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

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Biologii

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

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

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 10.00-15.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, co 3 tygodnie

Koszt za całość studiów
podyplomowych

6 600 PLN

Opis studiów
podyplomowych

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

Sylwetka absolwenta

Absolwent potrafi dobrać oraz stosować właściwe metody i narzędzia badawcze w celu przeprowadzenia identyfikacji mikroorganizmów, potrafi przeprowadzić badanie 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 obowiązującą normą, potrafi tworzyć instrukcje i weryfikować
procedury zapewniające skuteczne funkcjonowanie zasad higieny

Wydział Biologii

Nazwa studiów
podyplomowych

7

Wydział Biologii

Wydział Biologii

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.

8

Termin rozpoczęcia
studiów

Styczeń 2021 r.

Limit miejsc

36

Termin rekrutacji

Od 1 do 30 września 2020 r.

Opis rekrutacji

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

Wydział Chemii
Studia Podyplomowe w zakresie Metrologii Chemicznej

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Chemii

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel. 0 693 830 110
e-mail: metrologia@chem.uw.edu.pl
http://www.chem.uw.edu.pl/studia/studia-podyplomowe/studiapodyplomowe-w-zakresie-metrologii-chemicznej-2/

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Środy i piątki 11.00-15.00, soboty i niedziele zjazdowe

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, 14 zjazdów, w soboty i niedziele

Koszt za całość studiów
podyplomowych

4 000 PLN

Opis studiów
podyplomowych

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

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów :
- potrafi stosować wymagania międzynarodowej normy ISO/IEC
17025,
- potrafi interpretować wyniki pomiarów chemicznych,
- zna metody stosowane przy walidacji procedur pomiarowych,
- zna zagadnienia związane z zapewnieniem spójności pomiarów
chemicznych oraz zasady stosowania materiałów odniesienia,
- zna podstawowe narzędzia statystyczne służące do oceny zbiorów danych, wyznaczania niepewności oraz do oceny wyników
porównań międzylaboratoryjnych.

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

80

Wydział Chemii

Nazwa studiów
podyplomowych

9

Wydział Chemii

Wydział Chemii

10

Termin rekrutacji

Od lipca do września 2020 r

Opis rekrutacji

Rekrutacja obejmuje dwa etapy:
- rejestracja w elektronicznym systemie IRK na stronie
http://irk.oferta.uw.edu.pl
- złożenie wymaganych dokumentów w sekretariacie studiów.

Nazwa studiów
podyplomowych

Studium Podyplomowe Zastosowania Chemii w Ochronie
Środowiska. Kurs Chromatograficzny

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Chemii

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

al. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
Kierownik studiów:
prof. dr hab. Tomasz Gierczak
tel. 22 55 26 544
e-mail: gierczak@chem.uw.edu.pl
Sekretariat:
mgr Agnieszka Łagoda
tel. 22 55 26 313
e-mail: astasiak@chem.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 9.00-12.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, 1 raz lub 2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów
podyplomowych

4 800 PLN

Opis studiów
podyplomowych

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 ramach zjazdów weekendowych oferujemy:
wykłady (po 2 godziny) oraz przede wszystkim zajęcia praktyczne
w profesjonalnie wyposażonym laboratorium (4-5 godzin).
Program (160 godzin, 75 punktów ECTS) obejmuje następujące
przedmioty: Chromatografia gazowa, Chromatografia cieczowa,
Spektrometria mas, Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy
chromatograficznej, Chemometria oraz Statystyka.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów to: chemik analityk o pogłębionych umiejętnościach analizy skomplikowanych mieszanin związków organicznych metodami chromatograficznymi.

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Wydział Chemii
Limit miejsc

18

Termin rekrutacji

Od 1 czerwca do 30 września 2020 r.

Opis rekrutacji

Rejestracja poprzez system IRK na stronie
http://irk.oferta.uw.edu.pl
Przesłanie na adres sekretariatu studiów wydrukowanego z IRK
(i podpisanego) podania z prośbą o przyjęcie na studia wraz
z odpisem dyplomu potwierdzającego uzyskanie wykształcenia
wyższego (dopuszczalna jest kserokopia dyplomu potwierdzona
za godność z oryginałem przez jednostkę, która wydała dyplom).
Obowiązuje kolejność nadesłanych zgłoszeń w formie wydruku.
Po zakończeniu rekrutacji każdy kandydat zostaje powiadomiony
o wyniku rekrutacji przez system IRK oraz mailowo.

Wydział Chemii
11

Wydział dziennikarstWa, informaCji i Biologii

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Biologii

12

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

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

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 11.00-13.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

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

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, do 6 zjazdów w semestrze, od piątku do niedzieli

Koszt za całość studiów
podyplomowych

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

Opis studiów
podyplomowych

Studia obejmują następujące bloki tematyczne: Podstawy bibliotekarstwa, Biblioteki w systemie oświaty i kultury, Kompetencje
informatyczne bibliotekarza i nauczyciela - bibliotekarza, Konteksty współczesnej edukacji, Biblioteki w systemie nauki.
Program studiów obejmuje łącznie 182 godziny (2 semestry)
i 350 godzin (3 semestry) zajęć.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek,
prof. dr hab. Elżbieta Zybert, prof. ucz. dr hab. Katarzyna Materska,
dr hab. Dariusz Grygrowski, dr hab. Małgorzata Kisilowska,
dr hab. Iwona Pugacewicz, dr hab. Marek Tobera.
Bibliotekarstwo jest zawodem, który zapewnia dostęp do najnowszych zdobyczy nauki, umożliwia poszerzenie własnych kwalifikacji, a także przyczynia się do popularyzacji oświaty i kultury.
Nowoczesnemu bibliotekarzowi niezbędna jest także wiedza
na temat funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych, pozyskiwania środków na swoją działalność, odpowiadania na potrzeby użytkowników i utrzymywania
wysokiej jakości usług mimo konieczności ograniczania budżetu.
Studia oferują możliwość podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć
terenowych w wiodących bibliotekach Warszawy. Wykładowcy
są nauczycielami akademickimi i doświadczonymi praktykami
związanymi z zawodem bibliotekarskim.

Sylwetka absolwenta

Absolwent powinien być przygotowany do pracy we wszystkich
typach bibliotek. Powinien posiadać ogólną wiedzę dotyczącą
źródeł informacji, procesów informacyjnych, podstaw prawnych
oraz organizacji i zarządzania biblioteką. Powinien zdobyć umiejętności tworzenia, organizowania, przetwarzania i zarządzania
różnego rodzaju zbiorami informacji i dokumentów, a także zdolność sprawnego posługiwania się współczesnym warsztatem
pracy biblioteczno-informacyjnej, szczególnie w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Biologii
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.
Listopad 2020 r.

Limit miejsc

120

Termin rekrutacji

Od 1 czerwca do 30 września 2020 r. - I tura
Od 1 października do 20 listopada 2020 r. - II tura

Opis rekrutacji

Rekrutacja odbywa się dwuetapowo: według kolejności zgłoszeń
i analizy dokumentów.
Rejestracja elektroniczna w systemie IRK na stronie
http://irk.oferta.uw.edu.pl
Terminy rejestracji: I tura – od 1 czerwca do 30 września 2020 r.
Jeśli limit miejsc nie zostanie uzyskany to zostanie uruchomiona
II tura rejestracji w terminie od 1 października do 21 listopada
2020 r.
Po zarejestrowaniu się dostarczenie dokumentów według
poniższych terminów:
- do 30 września b.r. (w przypadku I tury zapisów),
- do 21 listopada b.r. (w przypadku I i II tury zapisów)
Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub wysyłać
na adres:
Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa
pokój 038

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Komunikacja Korporacyjna

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

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

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 11.00-13.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, 5 zjazdów w semestrze, w soboty i niedziele

Koszt za całość studiów
podyplomowych

5 800 PLN

Wydział dziennikarstWa, informaCji i Biologii

Termin rozpoczęcia
studiów

13

Wydział dziennikarstWa, informaCji i Biologii

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Biologii

14

Opis studiów
podyplomowych

Oferta tematyczna studiów obejmuje kluczowe obszary komunikacyjne, koncentrując się na najważniejszych i najnowszych
dziś trendach. Głównymi filarami zakresu tematycznego są zajęcia poświęcone public relations, budowie i zarządzania marką
oraz sponsoringowi, które są najważniejszymi i oferującymi najszerszy wachlarz działań, kanałami komunikacyjnymi wykorzystywanymi w praktyce. Uzupełniają je m.in. zajęcia z komunikacji
wewnętrznej, coraz szerzej stosowanego CSR, reklamy. Wyodrębniona została tematyka nowych mediów opartych o komunikację
internetową, szczególnie w zakresie wykorzystania w praktyce
mediów społecznościowych.
Studia podyplomowe „Komunikacja korporacyjna” przygotowują
do pracy w strukturach komunikacji średnich i dużych organizacji, zarówno biznesowych, jak i państwowych, samorządowych
oraz innych. Celem jest przygotowanie do strategicznego zarządzania przepływem informacji kierowanych jednocześnie
do wielu grup interesariuszy oraz realizowania w praktyce zintegrowanych form komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent/ka studiów podyplomowych „Komunikacja Korporacyjna” posiada ugruntowaną wiedzę dotyczącą funkcji, celów,
narzędzi i kanałów komunikacyjnych oraz grup interesariuszy.
Ma również wiedzę z zakresu budowy i zarządzania marką, znajomość sposobów definiowania grup docelowych, sposobów pozycjonowania marki, procesów wprowadzania marek na rynek,
czynników wpływających na wartość i siłę marki oraz zagadnienia rebrandingu. Potrafi prawidłowo diagnozować i interpretować
procesy komunikacyjne w ramach komunikacji korporacyjnej i ich
role w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z grupami interesariuszy. Potrafi wybrać najlepsze sposoby pozycjonowania marki
i ma umiejętności przygotowania strategii marki i jej komunikacji.
Ma wiedzę dotyczącą narzędzi komunikacyjnych i definiowania
celów, programów i grup docelowych. Ma również wiedzę dotyczącą sponsoringu, public relations i komunikacji reklamowej
i ich roli w komunikacji korporacyjnej. Ma znajomość koncepcji,
pojęć i rodzajów sponsoringu, reklamy oraz determinantów ich
skuteczności oraz ich umiejscowienia w procesie komunikacji,
związków z PR i komunikacją marketingową oraz pozycjonowaniem marki. Potrafi przygotowywać oferty sponsorskie, budować
pakiety praw, harmonogramy negocjacji. Posiada znajomość
technik perswazyjnych, negocjacyjnych, budowy relacji win-win,
komunikatów reklamowych, oddziaływania reklamy. Ma podstawową wiedzę dot. budżetowania i ewaluacji projektów. Ma
również podstawową umiejętność planowania, doboru narzędzi
i zespołu oraz przeprowadzenia działań sponsoringowych.
Absolwent/ka studiów podyplomowych potrafi efektywnie komunikować się z jednostkami i grupami, a także nawiązać i podtrzymywać dobre relacje z grupami interesariuszy.
Właściwie planuje i przeprowadza procesy komunikacyjne, w tym
dokonuje prawidłowej diagnozy, odpowiednio dobierając narzędzia i sprawnie posługując się nimi, uwzględniając specyficzne
potrzeby określonych grup klientów.

Termin rozpoczęcia
studiów

Listopad 2020 r.

Limit miejsc

40

Termin rekrutacji

Od 1 czerwca 30 września 2020 r.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Biologii

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Nowe Media w Instytucjach
Dziedzictwa Kulturowego

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

Siedziba główna: ul. Bednarska 2/4 00-310 Warszawa
Dyżury i zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału
przy ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa
tel. 22 55 20 226
e-mail: m.paul@uw.edu.pl
https://www.wdib.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Ustalane indywidualnie z kandydatem po uprzednim kontakcie
mailowym: m.paul@uw.edu.pl

Czas trwania studiów
podyplomowych

Trzy semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Studia prowadzone będą w trybie zaocznym 1 raz lub 2 razy
w miesiącu. Zjazdy odbywać się będą w soboty i niedziele
9.00-16.00, w budynku WDIB przy ul. Nowy Świat 69

Koszt za całość studiów
podyplomowych

3 300 PLN

Opis studiów
podyplomowych

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

Wydział dziennikarstWa, informaCji i Biologii

Opis rekrutacji

Rekrutacja odbywa się dwuetapowo: według kolejności zgłoszeń
i analizy dokumentów.
Rejestracja elektroniczna w systemie IRK na stronie
http://irk.oferta.uw.edu.pl
Terminy rejestracji: od 1 czerwca do 30 września 2020 r.
Po zarejestrowaniu się dostarczenie dokumentów w terminie
do 30 września 2020 r.
Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub wysyłać
na adres:
Studia Podyplomowe Komunikacja Korporacyjna
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa
pokój 038
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Wydział dziennikarstWa, informaCji i Biologii

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Biologii

16

Sylwetka absolwenta

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

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik-listopad 2020 r.

Limit miejsc

20-30

Termin rekrutacji

Od 27 lipca do 25 września 2020 r.

Opis rekrutacji

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia.
Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu IRK na stronie
http://irk.oferta.uw.edu.pl. Kandydaci składają w jednostce prowadzącej studia podyplomowe: podanie o przyjęcie na studia
wydrukowane z systemu IRK, odpis dyplomu, adres korespondencyjny.
Dokumenty należy złożyć osobiście w wyznaczonym terminie
(po kontakcie mailowym z sekretariatem) lub przesłać pocztą
- listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres:
Studia Podyplomowe Nowe Media w Instytucjach Dziedzictwa
Kulturowego
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
ul. Bednarska 2/4
00-310 Warszawa

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Polityki Wydawniczej i Księgarstwa

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa
tel. 22 55 20 239
e-mail: achamera@uw.edu.pl
https://www.wdib.uw.edu.pl/studia/studia-podyplomowe/
podyplomowe-studia-polityki-wydawniczej-i-ksiegarstwa

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Wtorki 12.00-13.00, czwartki 16.30-17.30

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Biologii
Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, 5 zjazdów w semestrze

Koszt za całość studiów
podyplomowych

3 500 PLN

Sylwetka absolwenta

Osoba kompetentna w sprawach dotyczących funkcjonowania
wydawnictwa. Uzyskanie podstawowych kwalifikacji w dziedzinie
zarządzania działalnością wydawniczą lub księgarską.

Termin rozpoczęcia
studiów

Listopad 2020 r.

Limit miejsc

30

Termin rekrutacji

Od czerwca 2020 r. do wyczerpania limitu miejsc

Opis rekrutacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń tj. złożonych dokumentów.
Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie na studia, 1 zdjęcie,
odpis dyplomu studiów magisterskich, kwestionariusz osobowy.

Wydział dziennikarstWa, informaCji i Biologii

Opis studiów
podyplomowych

Program obejmuje szeroko pojętą problematykę rynku książki
oraz zagadnienia praktyczne związane m.in. z marketingiem wydawniczym, zarządzaniem wydawnictwem, informacją o książce,
pracą redakcji, zakupem praw autorskich, promocją na targach,
dystrybucją, nowymi technologiami.
Program studiów obejmuje przedmioty, m.in.: Marketing na rynku książki, Zarządzanie wydawnictwem, Segmentacja polskiego
rynku książki, Panorama polskiego rynku książki, Podstawy prawa
autorskiego, Wydawniczo-księgarskie Public Relations, Książka
a prawo, Zarządzanie redakcją w wydawnictwie książkowym,
Estetyka książki, Produkcja w wydawnictwie, Relacje międzysektorowe na rynku książki, Budowa listy wydawniczej,
E- bezpieczeństwo w wydawnictwie, Internet w wydawnictwie,
Problemy hurtu, Przemysł książkowy na świecie, Sprzedaż praw
autorskich.
Wśród wykładowców są: dr Grzegorz Boguta, Włodzimierz
Albin, Piotr Dobrołęcki, Sonia Draga, Krzysztof Gutowski, Barbara
Jóźwiak, mec. Andrzej Karpowicz, Barbara Miecznicka, Andrzej
Palacz, Beata Stasińska, Iwonna Stefańska, ks. Leszek Skorupa,
Jacek Włodarczyk.
Sposób zaliczenia przedmiotów: wykłady - zaliczenia na podstawie obecności, dwa zaliczenia na ocenę, egzamin końcowy.
Charakterystyka studiów i ich cel: zapoznanie się z realiami rynku
wydawniczego, uzyskanie podstawowych kwalifikacji w dziedzinie zarządzania działalnością wydawniczą.
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Wydział filozofii i soCjologii

Wydział Filozofii i Socjologii

18

Nazwa studiów
podyplomowych

Podyplomowe Studia Bioetyczne

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa,
pokój 100, I piętro
tel. 22 55 23 734
e-mail: ewa.fraczek@uw.edu.pl
https://filozofia.uw.edu.pl/studia-doktoranckie-i-podyplomowe/
studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-bioetyczne/

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 10.00 - 14.00,
środy 11.00-17.00, soboty zjazdowe 10.00 -15.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, minimum 1 raz w miesiącu

Koszt za całość studiów
podyplomowych

4 000 PLN

Opis studiów
podyplomowych

Tematyka studiów jest tak dobrana, aby m.in. umożliwiać słuchaczom po ich ukończeniu: zasiadanie w komisjach bioetycznych
i etycznych, zasiadanie w komisjach etycznych ds. eksperymentów na zwierzętach, bycie konsultantem ds. bioetycznych
i etycznych.
Dotyczy w związku z tym:
- zagadnień szeroko pojętej etyki i jej związku z określonymi
stanowiskami filozoficznymi,
- problematyki bioetycznej i jej wpływu na decyzje podejmowane
w praktyce klinicznej,
- problematyki etycznych aspektów eksperymentów na zwierzętach,
- zasad działania komisji etycznych i biotycznych,
- regulacji prawnych związanych z działaniami mającymi również
aspekt etyczny i bioetycznych.
Program obejmuje 180 godzin i 71 punktów ECTS.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu podyplomowych studiów „Bioetyka” absolwent:
- zna i rozumie podstawowe problemy filozoficzne, antropologiczne i etyczne,
- posiada pogłębioną wiedzę na temat celów, modeli i form konsultacji etycznych,
- zna metody analizy, interpretacji, problematyzowania i wartościowania zjawisk z zakresu praktyki klinicznej,
- posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych modeli etycznej
analizy przypadków klinicznych,
- zna metody pracy stosowane przez konsultantów/doradców
ds. etyki,
- ma wiedzę o interdyscyplinarnej i dwoistej naturze bioetyki
oraz o jej przedmiocie i stosowanych na jej gruncie metodach
badawczych,
- rozumie rolę jaką spełnia bioetyka w regulacji praktyki medycznej oraz jej wkład w rozwój nauk biomedycznych,
- rozumie społeczno-kulturowe i polityczne uwarunkowania
praktyki medycznej i rozwoju nauk biomedycznych,

Wydział Filozofii i Socjologii
- zna i rozumie terminologię stosowaną w etyce badań naukowych,
- ma dogłębną wiedzę na temat problemów etycznych, jakie rodzi prowadzenie badań naukowych z udziałem ludzi, zwłaszcza
badań biomedycznych, a także badań na ludzkich embrionach,
materiale biologicznym ludzkiego pochodzenia oraz na zwierzętach,
- zna i rozumie podstawowe wartości, zasady i argumenty etyczne oraz normy prawne i deontologiczne mające zastosowanie
w dyskusjach dotyczących etyki badań naukowych, zwłaszcza
badań biomedycznych z udziałem ludzi, a także badań na ludzkich embrionach, materiale biologicznym ludzkiego pochodzenia oraz na zwierzętach,
- zna zasady i metody przeprowadzania etycznej oceny projektu
badania naukowego z udziałem ludzi albo zwierząt,
- zna i rozumie funkcje i zasady działania komisji bioetycznych.
Październik 2020 r.

Limit miejsc

30

Termin rekrutacji

Od 7 do 28 września 2020 r. (do godziny 16.00) po wcześniejszym
zapisaniu się na studia za pośrednictwem systemu IRK na stronie
http://irk.oferta.uw.edu.pl

Opis rekrutacji

O przyjęcie na Podyplomowe Studia Bioetyczne mogą ubiegać
się absolwenci szkół wyższych, którzy posiadają: tytuł magistra,
licencjata lub inżyniera.
Od kandydatów wymagana jest rejestracja w systemie IRK
na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl
Po rejestracji w systemie niezbędne jest złożenie dokumentów
w wersji papierowej.

Nazwa studiów
podyplomowych

Podyplomowe Studia Filozoficzne

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa,
pokój100, I piętro
tel. 22 55 23 734
e-mail: ewa.fraczek@uw.edu.pl
https://filozofia.uw.edu.pl/studia-doktoranckie-i-podyplomowe/
studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-filozoficzne/

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 10.00 -14.00,
środy 11.00-17.00, soboty zjazdowe 10.00-15.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty (opcjonalnie również w niedzielę,
w przypadku wybrania dodatkowych zajęć), minimum 1 raz
w miesiącu

Wydział filozofii i soCjologii

Termin rozpoczęcia
studiów

19

Wydział filozofii i soCjologii

Wydział Filozofii i Socjologii

20

Koszt za całość studiów
podyplomowych

4 000 PLN

Opis studiów
podyplomowych

Tematyka studiów jest dobrana tak, aby pozwolić słuchaczom
pogłębić i usystematyzować wiedzę na temat filozofii i jej związku
z problemami współczesnego świata. Omawiane będę zagadnienia z historii filozofii, metodologii nauk i aktualne zagadnienia
etyczne i bioetyczne. Nacisk zostanie położony na umiejętność
rekonstrukcji tez filozoficznych przedstawianych przez innych
i obronę własnych poglądów filozoficznych. Program studiów
obejmuje 170 godzin, 60 punktów ECTS.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Filozoficznych absolwent:
- zna i rozumie rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury,
- ma wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk
oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii,
- zna terminologię filozoficzną w języku polskim,
- zna zależności między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi,
- ma uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie ontologii
i teorii poznania,
- ma uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie antropologii filozoficznej, aksjologii ogólnej, etyki i filozofii kultury,
- zna i rozumie główne kierunki i stanowiska współczesnej filozofii,
- zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych oraz ma wiedzę w zakresie historii filozofii europejskiej,
- zna i rozumie podstawowe problemy bioetyczne,
- zna idee i argumenty wybranych klasycznych autorów filozoficznych na podstawie samodzielnej lektury ich pism,
- zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie,
- zna metody interpretacji tekstu filozoficznego,
- wykorzystuje narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na dziedziny filozoficzne.

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

30

Termin rekrutacji

Od 7 do 28 września 2020 r. (do godziny 16:00) po wcześniejszym
zapisaniu się na studia za pośrednictwem systemu IRK na stronie
http://irk.oferta.uw.edu.pl

Opis rekrutacji

O przyjęcie na Podyplomowe Studia Filozoficzne mogą ubiegać
się absolwenci szkół wyższych, którzy posiadają: tytuł magistra,
licencjata lub inżyniera.
Od kandydatów wymagana jest rejestracja w systemie IRK
na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl
Po rejestracji w systemie niezbędne jest złożenie dokumentów
w wersji papierowej.

Wydział Filozofii i Socjologii
Podyplomowe Studia Etyka i Filozofia
(specjalizacja nauczycielska, rozszerzająca posiadane
uprawnienia)

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa, pokój 100,
I piętro
tel. 22 55 23 734
e-mail: ewa.fraczek@uw.edu.pl
https://filozofia.uw.edu.pl/studia-doktoranckie-i-podyplomowe/
studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-z-etyki-i-filozofiispecjalizacja-nauczycielska/

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 10.00-14.00,
środy 11.00-17.00, soboty zjazdowe 10.00-15.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Trzy semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, minimum 1 raz w miesiącu

Koszt za całość studiów
podyplomowych

6 000 PLN

Opis studiów
podyplomowych

Tematyka studiów jest dobrana tak, aby pozwolić słuchaczom
pogłębić i usystematyzować wiedzę na temat filozofii i jej związku z problemami współczesnego świata a także umożliwić im
prowadzenie zajęć w szkołach wszystkich poziomów z etyki i filozofii. Omawiane będę zagadnienia z historii filozofii, metodologii nauk i aktualne zagadnienia etyczne i bioetyczne. Nacisk
zostanie położony na umiejętność rekonstrukcji tez filozoficznych
przedstawianych przez innych i obronę własnych poglądów filozoficznych. Oddzielne zajęcia z metodyki nauczania etyki i filozofii
ułatwią słuchaczom przygotowywanie lekcji, prowadzenie dyskusji i rozwijanie zainteresowań uczniów.
Program studiów obejmuje: 350 godzin, 120 punktów ECTS

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu podyplomowych studiów „Etyka i Filozofia – specjalizacja nauczycielska” absolwent:
- posiada uprawnienia do nauczania etyki i filozofii w szkołach
podstawowych i ponadpodstawowych jako rozszerzenie już
posiadanych uprawnień nauczycielskich,
- zna i rozumie rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury,
- ma wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk
oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii,
- zna terminologię filozoficzną w języku polskim,
- zna zależności między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi,
- ma uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie ontologii
i teorii poznania,
- ma uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie antropologii filozoficznej, aksjologii ogólnej, etyki i filozofii kultury,
- zna i rozumie główne kierunki i stanowiska współczesnej filozofii,
- zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych oraz ma wiedzę w zakresie historii filozofii europejskiej,
- zna i rozumie podstawowe problemy bioetyczne,

Wydział filozofii i soCjologii

Nazwa studiów
podyplomowych

21

Wydział filozofii i soCjologii

Wydział Filozofii i Socjologii

22

- zna idee i argumenty wybranych klasycznych autorów filozoficznych na podstawie samodzielnej lektury ich pism,
- zna metody analizy, interpretacji, problematyzowania i wartościowania zjawisk z zakresu praktyki klinicznej
- posiada pogłębioną wiedze na temat wybranych modeli etycznej
analizy przypadków klinicznych,
- ma wiedzę o interdyscyplinarnej i dwoistej naturze bioetyki
oraz o jej przedmiocie i stosowanych na jej gruncie metodach
badawczych,
- rozumie rolę jaką spełnia bioetyka w regulacji praktyki medycznej oraz jej wkład w rozwój nauk biomedycznych,
- rozumie społeczno-kulturowe i polityczne uwarunkowania
praktyki medycznej i rozwoju nauk biomedycznych,
- ma dogłębną wiedzę na temat problemów etycznych, jakie rodzi
prowadzenie badań naukowych z udziałem ludzi, zwłaszcza badań biomedycznych, a także badań na ludzkich embrionach, materiale biologicznym ludzkiego pochodzenia oraz na zwierzętach,
- zna zasady i metody przeprowadzania etycznej oceny projektu
badania naukowego z udziałem ludzi albo zwierząt.
Termin rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

30

Termin rekrutacji

Od 7 do 28 września 2020 r. (do godziny 16:00) po wcześniejszym
zapisaniu się na studia za pośrednictwem systemu IRK na stronie
http://irk.oferta.uw.edu.pl

Opis rekrutacji

O przyjęcie na Podyplomowe Studia Etyka i Filozofia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy posiadają: tytuł magistra, licencjata lub inżyniera.
Od kandydatów wymagana jest rejestracja w systemie IRK
na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl
Po rejestracji w systemie niezbędne jest złożenie dokumentów
w wersji papierowej.

Wydział Historyczny
Podyplomowe Studia Varsavianistyczne

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Historyczny

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 22 55 20 592, 22 82 80 103
e-mai: podyplomowe.ih@uw.edu.pl
http://www.ihuw.pl

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Od poniedziałku do czwartku 09.00-15.00, soboty zjazdowe
10.00-13.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów
podyplomowych

4 500 PLN

Opis studiów
podyplomowych

Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym, zainteresowanych Warszawą dawną i współczesną. 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. Zajęcia prowadzone są przez
specjalistów z Instytutu Historycznego UW i Instytutu Historii
Sztuki UW, Wydziału Architektury PW i SGGW, Muzeum UW,
Muzeum Historycznego Warszawy, Muzeum Powstania Warszawskiego, Archiwum Głównego Akt Dawnych, Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, Zamku Królewskiego, Muzeum Polin.
Zajęcia odbywają się w formie wykładów, konwersatoriów,
ćwiczeń oraz zajęć terenowych.
Sposób zaliczania przedmiotów: warunkiem ukończenia studiów
jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem,
w tym pracy dyplomowej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent zna przełomowe wydarzenia z dziejów miasta i jego
relacji z regionem. Umie scharakteryzować proces rozwoju miasta (urbanistycznego i społecznego) od jego lokacji do powstania wielkomiejskiej aglomeracji warszawskiej. Rozpoznaje style
architektoniczne, posługuje się biegle historyczną mapą miasta.
Zna literaturę varsavianistyczną i różne typy źródeł historycznych
świadczących o życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym
i politycznym Warszawy różnych epok. Rozumie historyczne
uwarunkowania współczesnego oblicza miasta. Umie krytycznie
analizować wizje rozwoju Warszawy tworzone przez dzisiejszych
architektów i urbanistów. Dzięki bogatej wiedzy zdobytej podczas
studiów absolwent rozumie Warszawę i chętnie angażuje się
w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Nawiązuje też liczne
kontakty z miłośnikami miasta - pozytywnie zakręconymi warszawiakami. Ponadto absolwent uzyskuje kompetencje pozwalające
samodzielnie planować trasy turystyczne po Warszawie.

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Wydział historyCzny

Nazwa studiów
podyplomowych

23

Wydział historyCzny

Wydział Historyczny

24

Limit miejsc

15-45

Termin rekrutacji

Od 15 maja do 20 września 2020 r.

Opis rekrutacji

Rekrutacja za pośrednictwem systemu IRK na stronie
http://irk.oferta.uw.edu.pl oraz na podstawie dokumentów
według kolejności zgłoszeń odbywa się raz w roku.
Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z systemu IRK),
- deklaracja o odpłatności za studia (wydrukowana z systemu IRK),
- kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu w sekretariacie
studiów podyplomowych),
- 1 zdjęcie.

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Archeologia Podwodna

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Historyczny

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 22 55 22 117, 501 048 474
e-mail: archeologiapodwodna@uw.edu.pl,
radoslaw.szczypiorski@gmail.com;

Dni i godziny pracy
sekretariatu

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

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

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

Koszt za całość studiów
podyplomowych

3 000 PLN

Opis studiów
podyplomowych

Program studiów (198 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje 168
godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin ćwiczeń praktycznych realizowanych podczas wyjazdów nurkowych. Całe studia
trwają dwa semestry, w sumie jest to 10 zjazdów weekendowych
oraz 1 wyjazd nurkowy (około 1 tydzień). Studia służą przygotowania nurków zainteresowanych badaniami i poszukiwaniami podwodnymi do współpracy w ramach ekspedycji archeologicznych.
Założenia te są realizowane nie tylko na salach wykładowych
ale również w pracowniach konserwatorskich oraz podczas nurkowań na stanowiskach archeologicznych w kraju i za granicą.

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych Archeologia Podwodna
nabędzie/udoskonali umiejętności teoretyczne i praktyczne
z zakresu metod i sposobów badania stanowisk archeologicznych, znajdujących się pod woda.

Wydział Historyczny
Dla słuchaczy z dyplomem archeologii, efektem kształcenia
będzie otwarcie nowych możliwości zawodowych oraz nabycie
umiejętności z zakresu badań i dokumentacji podwodnej.
Dla słuchaczy z dyplomem innych kierunków, uprawiających
aktywne nurkowanie, studia będą źródłem zupełnie nowej wiedzy
przydatnej w przypadku przyszłej współpracy (wolontariatów)
w ramach ekspedycji podwodnych.
Studia mają na celu, przygotowanie słuchaczy do zastosowania
nabytej wiedzy w praktyce i kończą się napisaniem oraz obroną
pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z wykazem zaliczonych przedmiotów oraz oceną końcową.
Wartość dodaną dla uczestników, którzy ukończą szkolenie praktyczne jest możliwość zdobycia specjalizacji archeologa podwodnego (CMAS lub PADI).
24 października 2020 r.

Limit miejsc

40

Termin rekrutacji

Otwarcie systemu rejestracji dla kandydatów 1 marca 2020 r.
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów z 1 tury – lipiec

Opis rekrutacji

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu IRK na stronie
http://irk.oferta.uw.edu.pl
Zarejestrowani kandydaci w wyznaczonym terminie muszą dostarczyć wymagane dokumenty do Komisji Rekrutacyjnej działającej w Instytucie Archeologii UW. Osoby, które wywiążą się z tego
obowiązku (a ich dokumenty zostaną zaakceptowane) zostaną
przyjęte na studia.
Dodatkowe informacje będą udostępniane na stronie Instytutu
Archeologii UW w zakładce Studia Podyplomowe – Archeologia
Podwodna: http://www.archeologia.uw.edu.pl/studia-podyplomowe-archeologia-podwodna/

Nazwa studiów
podyplomowych

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

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Historyczny

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

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

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Od poniedziałku do czwartku 09.00-15.00,
soboty zjazdowe 10.00-13.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, co 2 tygodnie

Wydział historyCzny

Termin rozpoczęcia
studiów

25

Wydział Historyczny
4 500 PLN

Opis studiów
podyplomowych

W programie studiów (238 godzin) znajdują się podstawy teorii
i metodyki archiwalnej, metodyki zarządzania dokumentacją i archiwum, prawa archiwalnego metodyki opracowania poszczególnych archiwaliów – nieaktowych: kartograficznych, dokumentacji
technicznej, fotografii, archiwaliów audiowizualnych, metadanych
zapisów cyfrowych, historii ustroju i archiwów. Program służy
kształceniu umiejętności tworzenia dokumentów i procedur zarządzania dokumentacją, prowadzenia ewidencji w archiwach,
tworzenia klasycznych i elektronicznych pomocy archiwalnych,
znajomości procedur udostępniania i wykorzystaniu zasobu
różnych typów archiwów. Studia mają na celu zdobycie nowego zawodu oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych. Zajęcia
są prowadzone przez pracowników Instytutu Historycznego
UW, Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych,
Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Alicja Kulecka,
prof. ucz. dr hab. Jolanta Sikorska-Kulesza, dr hab. Marek Janicki,
dr hab. Maciej Wojtyński, dr Ewa Perłakowska, dr Hubert Wajs,
dr Wojciech Woźniak, mgr Anna Czajka, mgr Krzysztof Pilecki.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny
z pisemnego egzaminu końcowego oraz zaliczenie wszystkich
przedmiotów objętych programem.

Sylwetka absolwenta

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

Termin rozpoczęcia
studiów

1 października 2020 r.

Limit miejsc

15-45

Wydział historyCzny

Koszt za całość studiów
podyplomowych

26

Wydział Historyczny
Od 15 maja do 20 września 2020 r.

Opis rekrutacji

Rekrutacja za pośrednictwem systemu IRK na stronie
http://irk.oferta.uw.edu.pl oraz na podstawie dokumentów
według kolejności zgłoszeń odbywa się raz w roku.
Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z systemu IRK),
- deklaracja o odpłatności za studia (wydrukowana z systemu IRK),
- kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu w sekretariacie studiów podyplomowych),
- 1 zdjęcie.

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Historii

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Historyczny

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

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

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Od poniedziałku do czwartku 09.00-15.00,
soboty zjazdowe 10.00-13.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Trzy semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów
podyplomowych

7 050 PLN
1 350 PLN - specjalizacja nauczycielska dla chętnych

Opis studiów
podyplomowych

Program studiów obejmuje 358 godzin zajęć dydaktycznych.
Są to wykłady i ćwiczenia z historii powszechnej i historii
Polski od starożytności do współczesności oraz konwersatoria
z historii sztuki, historii wojskowości, historii idei, historii rodziny,
historii gospodarczej i historii relacji narodowościowych prowadzone przez profesorów i adiunktów Instytutu Historycznego UW
oraz ekspertów z innych ośrodków badawczych.
Dodatkowa specjalizacja nauczycielska - Kompetencje do nauczania drugiego przedmiotu obejmuje 70 godzin zajęć z przedmiotów z zakresu dydaktyki szczegółowej i 60 godzin praktyk.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Mirosław Nagielski,
prof. dr hab. Romuald Turkowski, prof. ucz. dr hab. Jarosław
Czubaty, dr hab. Konrad Bobiatyński, dr hab. Michał Leśniewski,
dr hab. Maciej Mycielski, dr hab. Grzegorz Myśliwski, dr hab. Aneta
Pieniądz, dr hab. Jacek Rzepka, dr hab. Piotr Szlanta, dr Jacek
Kordel, dr Piotr Kroll, dr Mateusz Wilk.
Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie pracy dyplomowej
oraz wszystkich przedmiotów objętych programem.

Wydział historyCzny

Termin rekrutacji

27

Wydział historyCzny

Wydział Historyczny

28

Sylwetka absolwenta

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

Termin rozpoczęcia
studiów

1 października 2020 r.

Limit miejsc

15-45

Termin rekrutacji

Od 15 maja do 20 września 2020 r.

Opis rekrutacji

Rekrutacja za pośrednictwem systemu IRK na stronie
http://irk.oferta.uw.edu.pl oraz na podstawie dokumentów
według kolejności zgłoszeń odbywa się raz w roku.
Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z systemu IRK),
- deklaracja o odpłatności za studia (wydrukowana z systemu IRK),
- kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu w sekretariacie studiów podyplomowych),
- 1 zdjęcie

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

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Nauk Ekonomicznych

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
tel. 22 55 49 135
e-mail: datascience@wne.uw.edu.pl, pmandera@wne.uw.edu.pl
http://datascience.wne.uw.edu.pl/

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 9.00-16.00, co druga sobota 9.00-13.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, 10 weekendowych całodniowych zjazdów, co 2 tygodnie
(dwie grupy naprzemiennie) oraz minimum 4 kursy jednodniowe
do wyboru z 10 oferowanych

Koszt za całość studiów
podyplomowych

9 000 PLN

Opis studiów
podyplomowych

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji osób zajmujących się szeroko rozumianą pracą z danymi w odniesieniu
do analityki biznesowej oraz nowej dynamicznie rozwijającej się
dziedziny – Data Science.
W trakcie studiów słuchacze zdobędą fundamentalną wiedzę
teoretyczną i praktyczne umiejętności niezbędne do budowy zaawansowanych modeli analitycznych i prognostycznych. W programie studiów znajdują się ogólne przedmioty wprowadzające
do R i statystycznej analizy danych, zaawansowane kursy dotyczące nowoczesnych metod uczenia maszynowego (machine
learning) i data mining oraz specjalistyczne fakultety do wyboru
przez uczestników kursu.
Wcześniejsza znajomość oprogramowania R nie jest wymagana,
jednak w takim wypadku studia wymagają większej ilości pracy
samodzielnej.
W ramach kierunku można otrzymać 35 punktów ECTS. Studia
obejmują w ramach programu podstawowego 226 godzin, w tym
216 godzin zajęć realizowanych w całości w formie warsztatów,
w pracowni komputerowej i 10 godzin seminarium dyplomowego w formie indywidualnych konsultacji. Szczegółowy program
można znaleźć na stronie internetowej kierunku.

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).
Szczegółowy wykaz posiadanej przez absolwenta wiedzy i umiejętności można znaleźć na stronie internetowej kierunku.

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

56

Wydział nauk ekonomiCznyCh

Nazwa studiów
podyplomowych

29

Wydział nauk ekonomiCznyCh

Wydział Nauk Ekonomicznych

30

Termin rekrutacji

Od maja do września 2020 r.

Opis rekrutacji

Należy wypełnić zgłoszenie rekrutacyjne w systemie IRK na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl oraz złożyć wymagane dokumenty
w dziekanacie studiów (wymagany jest komplet dokumentacji).
Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie na studia (wydruk z systemu IRK),
- kwestionariusz zawodowy (wydruk z systemu IRK),
- zobowiązanie do odpłatności za studia (wydruk z systemu IRK),
- CV według własnego wzoru kandydata,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich,
inżynierskich bądź magisterskich),
- 1 zdjęcie (papierowe).
Wymienione wyżej dokumenty należy złożyć na Wydziale
Nauk Ekonomicznych w pokoju A402 lub przesłać listem poleconym na adres jednostki z dopiskiem: „Studia Podyplomowe Data
Science”. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Nazwa studiów
podyplomowych

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

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Nauk Ekonomicznych

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
tel. 22 55 49 135
e-mail: studiapodyplomowe-excel@wne.uw.edu.pl,
pmandera@wne.uw.edu.pl
wne.uw.edu.pl/pl/dla-kandydatow/studia-podyplomowe/excel-vba/

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 9.00-16.00, co druga sobota 9.00-13.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, 10 weekendowych całodniowych zjazdów, co 2 tygodnie
(dwie grupy – naprzemiennie)

Koszt za całość studiów
podyplomowych

6 470 PLN

Opis studiów
podyplomowych

Dzięki zajęciom do studiach podyplomowych „Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania
VBA” słuchacze rozwiną umiejętność pracy z danymi: od zapisywania i organizacji bazy danych, przez wizualizację i analizę
statystyczno-ekonometryczną, po raportowanie i prezentację.
Uczestnicy zapoznają się ze stosowanymi przez ekonomistów
metodami analizy danych, językiem programowania wspomagającym i automatyzującym prowadzenie badań ilościowych
oraz szerokim wachlarzem praktycznych zastosowań programu
w przedsiębiorstwach z różnych branż, co umocni ich pozycję
na rynku pracy i zapewni warsztat narzędziowy (Excel i VBA) bezpośrednio wymagany przez pracodawców.

Wydział Nauk Ekonomicznych
Program studiów obejmuje (175 godzin, 35 punktów ECTS)
następujące przedmioty: Efektywna praca w programie MS Excel,
Modelowanie finansowe w programie MS Excel, Analiza biznesowa w programie MS Excel,
Analiza statystyczna w programie MS Excel, Automatyzacja pracy
w programie MS Excel z wykorzystaniem języka VBA, Wydajna
praca w VBA w programie MS Excel, Tworzenie profesjonalnych
aplikacji w programie MS Excel - współpraca z innymi programami i projektowanie interfejsu użytkownika.

Termin rozpoczęcia
studiów

Listopad 2020 r.

Limit miejsc

56

Termin rekrutacji

Od maja do września 2020 r.

Opis rekrutacji

Należy wypełnić zgłoszenie rekrutacyjne w systemie IRK na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl oraz złożyć wymagane dokumenty
w dziekanacie studiów (wymagany jest komplet dokumentacji).
Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie na studia (wydruk z systemu IRK),
- kwestionariusz zawodowy (wydruk z systemu IRK),
- zobowiązanie do odpłatności za studia (wydruk z systemu IRK),
- CV według własnego wzoru kandydata,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich,
inżynierskich bądź magisterskich),
- 1 zdjęcie (papierowe).
Wymienione wyżej dokumenty należy złożyć na Wydziale Nauk
Ekonomicznych w pokoju A402 lub przesłać listem poleconym
na adres jednostki z dopiskiem: „Studia Podyplomowe Excel-VBA”.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Innowacyjna Gospodarka

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Nauk Ekonomicznych

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
tel. 22 55 49 135
innowacyjnosc@wne.uw.edu.pl, pmandera@wne.uw.edu.pl
wne.uw.edu.pl/pl/dla-kandydatow/studia-podyplomowe/innowacyjna-gospodarka/

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 9.00-16.00, co druga sobota 9.00-13.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Wydział nauk ekonomiCznyCh

Sylwetka absolwenta

Dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej z praktyczną, absolwenci
studiów staną się ekspertami z dziedziny ekonomicznej analizy
danych w programie MS Excel z wykorzystaniem języka programistycznego VBA.
Kompletny wykaz zdobytych umiejętności, wiedzy i kompetencji
znajduje się na stronie internetowej studiów: https://www.wne.
uw.edu.pl/pl/dla-kandydatow/studia-podyplomowe/excel-vba/

31

Wydział nauk ekonomiCznyCh

Wydział Nauk Ekonomicznych

32

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, 14 weekendowych całodniowych zjazdów, co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów
podyplomowych

700 PLN

Opis studiów
podyplomowych

Głównym celem studiów podyplomowych jest wzrost wiedzy
adresatów studiów nt. roli państwa i polityk publicznych we
wspieraniu innowacyjności gospodarki (cele, zadania, metody
i ograniczenia). Studia są realizowane z Narodowym Bankiem
Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Program studiów (240 godzin, 36 punktów ECTS) obejmuje:
172 godziny programu podstawowego; 38 godzin warsztatów;
10 godzin wykładów gości specjalnych oraz 20 godzin seminarium dyplomowego, Semestralny i końcowy egzamin pisemny,
na podstawie którego słuchacze otrzymują oceny z 16 przedmiotów objętych egzaminem (tzw. program podstawowy), Prezentacje prac dyplomowych słuchaczy studiów, stanowiące zarazem
obronę prac dyplomowych (prezentacje odbędą się podczas konferencji na Uniwersytecie Warszawskim we wrześniu 2021 r.).
Wykładowcami studiów będą doświadczeni nauczyciele
akademiccy oraz eksperci w obszarze innowacyjności i polityki gospodarczej. Wykładowcy posiadają bogate doświadczenie w realizacji projektów analitycznych, doradczych, a także
wdrożeniowych.
Ramowy program zajęć oraz zestawienie wykładowców znajduje
się na stronie http://wne.uw.edu.pl/files/4015/7192/9220/Program_wykladowcy_IG_3e.pdf

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie:
- dysponował umiejętnościami formułowania opinii w zakresie współczesnych zjawisk w obszarze polityki ekonomicznej
wspierania innowacyjności: jej celowości, mechanizmów, metod, skuteczności i efektywności, ograniczeń i możliwości,
- posiadał umiejętność przekazywania wiedzy oraz zainteresowania innym osobom na temat polityki ekonomicznej,
- posiadał wiedzę na temat tego, w jaki sposób można wykorzystywać mechanizmy i narzędzia polityki ekonomicznej na rzecz
odpowiedzialnego wspierania innowacyjności gospodarki,
- dążył w swojej pracy zawodowej i aktywności publicznej do podnoszenia jakości działań na rzecz innowacyjności gospodarki,
- posiadał kompetencje w obszarze identyfikowania i rozstrzygania podstawowych dylematów związanych z polityką ekonomiczną państwa,
- rozwijał nabytą wiedzę i umiejętności w obszarze polityki gospodarczej wspierania innowacyjności.
Grupy kluczowe adresatów oferty studiów oraz szczegółowy wykaz posiadanej przez absolwenta wiedzy i umiejętności można
znaleźć na stronie internetowej kierunku.

Termin rozpoczęcia
studiów

Listopad 2020 r.

Limit miejsc

60

Wydział Nauk Ekonomicznych
Od maja do października 2020 r.

Opis rekrutacji

Należy wypełnić zgłoszenie rekrutacyjne w systemie IRK na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl oraz złożyć wymagane dokumenty
w dziekanacie studiów (wymagany jest komplet dokumentacji).
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie na studia (wydruk z systemu IRK),
- kwestionariusz zawodowy (wydruk z systemu IRK),
- zobowiązanie do odpłatności za studia (wydruk z systemu IRK),
- list motywacyjny wg własnego wzoru kandydata,
- CV według własnego wzoru kandydata,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich,
inżynierskich bądź magisterskich),
- 1 zdjęcie (papierowe).
Wymienione wyżej dokumenty należy złożyć na Wydziale Nauk
Ekonomicznych w pokoju A402 lub przesłać listem poleconym
na adres jednostki z dopiskiem: “Studia Podyplomowe Innowacyjna Gospodarka”.

Wydział nauk ekonomiCznyCh

Termin rekrutacji

33

Wydział neofilologii

Wydział Neofilologii

34

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Doskonalenie Warsztatu Tłumacza
w zakresie Przekładu Pisemnego

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Neofilologii

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

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

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Soboty zjazdowe 10.00-14.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, 10 zjazdów w semestrze, wyłącznie w soboty

Koszt za całość studiów
podyplomowych

4 000 PLN

Opis studiów
podyplomowych

Studia pomagają zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne w pracy tłumacza zajmującego się przekładem pisemnym tekstów
z różnych dziedzin. Przybliżają arkana zawodu, wyjaśniają jak
współczesna technologia może pomóc tłumaczowi i jak radzić
sobie z tekstami wymagającymi wiedzy merytorycznej z danej
dyscypliny.
Program (180 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Stylistyka porównawcza języka angielskiego i polskiego, Psychologiczne
podstawy komunikacji i tłumaczenia, Techniki samodoskonalenia i samokształcenia w zakresie kompetencji językowej i wiedzy
ogólnej, Zapewnienie jakości tłumaczenia, Analiza funkcjonalna tekstów dla celów tłumaczeniowych, Tłumaczenie w teorii
i praktyce, Technologia i tłumaczenie – narzędzia komputerowe
w pracy tłumacza, 6 kursów zajęć warsztatowych obejmujących
tłumaczenia tekstów humanistycznych, popularnonaukowych,
technicznych, biznesowych i dokumentów.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada podstawy wiedzy i umiejętności niezbędnych 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 rozpoczęcia
studiów

1 października 2020 r.

Limit miejsc

15

Wydział Neofilologii
Termin rekrutacji

Od 1 czerwca 2020 r. do wyczerpania miejsc

Opis rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu studiów
wyższych (licencjackich lub magisterskich) oraz znajomość
języka angielskiego na poziomie co najmniej C1. W przypadku
absolwentów studiów prowadzonych w języku angielskim, potwierdzeniem biegłości językowej jest dyplom ukończenia studiów, w pozostałych przypadkach należy przedłożyć certyfikat
C1 lub równoważny (szczegóły w systemie IRK). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wydział neofilologii
35

Wydział PedagogiCzny

Wydział Pedagogiczny

36

Nazwa studiów
podyplomowych

Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Pedagogiczny

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

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

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Wtorki 17.00-18.00 oraz soboty zjazdowe 12.00-13.30

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, w soboty i niedziele, co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów
podyplomowych

4 200 PLN

Opis studiów
podyplomowych

Program studiów (300 godzin) obejmuje moduły i przedmioty:
Moduł I: Podstawy organizacji i zarządzania placówka oświatową: Polityka oświatowa, Programy edukacyjne UE, Zarządzanie
(podstawy teoretyczne), Socjologia wychowania, Prawo oświatowe, Aktualne problemy systemu kształcenia, Seminarium.
Moduł II: Metodyka pracy dyrektora placówki oświatowej: Planowanie pracy i zarządzanie placówką oświatową, Oświatowe
zadania samorządu, Ekonomika kształcenia, Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia, Dokumenty, archiwa i gospodarka sprzętem, Analiza procedur konkursu dyrektorskiego,
Praktyka asystencka.
Moduł III: Kompetencje społeczne i informatyczne w zarządzaniu placówką oświatową: Informatyka w zarządzaniu placówką
oświatową, Prezentacje publiczne, Negocjacje, Zarządzanie
konfliktem.

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.

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

80

Termin rekrutacji

Od 20 maja do 25 września 2020 r.

Opis rekrutacji

Obowiązuje rejestracja w systemie IRK na stronie
http://irk.oferta.uw.edu.pl, o przyjęciu decyduje kolejność
zgłoszeń.

Wydział Pedagogiczny
Studia Podyplomowe Nauczyciel Edukacji Włączającej

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Pedagogiczny

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa, pokój 117
tel. 22 55 30 811
www.pedagog.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Wtorki 16.30-17.00, soboty zjazdowe 11.15-15.15

Czas trwania studiów
podyplomowych

Trzy semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zajęcia w soboty i niedziele, średnio 1-2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów
podyplomowych

6 450 PLN

Opis studiów
podyplomowych

Studia przygotowują specjalistów zajmujących się edukacją
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z niepełnosprawnością intelektualną, z dysfunkcjami wzroku, słuchu,
z niepełnosprawnością ruchową ze spektrum autyzmu, w tym
z zespołem Aspergera,) w integracyjnych placówkach oświatowych a także tych, które realizują program edukacji włączającej
(przedszkola, szkoły podstawowe, internaty, domy dziecka).
Studia dają kwalifikacje do wspierania edukacji i wychowania
dzieci niepełnosprawnych w placówkach integracyjnych lub realizujących program edukacji włączającej. Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej.
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Dz. U.
z 2019 r., poz. 1450).

Sylwetka absolwenta

Absolwenci znają teoretyczne podstawy edukacji włączającej
w Polsce i na świecie; posiadają wiedzę z zakresu diagnozowania, układania programów edukacyjno-terapeutycznych, metodyki
kształcenia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (w tym
z autyzmem i z zespołem Aspergera), dostosowania programów
nauczania oraz wspierania uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych w placówkach integracyjnych lub realizujących
program edukacji włączającej.

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

25-40

Termin rekrutacji

Od 15 czerwca do 5 października 2020 r.

Wydział PedagogiCzny

Nazwa studiów
podyplomowych

37

Wydział PedagogiCzny

Wydział Pedagogiczny

38

Opis rekrutacji

Zapisy odbywają się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie studiów od 8 września
do 6 października 2020 r. (dokumenty można przesłać pocztą na
adres Wydziału z dopisaną nazwą studiów). Komplet dokumentów: podanie o przyjęcie na studia, poświadczone ksero lub odpis
dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, życiorys, zobowiązanie do ponoszenia kosztów studiów. Podanie, zobowiązanie
i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych
przy zgłoszeniu.

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Pedagogika dla Nauczycieli
bez Przygotowania Pedagogicznego

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Pedagogiczny

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

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

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Środy i piątki 17.15-18.45

Czas trwania studiów
podyplomowych

Trzy semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Wieczorowy, zajęcia odbywają się w środy i piątki 17.00-20.00

Koszt za całość studiów
podyplomowych

6 000 PLN

Opis studiów
podyplomowych

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

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 rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

25-50

Termin rekrutacji

Lipiec-wrzesień 2020 r.

Wydział Pedagogiczny

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Wychowania Seksualnego

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Pedagogiczny

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

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

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Wtorki 16.00-16.30 oraz w soboty zjazdowe

Czas trwania studiów
podyplomowych

Trzy semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów
podyplomowych

4 650 PLN

Opis studiów
podyplomowych

Program Studiów (350 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące moduły: Podstawy wychowania do życia w rodzinie,
Zagadnienia biomedyczne, Zagadnienia seksuologiczne, Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne i socjologiczne, Metodyka
i dydaktyka przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”.
Specyfika kształcenia podyplomowego z zakresu wychowania
seksualnego pozwoli na korelacje treści wiedzy z różnych dyscyplin wiedzy: antropologii, etyki, psychologii, pedagogiki, socjologii,
biologii, seksuologii oraz umożliwi zdobycie umiejętności metodycznych do prowadzenia zajęć z zakresu seksualności człowieka i przygotowania do życia w rodzinie metodami interakcyjnymi.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Maria Beisert,
prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. dr hab. med. Zbigniew
Lew-Starowicz, prof. dr hab. Irmina Mięsowicz, prof. dr hab. Monika
Płatek, prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska, dr hab. Danuta
Duch, dr hab. Magdalena Środa, dr n. med. Wiesław Czernikiewicz, dr n. med. Stanisław Dulko, dr n. med. Maria Pułtorak,
dr n. med. Dorota Rogowska-Szadkowska, dr Alicja Długołęcka,
dr Marek Jasiński, dr Krystyna Komosińska, dr Anna Kowalewska,
dr Aleksandra Piotrowska, ojciec Mirosław Pilśniak.

Wydział PedagogiCzny

Opis rekrutacji

Obowiązuje rejestracja w systemie IRK na stronie
http://irk.oferta.uw.edu.pl
Termin rekrutacji 20 lipca - 4 października 2020 r.
Złożenie dokumentów w sekretariacie studiów od 16 września
do 7 października. (dokumenty można przesłać pocztą na adres
wydziału z dopisaną nazwą studiów). Komplet dokumentów: podanie o przyjęcie na studia, życiorys, zobowiązanie do ponoszenia
kosztów studiów, poświadczone ksero dyplomu lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie. Podanie, zobowiązanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu
danych przy zgłoszeniu.

39

Wydział PedagogiCzny

Wydział Pedagogiczny

40

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
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. Inne osoby
dokształcają się w tej dziedzinie jako wychowawcy, pracownicy
poradni, pedagodzy szkolni, itd.

Termin rozpoczęcia
studiów

Listopad 2020 r.

Limit miejsc

25

Termin rekrutacji

Od czerwca do października 2020 r.

Opis rekrutacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się wszyscy absolwenci studiów wyższych magisterskich. Podstawą przyjęcia na studia jest
analiza dokumentów.

Wydział Polonistyki
Pomagisterskie Studium Logopedyczne

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Polonistyki

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

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

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 8.30-14.30 oraz niedziele zjazdowe
8.00-12.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Cztery semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu, praktyki
logopedyczne w dni powszednie (około 8-10 dni w roku akademickim)

Koszt za całość studiów
podyplomowych

8 000 PLN

Opis studiów
podyplomowych

Pomagisterskie Studium Logopedyczne (PSLog) jest adresowane
do absolwentów studiów magisterskich (preferowane kierunki
studiów: filologia polska, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, a także pielęgniarstwo, aktorstwo), którzy pragną
uzyskać zawód logopedy.
PSLog przygotowuje do pracy z dziećmi i osobami dorosłymi
w placówkach oświaty, kultury i służby zdrowia. Zajęcia trwają
dwa lata, od września do czerwca. W tym czasie słuchacze zdają
13 egzaminów oraz przygotowują pracę dyplomową. Suma zajęć
na studiach to 600 godzin zajęć audytoryjnych oraz 100 godzin
praktyk. Liczba punktów ECTS: 120.

Sylwetka absolwenta

Absolwent PSLog jest przygotowany do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i języka na poziomie poradnictwa
ogólnego w placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach
podstawowych itp.) oraz placówkach służby zdrowia typu zamkniętego i otwartego, 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 rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

40

Termin rekrutacji

Koniec czerwca lub początek lipca 2020 r.; ostateczny termin
zostanie podany na stronie: http://www.ips.polon.uw.edu.pl/blg.
php?id=29

Wydział Polonistyki

Nazwa studiów
podyplomowych

41

Wydział Polonistyki

Opis rekrutacji

Kandydat musi spełniać poniższe kryteria:
- mieć ukończone studia wyższe II stopnia lub jednolite
magisterskie,
- zarejestrować się na studia podyplomowe przez system IRK
na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl,
- złożyć wymagane dokumenty,
- uzyskać pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, której celem
jest ocena predyspozycji kandydata do podjęcia studiów
logopedycznych i możliwości wykonywania zawodu logopedy
w przyszłości.

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Glottodydaktyka Polonistyczna
– Nauczanie Języka Polskiego Jako Obcego

Wydział Polonistyki

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

42

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

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

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

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Od poniedziałku do czwartku 9.00-15.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

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

Koszt za całość studiów
podyplomowych

4 000 PLN

Opis studiów
podyplomowych

Studia przeznaczone dla: absolwentów polonistyki oraz innych
wydziałów humanistycznych, wykazujących się doskonałą znajomością gramatyki języka polskiego i kultury polskiej. W pierwszym rzędzie dla nauczycieli, którzy pragną poszerzyć swoje
kwalifikacje lub chcą wzbogacić perspektywę nauczania języka
macierzystego o nowych uczniów, tzn. cudzoziemców.
Cele i zadania: przygotowanie do wykonywania zawodu lektora
języka polskiego jako obcego oraz wykładowcy kultury polskiej
dla cudzoziemców w kraju i za granicą.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu lektora języka polskiego jako obcego i kultury
polskiej. Absolwenci uzyskują wiedzę interdyscyplinarną, a tym
samym zdobywają bardziej kompleksowe przygotowanie do wykonywanej pracy szczególnie poza granicami Polski.

Wydział Polonistyki
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Glottodydaktyka Polonistyczna – nauczanie języka
polskiego jako obcego” w zakresie metodyki nauczania języka
polskiego jako obcego i kultury polskiej. Świadectwo stanowi
poświadczenie zdobycia przez absolwenta kwalifikacji do wykonywania zawodu lektora języka polskiego w kraju i za granicą.
3 października 2020 r.

Limit miejsc

36

Termin rekrutacji

Od 15 maja do 25 sierpnia 2020 r.

Opis rekrutacji

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
- nienaganna wymowa i dobra dykcja,
- znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie B2,
- predyspozycje do pracy nauczycielskiej,
- wiedza z zakresu gramatyki opisowej języka polskiego,
- wiedza na temat historii Polski oraz szeroko pojętej kultury
polskiej,
- orientacja w bieżących zagadnieniach polityczno-społecznych
oraz literacko-kulturowych.
Cudzoziemcy powinni posiadać certyfikat znajomości języka
polskiego na poziomie C1 wydany przez Państwową Komisję
ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Dyplomy zagranicznych uczelni honorowane są zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Kryteria przyjęć:
- preferowane wykształcenie filologiczne - 5 punktów,
- ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych:
bdb - 5 punktów
db - 4 punkty
dst - 3 punkty
- kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i spis wymaganych
dokumentów znajdują się na stronie internetowej Centrum
„Polonicum”.

Nazwa studiów
podyplomowych

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

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Polonistyki

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,
budynek Wydziału Polonistyki, pokój 25
tel. 22 55 21 020
oraz ul. Oboźna 8, pokój 120
tel. 22 55 21 100
e-mail: szkolamistrzow@uw.edu.pl
http://www.sm.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00
(po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub mailowym)

Wydział Polonistyki

Termin rozpoczęcia
studiów

43

Wydział Polonistyki

Wydział Polonistyki

44

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów
podyplomowych

7 000 PLN

Opis studiów
podyplomowych

Program studiów (160 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje
następujące przedmioty: Techniki pisarskie: gatunki prozatorskie, gatunki poetyckie, gatunki dramatyczne, gatunki literatury
popularnej, gatunki literatury cyfrowej, eksperyment literacki,
scenariopisarstwo filmowe i radiowe, stylizacja literacka, formy
synkretyczne, krytyka literacka, Prezentacja tekstu literackiego:
literatura i radio, performance i happening, literatura i multimedia,
tekst literacki w utworze muzycznym, interpretacja sceniczna tekstu literackiego, sztuka przekładu, Tradycja literacka: konwencje,
gatunki i tematy w literaturze polskiej XIX w., konwencje, gatunki
i tematy w literaturze polskiej XX w., konwencje, gatunki i tematy
w literaturze polskiej XXI w., najnowsze trendy literatury światowej, konwencje, gatunki i tematy w literaturze popularnej, interteksty literackie, pogranicza sztuk, Współczesne życie literackie:
wykłady pisarzy, instytucje życia literackiego: stowarzyszenia,
nagrody, wydawnictwa, czasopisma, rynek literacki, zarządzanie
projektami literackimi, stypendia, granty.
Wśród wykładowców są m.in.: prof. dr hab. Grażyna Borkowska,
prof. dr hab. Piotr Mitzner, prof. dr hab. Ewa Paczoska,
prof. dr hab. Aleksander Wirpsza, prof. ucz dr hab. Olaf Krysowski, prof. ucz. dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka, dr hab. Jacek
Głażewski, dr hab. Dawid Osiński, dr Roman Bromboszcz,
dr Marcin Czardybom, dr Joanna Jeziorska-Haładyj, dr Michał
Larek, Adam Bauman, Janusz Drzewucki, Andrzej Ferenc,
Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, Marek Ławrynowicz, Piotr
Matywiecki, Justyna Sobolewska, Mariusz Szczygieł, Elżbieta
Wrotnowska-Gmyz.

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 rozpoczęcia
studiów

19 października 2020 r.

Limit miejsc

20

Termin rekrutacji

Od 1 maja 20 września 2020 r.

Wydział Polonistyki

Opis rekrutacji

Rekrutacja ma charakter konkursowy.
Etap pierwszy: kandydaci przesyłają drogą mailową krótkie prace
(2-5 stron) - próbka własnej twórczości literackiej, recenzja książki
lub prezentacja wybranego wydarzenia kulturalnego.
Etap drugi: komisja po ocenie nadesłanych prac dokonuje podsumowania i przygotowuje ostateczną listę słuchaczy, a następnie
sekretariat studiów powiadamia osoby przyjęte na studia zgodnie
z procedurą Regulaminu Studiów Podyplomowych na UW.
Kryteria oceny nadesłanych prac:
- w wypadku recenzji oceniane będą: zgodność tekstu z wyznacznikami gatunku, styl, kompozycja, dobór przedmiotu recenzji,
świadomość zastosowanych kryteriów wartościowania, ortografia, interpunkcja,
- w wypadku tekstu literackiego oceniane będą: oryginalność
realizacji tematu, styl, kompozycja,
- w wypadku prezentacji wybranego wydarzenia kulturalnego oceniane będą: styl, kompozycja, dobór przedmiotu recenzji, świadomość zastosowanych kryteriów wartościowania, ortografia,
interpunkcja.

Wydział Polonistyki
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Wydział PraWa i administraCji

Wydział Prawa i Administracji

46

Nazwa studiów
podyplomowych

Podyplomowe Studium Administracji

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Prawa i Administracji

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

Collegium Iuridicum I, pokój 325
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. 22 55 24 316
e-mail: psa@wpia.uw.edu.pl
http://www.wpia.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Od wtorku do czwartku 10.00-15.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Trzy semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, 1 raz w miesiącu

Koszt za całość studiów
podyplomowych

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

Opis studiów
podyplomowych

Studia przeznaczone dla osób pragnących pogłębić i rozszerzyć
swoją wiedzę, uzyskując najwyższy zaawansowany merytorycznie poziom wykształcenia akademickiego.
Program studiów (285 godzin) obejmuje następujące przedmioty:
Podstawowe pojęcia prawoznawstwa, Wprowadzenie do historii
administracji i prawa publicznego, Nauka administracyjna i zagadnienia samorządu terytorialnego, Wybrane zagadnienia prawa
konstytucyjnego, Prawo administracyjne, Wybrane zagadnienia
prawa cywilnego i handlowego, Prawo administracyjne gospodarcze, Wybrane zagadnienia prawa pracy, Wybrane zagadnienia
prawa rolnego, Wybrane zagadnienia prawa finansowego, System
postępowania administracyjnego, Wybrane zagadnienia postępowania cywilnego.
Egzaminy pisemne po zakończeniu każdego semestru.
Program nie przewiduje przygotowywania pracy dyplomowej
i egzaminu końcowego.

Sylwetka absolwenta

Po zaliczeniu programu studiów absolwent otrzymuje świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych.

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

70

Termin rekrutacji

Rekrutacja od 5 maja do 30 września 2020 r.

Wydział Prawa i Administracji

Opis rekrutacji

Rekrutacja otwarta, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia
dokumentów.
Rejestracja na studia odbywa się za pośrednictwem systemu IRK
na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl
Następnie należy złożyć dokumenty rekrutacyjne wygenerowane
z systemu IRK.
Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu studiów wyższych lub poświadczona kserokopia, umowa
o odpłatności za studia podyplomowe (3 egz.), zobowiązanie
do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (2 egz.), oświadczenie, 1 zdjęcie wykonane zgodne z wymaganiami stosowanymi
do dowodu osobistego.

Nazwa studiów
podyplomowych

Podyplomowe Studium Administracji kierunek – Kontrola,
Nadzór i Audyt w Administracji Publicznej

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Prawa i Administracji

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

Collegium Iuridicum I, pokój 325
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. 22 55 24 316
e-mail: psa@wpia.uw.edu.pl
http://www.wpia.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Od wtorku do czwartku 10.00-15.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, przeciętnie 1 raz w miesiącu

Koszt za całość studiów
podyplomowych

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

Opis studiów
podyplomowych

Studia przeznaczone 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.

Wydział PraWa i administraCji

Kompletne dokumenty należy złożyć w pokoju 325
budynek WPiA UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 lub wysyłać pocztą na adres
studiów:
Podyplomowe Studium Administracji
Wydział Prawa i Administracji UW
Collegium Iuridicum I
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

47

Wydział Prawa i Administracji

Wydział PraWa i administraCji

Studia podzielone są na 2 semestry, na które składa się łącznie
218 godzin zajęć odbywających się w ramach dwudniowych zjazdów. Mają one miejsce przeciętnie raz w miesiącu w godzinach
10.00-18.00.
W pierwszym semestrze słuchacz zobowiązany jest do zdania
6 egzaminów i uzyskania zaliczeń z pozostałych przedmiotów.
Natomiast w drugim semestrze oprócz zaliczenia obowiązujących przedmiotów, musi zdać dwa egzaminy.
Po zaliczeniu dwóch semestrów, przygotowuje się pracę dyplomową i zdaje egzamin końcowy.
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Sylwetka absolwenta

Po zaliczeniu programu studiów absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

70

Termin rekrutacji

Rekrutacja od 5 maja do 30 września 2020 r.

Opis rekrutacji

Rekrutacja otwarta, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia
dokumentów.
Rejestracja na studia odbywa się za pośrednictwem systemu IRK
na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl
Następnie należy złożyć dokumenty rekrutacyjne wygenerowane
z systemu IRK.
Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie na studia, odpis
dyplomu studiów wyższych lub poświadczona kserokopia, umowa o odpłatności za studia podyplomowe (3 egz.), zobowiązanie
do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (2 egz.), oświadczenie, 1 zdjęcie wykonane zgodne z wymaganiami stosowanymi
do dowodu osobistego.
Kompletne dokumenty należy złożyć w pokoju 325
budynek WPiA UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 lub wysyłać pocztą na adres
studiów:
Podyplomowe Studium Administracji kierunek - Kontrola, Nadzór
i Audyt w Administracji Publicznej
Wydział Prawa i Administracji UW
Collegium Iuridicum I
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Nazwa studiów
podyplomowych

Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Prawa i Administracji

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

Collegium Iuridicum I, pokój 325
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. 22 55 24 316
e-mail: psa@wpia.uw.edu.pl
http://www.wpia.uw.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji
Od wtorku do czwartku 10.00-15.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Trzy semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w piątki 15.00-20.30 i soboty 9.00-18.00,
co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów
podyplomowych

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

Opis studiów
podyplomowych

Studia obejmują łącznie 274 godziny zajęć, z czego 210 godzin
przypada na wykłady, konwersatoria i ćwiczenia realizowane
w semestrze I i II, a 60 godzin przeznacza się na seminaria prowadzone w II i III semestrze zajęcia odbywają się w cyklu zjazdowym – w piątki 15.00-20.30 i soboty 9.00-18.00, co 2 tygodnie.
Program zawiera zajęcia o charakterze teoretycznym (teoria prawa, teoria legislacji, postawy ustroju RP, system źródeł prawa)
oraz praktycznym (wykłady dotyczące kultury języka polskiego,
zagadnienia tworzenia prawa w świetle orzecznictwa, organizacja procesu legislacyjnego w naczelnych organach państwa).
Wśród wykładowców są pracownicy dydaktyczni Wydziału Prawa
i Administracji UW oraz wybitni praktycy reprezentujący instytucje
zajmujące się tworzeniem prawa.
Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się opracowywaniem i opiniowaniem projektów aktów prawotwórczych,
w szczególności zatrudnionych w komórkach legislacji organów
państwowych i samorządu terytorialnego. Słuchaczami mogą
być osoby legitymujące się dyplomem z zakresu studiów prawniczych i administracyjnych oraz innych kierunków, posiadający
tytuł zawodowy magistra.

Sylwetka absolwenta

Po zaliczeniu trzech semestrów, przygotowuje się pracę dyplomową i zdaje egzamin końcowy. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zagadnień
legislacyjnych.

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

80

Termin rekrutacji

Od 5 maja do 30 czerwca 2020 r.
Ewentualna rekrutacja uzupełniająca we wrześniu 2020 r.

Opis rekrutacji

Rekrutacja otwarta, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia
dokumentów.
Rejestracja na studia odbywa się za pośrednictwem systemu IRK
na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl
Następnie należy złożyć dokumenty rekrutacyjne wygenerowane
z systemu IRK.
Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu studiów wyższych lub poświadczona kserokopia, umowa
o odpłatności za studia podyplomowe (3 egz.), zobowiązanie
do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (2 egz.), oświadczenie, 1 zdjęcie wykonane zgodne z wymaganiami stosowanymi
do dowodu osobistego.

Wydział PraWa i administraCji

Dni i godziny pracy
sekretariatu
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Wydział Prawa i Administracji

Wydział PraWa i administraCji

Kompletne dokumenty należy złożyć w pokoju 325
budynek WPiA UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 lub wysyłać pocztą na adres
studiów:
Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych
Wydział Prawa i Administracji UW
Collegium Iuridicum I
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
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Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Negocjacji, Mediacji i Innych
Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Prawa i Administracji

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

Collegium Iuridicum II
ul. Lipowa 4, 00-316 Warszawa, pokój 2.5
tel./fax. 22 55 25 920/921
email: psnim@wpia.uw.edu.pl
http://www.negocjacjemediacje.wpia.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Poniedziałki 12.00-14.00, środy 10.00-14.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, 12 weekendowych zjazdów
soboty 9.00-16.00, niedziele 9.00-14.00

Koszt za całość studiów
podyplomowych

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

Opis studiów
podyplomowych

Program studiów (ponad 170 godzin) obejmuje następujące zagadnienia: Teoria i psychologia konfliktu, Komunikacja interpersonalna, Negocjacje, Rodzaje negocjacji, Mediacja, Etapy mediacji,
Etyka w negocjacjach i mediacjach, Rola mediatora, Rola prawa i prawników w mediacji, Przygotowanie klienta do mediacji,
Regulacje polskie i międzynarodowe dotyczące mediacji,
Zastosowanie mediacji w różnych rodzajach sporów, etc.
Wśród wykładowców są: sędzia Rafał Cebula, sędzia Agnieszka
Rękas, dr hab. Ewa Gmurzyńska, doc. dr Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, doc. dr Elżbieta Łojko, doc. dr Anna Rosner, dr Agata
Gójska, dr Rafał Morek, dr Małgorzata Wawrzyniak, dr Aleksandra
Winiarska, mgr Robert Boch, mgr Anna Cybulko, mgr Kinga
Markert, mgr Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz, mgr Konrad
Sobczyk, mgr Andrzej Szpor, mgr Maciej Tański i inni.

Sylwetka absolwenta

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

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Wydział Prawa i Administracji
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Termin rekrutacji

Od maja do września 2020 r.

Opis rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się za pośrednictwem systemu IRK
na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl
Po dokonaniu rejestracji należy złożyć wymagane dokumenty
w sekretariacie studiów podyplomowych.

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Podatków i Prawa Podatkowego

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Prawa i Administracji

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

Collegium Iuridicum III
ul. Oboźna 6, 00-332 Warszawa, pokój 1.11
tel. 22 55 20 479
Kierownik studiów:
prof. dr hab. Witold Modzelewski
e-mail: paproag@wpia.uw.edu.pl
https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/studia/studia-podyplomowe/podyplomowe-studium-podatkow-i-prawa-podatkowego

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00,
soboty zjazdowe 8.30-10.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Trzy semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zajęcia w soboty 9.40-17.10 i niedziele 8.00-15.10,
co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów
podyplomowych

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

Opis studiów
podyplomowych

Program studiów (448 godzin, 66,5 punktów ECTS) obejmuje:
Semestr I:
Wstęp do nauki prawa podatkowego, Teoria podatków, Finanse
publiczne. System dochodów budżetowych, Ordynacja podatkowa – część prawnomaterialna, Postępowanie podatkowe, Ustrój
organów podatkowych, skarbowych i celnych, Międzynarodowe
prawo podatkowe, Prawo dewizowe,
Ustawa o doradztwie podatkowym, Międzynarodowe unikanie
opodatkowania.
Semestr II:
Wprowadzenie do podatków dochodowych, Postępowanie
egzekucyjne,
Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podstawy rachunkowości,
Podatek dochodowy od osób prawnych, Podatek dochodowy
od osób prawnych – judykatura, Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, Wprowadzenie do podatków obrotowych, Podatek od towarów i usług, Podatek od towarów i usług
– judykatura, Podatek akcyzowy, Podatek akcyzowy – judykatura,
Niepodatkowe należności budżetowe, Uchylanie i unikanie opodatkowania, patologie podatkowe.

Wydział PraWa i administraCji

Limit miejsc

51

Wydział PraWa i administraCji

Wydział Prawa i Administracji
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Semestr III:
Wprowadzenie do podatków majątkowych, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Ewidencja nieruchomości – kataster
fiskalny, Zasady prowadzenia ewidencji podatkowej, Podatek od
nieruchomości, Przekształcenie, podział i łączenie podmiotów
gospodarczych – skutki podatkowe, Podatek rolny, Podatek leśny,
Prawo celne, Opłata skarbowa i inne opłaty o charakterze fiskalnym, Postępowania przed sądami administracyjnymi w sprawach
podatkowych, Prawo karne skarbowe, Podatkowe dyrektywy Unii
Europejskiej, Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Podatek od gier, Podatek od spadków i darowizn, Przestępczość
podatkowa.
Zakończenie studiów: Monograficzny wykład autorski wybitnego
specjalisty (gościa studiów).
Sesja egzaminacyjna (w każdym semestrze). Obowiązują wpisy
na ocenę z egzaminów i zaliczenia wszystkich przedmiotów.
Studia prowadzone są przez Wydział Prawa i Administracji
UW we współpracy z Ministerstwem Finansów, Krajową Izbą
Doradców Podatkowych, Krajową Radą Radców Prawnych,
Naczelną Radą Adwokacką oraz Krajową Izbą Biegłych Rewidentów. Kierunek ten jest przeznaczony dla wszystkich osób pragnących pogłębić i rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu podatków
i prawa podatkowego, uzyskując najwyższy stopień wykształcenia akademickiego w tej specjalności. Poruszane zagadnienia będą przydatne w szczególności dla osób zajmujących się
zawodowo problematyką podatkową, a przede wszystkim: dla
doradców podatkowych, kandydatów na doradców podatkowych,
pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów
i izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, samorządowych
organów podatkowych), pracowników działów księgowych, finansowych i podatkowych podmiotów gospodarczych, prawników,
ekonomistów, finansistów, a także innych wolnych zawodów
(biegłych rewidentów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy) oraz aplikantów (radcowskich, notarialnych, adwokackich,
rewidenckich).

Sylwetka absolwenta

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

Termin rozpoczęcia
studiów

Połowa lutego 2021 r.

Limit miejsc

120

Termin rekrutacji

Od 20 października 2020 r. do wyczerpania limitu miejsc

Wydział Prawa i Administracji

Opis rekrutacji

Rekrutacja otwarta, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia
dokumentów.
Rejestracja na studia odbywa się za pośrednictwem systemu IRK
na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl
Następnie należy złożyć dokumenty rekrutacyjne wygenerowane
z systemu IRK.
Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie na studia, odpis
dyplomu studiów wyższych lub poświadczona kserokopia, umowa o odpłatności za studia podyplomowe (3 egz.), zobowiązanie
do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (2 egz.), oświadczenie, 1 zdjęcie wykonane zgodne z wymaganiami stosowanymi
do dowodu osobistego.

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Pomocy Humanitarnej

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Polska Akcja Humanitarna

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

ul .Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
budynek CIUW, pokój 5
tel. 0 22 55 24 367
e-mail: psph@wpia.uw.edu.pl
https://noha.uw.edu.pl/spph/
http://rekrutacja.wpia.uw.edu.pl/oferta/studia-podyplomowe/
studia-podyplomowe-pomocy-humanitarnej/

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 9.30-15.30

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

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

Koszt za całość studiów
podyplomowych

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

Opis studiów
podyplomowych

Program studiów (178 godzin) obejmuje następujące moduły tematyczne: Moduł wstępny, Moduł geopolityczno-prawny,
Moduł „Klastry pomocy humanitarnej”, Moduł „Cykl pisania projektów”, Moduł „Praca w terenie”. Opcjonalnie można wziąć udział
w kursie pierwszej pomocy w Polskim Czerwonym Krzyżu.

Wydział PraWa i administraCji

Kompletne dokumenty należy złożyć w pokoju 1.11 budynek
WPiA UW
ul. Oboźna 6 lub wysyłać pocztą na adres studiów:
Studia Podyplomowe Podatków i Prawa Podatkowego
Wydział Prawa i Administracji UW
Collegium Iuridicum III
ul. Oboźna 6
00-332 Warszawa
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Wydział Prawa i Administracji

Wydział PraWa i administraCji

Wśród wykładowców są profesorowie i adiunkci Wydziału Prawa
i Administracji, Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracownicy sektora humanitarnego,
zwłaszcza Polskiej Akcji Humanitarnej.
Studia mają charakter interdyscyplinarny. Celem studiów jest zapewnienie odpowiedniego przygotowania pracownikom struktur
rządowych i pozarządowych, organizujących oraz świadczących
pomoc humanitarną w różnego typu sytuacjach kryzysowych,
ze szczególnym uwzględnieniem klęsk żywiołowych, konfliktów
zbrojnych oraz okresów transformacji po konfliktach zbrojnych.
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Sylwetka absolwenta

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

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

50

Termin rekrutacji

Od 4 maja do 28 września 2020 r.

Opis rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się za pośrednictwem systemu IRK
na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl
Po dokonaniu rejestracji należy złożyć wymagane dokumenty
w sekretariacie studiów podyplomowych.
O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Prawa Medycznego, Bioetyki
i Socjologii Medycyny

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Prawa i Administracji

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 22 55 24 318
sekretarz studiów: Elżbieta Pawlak

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 8.00-14.00,
soboty zjazdowe 9.00-11.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, co 2 lub 3 tygodnie

Koszt za całość studiów
podyplomowych

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

Wydział Prawa i Administracji

Sylwetka absolwenta

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

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

80

Termin rekrutacji

Maj 2020 r.

Opis rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się za pośrednictwem systemu IRK
na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl
Następnie należy złożyć dokumenty rekrutacyjne.
Wymagane dokumenty: dyplom ukończenia studiów, podanie,
1 zdjęcie, kwestionariusz osobowy, umowa o warunkach płatności.

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Prawa Międzynarodowego i Służby
Zagranicznej

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Prawa i Administracji

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa, pokój 115
tel. 22 55 27 200
Kierownik studiów:
prof. ucz. dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa
Sekretarz studiów:
mgr Beata Grochowska
e-mail: pspm@wpia.uw.edu.pl
http://www.pspm.wpia.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00 oraz soboty zjazdowe

Wydział PraWa i administraCji

Opis studiów
podyplomowych

Program studiów obejmuje 174 godziny, 60 punktów ECTS.
Studia przeznaczone są w szczególności dla osób związanych
z medycyną, leczeniem, administracją opieki zdrowotnej, które
ukończyły studia wyższe. Przeznaczone są dla lekarzy, magistrów pielęgniarstwa i położnictwa oraz osób reprezentujących
inne zawody medyczne, członków komisji lekarskich, komitetów
etycznych, organów odpowiedzialności zawodowej, biegłych
sądowych, psychologów przyszpitalnych, rzeczników praw
pacjenta, a także menedżerów służby zdrowia, pracowników
Narodowego Funduszu Zdrowia, Pracowników Urzędów Administracji Centralnej: Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Ministerstwa
Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
pracowników socjalnych działających w zakresie szeroko rozumianej opieki zdrowotnej, a także prawników specjalizujących się
w prawie medycznym.
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Wydział PraWa i administraCji

Wydział Prawa i Administracji
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Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczne, zjazdy w soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów
podyplomowych

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

Opis studiów
podyplomowych

Program studiów (170 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje dwa
bloki. Pierwszy tworzą ogólne zagadnienia prawa międzynarodowego publicznego dotyczące tworzenia tego prawa, jego źródeł
oraz podmiotów. Na drugi składają się przedmioty omawiające
kwestie szczególnie istotne lub wzbudzające kontrowersje w społeczności międzynarodowej.
Program obejmuje następujące przedmioty: Prawo dyplomatyczne, Prawo konsularne, Źródła prawa międzynarodowego
publicznego, Podmioty prawa międzynarodowego publicznego, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych,
Odpowiedzialność międzynarodowa jednostek, Odpowiedzialność międzynarodowa państw, Sądownictwo międzynarodowe, Prawo międzynarodowe w orzecznictwie sądów krajowych,
Międzynarodowa ochrona praw człowieka, System strasburski ochrony praw człowieka, Uprawnienia jednostek w oparciu
o prawo międzynarodowe, Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Umowy
i organizacje gospodarcze, System instytucjonalny Unii Europejskiej, Sztuka negocjacji i zawieranie umów międzynarodowych,
Prawo prywatne międzynarodowe, Organizacje międzynarodowe
o charakterze polityczno-wojskowym, Terroryzm międzynarodowy, Zakaz użycia siły w prawie międzynarodowym, Bezzałogowe
statki powietrzne i loty suborbitalne.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci (np. urzędnicy, wojskowi, dziennikarze zajmujący się
stosunkami międzynarodowymi) będą mogli swobodnie poruszać się po tematyce prawa międzynarodowego publicznego
oraz korzystać ze źródeł.

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

50

Termin rekrutacji

20 maja 2020 r.

Opis rekrutacji

Rekrutacja otwarta, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia
dokumentów.
Rejestracja na studia odbywa się za pośrednictwem systemu IRK
na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl
Następnie należy złożyć dokumenty rekrutacyjne wygenerowane
z systemu IRK. Dokumenty należy podpisać.
Kompletne dokumenty należy złożyć w pokoju 115
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47
lub wysyłać pocztą na adres studiów:
Studia Podyplomowe Prawa Międzynarodowego
i Służby Zagranicznej
Wydział Prawa i Administracji UW
Collegium Iuridicum IV
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47
00-347 Warszawa

Wydział Prawa i Administracji
Studia Podyplomowe Prawa Pracy

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Prawa i Administracji

Adres studiów
podyplomowych, numer
telefonu, e-mail, storna
internetowa

ul. Oboźna 6, 00-332 Warszawa, pokój 1.11
tel. 22 55 20 479
Kierownik studiów:
prof. ucz. dr hab. Łukasz Pisarczyk
l.pisarczyk@wpia.uw.edu.pl
e-mail: paproag@wpia.uw.edu.pl
https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/studia/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-prawa-pracy

Dni i godziny pracy
sekretariatu

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

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, po 8 zjazdów w semestrze,
co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów
podyplomowych

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

Opis studiów
podyplomowych

Celem studiów jest kompleksowe przedstawienie najważniejszych instytucji polskiego i europejskiego prawa pracy, zarówno
w wymiarze teoretycznym, jak i w kontekście ich funkcjonowania
w praktyce.
Program studiów (284 godziny, 60 punktów ECTS) obejmuje zarówno wykłady o charakterze ogólnym (różne formy zatrudnienia,
czas pracy, urlopy pracownicze czy wynagrodzenie za pracę), jak
też zajęcia pomagające w codziennym stosowaniu prawa pracy.
Semestr I:
Wprowadzenie do prawa pracy, Różne formy zatrudnienia,
Kształtowanie treści stosunku pracy, Wynagrodzenie za pracę,
Dokumentacja pracownicza,
Bezpieczeństwo i higiena w procesie pracy, Działalność socjalna
pracodawcy,
Prawo pracy wobec restrukturyzacji przedsiębiorstw, Europejskie
prawo pracy, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Prawo pracy w szkołach wyższych
Semestr II:
Ustanie i zmiana treści stosunku pracy, Czas pracy, Urlopy pracownicze i inne przerwy w pracy, Elastyczne formy zatrudnienia
i ochrona interesów pracodawcy, Odpowiedzialność stron stosunku pracy, Obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń
społecznych, Kontrola i nadzór Państwowej Inspekcji Pracy
nad warunkami pracy, Zbiorowe prawo pracy, Techniki tworzenia
specyficznych źródeł prawa pracy (zajęcia warsztatowe), Prawo
urzędnicze, Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy,
Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu, Zatrudnianie cudzoziemców.

Wydział PraWa i administraCji

Nazwa studiów
podyplomowych
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Wydział Prawa i Administracji

Wydział PraWa i administraCji

W trakcie studiów 4 egzaminy z wiodących przedmiotów
i zaliczenia wynikające z programu studiów.
Studia adresowane są do bardzo szerokiego kręgu odbiorców
- osób zajmujących się problematyką kadrową, pracodawców
i kadry kierowniczej, prawników, a także pracowników administracji publicznej, w tym osób zajmujących się implementacją prawa
wspólnotowego. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie minimum
tytułu licencjata, magistra (lub równorzędnego).
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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 rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

150

Termin rekrutacji

Rekrutacja od 15 maja do 29 lipca 2020 r., ewentualna rekrutacja
dodatkowa od 3 do 21 września 2020 r.

Opis rekrutacji

Rekrutacja otwarta, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia
dokumentów.
Rejestracja na studia odbywa się za pośrednictwem systemu IRK
na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl
Następnie należy złożyć dokumenty rekrutacyjne wygenerowane
z systemu IRK.
Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu studiów wyższych lub poświadczona kserokopia, umowa
o odpłatności za studia podyplomowe (3 egz.), zobowiązanie
do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (2 egz.), oświadczenie, 1 zdjęcie wykonane zgodne z wymaganiami stosowanymi
do dowodu osobistego.
Kompletne dokumenty należy złożyć w pokoju 1.11 budynek
WPiA UW
ul. Oboźna 6 lub wysyłać pocztą na adres studiów:
Studia Podyplomowe Prawa Pracy
Wydział Prawa i Administracji UW
Collegium Iuridicum III
ul. Oboźna 6
00-332 Warszawa

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Prawa Sportowego i Organizacji
Imprez Masowych

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Prawa i Administracji

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

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

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00,
soboty zjazdowe 9.00-11.00

Wydział Prawa i Administracji
Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zjazdy w soboty i niedziele, 1 raz w miesiącu
Zajęcia: soboty 9.00-16.00, niedziele 9.00-15.40

Koszt za całość studiów
podyplomowych

5 000 PLN (opłata jednorazowa)
5 400 PLN (opłata w 2 ratach)

Opis studiów
podyplomowych

Główną tematyką studiów jest prawo sportowe oraz regulacje
różnych gałęzi prawa regulujących problemy prawne w sporcie. Omawiane są także zagadnienia związane z organizacją
i bezpieczeństwem imprez masowych. Przedmioty realizowane
w ramach studiów (180 godzin) podzielone zostały na 8 bloków
tematycznych: Zagadnienia wprowadzające, Podmioty zbiorowe
ruchu sportowego, Status prawny zawodników, Inne podmioty
ruchu sportowego, Własność intelektualna w sporcie, sponsoring
i reklama, Organizacja i przebieg imprezy masowej, Podatkowe
i finansowe aspekty sportu i imprez masowych, Rozwiązywanie
sporów i konfliktów oraz zwalczanie dopingu w sporcie.
Zajęcia mają charakter teoretyczny i warsztatowy, przedstawiane
będą studia przypadków, omawiane rzeczywiste problemy pojawiające się w obszarze prezentowanej tematyki.
Zajęcia prowadzone są przez osoby dysponujące bogatym
doświadczeniem zawodowym, praktycznym, wiedzą teoretyczną i praktyką orzeczniczą, pracownicy naukowi innych uczelni,
sędziowie sądów dyscyplinarnych, adwokaci oraz radcy prawni.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów otrzymują pogłębioną wiedzę z zakresu
prawa sportowego, zarówno polskiego, jak i międzynarodowego,
norm stanowionych przez prawodawcę oraz regulacji organizacji sportowych stopnia krajowego i międzynarodowego, prawa
ochrony własności intelektualnej w sporcie, bezpieczeństwa
i organizacji imprez masowych, statusu prawnego podmiotów
ruchu sportowego; potrafią analizować przepisy prawne z tego
obszaru, stosować reguły przyjęte w orzecznictwie i rozstrzygnięciach właściwych organów organizacji sportowych i sądów
polubownych oraz komisji dyscyplinarnych; poznają rozwiązania
prawne w zakresie środków rozwiązywania sportów w sporcie
oraz zwalczania dopingu; zapoznają się z zasadami i podstawami
prawnymi opodatkowania działalności sportowej, w tym ze skutkami podatkowymi organizacji imprez sportowych i kulturalnych
(imprez masowych), poznają zasady transferu zawodników i uzyskiwania licencji sportowych. Absolwenci nabierają umiejętności interpretacji przepisów prawa, stosowania określonych norm
prawa w praktyce oraz regulacji wydawanych przez organizacje
sportowe, poznają zasady rozstrzygania sporów pomiędzy poszczególnymi podmiotami ruchu sportowego oraz zasady odpowiedzialności karnej, cywilnej i dyscyplinarnej w sporcie; potrafią
zidentyfikować sytuacje, w których dochodzi do nadużyć prawa
w obszarze własności intelektualnej w sporcie oraz znają instrumenty ochrony prawnej w tym zakresie; potrafią skutecznie i efektywnie negocjować kontrakty dla zawodników profesjonalnych;
potrafią analizować i stosować regulacje dotyczące zamówień
publicznych w sferze sportu i organizacji imprez masowych.

Wydział PraWa i administraCji

Czas trwania studiów
podyplomowych

59

Wydział Prawa i Administracji

Wydział PraWa i administraCji

Słuchacze studiów podnoszą swoje kompetencje i kwalifikacje
zawodowe niezbędne do skutecznej realizacji zadań związanych
z pracą w klubach i związkach sportowych, ciałach zarządzających sportem oraz infrastrukturą sportową, wydziałach sportu
w samorządach lokalnych i władzach centralnych; posiadają
wiedzę niezbędną do stosowania nowych rozwiązań prawnych
w dziedzinie sportu i działalności sportowej; wiedzą jakie skutki podatkowe wiążą się zawieraniem umów w sferze sportu
oraz organizacją imprezy sportowej lub kulturalnej; uzyskują
wiedzę i narzędzia niezbędne do prawidłowego zorganizowania
i przygotowania imprezy masowej.
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Termin rozpoczęcia
studiów

Październik

Limit miejsc

100

Termin rekrutacji

Od 5 maja do wyczerpania limitu miejsc

Opis rekrutacji

Rekrutacja otwarta, decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Rachunkowości i Rewizji Finansowej

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk Ekonomicznych

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa, pokój 115
tel. 22 55 27 200
Kierownik studiów:
prof. dr hab. Hanna Litwińczuk
Sekretarz studiów:
mgr Beata Grochowska
e-mail: psrf@wpia.uw.edu.pl
http://www.psrf.wpia.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00 oraz w soboty zjazdowe

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu

Koszt za całość studiów
podyplomowych

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

Opis studiów
podyplomowych

Program studiów obejmuje (280 godzin) następujące przedmioty:
Prawo bilansowe, Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa,
Podatek od towarów i usług i inne podatki pośrednie, Podatki
dochodowe, Rachunkowość budżetowa, Analiza finansowo-ekonomiczna, Rewizja finansowa i audyt zewnętrzny, Prawo spółek, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, Międzynarodowe
Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Rachunkowość podatkowa, Rachunek kosztów, Rachunkowość grup kapitałowych,
Podstawy prawa cywilnego, Ogólne materialne prawo podatkowe,

Wydział Prawa i Administracji
Postępowanie podatkowe, Warsztaty podatkowe, Prawo pracy
i ubezpieczeń społecznych, Prawo gospodarcze, Instrumenty
finansowe rynku kapitałowego.
Wśród wykładowców są pracownicy naukowo-dydaktyczni
Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Prawa i Administracji oraz doświadczeni praktycy wykonujący zawód biegłego
rewidenta.

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

50

Termin rekrutacji

20 maja 2020 r.

Opis rekrutacji

Rekrutacja otwarta, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia
dokumentów.
Rejestracja na studia odbywa się za pośrednictwem systemu IRK
na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl
Następnie należy złożyć dokumenty rekrutacyjne. Dokumenty
należy podpisać.
Kompletne dokumenty należy złożyć w pokoju 115
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47
lub wysyłać pocztą na adres studiów:
Podyplomowe Studia Rachunkowości i Rewizji Finansowej
Wydział Prawa i Administracji UW
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47
00-347 Warszawa

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Rozwoju
Lokalnego

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Prawa i Administracji

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

ul. Nowy Świat 4 pok. 113, 00-497 Warszawa
tel. 0 602 327 653
e-mail: psstirl@uw.edu.pl
http://www.wpia.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 12.00-16.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, 1 raz w miesiącu

Wydział PraWa i administraCji

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.
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Koszt za całość studiów
podyplomowych

4 100 PLN

Opis studiów
podyplomowych

Program studiów (176 godzin) obejmuje następujący zakres tematyczny: naukę o administracji publicznej, prawie i procedurach
administracyjnych, prawno-cywilnych i finansowych podstawach
funkcjonowania samorządu terytorialnego, zagadnieniach kształtowania polityki regionalnej i wykorzystywania instrumentów Unii
Europejskiej, gospodarowanie mieniem komunalnym i współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi, Orzecznictwo
NSA, TK i ETS w sprawach dotyczących samorządu terytorialnego. Przewidziany jest ponadto blok zajęć podejmujących problemy etyki i sposobów zachowania w relacjach służbowych
oraz problemy marketingu terytorialnego.
Wykładowcami są profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego
i wybitni specjaliści - praktycy.

Sylwetka absolwenta

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

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

100

Termin rekrutacji

Od 15 czerwca do 15 października 2020 r.

Opis rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się za pośrednictwem systemu IRK
na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl
Kandydaci będą kwalifikowani na studia na podstawie wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc.

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Zamówień Publicznych

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Prawa i Administracji

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

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

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Sekretariat studiów (Collegium Iuridicum) I, pokój 211
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 15.00,
soboty zjazdowe 9.00-11.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, średnio 2 razy w miesiącu,
zajęcia 9.00-16.00

Koszt za całość studiów
podyplomowych

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

Wydział Prawa i Administracji

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
im forma specjalizacji jest atrakcyjna także dlatego, że pozwala
na uporządkowanie i bliższe poznanie materii normatywnej, która
podlega częstym zmianom, wynikającym m.in. z chęci stworzenia przez krajowego prawodawcę jak najlepszych instrumentów
szybkiego i skutecznego wykorzystywania środków unijnych
przez Polskę.

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik

Limit miejsc

80

Termin rekrutacji

Od maja do września 2020 r. lub do wyczerpania limitu miejsc

Opis rekrutacji

Rekrutacja otwarta, decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Zapobiegania Przestępczości
Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Prawa i Administracji

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

Katedry i Zakłady Prawa Karnego
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Collegium Iuridicum I, pokój 107
Sekretarz studiów:
mgr Magdalena Kaliściak
e-mail: pk@ wpia.uw.edu.pl
tel. 22 55 20 529, fax. 22 55 24 317

Wydział PraWa i administraCji

Opis studiów
podyplomowych

Program studiów (192 godziny) obejmuje następujące przedmioty: Środki publiczne w systemie zamówień publicznych, Przetarg
jako forma rozporządzania mieniem (aspekty cywilnoprawne),
Podwykonawstwo, wykluczenie wykonawców odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania, Polskie i europejskie regulacje
zamówień publicznych, System zamówień publicznych w Polsce,
Kontrola zamówień publicznych, Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa zamówień publicznych, Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne, Tryby udzielania
zamówień publicznych, Umowy w sprawach zamówień publicznych, Środki ochrony prawnej, Orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych, Zajęcia praktyczne z zamówień publicznych,
Partnerstwo publiczno-prawne a zamówienia publiczne.
Wśród wykładowców są: mec. prof. dr hab. Andrzej Panasiuk,
prof. ucz. dr hab. Andrzej Wach, dr hab Maria Boratyńska,
mec. Wioleta Bajda, mec. Kamila Podwapińska, mec. Anna
Szymańska, Jacek Sadowy – były Prezes Urzędu Zamówień
Publicznych, Irena Skubisza–Kalinowska.
Do zdania są dwa egzaminy z przedmiotów wykładowych,
po jednym na koniec każdego semestru.
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Dni i godziny pracy
sekretariatu

Collegium Iuridicum I, pokój 107
Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00, soboty zjazdowe
9.00-11.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, średnio 1 raz w miesiącu
(zajęcia 9.00-15.40)

Koszt za całość studiów
podyplomowych

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

Opis studiów
podyplomowych

Główną tematyką studiów jest prawo karne gospodarcze,
prawo skarbowe oraz przestępstwa przeciwko mieniu, omawiane
są także zagadnienia związane z taktyką prowadzenia śledztw
w tych sprawach, instrumentami procesowo-kryminalistycznymi
wykorzystywanymi w prowadzonych postępowaniach.
Przedmioty realizowane w ramach studiów (160 godzin) podzielone zostały na 7 bloków tematycznych: Zagadnienia wprowadzające, Prawnokarna ochrona mienia, instytucji państwowych
i samorządowych, Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego,
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, Prawo karne skarbowe, Prawo antymonopolowe, Procesowo-kryminalistyczne aspekty przestępczości gospodarczej, skarbowej i przeciwko mieniu.
Zajęcia mają charakter teoretyczny i warsztatowy, przedstawiane
będą studia przypadków, omawiane rzeczywiste problemy pojawiające się w obszarze prezentowanej tematyki.

Sylwetka absolwenta

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

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik

Limit miejsc

50

Termin rekrutacji

Od 1 marca do wyczerpania limitu miejsc

Opis rekrutacji

Rekrutacja otwarta, decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Wydział Psychologii
Studia Podyplomowe Psychologia Pozytywna w Praktyce:
Trener Umiejętności Psychospołecznych

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Psychologii

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

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

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 10.00-16.00,
soboty zjazdowe 9.00-15.30
W okresie wakacyjnym w soboty nieczynne.

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, co 2 tygodnie. Jeden zjazd
czterodniowy na początku studiów od czwartku do niedzieli.

Koszt za całość studiów
podyplomowych

8 900 PLN (opłata jednorazowa)
9 100 PLN (opłata w 2 ratach)
9 300 PLN (opłata w 4 ratach)

Opis studiów
podyplomowych

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu psychologii pozytywnej, a przede
wszystkim rozwój praktycznych kompetencji trenerskich,
pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu osobistym i zawodowym.
Program studiów spełnia kryteria szkolenia podstawowego
potrzebnego do uzyskania rekomendacji I stopnia Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego (trener warsztatu umiejętności
psychospołecznych). Po ich ukończeniu i samodzielnym przeprowadzeniu wymaganej liczby treningów (w tym dwóch pod
superwizją) uczestnik może uzyskać licencję trenera umiejętności psychospołecznych PTP (jeśli jest absolwentem studiów
psychologicznych na poziomie magisterskim i członkiem PTP).

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 rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

16 osób
Jeżeli studia będą cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem
dopuszczamy możliwość utworzenia dwóch grup – po 16 osób
w każdej.

Wydział PsyChologii

Nazwa studiów
podyplomowych
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Termin rekrutacji

1 czerwca 2020 r.

Opis rekrutacji

Rekrutacja na studia ma charakter dwuetapowy.
Pierwszym etapem jest rejestracja za pośrednictwem systemu
IRK na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl, drugim rozmowa kwalifikacyjna prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną, która podejmuje decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata na studia.

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Psychologia Sądowa

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Psychologii

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

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

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 10.00-16.00, soboty zjazdowe
9.00-15.30
W okresie wakacyjnym w soboty nieczynne.

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów
podyplomowych

6 300 PLN (opłata jednorazowa)
6 500 PLN (opłata w 2 ratach)
6 700 PLN (opłata w 4 ratach)

Opis studiów
podyplomowych

Studia podyplomowe Psychologia Sądowa przeznaczone są
dla psychologów z co najmniej dwuletnim stażem w pracy na
stanowisku psychologa, współpracujących z wymiarem sprawiedliwości albo zainteresowanych taką współpracą. Studia przygotowują do pełnienia roli psychologa biegłego sądowego.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów Psychologia Sądowa posiadają wiedzę
dotyczącą zaburzeń i mechanizmów funkcjonowania jednostki, niezbędną do sporządzania ekspertyzy w wielu dziedzinach
współpracy psychologa z wymiarem sprawiedliwości, umiejętności diagnozowania i orzekania psychologicznego niezbędne
w pełnieniu roli psychologa biegłego sądowego;
wiedzę z zakresu szeroko pojętej psychopatologii i patologii
społecznej, niezbędnej do diagnozy psychologicznej oraz umiejętności przygotowywania takiej diagnozy na potrzeby wymiaru
sprawiedliwości.

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik/listopad 2020 r.

Limit miejsc

30

Termin rekrutacji

1 czerwca 2020 r.

Wydział Psychologii

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Psychologia Transportu

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Psychologii

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

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

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 10.00-16.00,
soboty zjazdowe 9.00-15.30
W okresie wakacyjnym w soboty nieczynne.

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów
podyplomowych

4 500 PLN (opłata jednorazowa)
4 700 PLN (opłata w 2 ratach)
4 900 PLN (opłata w 4 ratach)

Opis studiów
podyplomowych

Program studiów został napisany w oparciu o analizę problemów
występujących w czasie rzeczywistych psychologicznych badań
kierowców, zarówno rutynowych, jak i kontrolnych (prowadzonych na wniosek Policji lub organów administracji), a także został
dostosowany do nowych przepisów prawnych.
Studia dotyczą problematyki diagnostyki psychologicznej ukierunkowanej na orzekanie o istnieniu przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Omawiane będą zatem elementy psychologii
pracy i psychologii klinicznej. Zadaniem Studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą samodzielne podejmowanie decyzji orzeczniczych w tym zakresie.

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych Psychologia Transportu
jest psychologiem biegłym w zakresie diagnostyki psychologicznej kierujących pojazdami. Potrafi zaplanować i przeprowadzić
badanie, zinterpretować wyniki i podjąć decyzję orzeczniczą.
Ukończenie studiów jest podstawą do złożenia wniosku o wpis
do ewidencji psychologów transportu.

Termin rozpoczęcia
studiów

Listopad 2020 r.

Limit miejsc

45

Termin rekrutacji

1 czerwca 2020 r.

Wydział PsyChologii

Opis rekrutacji

Rekrutacja na studia ma charakter dwuetapowy.
Pierwszym etapem jest rejestracja za pośrednictwem systemu
IRK na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl, drugim weryfikacja
zgłoszenia przez Komisję Rekrutacyjną, która podejmuje decyzję
o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata na studia.
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Opis rekrutacji

Rekrutacja na studia ma charakter dwuetapowy.
Pierwszym etapem jest rejestracja za pośrednictwem systemu
IRK na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl, drugim rozmowa kwalifikacyjna prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną, która podejmuje decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata na studia.

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Psychologia w Praktyce

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Psychologii

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

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

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 10.00-16.00,
soboty zjazdowe 9.00-15.30
W okresie wakacyjnym w soboty nieczynne.

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów
podyplomowych

7 900 PLN (opłata jednorazowa)
8 100 PLN (opłata w 2 ratach)
8 300 PLN (opłata w 4 ratach)

Opis studiów
podyplomowych

Głównym celem studiów jest rozwinięcie umiejętności psychologicznych i społecznych przydatnych w codziennym funkcjonowaniu uczestników zarówno w środowisku pracy, jak i poza nim.
W szczególności celami studiów jest podniesienie umiejętności
uczestników w poniższych obszarach: komunikacja interpersonalna, komunikacja asertywna, negocjacje, wystąpienia publiczne, rozpoznawanie emocji i zarządzanie emocjami, radzenie
sobie z nadmiernym stresem, budowanie dobrych relacji w pracy, radzenie sobie w sytuacji konfliktu, kreatywne rozwiązywanie
problemów, efektywne zarządzanie sobą w czasie, ustalanie, planowania i realizacja celów, automotywacja i motywowanie innych,
znajdowanie równowagi praca-dom, dbanie o własny dobrostan.

Sylwetka absolwenta

Absolwent ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat roli
emocji w codziennym funkcjonowaniu i mechanizmów podejmowania decyzji.
Słuchacz zna rolę cech temperamentu, cech osobowości. motywacji i stylów poznawczych w codziennym funkcjonowaniu Zna
metody i techniki efektywnego zarządzania sobą w czasie.

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik/listopad 2020 r.

Limit miejsc

16 osób
Jeżeli studia będą cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem
dopuszczamy możliwość utworzenia dwóch grup – po 16 osób
w każdej.

Wydział Psychologii
1 czerwca 2020 r.

Opis rekrutacji

Rekrutacja na studia ma charakter dwuetapowy.
Pierwszym etapem jest rejestracja za pośrednictwem systemu
IRK na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl, drugim weryfikacja
zgłoszenia przez Komisję Rekrutacyjną, która podejmuje decyzję
o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata na studia.

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Psychologia Zarządzania Personelem

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Psychologii

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

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

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 10.00-16.00,
soboty zjazdowe 9.00-15.30
W okresie wakacyjnym w soboty nieczynne.

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów
podyplomowych

8 000 PLN (opłata jednorazowa)
8 200 PLN (opłata w 2 ratach)
8 400 PLN (opłata w 4 ratach)

Opis studiów
podyplomowych

Program studiów to kompendium wiedzy pozwalającej lepiej
zrozumieć funkcjonowanie ludzi, pomóc w rozwiązywaniu
problemów w pracy, znaleźć odpowiednich pracowników i zarządzać nimi skutecznie czyli tak, aby czuli się zadowoleni, a firma
osiągała sukcesy.
Program studiów jest tak skonstruowany, aby najpierw uczestnicy poznali podstawy wiedzy psychologicznej (wykłady poświęcone psychologii ogólnej i psychologii społecznej oraz metodologii
badań społecznych), a następnie nauczyli się stosować ją do konkretnych zadań, związanych z zarządzaniem (warsztaty i treningi
poświęcone rozwiązywaniu konfliktów, rekrutacji, motywowaniu,
rozwojowi i budowaniu zespołu).

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.

Wydział PsyChologii

Termin rekrutacji

69

Wydział PsyChologii

Wydział Psychologii

70

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

40

Termin rekrutacji

1 czerwca 2020 r.

Opis rekrutacji

Rekrutacja na studia ma charakter dwuetapowy.
Pierwszym etapem jest rejestracja za pośrednictwem systemu
IRK na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl, drugim rozmowa kwalifikacyjna prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną, która podejmuje decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata na studia.

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Podyplomowe Studium Filozofii i Etyki

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa, pokój 116, I piętro
tel. 22 55 20 123
e-mail: isns@isns.uw.edu.pl
http://www.isns.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Soboty zjazdowe 9.00-13.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Cztery semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy 2 razy w miesiącu (łącznie 18 zjazdów rocznie)

Koszt za całość studiów
podyplomowych

4 000 PLN

Opis studiów
podyplomowych

Program studiów (360 godzin, 120 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej, Historia filozofii nowożytnej i współczesnej, Moralne problemy
współczesności, Filozofia polityczna i społeczna, Historia idei
etycznej, Socjologia moralności, Kultura logiczna, Dociekania
filozoficzne w szkole, Lektorium, Etyka w szkole.
Obowiązują zaliczenia roczne na podstawie prac pisemnych
i zaliczeniowych.
Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów jest napisanie pracy dyplomowej u dowolnie wybranego wykładowcy.

Sylwetka absolwenta

Kompetentny dydaktyk w zakresie etyki i filozofii (studia nie dają
uprawnień pedagogicznych)

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

30

Termin rekrutacji

Od 1 do 18 września 2020 r.

Opis rekrutacji

Kolejność złożenia dokumentów (podanie o przyjęcie na studia,
dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich).

Wydział stosoWanyCh nauk sPołeCznyCh i resoCjalizaCji

Nazwa studiów
podyplomowych

71

Wydział zarządzania

Wydział Zarządzania

72

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Menedżerskie dla Menedżerów
Sprzedaży

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Zarządzania

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

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

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Środy i czwartki 10.00 -14.00, piątki 12.00 -16.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, przeciętnie 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele

Koszt za całość studiów
podyplomowych

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

Opis studiów
podyplomowych

Celem studiów jest uzyskanie przez uczestników pogłębionej,
zgodnej z najnowszymi światowymi i europejskimi trendami
wiedzy na temat zarządzania nowoczesnym działem sprzedaży, biurem obsługi klienta bądź inaczej zdefiniowanym zespołem sprzedawców. Zadaniami nadrzędnymi jest przedstawienie
istoty i składowych procesu zarządzania personelem sprzedażowym oraz identyfikacja, omówienie czynników wpływających
na skuteczność i efektywność sprzedaży w przedsiębiorstwie
oraz określenie wpływu transformacji cyfrowej na funkcjonowanie zespołów sprzedażowych.
Uczestnicy zyskają ponadto sposobność poznania najnowszych
tendencji w zakresie motywowania i wynagradzania sprzedawców oraz sposobów zwiększania ich zadowolenia z pracy
i lojalności względem organizacji. Wysoki priorytet został przyznany problematyce utrzymanie wysokich standardów etycznych
w działalności sprzedawców i menadżerów sprzedaży.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pozna specyfikę zadań menedżera sprzedaży
w nowoczesnej rynkowo zorientowanym przedsiębiorstwie.
W szczególności opanuje wiele użytecznych praktycznych 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 rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

30

Wydział Zarządzania
Od czerwca do października 2020 r.

Opis rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się za pośrednictwem systemu IRK
na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty:
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat/magister),
- podanie o przyjęcie na studia (do pobrania z osobistego konta
kandydata ze strony IRK),
- życiorys (do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony
IRK),
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia
(do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony IRK),
- upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku, gdy
dokumenty kandydata są składane przez osobę trzecią.

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Menedżerskie FinTech

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Zarządzania

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

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

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-16.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, przeciętnie 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele

Koszt za całość studiów
podyplomowych

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

Opis studiów
podyplomowych

Nowe technologie i rozwiązania oferowane przez FinTech’y zmieniają sektor finansowy. Na tych studiach podyplomowych przez
170 godzin zostanie ten świat przybliżony naszym uczestnikom
przez wiodących ekspertów i naukowców z tej branży. W trakcie
tego programu wszyscy uczestnicy poznają i zrozumieją nowe
technologie i usprawnienia dotyczące usług i produktów finansowych. Zostanie im przybliżone skomplikowane otoczenie prawne
FinTech’ów, a nasi wykładowcy podzielą się również wiedzę w zakresie kształtowania własnych przedsięwzięć związanych z tą
branżą. Program ten jest adresowany przede wszystkim dla pracowników instytucji finansowych, którzy chcą w praktyczny sposób zrozumieć i pogłębić wiedzę dotyczącą FinTechów, a także
dla młodych przedsiębiorców zapewniając im zasoby i wsparcie
w zakresie kształtowania własnych przedsięwzięć związanych
z FinTech.

Wydział zarządzania

Termin rekrutacji

73

Wydział Zarządzania

Wydział zarządzania

Studia te obejmuje przedmioty tj.: Trendy w FinTechu, Trendy
w zachowaniach konsumentów, Marketing usług finansowych
(B2B B2C), Digital marketing – MarTech, FinTech w regulacjach
ostrożnościowych, Podmioty regulowane jako FinTech - perspektywa Polska, UE i Świat, Regtech, FinTech dla B2C, FinTech
dla B2B, Sztuczna inteligencja, InsurTech, Blockchain.
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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. Wiedzę uczestnicy otrzymają
od najlepszych wykładowców ze świata biznesu i nauki.

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

25

Termin rekrutacji

Od czerwca do października 2020 r.

Opis rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się za pośrednictwem systemu IRK
na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty:
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat/magister),
- podanie o przyjęcie na studia (do pobrania z osobistego konta
kandydata ze strony IRK),
- życiorys (do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony
IRK),
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia
(do obrania z osobistego konta kandydata ze strony IRK),
- upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku, gdy
dokumenty kandydata są składane przez osobę trzecią.
Przyjęcie uczestnika na studia odbywa się na podstawie listu
motywacyjnego oraz po spełnieniu wymogów formalnych.

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Menedżerskie Skarbowość
Korporacyjna

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Zarządzania

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

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

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Środy i czwartki 10.00 -14.00, piątki 12.00 -16.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Wydział Zarządzania
Zaoczny, przeciętnie 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele

Koszt za całość studiów
podyplomowych

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

Opis studiów
podyplomowych

Program studiów (150 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Skarbnik korporacyjny w strukturze organizacyjnej a zasady
ładu korporacyjnego, Organizacja pracy skarbnika korporacyjnego, System raportowania skarbowości korporacyjnej, Zarządzanie ludźmi i informacją w pracy skarbnika korporacyjnego, Etyka
w pracy skarbnika korporacyjnego, Rachunkowość jako system
informacyjny wspomagający decyzje interesariuszy, Sprawozdawczość finansowa i jej znaczenie w ocenie płynności finansowej, Podatki w pracy skarbnika korporacyjnego, Wprowadzenie
do finansów korporacyjnych, Źródła finansowania działalności
i kształtowanie struktury kapitałowej, Zarządzanie ryzykiem
w skarbowości korporacyjnej, Rozliczenia w obrocie gospodarczym, Instrumenty finansowe w pracy skarbnika korporacyjnego,
Prognozowanie i modelowanie procesów finansowych w przedsiębiorstwie, Znaczenie kapitału obrotowego dla stabilności
finansowej jednostki gospodarczej, Metody monitorowania i prognozowania w zarządzaniu należnościami, Polityka kredytowa
przedsiębiorstwa wobec odbiorców, Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, Prawne zabezpieczenia należności, Windykacja w aspekcie prawnym, Negocjacje i komunikacja
społeczna w procesie windykacji.
Oprócz podstawowych przedmiotów program studiów zawiera również zajęcia do wyboru: Cyberprzestępczość i oszustwa
w bankowości elektronicznej oraz Audyt śledczy a przestępstwa
białych kołnierzyków

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.

Wydział zarządzania

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

75

Wydział Zarządzania

Wydział zarządzania

Potrafi także zidentyfikować czynniki i obszary występowania
ryzyk finansowych w organizacji oraz posiada wiedzę w zakresie
metod i instrumentów ich ograniczania. Posiada także wiedzę
w zakresie zabezpieczania rozliczeń w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym, zarządzania gotówką i skarbem
z uwzględnieniem strategicznego i długofalowego znaczenia
kapitału zamrożonego i uwalnianego w postaci gotówki z przedsiębiorstwa. Zna zasady polityki podatkowej organizacji i potrafi
ją kreować. Ma wiedzę w zakresie zabezpieczenia wierzytelności
i posiada umiejętność przeprowadzenia skutecznego i zgodnego z prawem postępowania windykacyjnego. Absolwent potrafi także prowadzić negocjacje z interesariuszami, skutecznie
komunikować się a także pracować w zespole i rozwiązywać
występujące w nim konflikty.
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Termin rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

30

Termin rekrutacji

Od czerwca do października 2020 r.

Opis rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się za pośrednictwem systemu IRK
na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty:
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat/magister),
- podanie o przyjęcie na studia (do pobrania z osobistego konta
kandydata ze strony IRK),
- życiorys (do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony IRK),
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia
(do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony IRK),
- upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku, gdy
dokumenty kandydata są składane przez osobę trzecią.

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Menedżerskie w zakresie Audytu
i Kontroli Wewnętrznej

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Zarządzania

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

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

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Środy i czwartki 10.00 -14.00, piątki 12.00 -16.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, przeciętnie 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele

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

Opis studiów
podyplomowych

Program studiów przewiduje 188 godzin, w tym 12 godzin przeznaczonych na pracę dyplomową.
Podstawowym celem studiów jest przekazanie wiedzy i nauczenie konkretnych umiejętności z zakresu kontroli wewnętrznej,
kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego, ze szczególnym
uwzględnieniem zarządzania ryzykiem. Zadaniem nadrzędnym
jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji audytora
wewnętrznego, zarówno w jednostkach sektora finansów publicznych, jak i w jednostkach prywatnych. Ponadto uczestnicy
studiów uzyskują kompendium wiedzy pozwalającej na pełnienie
funkcji kontrolerów wewnętrznych. Słuchacze mają szansę pozyskać wiedzę i umiejętności w zakresie metodyki przeprowadzania
audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, standardów audytu,
w tym standardów IIA oraz INTOSAI, zarządzania komórką audytu wewnętrznego i szacowania ryzyka organizacji oraz przeprowadzania kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. W ramach zajęć
poruszane są także zagadnienia związane z audytem śledczym
oraz audytem realizowanym w ramach struktur unijnych.

Sylwetka absolwenta

Zgodnie z przepisami art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. d) Ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ukończenie studiów
oraz odbycie dwuletniej praktyki w zakresie audytu wewnętrznego umożliwia absolwentom stać się audytorem wewnętrznym
w sektorze finansów publicznych.
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. Potrafi realizować zadania kontrolera wewnętrznego. Zna i potrafi zaimplementować narzędzia audytu i kontroli
zarządczej w jednostkach niepublicznych.

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

40

Termin rekrutacji

Od czerwca do października 2020 r.

Opis rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się za pośrednictwem systemu IRK
na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty:
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat/magister),
- podanie o przyjęcie na studia (do pobrania z osobistego konta
kandydata ze strony IRK),
- życiorys (do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony
IRK),
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia
(do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony IRK),
- upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku, gdy
dokumenty kandydata są składane przez osobę trzecią.
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Koszt za całość studiów
podyplomowych
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Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Menedżerskie w zakresie Finanse
w Praktyce Prawniczej

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Zarządzania

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

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

Wydział zarządzania

Dni i godziny pracy
sekretariatu

78

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-16.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, przeciętnie 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele

Koszt za całość studiów
podyplomowych

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

Opis studiów
podyplomowych

Program studiów (168 godzin) obejmuje trzy podstawowe bloki tematyczne: sprawozdawczość finansową, finanse przedsiębiorstw i podatki. W ramach tych bloków pojawią się, między
innymi, następujące przedmioty: Czytanie sprawozdań finansowych, Badanie sprawozdań finansowych i inne czynności rewizji
finansowej, Techniki wykrywania manipulacji księgowych, Księgowe skutki operacji prawnych, Analiza kondycji przedsiębiorstw,
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wycena przedsiębiorstw
i ich mienia, Finansowe skutki operacji prawnych, Opodatkowanie
działalności gospodarczej, Podatkowe skutki operacji prawnych,
Optymalizacja podatkowa. Ponadto w ramach kursu zaproponujemy zajęcia do wyboru, przykładowo: zarządzanie finansami
osobistymi, rachunkowość zarządczą, czy też gospodarkę finansową i rachunkowość sektora finansów publicznych.

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. 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.
Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

30

Termin rekrutacji

Od czerwca do października 2020 r.
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Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Menedżerskie w zakresie Innowacyjne
Technologie w Biznesie

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Zarządzania

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

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

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-16.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, przeciętnie 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele

Koszt za całość studiów
podyplomowych

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

Opis studiów
podyplomowych

Program „Innowacyjne Technologie w Biznesie” ma na celu przygotowanie przyszłych kadr kierowniczych różnych szczebli zarządzania do optymalnego wykorzystania innowacji w rozwoju
biznesu pod kątem kreatywnego zaangażowania zdobyczy technologicznych do dynamicznego rozwoju ich firm i osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku.
Program nastawiony jest na zastosowanie wiedzy z obszaru metodyk zarządzania projektami i zarządzania technologiami w celu
przygotowania słuchaczy do rozwiązywania problemów firm,
w których pracują, bądź firm, którymi kierują. W procesie dydaktycznym programu oprócz kadry akademickiej uczestniczą eksperci z firm doradczych i praktycy z różnych dziedzin gospodarki.
Program w dużej mierze oparty jest na studiach przypadków.

Wydział zarządzania

Opis rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się za pośrednictwem systemu IRK
na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty:
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat/magister),
- podanie o przyjęcie na studia (do pobrania z osobistego konta
kandydata ze strony IRK),
- życiorys (do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony IRK),
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia
(do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony IRK),
- upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku, gdy
dokumenty kandydata są składane przez osobę trzecią.
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Sylwetka absolwenta

Absolwenci uzyskają wiedzę pozwalającą na kompleksowe zarządzanie zintegrowanymi systemami informatycznymi w oparciu
o stosowane metodyki zarządzania i współczesne rozwiązania
infrastrukturalne oraz najnowszą wiedzę na temat innowacyjnych
technik zarządzania organizacją.
Absolwenci tych studiów będą przygotowani do pracy w:
- przedsiębiorstwach działających na rynku polskim (zarówno
polskich, jak i zagranicznych) – głównie w pionach zarządzania,
informatyki i sprzedaży,
- firmach informatycznych jako: analitycy systemów informacyjnych przedsiębiorstw, projektanci systemów zarządzania
wspomaganych mediami informatycznymi i wdrożeniowcy
systemów informatycznych w organizacjach gospodarczych,
kierownicy projektów informatycznych i doradcy,
- biurach i firmach doradztwa gospodarczego, jako specjaliści
od zastosowań systemów informatycznych w gospodarce,
- organach samorządu terytorialnego (w gminach, powiatach, województwach) w komórkach rozwoju regionalnego i przy wprowadzaniu mediów społeczeństwa informacyjnego do praktyki
ich działania,
- prowadzenia własnej działalności, zwłaszcza w wirtualnej przestrzeni gospodarczej.

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

30

Termin rekrutacji

Od czerwca do października 2020 r.

Opis rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się za pośrednictwem systemu IRK
na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty:
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat/magister),
- podanie o przyjęcie na studia (do pobrania z osobistego konta
kandydata ze strony IRK),
- życiorys (do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony
IRK),
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia
(do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony IRK),
- upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku, gdy
dokumenty kandydata są składane przez osobę trzecią.

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Menedżerskie w zakresie
Konsument 3.0

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Zarządzania

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

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

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-16.00

Wydział Zarządzania
Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, przeciętnie 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele

Koszt za całość studiów
podyplomowych

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

Opis studiów
podyplomowych

Podczas studiów na kierunku Konsument 3.0 zaprezentowane
zostaną najbardziej aktualne wiadomości z obszaru zarządzania
wiedzą na temat konsumenta, przygotowania strategii komunikacji, zastosowania digital marketingu w kontaktach z klientem, posługiwania się platformą do kupowania mediów – Programmatic,
poznanie zmian w zakresie decyzyjności konsumenta w obszarze
poruszania się w Internecie (consumer journey), wykorzystania
badań marketingowych do oceny działań komunikacyjnych skierowanych do konsumenta 3.0.

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 rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

Minimum 30 kandydatów

Termin rekrutacji

Od czerwca do października 2020 r.

Opis rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się za pośrednictwem systemu IRK
na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty:
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat/magister),
- podanie o przyjęcie na studia (do pobrania z osobistego konta
kandydata ze strony IRK),
- życiorys (do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony IRK),
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia
(do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony IRK),
- upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku, gdy
dokumenty kandydata są składane przez osobę trzecią.
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Czas trwania studiów
podyplomowych
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Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Menedżerskie w zakresie Marketingu
Produktów Farmaceutycznych

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Zarządzania

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181 / 0 22 55 34 032
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl
http://www.wz.uw.edu.pl
http://podyplomowe.wz.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-16.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, przeciętnie 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele

Koszt za całość studiów
podyplomowych

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

Opis studiów
podyplomowych

Program studiów obejmuje 188 godzin.
Głównym celem programu jest przekazanie wiedzy i ćwiczenie
umiejętności z zakresu opracowania projektu marketingowego
oraz jego wdrożenia. Podczas studiów na kierunku Marketing Produktów Farmaceutycznych prezentowane są najbardziej aktualne
wiadomości związane z prowadzeniem biznesu w obszarze rynku
farmaceutycznego (producent, hurtownia, apteka, placówki medyczne i kosmetyczne). Omawiane treści związane są z planowaniem i zarządzaniem marketingowym, (tj.: analiza otoczenia
marketingowego, planowanie działań produktowych, promocyjnych, dystrybucyjnych oraz cenowych, budżetowanie); z badaniami marketingowymi i klinicznymi leków, z polityką zakupową
na rynku farmaceutycznym, z farmakoekonomiką, z innowacjami
w przemyśle farmaceutycznym, z zarządzaniem służbami sprzedażowymi w branży farmaceutycznej, PR-em i E-Marketingiem,
z budowaniem marki w branży farmaceutycznej.
Zajęcia prowadzone są przez profesjonalny zespół praktyków
oraz kadrę naukową Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie
studiów będą wykorzystywane różne metody nauczania: wykłady, ćwiczenia przy komputerach, dyskusje grupowe, studia przypadków, debaty, spotkania z gośćmi z branży farmaceutycznej.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci po zrealizowaniu programu Marketing Produktów
Farmaceutycznych posiadają kompetencje menedżerskie do samodzielnego opracowania i wdrożenia projektu marketingowego.
Wykonując analizy marketingowe bazują na podstawie informacji
farmaceutyczno-medycznej i rynkowej, projektują kampanię promocyjną tradycyjną i internetową, zastosują różnorodne techniki
sprzedażowe, kierują pracą zespołów ludzkich (pionach marketingowych i sprzedażowych) w przedsiębiorstwach farmaceutycznych. Ponadto prowadzą profesjonalne negocjacje i współpracują
z partnerami przedsiębiorstwa farmaceutycznego (np. lekarze,
apteki, szpitale, pacjenci, Ministerstwo Zdrowia);

Wydział Zarządzania
Absolwent potrafi planować działania marketingowe w relacji
do konsekwencji finansowych;
Dzięki warsztatom z wystąpień publicznych umie profesjonalnie
zaprezentować wyniki prowadzonych analiz i propozycji nowych
rozwiązań.
Październik 2020 r.

Limit miejsc

30

Termin rekrutacji

Od czerwca do października 2020 r.

Opis rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się za pośrednictwem systemu IRK
na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty:
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat/magister),
- podanie o przyjęcie na studia (do pobrania z osobistego konta
kandydata ze strony IRK),
- życiorys (do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony IRK),
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (do
pobrania z osobistego konta kandydata ze strony IRK),
- upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku, gdy dokumenty kandydata są składane przez osobę trzecią.

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Menedżerskie w zakresie Negocjacje
w Biznesie

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Zarządzania

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

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

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-16.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, przeciętnie 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele

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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Termin rozpoczęcia
studiów
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Opis studiów
podyplomowych

Program studiów ma na celu przybliżenie słuchaczom obszaru
negocjacji biznesowych. Omawiamy pojęcie konfliktów, które
są punktem wyjścia do negocjacji. Główny nacisk położony jest
na zajęcia warsztatowe, interaktywne, mające się prowokować
uczestników do trenowania konkretnych umiejętności negocjacyjnych. Opieramy zajęcia na grach symulacyjnych. Wyjaśniamy przy tym podstawowe taktyki i techniki negocjacyjne w celu
podnoszenia świadomości słuchaczy w tym zakresie. Wartością
dodaną tych studiów jest zwiększenie skuteczności prowadzonych na co dzień negocjacji oraz zbudowanie pewności siebie
w sytuacjach konfliktowych.

Sylwetka absolwenta

Wiedza i umiejętności z zakresu negocjacji skutecznie ułatwią
działania w obrębie organizacji zarówno publicznych, jak i prywatnych. Umiejętne prowadzenie negocjacji dzięki pozyskanej w trakcie studiów wiedzy, zwiększy skuteczność poprzez wykorzystanie
poznanych podczas studiów metod i narzędzi. Wiedza w zakresie
negocjacji i komunikacji pozwoli na konstruowanie efektywnych
metod działania absolwentom zatrudnionym w różnego rodzaju
organizacjach.

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

Minimum 30 kandydatów

Termin rekrutacji

Od czerwca do października 2020 r.

Opis rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się za pośrednictwem systemu IRK
na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty:
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat/magister),
- podanie o przyjęcie na studia (do pobrania z osobistego konta
kandydata ze strony IRK),
- życiorys (do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony IRK),
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia
(do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony IRK),
- upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku, gdy
dokumenty kandydata są składane przez osobę trzecią.

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Menedżerskie w zakresie
Ogólnomenedżerskim

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Zarządzania

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

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

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-16.00

Wydział Zarządzania
Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, przeciętnie 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele

Koszt za całość studiów
podyplomowych

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

Opis studiów
podyplomowych

Celem studiów jest poszerzenie i unowocześnienie wiedzy
oraz umiejętności sprawnego zarządzania uczestników w warunkach gospodarki rynkowej. Wykorzystując najlepsze praktyki
Wydziału Zarządzania oraz ogromne doświadczenie naszych
wykładowców zaprojektowaliśmy skuteczny program przygotowujący słuchaczy do budowania i wdrażania wygrywających strategii. Dlatego w trakcie całego kursu zaprezentujemy Państwu
wiedzę z zakresu zarządzania finansowego, prawnego, zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania strategicznego. Zajęcia są
prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych metod treningu
menedżerskiego, tzn. symulacji, gier decyzyjnych i innych metod
aktywizujących.

Sylwetka absolwenta

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

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

40

Termin rekrutacji

Od czerwca do października 2020 r.

Wydział zarządzania

Czas trwania studiów
podyplomowych
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Wydział zarządzania

Wydział Zarządzania
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Opis rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się za pośrednictwem systemu IRK
na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty:
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat/magister),
- podanie o przyjęcie na studia (do pobrania z osobistego konta
kandydata ze strony IRK),
- życiorys (do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony IRK),
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia
(do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony IRK),
- upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku, gdy
dokumenty kandydata są składane przez osobę trzecią.

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Menedżerskie w zakresie Sukcesja
w Biznesie

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Zarządzania

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

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

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-16.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, przeciętnie 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele

Koszt za całość studiów
podyplomowych

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

Opis studiów
podyplomowych

Program studiów (170 godzin) obejmuje przedmioty: Zarządzanie w przedsiębiorstwie rodzinnym, Modelowy proces sukcesji,
Kluczowe cele w procesie sukcesji, Zarzadzanie operacyjne,
Marketing, Finanse, Strategia przedsiębiorstwa, Zarzadzanie potencjałem społecznym, Symulacja strategiczna, Przywództwo
w przedsiębiorstwie, Negocjacje w biznesie, Konflikty – rodzaje
i metody rozwiązywania, Komunikacja w biznesie, Etyka w biznesie, Zarzadzanie zmianą, Formy prawne prowadzenia przedsiębiorstw rodzinnych, Nadzór kadry menedżerskiej,
Regulacje wewnętrzne w przedsiębiorstwie, Odpowiedzialność
członków zarządu, Proces sprzedaży firmy , Doradztwo prawne,
finansowe i podatkowe, Optymalna struktura sprzedaży firmy,
Zabezpieczenie majątku i zarządzanie portfelem aktywów.
Program studiów, oprócz podstawowych przedmiotów, zawiera
również zajęcia do wyboru: spotkania z przedsiębiorcami, którzy
odnieśli sukces w biznesie oraz spotkania z sukcesorami biznesów rodzinnych.

Wydział Zarządzania

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

30

Termin rekrutacji

Od czerwca do października 2020 r.

Opis rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się za pośrednictwem systemu IRK
na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty:
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat/magister),
- podanie o przyjęcie na studia (do pobrania z osobistego konta
kandydata ze strony IRK),
- życiorys (do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony IRK),
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia
(do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony IRK),
- upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku, gdy
dokumenty kandydata są składane przez osobę trzecią.

Wydział zarządzania

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).
Absolwent będzie posiadać wiedzę praktyczną z zakresu przeprowadzenia procesu sukcesji przedsiębiorstwa rodzinnego
oraz zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Będzie wiedział,
jak funkcjonuje przedsiębiorstwo i jak rozwiązywać typowe problemy związane w zarządzaniu, jak optymalizować formę prawną
w której funkcjonuje przedsiębiorstwo rodzinne, jak poszukiwać
pomysłów na nowy biznes i rozwijać innowacje, jak wprowadzać
restrukturalizację prowadzanej przez rodzinę działalności gospodarczej , jak opracować i realizować strategię przedsiębiorstwa
rodzinnego, jak realizować kluczowe aktywności w przedsiębiorstwie rodzinnym: zaopatrzenie (zakupy), działalność operacyjna, marketing, jak zarządzać pracownikami w przedsiębiorstwie
rodzinnym, jak pozyskiwać środki finansowe na działalność
przedsiębiorstwa rodzinnego, jak prowadzić nadzór właścicielski w przedsiębiorstwie rodzinnym, jak kontrolować sytuację
finansową przedsiębiorstwa rodzinnego, jak zabezpieczyć interesy najbliższych członków rodziny w trakcie sukcesji w biznesie.
Absolwent studiów pozyska określone umiejętności. Będzie potrafił m.in.: pełnić rolę przywódcy (leadership) w organizacji, prowadzić negocjacje z interesariuszami, skutecznie komunikować
się, rozwiązywać konflikty w przedsiębiorstwie rodzinnym, pracować w zespole, a w ramach kompetencji społecznych będzie
rozumiał swoją rolę w biznesie rodzinnym i rodzinie oraz konieczność etycznego postępowania w działalności biznesowej.
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Wydział Zarządzania
Nazwa studiów
podyplomowych

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

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Zarządzania przy współudziale Akademii Zarządzania
Kulturą DOSSIER

Wydział zarządzania

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

88

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel. 22 55 34 181, 22 55 34 032
email: psm@wz.uw.edu.pl
http://www.wz.uw.edu.pl
Koordynator studiów
tel. 0 602 768 287
e-mail: dossiermk@poczta.onet.pl
http://www.animatorzykultury.pl

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-18.00,
soboty 8.00 -14.00, niedziele 8.00 -12.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, 20 sobotnich zjazdów, co drugą sobotę miesiąca

Koszt za całość studiów
podyplomowych

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

Opis studiów
podyplomowych

Filozofią studiów jest kształcenie profesjonalnych menedżerów
kultury.
Program przewiduje 162 godzin, 60 punktów ECTS.
Wiodące przedmioty: Finansowanie kultury - dotacje, fundusze,
granty, Biznesplan, Plan promocji, Strategia działania, Prawo
autorskie, Prawo kultury, Prawo handlowe w tym tryb założenia
własnej firmy, Prawo podatkowe, Teoria i metody organizacji,
Zarządzanie personelem, Zarządzanie w kulturze i oświacie,
Marketing, promocja, sponsoring, Public relations, Negocjacje,
Savoir-vivre, Aplikacje mobilne dla kultury, Warsztaty antystresowe, Warsztaty: techniki zajęć on-line.
Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Jan Błeszyński,
prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, dr Stanisław Kownacki, dr Inga
Oleksiuk, doc. dr Robert Pietrusiński – Kierownik studiów
PSM ART., dr Agnieszka Postuła, doc. dr Piotr Sokół, dr Adam
Tyszkiewicz, mgr Zofia Kosińska, mgr inż. Lucyna Krupa-Szado, mgr Piotr Lignar, mgr Krzysztof Podstawka, mgr Sylwia
Żółkiewska, Paweł Lipnicki dypl. art. trener biznesu, mgr Maria
Kujcys-Sołobodowska, inicjator / koordynator studiów PSM ART.
Wymagania dotyczące ukończenia studiów: uczestnictwo w zajęciach, test egzaminacyjny z programu studiów, praca menedżerska na ocenę nt. „Biznesplan” dla wydarzenia artystycznego
lub „Strategia działania” dla instytucji/ organizacji kultury.

Wydział Zarządzania

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

30

Termin rekrutacji

Od 1 czerwca do 30 września 2020 r. – I tura
Od 30 września 2020 r. do wyczerpania wolnych miejsc – II tura

Opis rekrutacji

Kandydatów obowiązuje rejestracja na studia odbywa się za pośrednictwem systemu IRK na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl
oraz złożenie/przesłanie aplikacji w wersji papierowej.
Miejsce składania aplikacji:
Punkt rekrutacyjny lub pokój C203 – Sekretariat Wydział Zarządzania UW
Parter budynek C (przy recepcji), ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa-Służew
lub pocztą na adres koordynatora studiów:
mgr Maria Kujcys-Sołobodowska
Al. Solidarności 82 lok. 19
00-145 Warszawa
tel. kom. 602 768 287
e-mail: dossiermk@poczta.onet.pl

Wydział zarządzania

Sylwetka absolwenta

Absolwenci posiadają wiedzę, kwalifikacje i umiejętności niezbędne do:
- skonstruowania biznes planu, strategii działania i/lub planu
promocji,
- zdobywania środków finansowych z funduszy polskich
i zagranicznych,
- zarządzania instytucją lub organizacją kultury,
- planowania karier własnych i podwładnych pracowników,
- efektywnego prowadzenia samodzielnych przedsięwzięć
artystycznych lub biznesowych,
- założenia i prowadzenia własnej firmy (np. biura koncertowego,
agencji aktorskiej, galerii sztuki, impresariatu itp.),
- przeprowadzania interdyscyplinarnych zajęć/wystąpień/prezentacji za pomocą nowoczesnych technik on-line.
Wśród ok. 800. Absolwentów plasuje się wielu, wybitnych artystów - menedżerów kultury zarządzających czołowymi i instytucjami kultury w Polsce i poza granicami.
Artyści zdobywają nowy zawód menedżera kultury.
Studia otwierają nowy etap w dalszej działalności zawodowej
ludzi kultury.
Absolwenci zdobywają uprawnienia do startu w konkursach
na kierownicze i dyrektorskie stanowiska w instytucjach kultury
w Polsce / UE.
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Wydział zarządzania

Wydział Zarządzania
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Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Menedżerskie w zakresie Zarządzania
na Rynku Dzieł Sztuki

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Zarządzania

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

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

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-16.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, przeciętnie 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele

Koszt za całość studiów
podyplomowych

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

Opis studiów
podyplomowych

Program studiów, obejmujący 2 semestry nauki (171 godzin,
33 punkty ECTS) realizowany jest przez ekspertów z wielu
dziedzin – zarządzania, nauk prawnych, muzealnictwa, galerii
i domów aukcyjnych.
Program studiów składa się z poszczególnych bloków zajęć:
Podstawy zarządzania, Zarządzanie przez projekt, Funkcje i rola
nowoczesnego menedżera, Podstawy finansów i rachunkowości, Podstawy marketingu, Negocjacje, Dziedziny współczesnego
rynku sztuki - wybrane zagadnienia, Rynek sztuki współczesnej
w Polsce i na świecie, Galerie prywatne na polskim rynku sztuki,
Muzeum a rynek sztuki, Domy aukcyjne, Prywatne i korporacyjne
kolekcje sztuki współczesnej, Wartość dzieła sztuki, Targi Sztuki,
Rynek sztuki i wartości, Wystawa jako strategia „przepisywania”
kanonu, Tworzenie wystaw muzealnych w XX i XXI – ewolucja
koncepcji i form, Fałszerstwa dzieł sztuki, Muzea uniwersyteckie – hybryda na rynku sztuki, Fałszerstwa renesansowych
dzieł sztuki, Narzędzia finansowania działalności muzeów i galerii,
Regulacje prawne dotyczące wywozu zabytków za granicę,
Granty na projekty artystyczne, Podstawowe zagadnienia prawne na rynku sztuki, Zagadnienia podatkowe związane z obrotem
dziełami sztuki, tworzeniem kolekcji oraz działalnością muzeów,
Prawo autorskie na rynku dzieł sztuki, Restytucje zagrabionych
dzieł sztuki - aspekty prawne, Umowy na rynku dzieł sztuki,
Ubezpieczenia dzieł sztuki.

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.

Wydział Zarządzania
Październik 2020 r.

Limit miejsc

Minimum 30 kandydatów

Termin rekrutacji

Od czerwca do października 2020 r.

Opis rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się za pośrednictwem systemu IRK
na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty:
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat/magister),
- podanie o przyjęcie na studia (do pobrania z osobistego konta
kandydata ze strony IRK),
- życiorys (do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony
IRK),
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia
(do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony IRK),
- upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku, gdy
dokumenty kandydata są składane przez osobę trzecią.

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Menedżerskie w zakresie Zarządzania
Projektami Informatycznymi

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Zarządzania

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

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

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-16.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, przeciętnie 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele

Koszt za całość studiów
podyplomowych

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

Opis studiów
podyplomowych

Głównym celem studiów jest zapewnienie odpowiedniej wiedzy w zakresie zaawansowanego zarządzania projektami
informatycznymi osobom pracującym na stanowiskach szczebla kierowniczego. W trakcie studiów słuchacze poznają elementy najbardziej popularnych metodyk projektowania jak:
PMI, IPMA, Prince 2.

Wydział zarządzania

Termin rozpoczęcia
studiów

91

Wydział Zarządzania

Wydział zarządzania

Struktura studiów została skonstruowana w taki sposób, by
podstawy teoretyczne z obszaru zarządzania projektami informatycznymi zostały uzupełnione o praktyczne aspekty tego zagadnienia. Realizacja tego założenia jest zapewniona poprzez
zaangażowanie kadry naukowej Wydziału Zarządzania UW oraz
zewnętrznych ekspertów, którzy posiadają doświadczenie praktyczne przy wdrożeniach systemów informatycznych w takich
sektorach jak bankowy, ubezpieczeniowy, telekomunikacyjny
czy usługowy.
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Sylwetka absolwenta

Absolwenci Podyplomowych Studiów Menedżerskich w zakresie
Zarządzania Projektami Informatycznymi uzyskują świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych.
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 rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

30

Termin rekrutacji

Od czerwca do października 2020 r.

Opis rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się za pośrednictwem systemu IRK
na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty:
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat/magister),
- podanie o przyjęcie na studia (do pobrania z osobistego konta
kandydata ze strony IRK),
- życiorys (do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony IRK),
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia
(do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony IRK),
- upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku, gdy
dokumenty kandydata są składane przez osobę trzecią.

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Menedżerskie w zakresie Zarządzania
Projektem (Project Management)

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Zarządzania

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

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

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-16.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, przeciętnie 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele

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

Opis studiów
podyplomowych

Podstawowym celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami, ułatwiającej skuteczne działania
menedżerskie. W szczególności będzie to wiedza z zakresu najważniejszych obszarów zarządzania projektami: wyznaczanie
celów, definiowanie projektu, określanie struktury projektu, planowanie przebiegu realizacji projektu i wykorzystania zasobów,
organizowanie wykonawstwa projektów, motywowanie do realizacji projektu, kontrola realizacji projektów, koordynowanie prac
projektowych.
Duża część zajęć jest prowadzona z wykorzystaniem technik
interaktywnych. Prezentowana wiedza jest poparta zajęciami
warsztatowymi nakierowanymi na trenowanie konkretnych umiejętności skutecznego stosowania narzędzi i metod zarządzania
projektami. Zajęcia poprowadzą teoretycy jak i praktycy, co gwarantuje niezbędną różnorodność.

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 rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

Minimum 30 kandydatów

Termin rekrutacji

Od czerwca do października 2020 r.

Opis rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się za pośrednictwem systemu IRK
na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty:
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat/magister),
- podanie o przyjęcie na studia (do pobrania z osobistego konta
kandydata ze strony IRK),
- życiorys (do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony IRK),
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia
(do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony IRK),
- upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku, gdy
dokumenty kandydata są składane przez osobę trzecią.

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Menedżerskie w zakresie Zarządzania
w Ochronie Zdrowia

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Zarządzania

Wydział zarządzania

Koszt za całość studiów
podyplomowych
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Wydział zarządzania

Wydział Zarządzania
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Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

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

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-16.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, przeciętnie 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele

Koszt za całość studiów
podyplomowych

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

Opis studiów
podyplomowych

Celem studiów jest rozszerzenie wiedzy i kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej i specjalistów w różnego typu jednostkach ochrony zdrowia. Jest on realizowany przez prezentacje
teorii i metod nowoczesnego zarządzania podmiotami opieki
zdrowotnej oraz nabycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności. Wzrost kwalifikacji menedżerskich kadry kierowniczej
w istotny sposób przyczynia się do wzrostu siły konkurencyjnej
podmiotów opieki zdrowotnej na coraz bardziej konkurencyjnych
rynkach – quasi-rynku publicznych świadczeń zdrowotnych oraz
rynku świadczeń prywatnych. Przyczynia się do wzrostu skuteczności i efektywności działania także innych podmiotów systemu
ochrony zdrowia (właścicieli, płatników, regulatorów, organów
nadzoru, podmiotów sektora ubezpieczeniowego, itp.).

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych posiadają wiedzę o specyfice zarządzania w ochronie zdrowia, w szczególności dotyczącą: formułowania strategii, budowy 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 rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

40

Termin rekrutacji

Od czerwca do października 2020 r.

Wydział Zarządzania

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Menedżerskie w zakresie Zarządzania
Zasobami Ludzkimi

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Zarządzania

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

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

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-16.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, przeciętnie 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele

Koszt za całość studiów
podyplomowych

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

Opis studiów
podyplomowych

Zarządzanie zasobami ludzkimi to jedna z funkcji, która podlega
dziś głębokim zmianom i przeobrażeniom. Dotyczy to zarówno
zmian w ramach prac realizowanych w departamentach kadrowych, jak i pracy kadry kierowniczej z pracownikami. Dominującą tendencją w nowoczesnym zarządzaniu jest organizowanie
sieci podwykonawców do realizacji jednostkowych projektów.
Koordynator przedsięwzięcia najczęściej sam musi realizować
funkcję kadrową, do niego należy pozyskanie odpowiednich
współpracowników i zbudowanie sprawnie funkcjonującego
zespołu. Celem studiów jest dostarczenie kierującym przedsięwzięciami wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania ludźmi
i stosowania nowoczesnych instrumentów polityki personalnej.
Natomiast specjaliści ds. personalnych pogłębią swoje kompetencje jako doradcy wyższej i średniej kadry kierowniczej i kreatorzy polityki personalnej zapewniającej organizacji zdobycie
i utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Zajęcia mają charakter praktyczny. Słuchacze otrzymują bogaty zestaw narzędzi
stosowanych w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi, a także
zdobywają umiejętności tworzenia oryginalnych, dostosowanych
do potrzeb organizacji instrumentów polityki kadrowej.

Wydział zarządzania

Opis rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się za pośrednictwem systemu IRK
na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty:
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat/magister),
- podanie o przyjęcie na studia (do pobrania z osobistego konta
kandydata ze strony IRK),
- życiorys (do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony IRK),
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia
(do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony IRK),
- upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku, gdy
dokumenty kandydata są składane przez osobę trzecią.
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Wydział zarządzania

Wydział Zarządzania
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Sylwetka absolwenta

Koordynatorzy przedsięwzięć i specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi przygotowani do swej roli, dysponujący aktualną
wiedzą i umiejętnościami praktycznymi.

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

30

Termin rekrutacji

Od czerwca do października 2020 r.

Opis rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się za pośrednictwem systemu IRK
na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty:
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat/magister),
- podanie o przyjęcie na studia (do pobrania z osobistego konta
kandydata ze strony IRK),
- życiorys (do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony IRK),
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia
(do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony IRK),
- upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku, gdy
dokumenty kandydata są składane przez osobę trzecią.

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Menedżerskie Zarządzanie
w Instytucjach Publicznych

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Wydział Zarządzania

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

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

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-16.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, przeciętnie 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele

Koszt za całość studiów
podyplomowych

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

Opis studiów
podyplomowych

Program studiów, obejmujący dwa semestry nauki (170 godzin,
32 punkty ECTS).
Studia skierowane są do pracowników instytucji publicznych
w Polsce, oferując wszechstronny, nowoczesny program, dostosowany do zmieniających się oczekiwań rynku, który umożliwi
słuchaczom zapoznanie się m. in. z najnowszymi trendami w zarządzaniu w jednostkach publicznych, zarządzaniu personelem
oraz zarządzaniu projektami. W programie studiów przewidziane
są zajęcia w formie warsztatów oraz case study.

Wydział Zarządzania
Program ramowy studiów składa się z kilku bloków zajęciowych
omawiających najważniejsze aspekty pracy menedżera w instytucjach publicznych: Kompendium Nowoczesnego Menedżera,
Zarządzanie Ludźmi, Prawo, Finanse, Ubezpieczenia Społeczne, Strategia, Zarządzanie i realizacja projektów, Marketing,
Ryzyko.

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

Minimum 30 kandydatów

Termin rekrutacji

Od czerwca do października 2020 r.

Opis rekrutacji

Rejestracja na studia odbywa się za pośrednictwem systemu IRK
na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty:
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat/magister),
- podanie o przyjęcie na studia (do pobrania z osobistego konta
kandydata ze strony IRK),
- życiorys (do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony IRK),
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia
(do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony IRK),
- upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku, gdy
dokumenty kandydata są składane przez osobę trzecią.

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe Program Executive MBA (emba@uw)

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Międzynarodowe Centrum Zarządzania, Wydział Zarządzania

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
tel. 22 62 53 283
www.mba.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Od poniedziałku do piątku 8.30-15.30

Czas trwania studiów
podyplomowych

3 semestry - ścieżka anglojęzyczna
4 semestry - ścieżka polskojęzyczna

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Program obejmuje 600 godzin zajęć, które odbywają się 2 razy
w miesiącu

Wydział zarządzania

Sylwetka absolwenta

Absolwent Podyplomowych Studiów Menedżerskich Zarządzanie w Instytucjach Publicznych uzyska wiedzę oraz umiejętności niezbędne dla pracowników średniego i wyższego szczebla
menedżerskiego. Nabyta wiedza umożliwi korzystanie z narzędzi
współczesnego menedżera w zakresie HR, zarządzania projektami, aspektów prawnych, finansowych i marketingowych.
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Wydział Zarządzania
8 000 USD i 40 000 PLN oraz 1 000 PLN opłaty aplikacyjnej
– ścieżka anglojęzyczna

Wydział zarządzania

Koszt za całość studiów
podyplomowych

38 900 PLN oraz 300 PLN opłaty aplikacyjnej – ścieżka polskojęzyczna
Opcjonalnie słuchacze mogą uczestniczyć w trzech sesjach
wyjazdowych do Mumbaju (Indie), Cambridge (Wlk. Brytania)
i Illinois (USA).
Sesje nie są obowiązkowe i są dodatkowo płatne.

Opis studiów
podyplomowych

W dobie dzisiejszych czasów kadra zarządzająca staje w obliczu paradoksalnego wyzwania: menadżerowie muszą się wykazać znajomością specjalistycznej wiedzy związanej z konkretną
branżą, a jednocześnie muszą posiadać umiejętność budowania
na jej podstawie kompleksowej strategii obejmującej całość funkcjonowania organizacji.
Program Executive MBA daje absolwentom specjalistyczną wiedzę pogłębioną o aspekty praktyczne podane w kapsułce skupiającej w sobie praktyczny kurs zarządzania. Wiedza zdobyta
na naszym programie ma praktyczne zastosowanie a firmy są
bezpośrednimi beneficjentami tego, że ich pracownicy mają szanse studiowania na EMBA.
Kadrę wykładowców naszego Programu Executive MBA tworzą
najlepsi wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego oraz wiodących uniwersytetów w USA oraz Europie, m.in. Cambridge,
University of Illinois, Penn State University, Grenoble Ecole de
Management, École des Ponts Business School i innych. Uzupełnieniem kadry uniwersyteckiej są praktycy biznesu z długoletnim
doświadczeniem zawodowym.
Egzaminy, prezentacje, analiza studiów przypadków, quizy, symulacje, indywidualne lub grupowe. Studia kończą się obroną
projektu doradczego.

Sylwetka absolwenta

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

Termin rozpoczęcia
studiów

Wrzesień 2020 r.

Limit miejsc

30 – ścieżka anglojęzyczna
40 – ścieżka polskojęzyczna

Termin rekrutacji

Opis rekrutacji
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Kryteria przyjęcia:
- ukończone magisterskie studia wyższe,
- średnia ocen z ostatnich dwóch lat studiów co najmniej 4.0,
- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego, preferowane osoby z doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych,
- dobra znajomość języka angielskiego (w przypadku ścieżki anglojęzycznej),
- suma punktów zdobyta na egzaminie wstępnym składająca się
z: testu z rozwiązywania problemów matematyczno-logicznych,
testu z języka angielskiego (edycja anglojęzyczna), rozmowy
kwalifikacyjnej

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej

Nazwa studiów
podyplomowych

Studia Podyplomowe w Specjalności Nauczycielskiej
w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego do Nauczania
Języka Francuskiego
Studia Podyplomowe w Specjalności Nauczycielskiej
w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego do Nauczania
Języka Niemieckiego

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji
Europejskiej
UOKNJA
ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa, III piętro, pokój 314
tel. 22 55 31 336
e-mail: ukknja@uw.edu.pl
UOKNJF i UOKNJN
Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa, pokój 9
tel.: 22 55 33 309
e-mail: ukknjf@uw.edu.pl, ukknjn@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Wtorki i piątki 13.00-17.00, soboty zjazdowe 10.00-14.00
– UOKNJA
Od wtorku do piątku 11.00-14.00 – UOKNJF i UOKNJN

Czas trwania studiów
podyplomowych

Trzy semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zajęcia w soboty i niedziele, co 2 tygodnie

Koszt za całość studiów
podyplomowych

5 100 PLN

Opis studiów
podyplomowych

Studia podyplomowe skierowane są do osób z tytułem magistra.
Studia trwają trzy semestry, obejmują 460 godzin zajęć i 150
godzin praktyk w łącznym wymiarze 60 punktów ECTS.
Składają się z następujących modułów:
Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym (180
godzin, w tym 30 godzin praktyk opiekuńczo-wychowawczych),
Podstawy dydaktyki i emisja głosu (30 godzin oraz 30 godzin
praktyk), Przygotowanie dydaktyczne do nauczania języka angielskiego/francuskiego/niemieckiego (150 godzin oraz 120 godzin
praktyk zawodowych),
Moduł przedmiotów uzupełniających: Gramatyka pedagogiczna,
Literatura kraju danego obszaru językowego, Kulturoznawstwo
- wiadomości o krajach danego obszaru językowego (60 godzin),
Technologie informacyjne w pracy ucznia i nauczyciela języka
obcego (10 godzin).

Centrum kształCenia nauCzyCieli językóW oBCyCh i edukaCji euroPejskiej

Studia Podyplomowe w Specjalności Nauczycielskiej
w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego do Nauczania
Języka Angielskiego
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Centrum kształCenia nauCzyCieli językóW oBCyCh i edukaCji euroPejskiej

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej

100

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych w specjalności nauczycielskiej w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania
języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego będzie posiadał kwalifikacje w zakresie:
- wybranej specjalności językowej, w zakresie pozwalającym
na przekazywanie jej w sposób kompetentny oraz samodzielne
jej pogłębianie i aktualizację, a także integrowanie jej z innymi
dziedzinami wiedzy,
- psychologii rozwojowej i pedagogiki, umożliwiające pełnienie
funkcji wychowawczych i opiekuńczych, wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów, indywidualizowanie procesu nauczania, zaspokajanie szczególnych potrzeb edukacyjnych
uczniów, organizowanie życia społecznego na poziomie klasy,
szkoły i środowiska lokalnego, współpracę z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną,
- metodyki nauczania języka obcego, w stopniu umożliwiającym
skuteczne prowadzenie lekcji, rozbudzanie zainteresowań poznawczych oraz wspieranie rozwoju intelektualnego uczniów
przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania
i środków dydaktycznych, a także badanie i ocenianie osiągnięć
uczniów oraz własnej praktyki,
- posługiwania się technologią informacyjną, w tym jej wykorzystywania w nauczaniu języka obcego,
- znajomości języka obcego ze szczególnym uwzględnieniem
tekstów przydatnych w nauczaniu.
Absolwent uzyska uprawnienia do nauczania języka angielskiego/francuskiego/niemieckiego w przedszkolu oraz na I, II i III etapie edukacyjnym (łącznie z certyfikatem potwierdzającym biegłą
lub zaawansowaną znajomość danego języka – patrz: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U z 2017 r., poz. 1575).

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

Limit miejsc

50, minimalna ilość osób niezbędna do uruchomienia grupy - 18

Termin rekrutacji

Internetowa rejestracja kandydatów: od 1 czerwca do 10 sierpnia
2020 r.
Składanie dokumentów – wrzesień 2020 r. (dokładny termin będzie podany na kontach osób zarejestrowanych w IRK po zakończeniu rejestracji internetowej).

Opis rekrutacji

Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach:
- rejestracja w systemie IRK na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl,
gdzie kandydat tworzy swoje indywidualne konto i rejestruje się
na wybrane studia.
- w terminie otrzymanym na konto w IRK (po zakończonym
terminie rejestracji internetowej), kandydat składa w sekretariacie następujące dokumenty: podanie o przyjęcie na studia
wydrukowane z systemu IRK, życiorys wygenerowany z systemu IRK, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za
studia wygenerowane z systemu IRK, odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia oraz kserokopię dyplomu, 1 zdjęcie, kserokopię certyfikatu o znajomości języka angielskiego,
francuskiego lub niemieckiego oraz oryginał do wglądu.
Osoby, które nie posiadają certyfikatu C1 obowiązuje rozmowa
kwalifikacyjna potwierdzająca ich biegłość językową.

Ośrodek Badań Nad Migracjami
Studia Podyplomowe Współczesne Migracje
Międzynarodowe

Jednostka prowadząca
studia podyplomowe

Ośrodek Badań nad Migracjami

Adres studiów
podyplomowych,
numer telefonu, e-mail,
strona internetowa

ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa
tel. 22 55 46 770
email: sp.migracje@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy
sekretariatu

Poniedziałki i środy 10.00-14.00

Czas trwania studiów
podyplomowych

Dwa semestry

Tryb studiów
i częstotliwość zjazdów

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

Koszt za całość studiów
podyplomowych

4 500 PLN

Opis studiów
podyplomowych

Program studiów (150 godzin, 60 punktów ETCS) obejmuje 30
przedmiotów w sześciu blokach tematycznych: I. Wprowadzenie
do wiedzy o procesach migracyjnych, II. Współczesne migracje
w Europie, III. Prawo i polityka imigracyjna w UE i Polsce, IV. Społeczności imigranckie w Polsce, V. Emigracja i mobilność Polaków, VI. Warsztaty: Kontakt i komunikacja międzykulturowa.
Program studiów dostarcza bogatej i zróżnicowanej wiedzy
na temat współczesnych migracji międzynarodowych: ich powodów, skutków, skali oraz kierunków i typów migracji. Szczególny
nacisk położony jest na wiedzę o cudzoziemcach w Polsce, w tym
obowiązujących rozwiązaniach prawnych dotyczących wjazdu,
pobytu i pracy, funkcjonowania społeczności imigranckich w Polsce oraz integracji. Studia pozwalają na rozwinięcie umiejętności
praktycznych z zakresu kontaktów i komunikacji międzykulturowej oraz rozwiązywania konfliktów.
Większość zajęć ma formę interaktywną (ćwiczenia, seminaria
i warsztaty). Kadra dydaktyczna składa się z najwyższej klasy
wykładowców (badaczy migracji, ekspertów oraz praktyków)
reprezentujących środowisko akademickie (UW, UJ, PAN), instytucje państwowe i publiczne (MSWiA, Urząd ds. Cudzoziemców,
Państwową Inspekcję Pracy), a także organizacje pozarządowe.

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.

Termin rozpoczęcia
studiów

Październik 2020 r.

ośrodek Badań nad migraCjami

Nazwa studiów
podyplomowych
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Ośrodek Badań Nad Migracjami
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Limit miejsc

25

Termin rekrutacji

Od 1 maja do 15 września 2020 r.

Opis rekrutacji

Rejestracja w systemie IRK na stronie http://irk.oferta.uw.edu.pl
W systemie należy utworzyć indywidualne konto oraz uzupełnić
dane i dostarczyć dokumenty:
- podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z systemu IRK),
- zdjęcie (format dowodu osobistego),
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia
(wygenerowane z systemu IRK),
- kwestionariusz osobowy (wygenerowany z systemu IRK),
- dyplom ukończenia studiów wyższych lub licencjackich.
Wydrukowane i podpisane dokumenty należy złożyć osobiście
w sekretariacie OBM, ul. Pasteura 7 (pokój 202) lub za pośrednictwem poczty.
Minimalna grupa słuchaczy to 20 osób. Jeżeli liczba kandydatów przekroczy 25 osób, o przyjęciu decydować będzie ocena
z dyplomu.

Notatki

NOTATKI
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www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl

ferta 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.

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(+48) 22 55 20 000
www.uw.edu.pl

BIURO DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH
I KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
Krakowskie Przedmieście 26/28
(+48) 22 55 24 036-039
www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl

