. 22 55 31 419

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4  000 PLN

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada wiedzę, kompetencje 
i umiejętności niezbędne w pracy tłumacza 
tekstów specjalistycznych. Potrafi korzystać 
z dostępnych źródeł wiedzy oraz rozwiązań 
technicznych ułatwiających pracę tłumacza. 
Potrafi spełnić oczekiwania zleceniodawcy poprzez 
zapewnienie wysokiego poziomu tłumaczenia 
oraz właściwe podejście do tekstu dostosowane 
do wymogów sytuacji. Jest przygotowany do pracy 
w zespole tłumaczy.

Termin rekrutacji Od 1 czerwca 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 1  października 2019 r.
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Filologia polska w praktyce, 
ścieżka programowa: Media bez barier. 
Audiodeskrypcja (AD) i napisy dla niesłyszących

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3  000 PLN

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów zdobywa umiejętności 
samodzielnego opracowania skryptów AD dzieła sztuki, 
filmu, inscenizacji oraz napisów dla niesłyszących 
wspomagających udział w życiu społecznym 
i kulturalnym osób z niepełnosprawnościami 
sensorycznymi.

Termin rekrutacji Od 1 czerwca do 28 września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 1  października 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Filologia polska w praktyce, 
ścieżka programowa: Redakcja językowa tekstu

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 2 400 PLN

Sylwetka absolwenta Słuchacze uzyskują przygotowanie do wykonywania 
zawodu korektora i redaktora tekstów.

Termin rekrutacji Od 1 czerwca do 28 września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 1  października 2019 r.
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Filologia polska w praktyce, 
ścieżka programowa: Redakcja językowa tekstu 
(dla zaawansowanych)

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 2 400 PLN

Sylwetka absolwenta

Słuchacze uzyskują pogłębione przygotowanie 
do wykonywania zawodu korektora i redaktora 
tekstów.
Studia dla zaawansowanych są adresowane 
wyłącznie do absolwentów ścieżki 
programowej Redakcja językowa tekstu.

Termin rekrutacji Od 1 czerwca do 28 września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 1  października 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Filologia polska w praktyce, 
ścieżka programowa: Szkoła komunikacji 
profesjonalnej. Studia podyplomowe w zakresie 
wystąpień publicznych i użytkowego pisania

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 2 400 PLN

Sylwetka absolwenta
Słuchacze uzyskują dodatkowe kompetencje 
zawodowe w zakresie: przygotowywania tekstów 
oficjalnych i wystąpień publicznych

Termin rekrutacji Od 1 czerwca do 28 września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 1  października 2019 r.
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Nazwa studiów 
podyplomowych

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

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  
00-927 Warszawa, Gmach Polonistyki, I piętro, 
pokój 25
tel./faks 22 55 21 020
e-mail: podyplom.uw@gmail.com

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 2  800 PLN

Sylwetka absolwenta

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

Termin rekrutacji Od 1 czerwca do 12 października 2019 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów 26  października 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Pedagogika Teatru

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  
00-927 Warszawa,
tel. 22 55 24 505, 22 55 20 209

Czas trwania studiów 
podyplomowych Cztery semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4  800 PLN 
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Sylwetka absolwenta

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

Termin rekrutacji Od 17 czerwca do 9 września 2019 r. 
Rozmowy kwalifikacyjne: 16, 17, 18 września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

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

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  
00-937 Warszawa, budynek Wydziału Polonistyki, 
pokój 25
tel. 22 55 21 020

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5  00 PLN

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów to świadomy użytkownik różnych 
technik pisarskich i form prezentacji, wyposażony w 
narzędzia, które pozwolą nadać jego artystycznym 
i organizacyjnym projektom jak najlepszą formę. Mamy 
nadzieję, że wśród absolwentów - obok kompetentnie 
zajmujących się literaturą pracowników instytucji kultury 
- znajdą się przede wszystkim przyszli pisarze, którym 
udział w zajęciach pomoże w wykrystalizowaniu się 
zainteresowań i zarysowaniu własnej drogi artystycznej 
oraz ścieżki działania w życiu literackim.

Termin rekrutacji Od 1 maja do 15 września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 19  października 2019 r. 
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Teksty Współczesnej 
Kultury 

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  
00-937 Warszawa, pokój 25
tel. 22 55 21 020

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3  400 PLN

Sylwetka absolwenta

Absolwentowi naszych studiów zapewniamy: 
podniesienie kwalifikacji w zawodach 
wykorzystujących umiejętność posługiwania 
się rozmaitymi formami tekstowymi w mowie 
i w piśmie, rozwinięcie umiejętności rozpoznawania 
i wyjaśniania mechanizmów rządzących różnymi 
tekstami (kultury), doskonalenie umiejętności 
krytycznej analizy, interpretacji i oceny tekstów.

Termin rekrutacji Do 10 października 2019 r. (decyduje kolejność 
zgłoszeń)

Termin rozpoczęcia 
studiów 26  października 2019 r.
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  
00-927 Warszawa, Gmach Audytoryjny, wejście B, 
pokój -25
tel. 22 55 20 282
e-mail: podyplomowe.inp@uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4  400 PLN

Sylwetka absolwenta

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

Termin rekrutacji Od czerwca do 20 września 2019 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych

Dwa semestry - specjalizacja: Biblioteki w systemie 
nauki (BN)
Trzy semestry - specjalizacja: Biblioteki w systemie 
oświaty i kultury (BSO)
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Koszt za całość studiów 
podyplomowych

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

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 mieć umiejętności 
tworzenia, organizowania, przetwarzania 
i zarządzania różnego rodzaju zbiorami informacji 
i dokumentów, a także zdolność sprawnego 
posługiwania się współczesnym warsztatem pracy 
biblioteczno-informacyjnej, szczególnie w zakresie 
wykorzystywania nowoczesnych technologii 
informacyjnych. W przypadku osób przygotowujących 
się do zawodu nauczyciela bibliotekarza 
i bibliotekarza dziecięcego (specjalizacja BSO) 
absolwent powinien posiadać także umiejętność 
organizowania pracy w bibliotece szkolnej, publicznej 
dla dzieci i młodzieży, uwzględniającego aktualne 
tendencje w tym zakresie oraz animowania działań 
zmierzających do upowszechniania świadomości 
i kultury informacyjnej i czytelniczej użytkowników.

Termin rekrutacji Od 1 czerwca do 30 września 2019 r. - I tura
Od 1 października do 20 listopada 2019 r. - II tura

Termin rozpoczęcia 
studiów Listopad 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Kultura Kulinarna

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa, pokój 2
tel./faks 22 55 20 134 
e-mail: kultura.kulinarna@isns.uw.edu.pl
http://www.isns.uw.edu.pl/studia_podyplomowe_
kultura_kulinarna.php

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5 000 PLN

Sylwetka absolwenta
Absolwent i absolwentka studiów jest wyposażony/a 
w wiedzę dotyczącą społeczno-kulturowych 
aspektów jedzenia. 
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Posiada umiejętności analizowania zjawisk 
społecznych i kulturowych związanych z jedzeniem 
z akademickiej perspektywy, komentowania ich 
oraz włączania nowoczesnej wiedzy o społeczno-
kulturowych aspektach jedzenia do procesu 
dydaktycznego.

Termin rekrutacji Od 1 czerwca do 30 września 2019 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów 1  października 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Nauk Politycznych 
specjalność: Wiedza o Społeczeństwie

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  
00-927 Warszawa, Gmach Audytoryjny, wejście B, 
pokój -25
tel. 22 55 20 282
e-mail: podyplomowe.inp@uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5  000 PLN

Sylwetka absolwenta

Celem kierunku jest przekazanie wiedzy, umiejętności 
i kompetencji uprawniających do nauczania w szkołach 
średnich. Słuchacz 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.

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

Termin rekrutacji Od czerwca do 20 września 2019 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.
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Nazwa studiów 
podyplomowych

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

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  
00-927 Warszawa, Gmach Audytoryjny, wejście B, 
pokój -25
tel. 22 55 20 282
e-mail: podyplomowe.inp@uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3  800 PLN

Sylwetka absolwenta

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy nie tylko 
z aktualnymi zasadami funkcjonowania administracji 
publicznej ale i kwestiami kontrowersyjnymi 
oraz mającymi znaczenie praktyczne. Słuchacze 
podejmujący naukę w ramach Podyplomowych 
Studiów Nauk Politycznych doskonalą umiejętności 
przydatne osobom pracującym lub mającym zamiar 
podjąć pracę w administracji publicznej, urzędach 
publicznych oraz szkolnictwie ponadpodstawowym.

Termin rekrutacji Od czerwca do 20 września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej 
i Księgarstwa

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa
tel. 22 55 20 239

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3 500 PLN

Sylwetka absolwenta Osoba kompetentna w sprawach dotyczących 
funkcjonowania rynku wydawniczego.
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Termin rekrutacji Do 30 listopada 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Do 30 listopada 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

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

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4  200 PLN

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 czynników środowiskowych, wczesnego 
wspomagania rozwoju i zaspokajania specyficznych 
potrzeb edukacyjnych i rozwojowych małego 
dziecka (dotyczy zarówno dzieci z rozmaitymi 
zaburzeniami rozwojowymi, jak i wybitnie 
uzdolnionych). Ten zakres oddziaływań można 
określić jako profilaktyczno-terapeutyczny 
uwzględniający również szerokie spektrum 
wpływów środowiskowych na rozwój dziecka, 
doradztwa pedagogicznego (funkcja konsultacyjna) 
oraz konstruowania indywidualnych programów 
rozwoju dzieci o zróżnicowanych potrzebach w tym 
zakresie. Dotyczy to programów wspierających 
rozwój i edukację dzieci z zaburzeniami 
rozwojowymi, czy też narażonych na negatywne 
wpływy środowiskowe, jak i dzieci wymagających 
szczególnego wsparcia i stymulacji z powodu 
specyficznych uzdolnień, a także wpływów 
o charakterze profilaktyczno-stymulacyjnym.

Termin rekrutacji Od czerwca do września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Wdrażania 
Zrównoważonego Rozwoju Metropolii i Innowacji 
Lokalnych

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  
00-927 Warszawa, Gmach Audytoryjny, wejście B, 
pokój -25  
tel. 22 55 20 282
e-mail: podyplomowe.inp@uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5  000 PLN

Sylwetka absolwenta

Studia mają oryginalny, interdyscyplinarny charakter 
- pozwalają na zgłębienie problematyki metropolii 
z perspektywy funkcjonowania administracji, 
problemów ochrony środowiska, dylematów 
bezpieczeństwa, infrastruktury czy też lokalnego 
życia politycznego i kulturalnego.
Studia w wyniku połączenia wiedzy teoretycznej 
z zajęciami warsztatowymi w formie ćwiczeń 
i zajęciami w formie konwersatorium, powinny 
zapewnić słuchaczom zdobycie nowej, unikatowej 
wiedzy. Praca dyplomowa będzie miała charakter 
projektu użytecznego w rozwiązaniach lokalnych. 

Termin rekrutacji Od czerwca do 20 września 2019 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Wschodnie

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa, pokój 161 
I piętro 
tel. 22 55 27 990  
e-mail: studenckie.studium@uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 7  500 PLN
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Sylwetka absolwenta

Posiada wiedzę o aktualnych problemach polityki 
wschodniej, ma świadomość jej historycznych 
uwarunkowań. Jest przygotowany, jeśli chodzi 
o bazowe zasady pracy analitycznej pod kątem 
analizy, politycznej, społecznej i gospodarczej.

Termin rekrutacji Od 18 marca do 18 czerwca 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 5  października 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania 
Oświatą

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 200 PLN

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów zdobędzie uprawnienia 
potrzebne w pracy na stanowiskach kierowniczych 
w placówkach edukacyjnych. Będzie posiadać 
wiedzę z zakresu funkcjonowania systemu 
oświatowego, socjologii edukacji, podstaw 
zarządzania, prawa i ekonomii oraz umiejętności 
związane z praktyką kierowania placówką 
oświatową.
Absolwent tych studiów oświatą uzyskuje 
jedno z niezbędnych uprawnień do ubiegania 
się w procedurach konkursowych o stanowiska 
kierownicze w publicznych placówkach 
oświatowych. Studia adresowane są 
także do czynnych dyrektorów placówek, 
samorządowców, pracowników nadzoru 
pedagogicznego, animatorów działań i organizacji 
oświatowych dążących do poszerzenia 
i ugruntowania wiedzy z zakresu kierowania 
strukturami systemu kształcenia.

Termin rekrutacji Od 20 maja do 6 października 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studium Samorządu 
Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa pokój 113
tel. 22 62 53 034, 0 660 416 573 
e-mail: psstirl@uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4  100 PLN

Sylwetka absolwenta
Absolwenci legitymują się świadectwem ukończenia 
studiów podyplomowych w zakresie samorządu 
terytorialnego i rozwoju lokalnego.

Termin rekrutacji Od 1 czerwca do 30 września 2019 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Kompetencje Przywódcze 
Kadry Kierowniczej Oświaty

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3  800 PLN

Sylwetka absolwenta

Absolwent tych studiów posiada najnowszą wiedzę 
z zakresu przywództwa edukacyjnego, umiejętności 
pracy z innymi i przewodzenia innym oraz jest 
świadomy swojego znaczenia w doskonaleniu 
edukacji i w budowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego. Absolwent posiada niezbędne 
umiejętności w zakresie wprowadzania zmian 
w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. 
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Absolwent to osoba, która dąży do poszerzania 
wiedzy i doskonalenia umiejętności w toku ciągłego, 
całożyciowego uczenia się, jest odpowiedzialna 
za zadania, których się podjęła i za ludzi, którzy 
jej zaufali, współtworzy obraz edukacji i bierze 
odpowiedzialność za swoje działania oraz 
autentycznie angażuje się w przedsięwzięcia, 
których się podejmuje.

Termin rekrutacji Od czerwca do września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r. 

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Komunikacja Korporacyjna

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 6 000 PLN

Sylwetka absolwenta

Absolwent rozumie potrzebę rozwoju osobistego 
i uczenia się przez całe życie oraz potrafi uzupełniać 
i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, a także 
motywować innych do podejmowania kreatywnych 
działań. W pracy zawodowej przyjmuje postawę 
aktywną, potrafi wyznaczać zadania i efektywnie 
je realizować, skutecznie współpracuje w grupie 
zadaniowej. Jest przygotowany do podjęcia 
pracy w strukturach komunikacji korporacyjnej, 
działach i departamentach zarządzania marką, 
sponsoringowych oraz komórkach PR i CSR 
w korporacjach, instytucjach i organizacjach. 
Rozumiejąc specyfikę kompleksowego zarządzania 
informacją w ramach komunikacji wewnętrznej 
i zewnętrznej jest przygotowany do pracy zarówno 
w jednostkach biznesowych, jak i budżetowych, 
samorządowych oraz non-profit.

Termin rekrutacji Od 1 kwietnia do 30 września 2019 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r. 
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Nowe Media w Instytucjach 
Dziedzictwa Kulturowego

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa, pokój 314
tel. 22 55 23 715 

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3  300 PLN 

Sylwetka absolwenta

Absolwent ma właściwe przygotowanie do 
wykonywania pracy w różnorodnych typach instytucji 
dziedzictwa kulturowego, dzięki znajomości podstaw 
uwarunkowań funkcjonowania tych instytucji m.in. 
z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania. Absolwent 
podejmuje nowoczesne formy pracy z wykorzystaniem 
najnowszych narzędzi i zdobyczy nauki oraz technologii 
cyfrowych, m.in. w organizacji wystaw i prezentacji oraz 
promocji, gromadzenia, konserwacji, inwentaryzacji 
i digitalizacji zbiorów. 
Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwolą 
na rozpoczęcie pracy w instytucjach dziedzictwa 
kulturowego, jak również mogą stanowić podstawę do 
ubiegania się o awans zawodowy, w czym pomocny 
będzie otrzymywany przez absolwentów certyfikat, 
potwierdzający zdobycie odpowiednich kwalifikacji.

Termin rekrutacji Od 1 lipca do 27 września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik/listopad 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Technologie Informacyjne 
Nowych Mediów

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5  800 PLN (możliwość płatności w 2 ratach)
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Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych posiadać 
będą wiedzę obejmującą wszystkie kluczowe 
problemy związane z projektowaniem, budową 
i funkcjonowaniem wydawnictw gazet i periodyków, 
stacji radiowych i telewizyjnych oraz nowych 
mediów - zastosowań technologii informacyjnych 
do gromadzenia, obróbki i dystrybucji cyfrowych 
materiałów medialnych. 
Dzięki zajęciom praktycznym absolwenci zdobędą 
podstawową wiedzę konieczną do samodzielnej 
konstrukcji usług niezbędnych do gromadzenia, 
obróbki i dystrybucji materiałów dziennikarskich 
oraz dostateczną wiedzy do eksperckich uzgodnień 
merytorycznych w tym zakresie.
Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą 
umiejętności w zakresie: zarządzania firmą 
medialną, bezpieczeństwem firmy, zarządzania: 
kadrami, produkcją i zaopatrzeniem, a także 
finansami instytucji medialnej.
Absolwenci zdobędą także umiejętności związane 
z logistyką marketingu mediów (ekonomika mediów, 
reklama i marketing w sieci i ich znaczenie, usług 
komercyjnych, społeczną odpowiedzialnością 
mediów) oraz z technologiami informacyjnymi 
mediów (zarządzania infrastrukturą przedsiębiorstw 
medialnych takich jak rozgłośnie radiowe, studia 
telewizyjne, projekty internetowe oraz usługami 
mobilnymi w mediach). 
Dodatkowe kompetencje które uzyska absolwent 
studiów podyplomowych dotyczyć będą zagadnień 
koncentrujących się na praktycznych aspektach 
uregulowań prawnych związanych z logistyką, 
kwestiami human resources, bezpieczeństwem 
nowych projektów medialnych, ich promocją, 
społeczną rolą w otoczeniu zewnętrznym, badaniem 
skuteczności oddziaływania tych mediów na 
otoczenie zewnętrzne, public relations w Internecie, 
czy nowoczesnymi strategiami marketingowymi 
w Internecie.

Termin rekrutacji Od 22 sierpnia do 8 października 2019 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik/listopad 2019 r.
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Współczesne Migracje 
Międzynarodowe

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa
tel. 22 55 46 770

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 500 PLN

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada pogłębioną wiedzę 
na temat terminów, definicji i teorii związanych 
z procesami migracji międzynarodowych, potrafi 
wyjaśnić przyczyny, skutki i uwarunkowania 
procesów migracyjnych mających miejsce w Polsce, 
Europie i na świecie, zna procedury wjazdu, pobytu 
i podejmowania pracy przez cudzoziemców 
w Polsce, posiada wiedzę na temat procesów 
odpływowych i napływowych z i do Polski oraz 
najważniejszych społeczności imigranckich 
obecnych w Polsce. 
Dodatkowo zdobywa praktyczne umiejętności 
z zakresu kontaktów interpersonalnych i komunikacji 
międzykulturowej. Wiedza i umiejętności zdobyte 
podczas studiów rozwijają kwalifikacje zawodowe 
absolwentów w zakresie wiedzy na temat 
procesów migracyjnych, prawa migracyjnego oraz 
funkcjonowania społeczności cudzoziemskich 
w Polsce i w Europie.

Termin rekrutacji Od 1 maja do 20 września 2019 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów 1  października 2019 r. 
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Nazwa studiów 
podyplomowych

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

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
tel. 22  55 49 154, 22 55 49 111
e-mail: domanska@wne.uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 8 000 PLN

Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyskuje podstawową wiedzę z tych 
dziedzin prawa, ekonomii i zarządzania, które 
w największym stopniu decydują o trafności decyzji 
gospodarczych. Są to w zakresie prawa: prawo 
handlowe, bankowe i podatkowe, cywilne oraz prawo 
pracy, w zakresie ekonomii zajęcia poświęcone 
rachunkowi inwestycyjnemu, instrumentom 
finansowym oraz mikro- i makroekonomicznych 
podstaw działalności gospodarczej 
a w zakresie zarządzania podstawy zarządzania 
przedsiębiorstwem, zarządzanie finansami 
przedsiębiorstwa, zarządzanie jego potencjałem 
kadrowym oraz marketing.

Termin rekrutacji Od 6 maja do 30 września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 26  październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Audyt Strategiczny 
w Instytucjach Publicznych i Prywatnych

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
tel. 22 55 49 176

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 500 PLN
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Sylwetka absolwenta

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

Termin rekrutacji Od 3 czerwca do 5 października 2019 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów 26  października 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

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

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa, pokój K3
tel. 22 55 49 143
email: studiapodyplomowe-excel@wne.uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 6 470 PLN

Sylwetka absolwenta

Studia są skierowane do osób pracujących 
w programie MS Excel i posiadających podstawową 
wiedzę dotyczącą ekonomicznej analizy danych. 
Nie jest wymagana wiedza z języka programowania 
VBA. Studia prowadzone są na poziomie 
zaawansowanym.
Absolwenci studiów nabędą następującą wiedzę 
i umiejętności:
-  wiedza teoretyczna dotycząca stosowanych 

w ekonomii metod analizy danych (m.in. tworzenie 
baz danych, analiza statystyczna, analiza 
ekonometryczna, analiza finansowa, wizualizacja 
danych, raportowanie i prezentacja danych),

-  wiedza praktyczna dotycząca szeroko rozumianej 
pracy z danymi w programie MS Excel, przy 
wykorzystaniu języka programistycznego VBA,

-  znajomość szerokiego wachlarza praktycznych 
zastosowań poznanych narzędzi,

-  tworzenie zaawansowanych analiz ekonomicznych 
(w tym statystycznych, ekonometrycznych oraz 
finansowych),

-  umiejętność efektywnej pracy w programie 
MS Excel,
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-  stosowanie wydajnych metod programowania 
w VBA,

-  sterowanie innymi programami z poziomu 
MS Excel i kodu VBA m.in. przeglądarkami 
Internetowymi, folderami, plikami tekstowymi, 
bazami danych, edytorami tekstowymi, 
programami do obsługi poczty, czy programami 
do tworzenia prezentacji,

-  tworzenie (projektowanie, programowanie 
i wdrażanie) profesjonalnych aplikacji biznesowych 
mających na celu automatyczną, szeroko 
rozumianą, analizę danych.

Termin rekrutacji Od 15 maja do 30 września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 9  listopada 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Innowacyjna Gospodarka. 
Rola Polityki Ekonomicznej 
(Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim  
w ramach programu edukacji ekonomicznej)

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
tel. 22 55 49 176

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

W przypadku otrzymania dofinansowania NBP: 
700 PLN

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę 
i umiejętności z zakresu: 
-  celów, obszarów, metod i zasad prowadzenia polityki 
gospodarczej państwa, w tym: poglądów różnych szkół 
ekonomicznych nt. interwencjonizmu państwowego 
oraz uwarunkowań i ograniczeń skuteczności 
i efektywności prowadzenia polityki ekonomicznej, 

-  ekonomicznej teorii innowacji, w tym historii 
gospodarczej innowacyjności, 

-  mechanizmów tworzenia innowacji 
w przedsiębiorstwach, gospodarki opartej na wiedzy, 

-  głównych zasad i metod, narzędzi pomiaru 
skuteczności oraz naczelnych wyzwań współczesnych 
polityk: fiskalnej, pieniężnej, przemysłowej 
i strukturalnej oraz innowacyjnej.
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Termin rekrutacji W przypadku otrzymania dofinansowania NBP:  
Od 1 do 30 września 2019 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów

W przypadku otrzymania dofinansowania NBP: 
Październik 2019 r. 

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Data Science 
w Zastosowaniach Biznesowych. Warsztaty 
z Wykorzystaniem Programu R.

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 9  000 PLN

Sylwetka absolwenta

Dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej z praktyczną, 
absolwenci studiów staną się ekspertami z dziedziny 
interdyscyplinarnej analizy danych (analizy statystyczne, 
machine learning, data mining, 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 rekrutacji Od 1 maja do 30 września 2019 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów 19  października 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Metody Statystyczne 
w Biznesie. Warsztaty z Oprogramowaniem SAS

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
tel. 22 55 49 176

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 8 500 PLN
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Sylwetka absolwenta

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

Termin rekrutacji Od 3 czerwca do 30 września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 12  października 2019 r.



Nauki o Zarządzaniu i Jakości
n

au
k

i o
 z

ar
zą

D
za

n
iu

 i 
Ja

ko
śc

i

36

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Menedżerskie 
- Skarbowość Korporacyjna

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 22 55 34 181, 22 55 34 032
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

9  000 PLN (opłata jednorazowa)
9  500 PLN (opłata w 2 ratach)
10  000 PLN (opłata w 8 ratach)

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów jest przygotowany do pracy na 
stanowisku skarbnika korporacyjnego, przy czym 
uzyskuje także kompetencje w zakresie pełnienia 
roli dyrektora finansowego, menedżera działów 
finansowych i analityka finansowego. Absolwent 
studiów uzyskuje nowoczesną wiedzę, opartą 
o tzw. najlepsze praktyki, tj. doświadczenia firm i ich 
menedżerów. Opanowuje także szereg umiejętności 
praktycznych niezbędnych w pracy skarbnika 
korporacyjnego. Dzięki temu absolwent nie tylko 
potrafi wskazać najważniejsze problemy związane 
z zarządzaniem skarbem, ale również dysponuje 
narzędziami ich rozwiązywania. Wiedza dostarczana 
uczestnikowi studiów sprawia, iż potrafi on dokonać 
interpretacji danych finansowych i sformułować na 
ich podstawie wnioski oceniające. Posiada wiedzę 
w zakresie modelowania i prognozowania zjawisk 
finansowych w przedsiębiorstwie, potrafi sporządzić 
budżet finansowy i kapitałowy oraz dokonać oceny 
efektywności przedsięwzięć rozwojowych. Potrafi 
przeprowadzić proces wyceny przedsiębiorstwa oraz 
sformułować strategię zarządzania jego wartością. 
Potrafi także zidentyfikować czynniki i obszary 
występowania ryzyk finansowych w organizacji oraz 
posiada wiedzę w zakresie metod i instrumentów 
ich ograniczania. Absolwent potrafi także prowadzić 
negocjacje z interesariuszami, skutecznie 
komunikować się, a także pracować w zespole 
i rozwiązywać występujące w nim konflikty.

Termin rekrutacji Od czerwca do września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.



Nauki o Zarządzaniu i Jakości
n

au
k

i o
 zar

ząD
zan

iu
 i Jako

śc
i

37

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Menedżerskie 
dla Menedżerów Sprzedaży

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 22 55 34 181, 22 55 34 032
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5  500 PLN (opłata jednorazowa)
5  800 PLN (opłata w 2 ratach)
6  100 PLN (opłata w 8 ratach)

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pozna specyfikę zadań 
menedżera sprzedaży w nowoczesnej, rynkowo 
zorientowanej firmie.
W szczególności opanuje wiele użytecznych 
umiejętności praktycznych, takich jak: wyznaczanie 
zadań sprzedażowych, opracowywanie strategii 
i planów sprzedaży, zastosowanie technik 
rekrutacji i selekcji sprzedawców, motywowanie 
i wynagradzanie pracowników sprzedaży, efektywne 
komunikowanie sprzedawcom zadań, monitorowanie, 
kontrola i ocena zespołów sprzedażowych.
Uczestnik studiów opanuje ponadto szereg 
umiejętności praktycznych przydatnych dla 
przeprowadzenia wieloaspektowej diagnozy 
zespołów sprzedażowych.

Termin rekrutacji Od czerwca do września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Menedżerskie FinTech

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 22 55 34 181, 22 55 34 032
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

11  000 PLN (opłata jednorazowa)
11  400 PLN (opłata w 2 ratach)
12  000 PLN (opłata w 8 ratach)
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Sylwetka absolwenta

Uczestnik po ukończeniu studiów poszerzy swoją 
wiedzę odnośnie nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych, a także lepiej zrozumie, jak działają 
i funkcjonują FinTechy i jak one zmieniają obecny kształt 
sektora finansowego. Absolwent pozna najnowsze 
usprawnienia usług i produktów finansowych, zrozumie 
otoczenie prawne FinTechów oraz zdobędzie wiedzę 
w zakresie kształtowania własnych przedsięwzięć 
związanych z nowymi technologiami w tym sektorze. 
Uczestnicy otrzymają wiedzę od najlepszych 
wykładowców ze świata biznesu i nauki. 

Termin rekrutacji Od czerwca do września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Menedżerskie Sukcesja 
w Biznesie

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 22 55 34 181, 22 55 34 032
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

11  000 PLN (opłata jednorazowa)
11  400 PLN (opłata w 2 ratach)
12  000 PLN (opłata w 8 ratach)

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent będzie 
przygotowany do prowadzenia rodzinnego 
przedsiębiorstwa oraz będzie ukierunkowany 
na odniesienie sukcesu biznesowego 
w przyszłości. Uczestnik studiów zostanie 
przygotowany do pełnienia dwóch ról w rodzinnym 
przedsiębiorstwie: bezpośredniego zarządzania 
(prezes, członek zarządu) i nadzoru właścicielskiego 
(członek rady nadzorczej). 

Termin rekrutacji Od czerwca do września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie 
Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 22 55 34 181, 22 55 34 032
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5  500 PLN (opłata jednorazowa)
5  800 PLN (opłata w 2 ratach)
6  100 PLN (opłata w 8 ratach)

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów potrafi samodzielnie prowadzić 
komórkę audytu wewnętrznego. Umie przygotować 
roczny plan audytu, zrealizować go i sformułować 
wnioski z przeprowadzonej pracy w postaci 
sprawozdania. Absolwent identyfikuje zagrożenia 
związane z realizacją procesów gromadzenia 
i wydatkowania środków publicznych i potrafi 
wskazać na sposoby uniknięcia tych zagrożeń. Zna 
i potrafi zaimplementować narzędzia audytu i kontroli 
zarządczej w jednostkach niepublicznych. Potrafi 
realizować zadania kontrolera wewnętrznego.

Termin rekrutacji Od czerwca do września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie 
Finanse w Praktyce Prawniczej

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 22 55 34 181, 22 55 34 032
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

7  200 PLN (opłata jednorazowa)
7  700 PLN (opłata w 2 ratach)
8  200 PLN (opłata w 8 ratach)

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent potrafi 
interpretować dane pochodzące ze sprawozdań 
finansowych, dobrać właściwą formę opodatkowania 
dla przedsiębiorstwa oraz potrafi dokonać oceny 
kondycji finansowej podmiotu gospodarczego. 
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Posiada zaawansowaną wiedzę na temat 
zarządzania finansami przedsiębiorstwa, 
w tym wiedzę o podatkowych, rachunkowych 
i finansowych skutkach operacji prawnych 
realizowanych w przedsiębiorstwach. Słuchacz 
potrafi skutecznie komunikować się używając pojęć 
charakterystycznych dla finansów i rachunkowości.

Termin rekrutacji Od czerwca do września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie 
Innowacyjności Technologii w Biznesie

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 22 55 34 181, 22 55 34 032
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

6  000 PLN (opłata jednorazowa)
6  400 PLN (opłata w 2 ratach)
6  600 PLN (opłata w 8 ratach)

Sylwetka absolwenta

Absolwenci uzyskają wiedzę pozwalającą 
na kompleksowe zarządzanie technologiami 
informacyjnymi 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,

-  w firmach informatycznych jako: analitycy systemów 
informacyjnych przedsiębiorstw, projektanci 
systemów zarządzania wspomaganych mediami 
informatycznymi i wdrożeniowcy systemów 
informatycznych w organizacjach gospodarczych, 
kierownicy projektów informatycznych i doradcy,

-  w biurach i firmach doradztwa gospodarczego, 
jako specjaliści od zastosowań systemów 
informatycznych w gospodarce, organach 
samorządu terytorialnego (w gminach, powiatach, 
województwach) 
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-  w komórkach rozwoju regionalnego i przy 
wprowadzaniu mediów społeczeństwa 
informacyjnego do praktyki ich działania, oraz 
prowadzenia własnej działalności, zwłaszcza 
w wirtualnej przestrzeni gospodarczej.

Termin rekrutacji Od czerwca do września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie 
Konsument 3.0

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 22 55 34 181, 22 55 34 032
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

9  500 PLN (opłata jednorazowa)
10  000 PLN (opłata w 2 ratach)
11  500 PLN (opłata w 8 ratach)

Sylwetka absolwenta

Absolwent wie jakie są zasady i elementy 
kompleksowego procesu 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 ewoluował 
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 konsumenckim, jak przygotować 
budżet kampanii promocyjnej, jak korzystać z platformy 
do zarządzania danymi DMP, jak wykorzystać konkretne 
narzędzia odnoszące się do działania w mediach 
cyfrowych (zakres DIMAQ), jak dokonywać zakupu 
mediów w modelu programmatic.

Termin rekrutacji Od czerwca do września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie 
Marketingu Produktów Farmaceutycznych

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 22 55 34 181, 22 55 34 032
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

6  000 PLN (opłata jednorazowa)
6  300 PLN (opłata w 2 ratach)
6  600 PLN (opłata w 8 ratach)

Sylwetka absolwenta

Absolwent potrafi projektować działania 
marketingowe na podstawie informacji 
farmaceutyczno-medycznej i rynkowej, potrafi 
zaprojektować kampanię promocyjną tradycyjną 
i internetową, umie zastosować różnorodne techniki 
sprzedażowe, umie kierować pracą zespołów 
ludzkich (pionach marketingowych i sprzedażowych) 
w przedsiębiorstwach farmaceutycznych, potrafi 
prowadzić negocjacje i współpracować z partnerami 
przedsiębiorstwa farmaceutycznego (np. lekarze, 
apteki, szpitale, pacjenci, Ministerstwo Zdrowia), 
umie posługiwać się współczesnymi technologiami 
informatycznymi i telekomunikacyjnymi, 
wspierającymi działalność marketingową 
przedsiębiorstwa farmaceutycznego, potrafi wyjaśnić 
zależności między różnymi decyzjami o skutkach 
finansowych, potrafi zidentyfikować ograniczenia 
i spodziewane źródła problemów przy realizacji planu 
marketingowego, umie zaprezentować publicznie 
wyniki prowadzonych analiz.

Termin rekrutacji Od czerwca do września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie 
Negocjacje w Biznesie

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 22 55 34 181, 22 55 34 032
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry
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Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5  500 PLN (opłata jednorazowa)
5  800 PLN (opłata w 2 ratach)
6  100 PLN (opłata w 8 ratach)

Sylwetka absolwenta

Wiedza i umiejętności z zakresu negocjacji skutecznie 
ułatwią absolwentowi działania w obrębie organizacji 
zarówno publicznych, jak i prywatnych. Umiejętne 
prowadzenie negocjacji dzięki pozyskanej w trakcie 
studiów wiedzy, zwiększy jego 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 rekrutacji Od czerwca do września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie 
Ogólnomenedżerskim

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 22 55 34 181, 22 55 34 032
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5  500 PLN (opłata jednorazowa)
5  800 PLN (opłata w 2 ratach)
6  100 PLN (opłata w 8 ratach)

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent zna 
najważniejsze uwarunkowania procesu kierowania 
organizacją. Interdyscyplinarny program studiów 
obejmuje między innymi zarządzanie, kierowanie 
ludźmi, rachunkowość, finanse, prawo. 
Z założenia w ramach studiów słuchacz otrzymuje 
zarówno wiedzę ogólną, dającą podstawy 
do samodzielnej refleksji i interpretacji jak 
i tzw. najlepsze praktyki - oparte na konkretnych 
doświadczeniach firm i ich menedżerów. Dzięki temu 
absolwent nie tylko potrafi wskazać najważniejsze 
problemy z jakimi stykają się menedżerowie, ale 
również dysponuje narzędziami ich rozwiązywania.
Uczestnicy studiów są przygotowywani do tego, aby 
identyfikować najważniejsze szanse i zagrożenia
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towarzyszące pracy menedżera i nabywać 
umiejętność twórczego rozwiązywania problemów. 
Wiedza dostarczana słuchaczom sprawia, iż potrafią 
oni samodzielnie zidentyfikować kluczowe czynniki 
sukcesów organizacji, a także pola potencjalnych 
zmian organizacyjnych. Umiejętności warsztatowe 
nabywane w trakcie studiów są również bardzo 
przydatne w procesie tworzenia i rozwijania 
własnych firm.

Termin rekrutacji Od czerwca do września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie 
Zarządzania dla Twórców, Artystów i Animatorów 
Kultury

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 22 55 34 181, 22 55 34 032 
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl
koordynator: mgr Maria Kujcys-Sołobodowska
tel. 0 602 768 287
e-mail: dossiermk@poczta.onet.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

4  800 PLN (opłata jednorazowa)
5  000 PLN (opłata w 2 ratach)
5  200 PLN (opłata w 8 ratach)

Sylwetka absolwenta

Wśród naszych około 700. absolwentów plasuje się 
wielu wybitnych artystów - menedżerów kultury - 
zarządzających czołowymi instytucjami kultury 
w Polsce.
Studia otwierają nowy etap w dalszej działalności 
zawodowej ludzi kultury.
Artyści zdobywają nowy zawód menedżera kultury.
Absolwenci zdobywają ważne uprawnienia 
i z powodzeniem startują w konkursach na kierownicze 
stanowiska w instytucjach kultury w Polsce/UE.

Termin rekrutacji Od czerwca do września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Menedżerskie 
w zakresie Zarządzania i Ewaluacji Projektów 
Współfinansowanych ze Środków Unii 
Europejskiej

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 22 55 34 181, 22 55 34 032
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5  500 PLN (opłata jednorazowa)
5  800 PLN (opłata w 2 ratach)
6  100 PLN (opłata w 8 ratach)

Sylwetka absolwenta

Proponowany kierunek studiów skierowany 
jest do szerokiego grona kadry zarządzającej 
przedsiębiorstw oraz jednostek administracyjnych, 
która w praktyce zarządza lub chce kierować 
projektami współfinansowanymi ze środków unijnych.
Kandydaci to osoby o wykształceniu ekonomicznym, 
prawniczym, jak i technicznym, zainteresowane 
wykorzystaniem środków unijnych.

Termin rekrutacji Od czerwca do września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie 
Zarządzania na Rynku Dzieł Sztuki 

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 22 55 34 181, 22 55 34 032
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5  900 PLN (opłata jednorazowa)
6  200 PLN (opłata w 2 ratach)
6  500 PLN (opłata w 8 ratach)
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Sylwetka absolwenta

Absolwent Podyplomowych Studiów Menedżerskich 
Zarządzanie na Rynku Dzieł Sztuki uzyska 
kompleksową wiedzę oraz umiejętności niezbędne 
dla pracowników muzeów i galerii prywatnych, 
domów aukcyjnych, antykwariuszy, kuratorów 
prywatnych kolekcji oraz osób zainteresowanych 
inwestowaniem w dzieła sztuki. Nabyta wiedza 
pozwoli absolwentowi studiów na pozyskiwanie 
dzieł sztuki do zbiorów prywatnych i muzeów, 
organizację pracy nad wystawami, aktywne 
korzystanie z narzędzi finansowania zakupu dzieł 
sztuki oraz efektywne korzystanie ze strategii 
i instrumentów marketingu kultury.

Termin rekrutacji Od czerwca do września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie 
Zarządzania Projektami Informatycznymi

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 22 55 34 181, 22 55 34 032
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5  500 PLN (opłata jednorazowa)
5  800 PLN (opłata w 2 ratach)
6  100 PLN (opłata w 8 ratach)

Sylwetka absolwenta

Absolwenci posiadają wiedzę pozwalającą na 
kompleksowe zarządzanie projektami informatycznymi 
w oparciu o stosowane metodyki zarządzania 
i współczesne rozwiązania takie jak między innymi 
hurtownie danych.

Termin rekrutacji Od czerwca do września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie 
Zarządzania Projektem (Project Management)

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 22 55 34 181, 22 55 34 032
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

6  300 PLN (opłata jednorazowa)
6  600 PLN (opłata w 2 ratach)
6  800 PLN (opłata w 8 ratach)

Sylwetka absolwenta

Studia kierowane są do osób realizujących projekty, 
członków zespołów projektowych, wykonawców 
prac projektowych oraz osób, które przygotowują się 
do tego typu prac.
Absolwent posiada wiedzę praktyczną z zakresu 
skutecznego funkcjonowania zespołów projektowych 
oraz wykorzystania narzędzi i technik kierowania 
projektami. Uczestnik zapozna się nie tylko z wiedzą 
techniczną dotyczącą zarządzania projektem, ale także 
doświadczy najważniejszych procesów grupowych.  

Termin rekrutacji Od czerwca do września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie 
Zarządzania w Ochronie Zdrowia

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 22 55 34 181, 22 55 34 032
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5  500 PLN (opłata jednorazowa)
5  800 PLN (opłata w 2 ratach)
6  100 PLN (opłata w 8 ratach)
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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, tworzenia systemów zarządzania jakością 
oferowanych świadczeń zdrowotnych, negocjowania 
i mediacji, organizowania pracy zespołowej, 
uwarunkowań pracy menedżerskiej, form i metod 
zatrudniania, zarządzania marketingowego, 
zarządzania finansami i ekonomiki ochrony zdrowia, 
prawnych aspektów komercjalizacji, restrukturyzacji 
oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Termin rekrutacji Od czerwca do września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi 

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 22 55 34 181, 22 55 34 032
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5  500 PLN (opłata jednorazowa)
5  800 PLN (opłata w 2 ratach)
6  100 PLN (opłata w 8 ratach)

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów są przygotowani do 
zainicjowania i realizowania procedur oraz procesów 
kadrowych. Jako specjaliści ds. zarządzania 
zasobami ludzkimi są przygotowani do pełnienia 
swej roli w organizacjach, dysponują aktualną wiedzą 
i umiejętnościami praktycznymi.

Termin rekrutacji Od czerwca do września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.
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Nazwa studiów 
podyplomowych Program Executive MBA (emba@uw)

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

Międzynarodowe Centrum Zarządzania
ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
tel. 22 62 53 283

Czas trwania studiów 
podyplomowych

Ścieżka anglojęzyczna: 3 semestry
Ścieżka polskojęzyczna: 4 semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

Ścieżka anglojęzyczna: 44 900 PLN + 8 000 USD
Ścieżka polskojęzyczna: 44 900 PLN

Sylwetka absolwenta

Studia Executive MBA powstały w 1991 r. Od tego czasu 
program ukończyły już 24 edycje studentów, czyli ponad 
1000 osób.
Każdego roku 60% uczestników studiów to prezesi, 
członkowie rad nadzorczych i zarządów oraz ich 
bezpośredni podwładni, reprezentujący  wiodące polskie 
i zagraniczne firmy. 

Termin rekrutacji 
Egzaminy wstępne odbędą się:
-    13 kwietnia 2019 r.
-  8 czerwca 2019 r.
-  14 września 2019 r. (w miarę dostępnych miejsc)

Termin rozpoczęcia 
studiów Wrzesień 2019 r.
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji 
i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania 
Sporów

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Lipowa 4, 00-316 Warszawa
tel. 22 55 25 920

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5  500 PLN

Sylwetka absolwenta

Osoba mająca pogłębioną znajomość teorii i praktyki 
negocjacji, mediacji, innych alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów, warsztatu pracy mediatora, 
sposobów efektywnego komunikowania się, roli prawa 
i prawników w negocjacji i mediacji.

Termin rekrutacji Od kwietnia do września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Prawa Medycznego, 
Bioetyki i Socjologii Medycyny

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  
00-927 Warszawa, Collegium Iuridicum I
tel. 22 55 24 318

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

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

Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyska umiejętność rozpoznawania 
dylematów bioetycznych i różnych sposobów 
ich rozwiązywania, będzie miał pogłębioną 
wiedzę z zakresu prawa medycznego, w tym 
farmaceutycznego, z uwzględnieniem orzecznictwa 
sądowego, współpracy prawnika z sądowymi biegłymi, 
lekarzami oraz umiejętność interpretowania przepisów 
prawnych, zdobędzie informacje na temat organizacji 
opieki zdrowotnej i zarządzania w tym zakresie oraz 
problemów zdrowia publicznego. I innych aspektów 
medycyny społecznej. 
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Termin rekrutacji Maj 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Prawa Międzynarodowego 
i Służby Zagranicznej 

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47,  
00-347 Warszawa, pokój 115
tel. 22 55 27 200, 22 55 27 203 
sekretarz: mgr Beata Grochowska
e-mail: pspm@wpia.uw.edu.pl 

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

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

Sylwetka absolwenta
Absolwenci (np. urzędnicy, wojskowi, dziennikarze 
zajmujący się stosunkami międzynarodowymi) będą 
mogli swobodnie poruszać się po tematyce prawa 
międzynarodowego publicznego.

Termin rekrutacji 15  maja 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Prawa Unii Europejskiej 

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47,  
00-347 Warszawa, pokój 115
tel. 22 55 27 200, 22 55 27 203 
sekretarz: mgr Beata Grochowska
e-mail: pspue@wpia.uw.edu.pl 

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

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

Sylwetka absolwenta Osoba o gruntownej wiedzy z prawa Unii Europejskiej 
w wymiarze praktyki obrotu prawnego.
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Termin rekrutacji 15  maja 2019 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Problematyki 
Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

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

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów pogłębiają wiedzę nie 
tylko z zakresu prawa karnego. Nabierają 
umiejętności interpretacji i poszerzają posiadaną 
wiedzę teoretyczną przydatną uczestnikom 
w rozpoznawaniu, 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 sprawiedliwości, 
posiadają wiedzę niezbędną do stosowania 
nowych rozwiązań prawnych i narzędzi pracy 
wykrywczej, wiedzą jak skutecznie wykorzystać 
informacje procesowe i pozaprocesowe (operacyjne 
i tzw. białego wywiadu) w procesie karnym.

Termin rekrutacji Od 18 marca do 30 listopada 2019 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Rachunkowości i Rewizji 
Finansowej

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

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

Sylwetka absolwenta

Absolwent nabędzie umiejętności praktyczne 
niezbędne do usługowego 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 rozliczeń 
publiczno-prawnych, w tym podatkowych, 
przedsiębiorstw. Zdobyta wiedza przyczyni się 
do wzrostu efektywności pracy przedstawicieli 
sektora publicznego, w tym jednostek samorządu 
terytorialnego.

Termin rekrutacji 15  maja 2019 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5  600 PLN (opłata jednorazowa)
6  000 PLN (opłata w 3 ratach)
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Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów powinien stać się 
wysokokwalifikowanym specjalistą z zakresu 
zamówień publicznych, mogącym skutecznie 
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 realizowanym przez jednostki 
zatrudniające słuchaczy. Proponowana forma 
specjalizacji jest atrakcyjna także dlatego, 
że pozwala na uporządkowanie i bliższe 
poznanie materii normatywnej, która podlega 
częstym zmianom, wynikającym m.in. z chęci 
stworzenia przez krajowego prawodawcę jak 
najlepszych instrumentów szybkiego i skutecznego 
wykorzystywania środków unijnych przez Polskę.

Termin rekrutacji Od 15 maja do 20 lipca 2019 r. 
Od 21 sierpnia do 30 września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Zapobiegania 
Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej 
i Przeciwko Mieniu

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

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

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów pogłębiają wiedzę z zakresu 
prawa karnego gospodarczego. Nabierają 
umiejętności interpretacji przepisów prawa, 
stosowania określonych norm prawa w praktyce, 
rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy 
poszczególnymi podmiotami odpowiedzialnymi za 
prowadzenie postępowań w omawianym zakresie,
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potrafią zidentyfikować sytuacje, w których dochodzi 
do nadużyć prawa w obszarze pracy operacyjnej, 
potrafią skutecznie i efektywnie zgromadzić 
informacje przydatne do wykrywania i ścigania 
sprawców przestępstw gospodarczych, potrafią 
analizować dokumenty księgowe, rachunkowe 
i podatkowe.
Podnoszą swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe 
niezbędne do skutecznej realizacji zadań związanych 
z pracą w organach ścigania, służbach celnych, 
skarbowych, wymiarze sprawiedliwości, posiadają 
wiedzę niezbędną do stosowania nowych rozwiązań 
prawnych i narzędzi pracy wykrywczej, wiedzą jak 
skutecznie wykorzystać informacje procesowe 
i pozaprocesowe (operacyjne i tzw. białego wywiadu) 
w procesie karnym, uzyskują wiedzę i narzędzia 
niezbędne do efektywnego prowadzenia analiz 
dokumentacji rachunkowej, podatkowej.

Termin rekrutacji Od 18 marca do 30 listopada 2019 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studium Administracji

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

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

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

Termin rekrutacji Od 7 maja 30 września 2019 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studium Administracji - kierunek: 
Kontrola, Nadzór i Audyt w Administracji 
Publicznej

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

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

Sylwetka absolwenta

Studia przeznaczone są w szczególności dla 
absolwentów wszystkich kierunków studiów 
wyższych, zainteresowanych funkcjonowaniem 
kontroli wewnętrznej i audytu w administracji 
publicznej, kadry kierowniczej i pracowników 
w urzędach administracji rządowej szczebla 
centralnego i wojewódzkiego (w administracji 
zespolonej i niezespolonej) oraz w urzędach 
i jednostkach organizacyjnych tworzonych przez 
samorządy terytorialne wszystkich szczebli.

Termin rekrutacji Od 7 maja 30 września 2019 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studium Podatków i Prawa 
Podatkowego

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Oboźna 6, 00-332 Warszawa,   
Collegium Iuridicum III, pokój 1.11
tel. 22 55 20 479
sekretarz: mgr Agnieszka Paprocka-Osińska 
e-mail: paproag@wpia.uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

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

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

Termin rekrutacji Od 15 października 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Luty 2020 r. 

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studium Prawa Pracy 

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Oboźna 6, 00-332 Warszawa, pokój 1.11
tel. 22 55 20 479, faks 22 55 24 324
sekretarz: mgr Agnieszka Paprocka-Osińska
e-mail: paproag@wpia.uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

4 500 PLN (opłata jednorazowa)
4 800 PLN (opłata w 2 ratach)
5 000 PLN (opłata w 4 ratach)

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

Termin rekrutacji 
Od 7 maja do 19 lipca 2019 r.
ewentualna rekrutacja dodatkowa:  
od 3 do 30 września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studium Prawa Ubezpieczeń 
Gospodarczych

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  
00-927 Warszawa, Collegium Iuridicum I, pokój 313
tel. 22 55 24 323
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Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

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

Sylwetka absolwenta
Absolwenci legitymują się świadectwem ukończenia 
Studiów Podyplomowych - specjalista z zakresu Prawa 
Ubezpieczeń Gospodarczych.

Termin rekrutacji Od 7 maja do 26 lipca 2019 r. i od 3 do 30 września 
2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studium Prawa Własności 
Intelektualnej

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

5  300 PLN (opłata jednorazowa)
5 700 PLN (opłata w 3 ratach)

Sylwetka absolwenta

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

Termin rekrutacji Od maja 2019 r. do wyczerpania limitu miejsc

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studium Rzeczoznawstwa 
Majątkowego, Pośrednictwa Obrotu 
Nieruchomościami i Zarządzania 
Nieruchomościami

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47,  
00-347 Warszawa, pokój 115
tel. 22 55 27 200, 22 55 27 203 
kierownik studiów: dr hab. Paweł Wojciechowski
e-mail: p.wojciechowski@wpia.uw.edu.pl
sekretarz: mgr Beata Grochowska 
e-mail: psrm@wpia.uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

4  300 PLN (opłata jednorazowa - Rzeczoznawstwo 
majątkowe) 

3  800 PLN (opłata jednorazowa - Pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami)

3  800 PLN (opłata jednorazowa - Zarządzanie 
nieruchomościami)

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku rzeczoznawstwo majątkowe 
(wycena nieruchomości):
-  uzyskuje szeroką wiedzę z zakresu gospodarki 
nieruchomościami,

-  poznaje w zawansowanym stopniu szczegółowe 
wymagania dotyczące wyceny nieruchomości, prawa 
i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego, zasady 
sporządzania operatu szacunkowego, oraz zasady 
odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy,

-  może przystąpić do państwowego egzaminu dającego 
uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości 
(jeśli spełnia pozostałe ustawowe wymogi) - studia 
są zgodne z minimalnymi wymogami programowymi 
określonymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
w rozporządzeniu z dnia 12 czerwca 2014 r.

Absolwent kierunku zarządzania nieruchomościami
-  uzyskuje szeroką wiedzę z zakresu gospodarki 
nieruchomościami,

-  poznaje w zawansowanym stopniu szczegółowe 
wymagania dotyczące zarządzania nieruchomościami. 

Absolwent kierunku pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami 
-  uzyskuje szeroką wiedzę z zakresu gospodarki 
nieruchomościami,

-  poznaje w zawansowanym stopniu szczegółowe 
wymagania dotyczące pośrednictwa obrotu 
nieruchomościami.
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Termin rekrutacji 15  maja 2019 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Pomocy Humanitarnej

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  
00-927 Warszawa, budynek CIUW, pokój 6 
tel. 22 55 24 367 

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

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

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie wysoko wykwalifikowanym 
pracownikiem, posiadającym zarówno pogłębione 
przygotowanie teoretyczne i znajomość zasad 
świadczenia pomocy, jak i przygotowanie praktyczne 
w przedmiocie zarządzania organizacją pomocy oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa swoim podopiecznym 
i podległemu sobie personelowi.

Termin rekrutacji Od 7 maja do 27 września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, 
Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, pokój 117A
tel. 22 55 41 105

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

4  100 PLN (opłata jednorazowa)
4 400 PLN (opłata w 2 ratach)
4 800 PLN (opłata w 4 ratach )
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Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu prawa 
dowodowego, w tym w ujęciu historycznoprawnym 
i prawnoporównawczym, zarówno w postępowaniu 
karnym, jak i cywilnym oraz administracyjnym. Zdobywa 
teoretyczne podstawy w zakresie gromadzenia 
dowodów, a także wprowadzenie do dyscyplin 
wykorzystywanych w badaniach identyfikacyjnych 
oraz kryminalistyce. Wiedza teoretyczna uzupełniana 
jest zajęciami o charakterze warsztatowym, a także 
seminaryjnym, w trakcie których ma możliwość 
skonfrontowania swojego praktycznego doświadczenia 
ze wskazaniami teorii. Absolwent o wykształceniu 
prawniczym zdaje sobie sprawę z możliwości 
identyfikacyjnych współczesnej kryminalistyki i nauk 
przyrodniczych, jest w stanie prawidłowo oceniać 
dowody w szczególności z opinii biegłego. Absolwent 
innych kierunków dodatkowo uzyskuje wiedzę na temat 
polskiego prawa dowodowego, roli i zadań biegłego.

Termin rekrutacji Od 1 czerwca do 15 października 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 19  października 2019 r.
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Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Coaching w Organizacji

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 12  000 PLN

Sylwetka absolwenta

Absolwent powinien charakteryzować się znajomością 
wiedzy na temat procesu coachingu, jego funkcji 
w organizacji oraz sposobów wdrażania i realizacji, 
z uwzględnieniem respektowania zasad etycznych, 
znajomością podstaw psychologicznych coachingu 
indywidualnego i zespołowego, umiejętnością 
zastosowania wiedzy teoretycznej i poznanych metod 
w planowaniu i realizacji coachingu w organizacji

Termin rekrutacji Rejestracja w systemie IRK od 1 czerwca 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 19  października 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe CSR – Psychologia Biznesu 
Odpowiedzialnego Społecznie

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 7  900 PLN

Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe w nowatorski sposób 
przedstawiają spojrzenie na CSR od strony konsumenta. 
Absolwent studiów ma zaawansowaną wiedzę 
z zakresu badań marketingowych i CSR, narzędzi CSR, 
przygotowywania i realizacji kampanii społecznych 
i CSR. Potrafi zaplanować skuteczną kampanię CSR lub 
społeczną na rzecz interesu publicznego. Absolwent jest 
przygotowany do podjęcia pracy w charakterze wysoko 
wykwalifikowanego specjalisty w zakresie CSR.
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Termin rekrutacji Rejestracja w systemie IRK od 1 czerwca 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 19  października 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Diagnoza Kliniczna Dziecka 
i Jego Rodziny

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 9  000 PLN

Sylwetka absolwenta

Absolwent powinien charakteryzować się 
znajomością współczesnej wiedzy na temat 
perspektyw teoretycznych rozumienia mechanizmów 
zaburzeń rozwoju psychicznego dzieci. Umiejętnością 
stosowania adekwatnych metod diagnozy dziecka 
i jego rodziny. Umiejętnością zastosowania wiedzy 
teoretycznej i metodologicznej w pracy klinicznej 
z dzieckiem i jego rodziną oraz przestrzegania zasad 
etyki zawodowej.

Termin rekrutacji Rejestracja w systemie IRK od 1 czerwca 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 19  października 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Psychologia 
Pozytywna w Praktyce: Trener Umiejętności 
Psychospołecznych

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 8  900 PLN
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Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę 
z zakresu funkcjonowania emocjonalnego oraz 
społecznego człowieka, uwarunkowań dobrostanu, 
diagnostyki oraz predykcji poczucia szczęścia, 
a także etyki w postępowaniu z innymi ludźmi. 
Będzie posiadał kompetencje w stosowaniu wiedzy 
psychologicznej do budowania poczucia dobrostanu 
jednostek i grup, projektowania i prowadzenia 
treningów rozwoju umiejętności takich jak: 
efektywna komunikacja, pozytywna asertywność 
czy inteligencja emocjonalna.

Termin rekrutacji Rejestracja w systemie IRK od 1 czerwca 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 26  października 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Psychologia Sądowa

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 6  300 PLN

Sylwetka absolwenta

Studia przygotowują do pełnienia roli psychologa 
biegłego sądowego. Absolwent powinien 
charakteryzować się znajomością współczesnej wiedzy 
psychologicznej, dotyczącej patologii społecznej 
i mechanizmów zaburzeń zachowania, umiejętnością 
stosowania metod diagnozy adekwatnych do specyfiki 
ekspertyzy sądowej, umiejętnością zastosowania 
wiedzy teoretycznej i metodologicznej w praktyce 
diagnostycznej, znajomością podstawowych regulacji 
prawnych, dotyczących pracy psychologa jako biegłego 
sądowego, umiejętnością dostrzegania ograniczeń 
możliwości diagnostycznych i podstawowych 
dylematów etycznych w praktyce psychologa 
sądowego.

Termin rekrutacji Rejestracja w systemie IRK od 1 czerwca 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 12  października 2019 r.
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Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Psychologia Transportu

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4  500 PLN

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych Psychologia 
Transportu jest psychologiem biegłym w zakresie 
diagnostyki psychologicznej kierujących pojazdami. 
Potrafi zaplanować i przeprowadzić badanie, 
zinterpretować wyniki i podjąć decyzję orzeczniczą. 
Zna podstawy psychologii klinicznej w zakresie 
uszkodzenia CUN, zaburzeń emocjonalnych 
i zaburzeń osobowości. Zna przepisy prawne 
regulujące badania w psychologii transportu. 
Potrafi prawidłowo prowadzić dokumentację 
badania. Zna zasady prawidłowego obiegu 
dokumentów. Zna mechanizmy stresu i jego wpływ 
na funkcjonowanie kierowcy. Zna wymagania 
stawiane testom psychologicznym.

Termin rekrutacji Rejestracja w systemie IRK od 1 czerwca 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 9  listopada 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Psychologia w Coachingu   

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 7  900 PLN
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Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada pogłębioną i uporządkowaną 
wiedzę na temat zakresu kompetencji coacha. 
Zna i rozumie trudności i dylematy towarzyszące 
ludziom w codziennym życiu – w środowisku 
pracy i w domu w zakresie np. komunikacji 
interpersonalnej, radzenia sobie w sytuacjach 
stresowych, ustalania, planowania i realizacji celów 
życiowych i zawodowych.
Absolwent potrafi efektywnie komunikować się 
z innymi osobami w środowisku zawodowym. 
Potrafi trafnie rozpoznawać komunikaty 
niewerbalne rozmówcy oraz świadomie 
wykorzystywać komunikację niewerbalną podczas 
nadawania komunikatu. Absolwent potrafi dobrze 
sformułować cele, priorytetyzować cele i zadania, 
umie zaplanować kolejne etapy realizacji celu 
i rozplanować realizację celu w czasie. Absolwent 
potrafi poprawić organizację pracy zespołu 
poprzez wpieranie współpracy, realizacji zadań 
oraz udoskonalenie komunikacji. Absolwent potrafi 
dostrzec obszary swojego funkcjonowania w roli 
Coacha, które wymagałyby dalszego doskonalenia.

Termin rekrutacji Rejestracja w systemie IRK od 1 czerwca 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 19  października 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Psychologia w Praktyce

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 7  900 PLN

Sylwetka absolwenta

Absolwent ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę 
na temat roli emocji w codziennym funkcjonowaniu 
i mechanizmów podejmowania decyzji.
Absolwent zna rolę cech temperamentu, cech 
osobowości, motywacji i stylów poznawczych 
w codziennym funkcjonowaniu, metody i techniki 
efektywnego zarządzania sobą w czasie, posiada
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wiedzę na temat zagadnień związanych z procesami 
grupowymi, tożsamością grupową, uprzedzeniami 
międzygrupowymi, wpływem społecznym, 
dylematami społecznymi i konfliktem, ma 
pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat zasad 
efektywnej komunikacji interpersonalnej, barier 
komunikacyjnych, metod i technik poprawiających 
jakość komunikacji, asertywnej komunikacji oraz 
negocjacji, zna czynniki mające wpływ na sposób 
w jaki jesteśmy odbierani podczas wystąpień 
publicznych oraz skuteczne techniki i narzędzia 
autoprezentacji podczas wystąpień publicznych.

Termin rekrutacji Rejestracja w systemie IRK od 1 czerwca 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 19  października 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Psychologia w Wychowaniu 
i Nauczaniu Dziecka

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5  650 PLN

Sylwetka absolwenta

Absolwent tych studiów będzie osobą przygotowaną 
do pracy z dzieckiem w różnym wieku, od wieku 
niemowlęcego do późnego dorastania. Zdobędzie 
wiedzę z zakresu psychologii wychowawczej 
i rozwojowej oraz wiedzę o problemach związanych 
z rozwojem i wychowaniem dziecka. Powinien 
przyswoić i rozwinąć w sobie kompetencje intra 
i interpersonalne ważne w relacji z dzieckiem i w roli 
wychowawcy oraz kompetencje wychowawcze, 
pozwalające na efektywne realizowanie 
celów wychowawczych we współczesnym 
zglobalizowanym świecie.

Termin rekrutacji Rejestracja w systemie IRK od 1 czerwca 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 26  października 2019 r.
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Psychologia Zarządzania 
Personelem

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 8  000 PLN

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych rozumie 
podstawowe mechanizmy psychologiczne, 
które regulują zachowaniem człowieka. Umie 
zastosować wiedzę do radzenia sobie z problemami, 
pojawiającymi się w zarządzaniu ludźmi w pracy. 
Wie, jakie funkcje ma dział personalny w organizacji 
i potrafi zaplanować i podjąć odpowiednie działania, 
związane z tymi funkcjami. Potrafi samodzielnie 
zaplanować i przeprowadzić badania wewnątrz 
organizacji, ocenić i stworzyć odpowiedni system 
motywacyjny, prowadzić negocjacje i mediacje, 
przygotować i zrealizować procedurę rekrutacyjną, 
wdrożyć i ocenić system szkoleń pracowniczych. 
Zna też zasady skutecznego kierowania 
pracownikami i potrafi wspomagać liderów 
w organizacji. Jest przygotowany do dalszego, 
samodzielnego, zdobywania wiedzy i prowadzenia 
analizy różnych zjawisk społecznych, z którymi 
może spotkać się w pracy.

Termin rekrutacji Rejestracja w systemie IRK od 1 czerwca 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 12  października 2019 r.
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Rehabilitacja Dzieci 
z Dysfunkcjami Rozwojowymi

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 6  900 PLN 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada podstawową wiedzę 
na temat przebiegu rozwoju dziecka i jego zaburzeń, 
diagnozy i oceny psychologicznej, a także metod 
rehabilitacji, edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami 
rozwojowymi i niepełnosprawnością. Zna narzędzia 
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 różnych 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 rekrutacji Rejestracja w systemie IRK od 1 czerwca 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 26  października 2019 r.
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Metody Badań 
Hydrogeologicznych w Przemyśle Naftowym

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
tel. 22 55 26 230, 0 888 654 969
e-mail: sp.hydro.geol@uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry 

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

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów poznają zasady i metodykę 
sporządzania opracowań hydrogeologicznych, 
raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji 
hydrogeologicznych. Studenci uzyskają pogłębioną 
i rozszerzoną wiedzę na temat definiowania i określenia 
zakresu zmienności oraz oceny parametrów 
hydrogeologicznych i hydrogeochemicznych. 
Uczestnicy zostają zapoznani z zagadnieniami 
wymaganymi do przystąpienia do egzaminu na 
uprawnienia hydrogeologiczne.

Termin rekrutacji Od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

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

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
tel. 22 55 41 404

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 6 600 PLN



Dziedzina Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
D

zieD
zin

a n
au

k
 śc

iSłyc
h

 i pr
zyr

o
D

n
ic

zyc
h

71

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów 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 zaplanować i przeprowadzić wzorcowanie 
wyposażenia laboratoryjnego; 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; potrafi tworzyć instrukcje 
i weryfikować procedury zapewniające skuteczne 
funkcjonowanie zasad higieny w procesie produkcji; 
wykazuje umiejętność przygotowania i weryfikowania 
procedur i instrukcji Dobrej Praktyki Produkcyjnej, 
zapewniających prawidłowe funkcjonowanie 
procesu produkcji w sektorze spożywczym; 
wykazuje umiejętność tworzenia deklaracji produktu 
i schematu produkcji, krytycznej analizy zagrożeń 
oraz monitorowania punktów kontrolnych w produkcji 
przemysłowej sektora spożywczego.

Termin rekrutacji Od 2 do 30 września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Styczeń 2020 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Ochrony Środowiska 

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, pokój 109
tel. 22 55 42 509
e-mail: psos@biol.uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5 200 PLN
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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 nieorganicznych zanieczyszczeń. Zapoznaje się 
m.in. z zagadnieniami dotyczącymi gospodarki 
odpadami oraz technologiami ich przetwarzania, 
z systemami zarządzania środowiskiem, aktami 
prawnych w ochronie środowiska, organizacją 
ochrony przyrody w Polsce oraz strategiami 
edukacji ekologicznej społeczeństwa. Słuchacze 
Podyplomowych Studiów Ochrony Środowiska 
będą zobowiązani do napisania pracy dyplomowej 
z zakresu wybranej specjalności, często związaną 
ze swoją pracą zawodową. Zdobyta wiedza 
i umiejętności ukierunkują pracę absolwentów 
w swoich branżach na ochronę środowiska 
i zrównoważony rozwój. Mogą pracować 
w charakterze np.: specjalisty i konsultanta 
ochrony środowiska w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych i handlowych oraz w instytucjach 
zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem 
środowiskowym, w Wydziałach Ochrony Środowiska 
Urzędów Gminnych, inwestora i organizatora 
w dziedzinie ochrony środowiska we współpracy 
z lokalnymi i centralnymi władzami, konserwatora 
ochrony przyrody i jej zasobów, diagnostyka 
przygotowującego ocenę stanu środowiska 
i jego zagrożeń, propagatora ochrony środowiska 
w społecznościach.

Termin rekrutacji Od 1 kwietnia do 23 września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Od października 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe w zakresie Metrologii 
Chemicznej

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel. 0 693 830 110
e-mail: metrologia@chem.uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 000 PLN
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Sylwetka absolwenta

Absolwenci Studiów Podyplomowych w zakresie 
Metrologii Chemicznej potrafią stosować 
wymagania międzynarodowej normy ISO/IEC 17025, 
interpretować wyniki pomiarów chemicznych, 
znają metody stosowane przy walidacji procedur 
pomiarowych, znają zagadnienia związane 
z zapewnieniem spójności pomiarów chemicznych 
oraz zasady stosowania materiałów odniesienia, 
znają podstawowe narzędzia statystyczne 
służące do oceny zbiorów danych, wyznaczania 
niepewności oraz do oceny wyników porównań 
międzylaboratoryjnych.

Termin rekrutacji Sierpień i wrzesień 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Zastosowania Chemii 
w Ochronie Środowiska. Kurs Chromatograficzny

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

al. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa,
tel. 22 55 26 313
sekretarz: mgr Agnieszka Łagoda
e-mail: astasiak@chem.uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 500 PLN

Sylwetka absolwenta

Celem studiów 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. 
W rezultacie absolwent studiów to: chemik 
analityk o pogłębionych umiejętnościach analizy 
skomplikowanych mieszanin związków organicznych 
metodami chromatograficznymi.

Termin rekrutacji Od 1 czerwca do 30 września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r. 
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Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studia Edukacji Niezależnej

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa, piętro I, 
pokój 103/104
tel. 22 82 66 175
e-mail: isns-z@isns.uw.edu.pl 

Czas trwania studiów 
podyplomowych Cztery semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 6  600 PLN

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada wiedzę oraz praktyczne 
umiejętności, dzięki którym staje się kompetentnym 
dydaktykiem w zakresie pracy przedszkola/szkoły 
waldorfskiej lub innych placówek szeroko rozumianej 
edukacji niezależnej.

Termin rekrutacji Do 20 września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne 
w zakresie Edukacji Integracyjnej Dzieci 
z Niepełnosprawnościami

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5  100 PLN 

Sylwetka absolwenta

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

Termin rekrutacji Od 20 maja do 6 października 2019 r.
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Termin rozpoczęcia 
studiów Listopad - grudzień 2019 r.

Informacje dodatkowe

Program studiów będzie dostosowany do nowych regu-
lacji prawnych związanych z wejściem w życie ustawy 
MNiSW z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  
Jak dotąd MNiSW w porozumieniu z MEN nie przed-
stawiło standardów kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela przedszkoli, szkół 
i placówek specjalnych oraz szkół ogólnodostępnych 
w zakresie pracy z dziećmi i z uczniami za specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi.  
Opis i program studiów będą zmodyfikowane tak 
szybko jak to tylko będzie możliwe. Należy liczyć się 
ze zwiększeniem liczby godzin zajęć oraz wysokości 
czesnego. 

Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia Wczesnego Nauczania 
Języka Angielskiego

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa 
tel. 22 55 30 828

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4  500 PLN

Sylwetka absolwenta

Absolwenci nabywają umiejętności nauczania języ-
ka angielskiego w przedszkolu i na I. etapie edukacji, 
biegłą znajomość języka angielskiego (poziom C1), 
rzetelną wiedzę z zakresu metodyki nauczania języ-
ka angielskiego i metodyki nauczania małych dzieci 
oraz znajomość technik pracy z dzieckiem w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Termin rekrutacji Od 20 maja do 6 października 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Podyplomowe Studia z Etyki i Filozofii 
(specjalizacja nauczycielska)

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 6  000 PLN

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu Podyplomowych Studiów z Etyki 
i Filozofii absolwenci, posiadający odpowiednie 
uprawnienia pedagogiczne uzyskują merytoryczne 
przygotowanie do nauczana przedmiotów: „Etyka” 
i „Filozofia” 

Termin rekrutacji Od 2 do 30 września 2019 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów 19  października 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych Podyplomowe Studium Filozofii i Etyki

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa, I piętro, 
pokój 116
tel. 22 55 20 123

Czas trwania studiów 
podyplomowych Cztery semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 000 PLN

Sylwetka absolwenta Absolwent to kompetentny dydaktyk w zakresie etyki 
i filozofii. 

Termin rekrutacji Od 5 sierpnia do 23 września 2019 r. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.



Studia Dla Nauczycieli
stu

D
ia D

la n
au

c
zyc

ieli

77

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe „Sztuka” (Plastyka) 

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa
tel. 0 604 371 259

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5  400 PLN 

Sylwetka absolwenta

Słuchacze otrzymują wiedzę teoretyczną 
i praktyczne umiejętności niezbędne do nauczania 
plastyki i innych form aktywności plastycznej, 
rozwijania własnych zainteresowań artystycznych, 
kwalifikacje nauczycielskie - do nauczania plastyki 
oraz jako nauczyciel drugiego przedmiotu, a także 
pracy w domach kultury, świetlicach.

Termin rekrutacji Od 6 maja 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Początek listopada 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Chemii 

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa,
tel. 22 55 26 230, kom. 0 888 654 969
e-mail:lyziak@chem.uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry 

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 500 PLN

Sylwetka absolwenta
Podstawowym celem studiów jest uzyskanie uprawnień 
do nauczania chemii w szkole przez osoby, które 
posiadają uprawnienia pedagogiczne i ukończyły studia 
magisterskie o charakterze przyrodniczym. 

Termin rekrutacji 
Do 31 sierpnia 2019 r.
W przypadku nie zebrania odpowiednio licznej grupy, 
termin rekrutacji zostanie przesunięty o semestr. 

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.
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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

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa, pokój 314 
III piętro
tel. 22 55 31 336
e-mail: ukknja@uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 500 PLN

Sylwetka absolwenta

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli 
przedmiotów niejęzykowych do nauczania w języku 
angielskim zgodnie z założeniami zintegrowanego 
kształcenia przedmiotowo-językowego CLIL (ang. 
Content and Language Integrated Learning ).
Wymagany od absolwenta poziom języka obcego 
warunkujący uzyskanie pełnych kwalifikacji to co naj-
mniej C1 ESOKJ.

Termin rekrutacji Od czerwca do sierpnia 2019 r.
Od listopada 2019 r. do stycznia 2020 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów

Październik 2019 r.
Luty 2020 r.
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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)

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

UKKNJA ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa, 
pokój 314, III piętro
tel. 22 55 31 336
e-mail: ukknja@uw.edu.pl
UKKNJN i UKKNJN - Al. Niepodległości 22,  
02-653 Warszawa, pokój 9
tel. 22 55 33 309
e-mail: ukknjn@uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 500 PLN

Sylwetka absolwenta

Studia przeznaczone są dla nauczycieli 
przygotowujących się do nauczania drugiego 
przedmiotu (prowadzenia zajęć) z języków obcych: 
języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego.
Cele kształcenia związane są z nadrzędną funkcją 
studiów podyplomowych, jaką jest umożliwienie 
słuchaczom - tj. nauczycielom przedmiotu głównego 
zdobycia zarówno kompetencji, jak i formalnie 
uznawanych kwalifikacji uprawniających do 
nauczania drugiego przedmiotu (rodzaju zajęć) 
- tj. wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego 
(angielskiego, francuskiego lub niemieckiego) 
w przedszkolu i na trzech etapach edukacyjnych 
polskiego systemu szkolnictwa. 
Wymagany od absolwenta poziom języka obcego 
warunkujący pełne kwalifikacje to co najmniej 
poziom C1 ESOKJ.

Termin rekrutacji Od czerwca do sierpnia 2019 r.
Od listopada 2019 r. do stycznia 2020 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów

Październik 2019 r.
Luty 2020 r.
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Filologia polska w praktyce, 
ścieżka programowa: Polonistyka dla nauczycieli

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5  100 PLN

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów polonistyka dla nauczycieli 
jest przygotowany do pracy nauczyciela polonisty 
w szkole podstawowej i liceum.
Studia podyplomowe Polonistyka dla nauczycieli 
skierowane są do osób, które mają kwalifikacje 
pedagogiczne, ale do nauczania innego 
humanistycznego przedmiotu niż język polski.

Termin rekrutacji Od 1 czerwca do 28 września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 1  października 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Filologia polska w 
praktyce, ścieżka programowa: Specjalizacja 
nauczycielska dla polonistów

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 5  100 PLN

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Specjalizacja 
nauczycielska jest przygotowany do pracy 
nauczyciela w szkole podstawowej i liceum. 
Wysokiej jakości przygotowanie zawodowe sprawia, 
że mogą oni sprostać wszystkim wymaganiom 
współczesnego szkolnictwa (także prywatnego).
Na studia kwalifikacyjne w zakresie modułu 
programowego Specjalizacja nauczycielska 
dla polonistów przyjmowane są osoby z tytułem 
magistra filologii polskiej.
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Termin rekrutacji Od 1 czerwca do 28 września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 1  października 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe Filologia polska w praktyce, 
ścieżka programowa: Dydaktyka języka polskiego 
jako obcego

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 3  000 PLN

Sylwetka absolwenta
Studia podyplomowe Dydaktyka języka polskiego 
jako obcego przygotowują do pracy lektora języka 
polskiego jako języka obcego. 

Termin rekrutacji Od 1 czerwca do 28 września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 1  października 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Geografii dla Nauczycieli

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

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

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

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

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

Termin rekrutacji Od czerwca do września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.
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Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe „Glottodydaktyka 
Polonistyczna – nauczanie języka polskiego 
jako obcego”

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  
00-927 Warszawa
tel. 22 55 21 531

Czas trwania studiów 
podyplomowych Dwa semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4  000 PLN

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada kwalifikacje do wykonywania 
zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego 
oraz kultury polskiej, otrzymuje dyplom w zakresie 
glottodydaktyki polonistycznej wraz z suplementem, 
zawierającym informacje o wszystkich zaliczonych 
zajęciach teoretycznych i praktycznych.

Termin rekrutacji 1  maja 2019 r

Termin rozpoczęcia 
studiów 1  października 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Historii

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  
00-927 Warszawa 
tel. 22 55 20 771, 22 55 20 592
e-mail: podyplomowe.ih@uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych

7  050 PLN
1 350 PLN – specjalizacja nauczycielska 
(dla chętnych)

Sylwetka absolwenta

Studia adresowane są do miłośników historii oraz 
wszystkich tych, którym wiedza historyczna jest 
potrzebna w praktyce zawodowej. Umożliwiają 
one podniesienie kwalifikacji zawodowych, 
a w przypadku nauczycieli - uzyskanie dodatkowych 
uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.
Od kandydatów na dodatkową specjalizację 
nauczycielską oczekuje się uprawnień do nauczania 
pierwszego przedmiotu we wszystkich typach szkół.
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Termin rekrutacji Od 1 czerwca do 15 września 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów 1  października 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia podyplomowe Przygotowanie 
do Nauczania Języka Angielskiego 
w Przedszkolu i Klasach I–III

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa, pokój 314 
III piętro
tel. 22 55 31 336
e-mail: ukknja@uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 500 PLN

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów jest przygotowany do kompleksowej 
realizacji dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych zadań przedszkola/szkoły.
Wymagany od absolwenta poziom języka obcego 
warunkujący pełne kwalifikacje to co najmniej C1 
ESOKJ.
Uzyskane kompetencje przygotowują do wykonywania 
zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu 
i innych alternatywnych formach edukacji przedszkolnej 
oraz nauczyciela języka angielskiego w klasach 
I-III szkoły podstawowej. 

Termin rekrutacji Od czerwca do sierpnia 2019 r.
Od listopada 2019 r. do stycznia 2020 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów

Październik 2019 r.
Luty 2020 r.
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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)

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

UKKNJA ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa, 
pokój 314, III piętro
tel. 22 55 31 336
e-mail: ukknja@uw.edu.pl
UKKNJN i UKKNJN - Al. Niepodległości 22, 
02-653 Warszawa, pokój 9
tel. 22 55 33 309
e-mail: ukknjn@uw.edu.pl

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4 500 PLN

Sylwetka absolwenta

Studia prowadzone są w oparciu o obowiązujące 
przepisy oraz obowiązujące standardy kształcenia 
nauczycieli. Adresowane są do nauczycieli języka 
obcego (odpowiednio: angielskiego, francuskiego 
lub niemieckiego) bez przygotowania pedagogicznego 
lub osób zamierzających podjąć pracę nauczyciela 
jednego z w/w. języków. Cele kształcenia związane 
są z nadrzędną funkcją studiów podyplomowych, jaką 
jest umożliwienie uczestnikom zdobycia zarówno 
kompetencji, jak i formalnie uznawanych kwalifikacji 
uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela 
języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego 
w przedszkolu i na trzech etapach edukacyjnych 
w polskim systemie szkolnictwa.
Wymagany od absolwenta poziom języka obcego 
warunkujący pełne kwalifikacje to co najmniej C1 
ESOKJ.
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Termin rekrutacji Od czerwca do sierpnia 2019 r.
Od listopada 2019 r. do stycznia 2020 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów

Październik 2019 r.
Luty 2020 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych

Studia Podyplomowe w zakresie Przygotowania 
Pedagogicznego Nauczycieli  
(obecnie: Podyplomowe Studia Pedagogiki dla Nauczycieli bez 
Przygotowania Pedagogicznego)

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa,  
pokój 310 
tel. 22 55 30 865
email m.skowronska@uw.edu.pl 

Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 6  000 PLN 

Sylwetka absolwenta

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

Termin rekrutacji Od 20 maja do 6 października 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Październik 2019 r.

Nazwa studiów 
podyplomowych Studia Podyplomowe Wychowanie Seksualne

Adres studiów 
podyplomowych,  
numer telefonu

ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa
tel. 22 55 30 821
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Czas trwania studiów 
podyplomowych Trzy semestry

Koszt za całość studiów 
podyplomowych 4  650 PLN

Sylwetka absolwenta

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

Termin rekrutacji Od czerwca do października 2019 r.

Termin rozpoczęcia 
studiów Listopad 2019 r.
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Internetowa Rejestracja Kandydatów  
na studia podyplomowe na UW 
 
www.irk.oferta.uw.edu.pl
 

 
Jednostki prowadzące studia podyplomowe zastrzegają sobie możliwość 
wprowadzenia zmian w zakresie organizacji studiów np. w terminie rekrutacji. 

 
 www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl
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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, 
które 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.

Na stronie można znaleźć między innymi:

 
  Aktualna oferta studiów

   
Zasady rekrutacji

   
Rekrutacja krok po kroku

   
Wymagane dokumenty

   
Opłaty

   
Legalizacja oraz uznanie zagranicznych 

            dokumentów o wykształceniu

   
Przydatne strony
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