www.sgk.edu.pl
www.wsnp.edu.pl
www.wssmia.edu.pl
www.naukistosowane.edu.pl
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Krajowa

AKADEMIA
NAUK STOSOWANYCH
WE WROCŁAWIU

Szanowni Państwo,

przedstawiamy Wam kompendium wiedzy z zakresu studiów oferowanych przez:
• Wyższą Szkolę Nauk Pedagogicznych w Warszawie,
• Szkolę Glówną Krajową w Warszawie,
• Wyższa Szkola Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie}
•Akademię Nauk Stosowanych we Wroc1awiu.
Jednocześnie dziękujemy za zaufanie jakim nas Państwo obdarzacie} to dla
nas powód do radości} jak również motywacja do dalszego poszerzania oferty
i udoskonalania warunków nauczania.
Tworząc programy kierunków i specjalności, szczególną uwagę zwracamy na to, by
przekazywana Państwu wiedza byla nie tylko aktualna, ale też praktyczna.
Wiem~ że wybierając studia często jednocześnie Państwo pracujecie, chcecie również
rozwijać swoje pasje, a także spędzać czas z przyjaciólmi i rodziną. Staraliśmy
się, by przygotowane
przez nas formy studiowania, uwzględniały te fakty
i wychodziły na przeciw Państwa potrzebom.
Szeroka oferta naszych Uczelni, to możliwość wyboru tego}co dla Państwa najkorzystniejsze.
Zależy nam, abyście Państwo zyskali umiejętności i kompetencje} które pozwolą Wam
odnieść sukces w karierze zawodowej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
Do zobaczenia na zajęciach.
Rektorzy Uczelni

NOWE KIERUNKI !!!
od października w WYZSZEJ SZKOLE NAUK PEDAGOGICZNYCH
Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie
Dietetyka - studia I stopnia
Praca socjalna - studia I stopnia
Administracja - studia I stopnia
Administracja - studia II stopnia
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Szkoło Główna
Kraiowo

semestr
semestr
semestr
semestr
semestr
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AKADEMIA
NAUK STOSOWANYCH

-

2500 zł
1990 zł
1990 zł
1990 zł
2100 zł

WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH W WARSZAWIE
www.wsnp.edu.pl

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia jednolite magisterskie
Pedagogika specjalna - studia jednolite magisterskie
Pedagogika - studia I stopnia
Pedagogika - studia II stopnia
>I- Administracja
- studia I stopnia
>I- Administracja
- studia II stopnia
>I- Dietetyka - studia I stopnia
>I- Praca socjalna - studia I stopnia
>I- Fizjoterapia
- studia jednolite magisterskie

semestr
semestr
semestr
semestr
semestr
semestr
semestr
semestr
semestr

-

2100 zł
2100 zł
1990 zł
2100 zł
1990 zł
2100 zł
1990 zł
1990 zł
2500 zł

SZKOŁA GŁÓWNA KRAJOWA W WARSZAWIE
www.sgk.edu.pl

Prawo
Pedagogika - studia I stopnia
Pedagogika - studia II stopnia

semestr - 2500 zł
semestr - 1990 zł
semestr - 2100 zł

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH WE WROCŁAWIU
www.naukistosowane.edu.pl

Administracja - studia I stopnia
Bezpieczeństwo Narodowe - studia I stopnia
Politologia - studia I stopnia
Politologia - studia II stopnia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia jednolite magisterskie
>I- Fizjoterapia
- studia jednolite magisterskie

semestr
semestr
semestr
semestr

-

1990 zł
1990 zł
1990 zł
2100 zł

semestr - 2100 zł
semestr - 2500 zł

WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
I AMERYKANISTYKI W WARSZAWIE
www.wssmia.edu.pl
Politologia - studia I stopnia
Politologia - studia II stopnia
>I-

KIERUNEK

URUCHAMIANY

OD PAŹDZIERNIKA

semestr - 1990 zł
semestr - 2100 zł
2022
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Przyjazne warunki studiowania i finansowania
• Studia bez barier.
Indywidualny tok studiów, możliwość zmiany warunków uczestniczenia w zajęciach.
• Elastyczny system opłat to opcja, dzięki której możecie Państwo zdecydować w ilu ratach opłacać czesne.
Rozłożenie czesnego na raty, zmiejsza miesięczne obiążenie budżetu.
• Dla absolwentów naszych Uczelni mamy szerokie spektrum zniżek, jeżeli kontynuują naukę na studiach
II stopnia lub na studiach podyplomowych.
• Stypendia: oferujemy szeroki wachlarz stypendiów, w tym również możliwość ubiegania się o takie same
stypendia, jakie otrzymują studenci uczelni publicznych.
To sposób na realne obniżenie czesnego. Są to między innymi: stypendia naukowe, sportowe, socjalne,
stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypednium Ministra Edukacji i Nauki za dobre wyniki w nauce,
oraz zapomogi.
• Działając aktywnie na rzecz Uczelni, możecie Państwo zdobyć nagrodę Rektora.
• Dzięki stałej dostępności materiałów na platformie internetowej poszerzycie Państwo swoją wiedzę
oraz zmniejszycie wydatki na książki, wydruki i kserokopie. Istnieje również możliwość skorzystania
w dowolnym czasie i miejscu z bogatego archiwum wykładów on-line.
• Dzięki wsparciu Biura Karier zdobędziecie Państwo płatny staż lub praktykę.
• Dzięki: szkoleniom, warsztatom, studiom dualnym już w trakcie nauki zdobędziecie Państwo dodatkowe
umiejętności i doświadczenia zawodowe.

Zasady rekrutacji
Rekrutacja jest otwarta i trwa do końca listopada
Rekrutacja uzupełniająca na semestr letni trwa do końca marca
• Szeroka oferta pozwoli z pewnością wybrać odpowiedni dla siebie kierunek.
• Prosimy o skompletowanie dokumentów w zależności od wybranego poziomu studiów - kopia
świadectwa maturalnego, dyplomu studiów I lub II stopnia.
• Mnogość punktów rekrutacyjno-konsultacyjnych
zamieszkania.

(PKR) umożliwia rekrutację najbliżej miejsca Państwa

• Należy wypełnić formularz rekrutacyjny w PKR. System automatycznie wygeneruje umowę, która
zostanie wysłana na podany przez Państwo adres e-mail.
• Prosimy o podpisanie umowy.
W razie pytań pracownicy PKR lub Uczelni udzielą Państwu pomocy i wszelkich potrzebych informacji.

Jest Pani/Pan przyjęty na studia!
Teraz można już:
odebrać legitymację studencką, zalogować się na konto Studenta, korzystać z platformy on-line.
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AKADEMIA
NAUK STOSOWANYCH

WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH
Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie to wyższa uczelnia niepubliczna, powstała w 2002
roku. Misją Uczelni jest kształcenie zawodowe przygotowujące absolwentów do prowadzenia różnorodnej
działalności edukacyjnej, pedagogicznej, wychowawczej i profilaktycznej m. in. w szkołach, jednostkach
i instytucjach edukacyjnych, zakładach wychowawczych, karnych i innych podmiotach publicznych
i prywatnych.

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
Studia nadające kwalifikacje do pracy na stanowisku
nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej,
przygotowane
we współpracy
ze
środowiskiem
praktyków
pracujących
w placówkach oświatowych. Program studiów oparty
jest na współczesnej wiedzy o rozwoju, wychowaniu
i kształceniu dzieci, uwzględnia szeroki zakres
kompetencji nauczyciela, w tym w obszarze pracy
z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi i edukacyjnymi.
Studia kierowane
są do osób posiadających wykształcenie średnie,
jak również do osób, które posiadają wykształcenie
na poziomie I czy II stopnia z innego kierunku,
a chcą w przyszłości podjąć pracę w zakresie edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Program kształcenia obejmuje treści składające się
na przygotowanie:
- psychologiczno - pedagogiczne;
- merytoryczne;
- dydaktyczne.
W śród efektów uczenia się osiąganych podczas studiów
na tym kierunku znajduje się również zdobycie wiedzy
i umiejętności z zakresu wspierania rozwoju dziecka, czy
pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Szczególną rolę podczas studiów pełnią praktyki
zawodowe. Ich realizacja pozwala na zdobycie
doświadczenia, przećwiczenia zdobytych umiejętności
pod okiem doświadczonych pedagogów i nauczycieli
oraz zetknięcia z przyszłym środowiskiem pracy.

PEDAGOGIKA SPECJALNA
Pedagogika specjalna
koncentruje się na człowieku (w każdej fazie jego
rozwoju), wymagającym profesjonalnego wsparcia
w odkrywaniu własnego potencjału, pokonywaniu
różnorodnych trudności.
Studia przygotowują:
• pedagogów specjalnych - nauczycieli specjalistów
do pracy w placówkach kształcenia integracyjnego
i ogólnodostępnego oraz (w zależności od wybranej
specjalności):
• nauczycieli do pracy na wszystkich etapach
edukacyjnych w placówkach specjalnych
w odniesieniu do podstawy programowej dla
uczniów z umiarkowaną
i znaczną niepełnosprawnością intelektualną;
• nauczycieli zajęć w przedszkolach, szkołach
i placówkach kształcenia ogólnodostępnego,
integracyjnego oraz specjalnego (w zależności
od wybranej specjalności);
• wychowawców do pracy w placówkach
resocjalizacyjnych.

Kierunek zawiera takie specjalności jak:

Wybrane przedmioty z zakresu kierunku
Pedagogika specjalna:
• Podstaw pedagogiki;
• Psychospołecznych aspektów
niepełnosprawności;
• Edukacji integracyjnej i włączającej;
• Psychologii rozwoju człowieka;
• Metodyki edukacji polonistycznej dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną;
• Metodyki wychowania przedszkolnego;
• W spółpracy z rodziną dziecka z
niepełnosprawnością intelektualną;
• Metody wspomagania rozwoju dziecka
z niepełnosprawnością intelektualną;
• Metodyki edukacji muzycznej,
plastycznej i technicznej dzieci z
niepełnosprawnością intelektualną;
• Logopedii z emisją głosu;
• Alternatywnych i wspomagających
metod komunikacji;
• Organizacji pracy w edukacji włączającej;
• Pracy w grupie zróżnicowanej;
• Diagnozy funkcjonalnej specjalnych
potrzeb edukacyjnych;
• Metody pracy dydaktycznoterapeutycznej z uczniem ze spektrum
autyzmu.

Resocjalizacji z socjoterapią - przygotowuje
studentów
do pracy z dziećmi i młodzieżą
niedostosowaną społecznie lub zagrożoną społecznie.
Celem
studiów
jest
przygotowanie
wysoko
wykwalifikowanej kadry do pracy w placówkach resocjalizacyjnych.

Spektrum autyzmu - przygotowuje słuchaczy do pracy terapeutycznej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą
z autyzmem. Celem studiów jest rozwój kompetencji z zakresu wczesnej interwencji diagnostycznoterapeutycznej dla dzieci z autyzmem, nabycie umiejętności planowania pracy: edukacyjnej, rewalidacyjnej
i rehabilitacyjnej z dziećmi i młodzieżą ze spektrum ASD.
Oligofrenopedagogika - przygotowuje studentów do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
intelektualnie we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych. Celem studiów jest wyposażenie
studentów w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjnorewalidacyjnych
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Surdopedagogika - przeznaczona jest dla studentów chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje zawodowe
z zakresu pracy z dziećmi i osobami niesłyszącymi (głuchymi) i niedosłyszącymi (słabosłyszącymi).
Celem studiów z zakresu surdopedagogiki jest przygotowanie specjalistów skutecznej komunikacji językowej
z osobami z uszkodzonym słuchem.
Tyflopedagogika - przeznaczona dla studentów chcących uzyskać wiedzę i kompetencje zawodowe
z zakresu pracy z dziećmi i osobami niewidomymi lub niedowidzącymi. Celem studiów jest zdobycie
wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy: wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej,
rewalidacyjnej z dziećmi z defektami wzroku na wszystkich etapach edukacyjnych.

ADMINISTRACJA - STUDIA I STOPNIA
Absolwent
kierunku
Administracja
posiada
umiejętności
posługiwania
się ogólną
wiedzą
z zakresu nauk społecznych,
zwłaszcza nauk
o prawie i administracji oraz podstawową wiedzę
ekonomiczną. Zna założenia systemu prawa w państwie,
struktur
i instytucji społecznych
(politycznych,
ekonomicznych, prawnych), ma wiedzę o relacjach
między tymi strukturami i instytucjami w skali
krajowej i międzynarodowej.
Jest zorientowany
w procesach
zachodzących
w
administracji,
rozumie rolę administracji w organizacji państwa
i społeczeństwa. Studia na kierunku Administracja
przygotowują
do podjęcia
pracy w urzędach
administracji państwowej, rządowej i samorządowej;
urzędach
obsługujących
organy
centralne
i ministerstwa, urzędach wojewódzkich, służbach,
inspekcjach
i strażach,
jednostkach
Krajowej
Administracji
Skarbowej
(Izby
Administracji
Skarbowej, urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe),
urzędach
samorządów
gminnych,
powiatowych
i wojewódzkich, administracji sądów powszechnych,
wojskowych,
administracyjnych,
administracji
funduszy celowych (oddziały i inspektoraty ZUS),
jednostkach samorządu gospodarczego, kancelariach
prawnych i podatkowych, a także przedsiębiorstwach
prywatnych oraz własnej działalność gospodarczej.
Kierunek zawiera takie specjalności jak:
• Administracja skarbowa
• Administracja bezpieczeństwa
• Administracja publiczna
• Ochrona danych osobowych

Wybrane przedmioty z zakresu
kierunku Administracja
- studia I stopnia:
• Negocjacje w biznesie i administracji
• Konstytucyjny system organów
państwowych
• Prawo cywilne z umowami
w administracji
• Statystyka z demografią
• Prewencja kryminalna
• Bezpieczeństwo teleinformatyczne
we-Administracji
• Kryminalistyka
• W spółpraca międzynarodowa przy
odzyskiwaniu wierzytelności
• Kompetencje społeczne w administracji
publicznej
• Międzynarodowe aspekty ochrony
danych osobowych
• Przetwarzanie danych osobowych
w systemach teleinformatycznych

ADMINISTRACJA - STUDIA II STOPNIA
Wybrane przedmioty z zakresu
kierunku Administracja
- studia II stopnia:
• Fundusze strukturalne i system
finansowania projektów unijnych
• Zarządzanie administracją publiczną
• Zarządzanie zasobami ludzkimi
• Autoprezentacja i etykieta
w administracji
• Procedura karna w administracji wybrane czynności
• Zarządzanie kryzysowe w organizacji
• Systemy teleinformatyczne i publiczne
zbiory danych
• Audyt wewnętrzny i zewnętrzny
ochrony danych osobowych
• Postępowanie spr';1wdzającew ochronie
informacji niejawnych
• Postępowanie egzekucyjne
w administracji

Absolwent kierunku Administracja drugiego stopnia
posiada
umiejętności
posługiwania
się ogólną
wiedzą z zakresu nauk społecznych,
zwłaszcza
nauk o polityce i administracji oraz podstawową
wiedzę
ekonomiczną.
Zna
założenia
systemu
prawa w państwie, struktur i instytucji społecznych
(politycznych, ekonomicznych, prawnych), ma wiedzę
o relacjach między tymi strukturami i instytucjami
w skali krajowej i międzynarodowej. Jest zorientowany
w procesach zachodzących w administracji, rozumie rolę
administracji w organizacji państwa i społeczeństwa. Ma
wiedzę o człowieku, jego miejscu w społeczeństwie, zna
jego prawa, obowiązki oraz zasady ochrony. Ma wiedzę
o instytucjach prawa administracyjnego. Zna i rozumie
procesy ekonomiczne, zasady tworzenia i rozwoju form
indywidualnej przedsiębiorczości, specyfikę gospodarki
finansowej państwa.
Kierunek zawiera takie specjalności jak:
• Ochrona danych osobowych
• Administracja bezpieczeństwa
• Administracja publiczna

DIETETYKA - STUDIA I STOPNIA
Wybrane przedmioty z zakresu
kierunku Dietetyka - studia I stopnia:
• Anatomia człowieka
• Żywienie człowieka
• Systemy jakości żywności
• Poradnictwo dietetyczne
• Dietetyka praktyczna i diety
niekonwencjonalne
• Kształtowanie sylwetki i postawy
• Terapia osób z zaburzeniami odżywiania
• Zaburzenia psychiczne i uzależnienia
• Dietoterapia otyłości i zespołu
metabolicznego
• Toksykologia i bezpieczeństwo żywności

Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia kierunek Dietetyka jest przygotowanie absolwenta,
który posiada umiejętności posługiwania się wiedzą
ogólną z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych,
chemicznych i farmaceutycznych a także społecznych
oraz wiedzą szczegółową
z zakresu
dietetyki.
Posiada umiejętności
praktyczne pozwalające na
wykonywanie
różnych zabiegów kosmetycznych,
manualnie jak i z wykorzystaniem
nowoczesnej
aparatury. Interdyscyplinarny
charakter kształcenia
umożliwia absolwentom
skuteczne wykonywanie
zadań zawodowych z uwzględnieniem poradnictwa
żywieniowego, diet oraz prawno-ekonomicznych zasad
działalności gospodarczej.

PRACA SOCJALNA - STUDIA I STOPNIA
Celem kształcenia na kierunku praca socjalna jest
przygotowanie
absolwentów
do
wykonywania
zawodu pracownika socjalnego poprzez wyposażenie
go wkompetencje
niezbędne
do rozwiązywania
problemów jednostek i grup społecznych znajdujących
się w trudnych sytuacjach życiowych.
W ramach kierunku oferujemy specjalności:

Asystent rodziny
Studia na specjalności asystent rodziny, dzięki wielu
praktycznym zajęciom prowadzonym przez specj alistów,
pozwalają zdobyć profesjonalną wiedzę i umiejętności
związane z pedagogiką społeczną i wychowawczą oraz
psychologią i rozwojem osobowościowym. Studia
przygotowują do podjęcia pracy zorientowanej na
mediację i wsparcie rodziny. Po studiach możesz
podjąć pracę m.in. w ośrodkach pomocy rodzinie czy
ośrodkach społecznych.

Systemy wsparcia
i niepełnosprawnej

dla

osoby

starszej

Studia na kierunku Systemy wsparcia osoby starszej
i niepełnosprawnej przygotują do podjęcia pracy
w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
(domach pomocy społecznej, środowiskowych domach
samopomocy, klubach seniora, ośrodkach wsparcia
dziennego dla osób starszych i niepełnosprawnych)
oraz w organizacjach pozarządowych prowadzących
działalność dotyczącą opieki nad osobami starszymi
i niepełnosprawnymi.

PRACA SOCJALNA - STUDIA I STOPNIA
Organizowanie i wspieranie
społeczności lokalnej

rozwoju

Studia na specjalności Organizowanie
wspieranie
rozwoju społeczności lokalnej umożliwiają zdobycie
wiedzy
ogólnopedagogicznej,
socjologicznej
i psychologicznej, niezbędnej do pełnienia roli
pracownika
socjalnego,
a także
organizatora
społeczności lokalnych oraz animatora społecznego.
Kierunek przygotowuje do realizacji działań na
rzecz rozwoju wspólnot lokalnych. Program studiów
pozwala zapoznać się z problematyką społeczną
i
metodami
badań
oraz
przygotowuje
do
rozwiązywania
różnych problemów w układach
lokalnych. Studia mają charakter interdyscyplinarny.
Przygotowują
do
profesjonalnej
pracy
z jednostką czy rodziną oraz do współpracy z grupami
oraz społecznością lokalną.

FIZJOTERAAPIA - STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Celem kształcenia na studiach kierunek Fizjoterapia jest
przygotowanie absolwenta, który posiada umiejętności
posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu,
nauk medycznych, chemicznych i farmaceutycznych
a także społecznych
oraz wiedzą szczegółową
z zakresu fizjoterapii. Posiada umiejętności praktyczne
pozwalające na wykonywanie różnych zabiegów
fizjoterapeutycznych, manualnie jak i z wykorzystaniem
nowoczesnej aparatury. Interdyscyplinarny charakter
kształcenia
umożliwia
absolwentom
skuteczne
wykonywanie zadań zawodowych z uwzględnieniem
poradnictwa
fizjoterapeutycznego
oraz prawnoekonomicznych zasad działalności gospodarczej.

Wybrane przedmioty z zakresu
kierunku Fizjoterapia
- studia jednolite magisterskie:
• Kliniczne podstawy fizjoterapii
• Bezpieczeństwo epidemiologiczne
• Patologia ogólna
• Kształcenie ruchowe i metodyka
nauczania ruchu
• Masaż i terapia manualna
• Biologia medyczna i genetyka
• Adaptowana aktywność fizyczna i sport
osób z niepełnosprawnością
• Farmakologia w fizjoterapii
• Praca w zespole terapeutycznym
• Kształcenie ruchowe i metodyka
nauczania ruchu
• Kinezyterapia
• Terapia manualna

SZKOŁA GŁÓWNA KRAJOWA W WARSZAWIE
Szkoła Główna Krajowa z siedzibą w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach licencjackich, magisterskich
o profilu praktycznym, w pełni przygotowując Studenta do samodzielnej pracy zawodowej.
Podejmując studia w SGK otrzymacie Państwo najwyższej jakości wykształcenie, dzięki:
• profesjonalnej
kadrze
doświadczeni
nauczyciele
akademiccy
i praktycy,
specjaliści
w swych dziedzinach;
• praktycznemu profilowi nauki - poznajecie Państwo nie tylko teorię, lecz umiejętności
i kompetencje praktyczne;
• dogodnej formie studiów - wspomaganie metodami i technikami kształcenia na ogległość, w tym dostęp
do ogromnej bazy materiałów Uczelni, dostępnych o każdej porze i z dowolnego miejsca na świecie.
Będąc absolwentem Szkoły Głównej Krajowejzdobywacie Państwo w dogodny sposób prestiżowe wykształcenie.

PEDAGOGIKA - STUDIA I STOPNIA

Wybrane przedmioty podstawowe
i kierunkowe:

Pedagogika
to nauka o rozwoju, wychowaniu oraz kształceniu
przez całe życie. Studia I stopnia oferują wszechstronne
przygotowanie do pracy z wychowankiem na wszystkich
szczeblach szkolnictwa oraz kompetencje niezbędne
w procesie edukacji.
Kierunek ten adresowany jest do osób zainteresowanych:
wychowaniem, dzieckiem, edukacją, komunikacją,
pracą z drugim człowiekiem.

Specjalność:
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
z terapią pedagogiczną
umożliwia poznanie zasad prowadzenia
działań
opiekuńczych i wychowawczych oraz funkcjonowania
państwowego i społecznego systemu opieki wobec
dzieci i młodzieży. Studia pozwalają realizować
działania z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej
oraz dają umiejętność rozwiązywania problemów
społecznych,
wychowawczych
i dydaktycznych.
Absolwent zapoznany jest również z podstawami terapii
pedagogicznej.
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• Podstawy psychologii ogólnej;
• Wprowadzenie do pedagogiki;
• W spółczesne kierunki wychowania;
• Socjologia edukacji;
• Podstawy psychologii rozwojowej;
• Komunikacja interpersonalna;
• Psychologiczne podstawy wychowania
i kształcenia;
• Emisja i higiena głosu;
• Podstawy terapii pedagogicznej.

Wybrane przedmioty
z zakresu specjalności:
• Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne;
• Diagnoza pedagogiczna w pracy
opiekuńczo- wychowawczej;
• Negocjacje i mediacje w pracy
społeczno-opiekuńczej;
• Trening umiejętności wychowawczych;
• Metodyka zajęć
korekcyjno- kompensacyjnych.

PEDAGOGIKA - STUDIA I STOPNIA

Specjalność:
Psychologia pracy i zarządzanie zasobami
ludzkimi
to specjalność dla osób zainteresowanych poznaniem
i wytłumaczeniem
różnych przejawów ludzkich
aktywności. Pozwala odkryć mechanizmy rządzące
ludzką
psychiką
i
zrozumieć
postępowanie
człowieka
w
różnych
sytuacjach
życiowych,
w szczególności w środowisku pracy. Psychologia pracy
wykorzystywana jest dziś dla celów diagnostycznych
i terapeutycznych, ale jest też podstawą wielu ważnych
dziedzin ludzkiej aktywności i oddzielnych dyscyplin
naukowych: zarządzania zasobami ludzkimi, biznesu,
marketingu
(także
politycznego),
pedagogiki,
sportu czy zarządzania kryzysowego. Absolwenci
tej specjalności mogą podjąć interesującą pracę
w biznesie, administracji publicznej oraz polityce.

Specjalność:
Pedagogika kryminologiczno-sądowa.
Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych nauką o
przestępczości, uwarunkowaniami działań przestępczych
oraz
prowadzeniem
działalności
prewencyjnej.
Absolwent posiada przygotowanie z zakresu - pedagogiki,
a także usystematyzowaną wiedzę o zjawiskach patologii
społecznych, co pozwala mu na podejmowanie działań
o charakterze:
wychowawczym,
profilaktycznym,
interwencyjnym i resocjalizacyjnym. Absolwent ma
również wiedzę na temat funkcjonowania różnych
środowisk wychowawczych i zachodzących w nich
problemach i sytuacjach kryminogennych oraz na temat
funkcjonowania instytucji wychowawczych,profilaktycznych
i resocjalizacyjnych, a także o stosowaniu różnorodnych
metod i technik w profilaktyce kryminologicznej.
Absolwenci specjalności Pedagogika kryminologicznosądowa znajdą zatrudnienie na stanowisku pedagoga/
wychowawcy w instytucjach nadzorowanych przez
resorty
spraw wewnętrznych
i sprawiedliwości,
tj. policji, służby więziennej, straży granicznej, straży
miejskiej, jak również w wojsku lub zakładach karnych,
poprawczych i innych placówkach resocjalizacyjnych.
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PEDAGOGIKA - STUDIA I STOPNIA

Specjalność:
Doradztwo zawodowe i personalne.
Studenci tej specjalności zapoznają się znajważniejszymi
zagadnieniami
dotyczącymi
psychofizjologicznych
podstaw poradnictwa zawodowego oraz jego rolą
i zastosowaniem w systemie oświatowym. Absolwent
będzie mógł podjąć pracę w następujących typach
placówek: w placówkach oświatowo-wychowawczych,
szkołach, akademickich biurach karier, poradniach
psychologiczno-pedagogicznych;
instytucjach rynku
pracy: publicznych służbach zatrudnienia, Ochotniczych
Hufcach Pracy, agencjach zatrudnienia, instytucjach
dialogu społecznego, instytucjach
szkoleniowych,
instytucjach partnerstwa lokalnego, centrah integracji
społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie,
państwowych i prywatnych zakłady pracy w działach
HR, szkoleniach, kadrach, organizacjach pozarządowych
lub też rozpocząć własną działalność gospodarczą jako:
doradca, trener, coach kariery.

Specjalność:
Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne.
Absolwent tej specjalności zdobywa wiedzę z zakresu
procedur: bezpieczeństwa, zarządzania i kierowania
zasobami ludzkimi w sytuacji kryzysowej, organizacji
planów i programów przeciwdziałania i zapobiegania
sytuacjom kryzysowym, zapewnienia bezpieczeństwa
ludziom, mieniu i środowisku. Posiada wiedzę
pedagogiczną i psychologiczną oraz potrafi wykorzystać
ją do kształtowania postaw obronnych. Wykazuje się
znajomością odpowiednich przepisów prawa i struktury
organizacyjnej kraju w zakresie obrony cywilnej.
Studia o specjalności Edukacja obronna
i bezpieczeństwo publiczne przygotowują do podjęcia
zatrudnienia
w rządowych
i samorządowych
jednostkach
zarządzania kryzysowego i ochrony
ludności,
samorządowych
zespołach
reagowania
kryzysowego, zakładach poprawczych i karnych,
strukturach wojskowych, policyjnych, straży granicznej,
straży ochrony kolei, urzędach celnych, straży pożarnej
i innych jednostkach kompetentnych w sprawach
obronności państwa.
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PEDAGOGIKA - STUDIA II STOPNIA

Celem ogólnym kształcenia jest uzyskanie przez
absolwentów pogłębionych kwalifikacji umożliwiających
projektowanie
i realizację
złożonych
działań
pedagogicznych związanych z:
rehabilitacją, edukacją, terapią lub resocjalizacją.
Absolwent studiów II stopnia po kierunku Pedagogika
dysponuje
pogłębioną
i rozszerzoną
wiedzą
pedagogiczną, historyczno-filozoficzną,
społecznokulturową i psychologiczną,
stanowiącą podstawę
działalności praktycznej w zakresie kształcenia,
wychowania i rozwoju człowieka, umożliwiającą
elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku pracy.
Uzyskuje kwalifikacje drugiego stopnia, potwierdzone
dyplomem magistra z zakresu wybranej specjalności
studiów, pozwalające na podjęcie pracy zgodnej
z posiadanymi kompetencjami.

Specjalność:
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
z terapią pedagogiczną
wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności
dotyczące: opieki, wychowania, wsparcia i pomocy
w środowisku rodzinnym
oraz pozarodzinnym.
Absolwent jest przygotowany do realizacji zadań
w zakresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej dzieciom i młodzieży napotykającej
trudności wobec wymagań edukacyjnych szkoły oraz
rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych
ucznia zarówno w sferze motywacji do uczenia się, jak
i w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych.
Absolwent może podjąć pracę we wszelkiego
typu
placówkach
opiekuńczo-wychowawczych
występujących w systemie opieki nad dzieckiem
(np. w środowiskowych domach opieki, internatach,
świetlicach szkolnych, zespołach zajęć pozalekcyjnych)
lub na stanowisku pedagoga szkolnego.
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PEDAGOGIKA - STUDIA II STOPNIA

Specjalność: Psychologia pracy i zarządzanie
zasobami ludzkimi
Istotą tej specjalności jest umiejętne zastosowanie
współczesnej psychologii w działaniach wewnątrz i na
zewnątrz przedsiębiorstwa. Umożliwia zapoznanie się
z naj nowszymi narzędziami badania predyspozycji
pracowników,
dysponowania
kadrami,
motywowania
wdrażania
systemów
oceny
pracowniczej,
a ponadto
dzięki interaktywnym
treningom
pozwala
na nabycie
umiejętności
z
zakresu
komunikacji
interpersonalnej.
Specjalność
Psychologia
pracy
i zarządzanie
zasobami
ludzkimi
daje możliwość
poznania
spójnej
metody
kierowania
naj cenniejszym
z kapitałów każdej organizacji - ludźmi. Człowiek
w firmie jest źródłem jej rynkowej przewagi. Kapitał
ludzki czyli wiedza i kwalifikacje pracowników stanowią
najważniejszą wartość dla każdej firmy. Kadrowi, HRowcy i menedżerowie muszą spodziewać się codziennie
nowych wyzwań - program studiów przygotowuje
do podjęcia tych wyzwań. Specjalność pozwala
bardzo szeroko myśleć o pracy w każdej niemal firmie
w dowolnej branży, w tym przypadku głównie
w szeroko rozumianej oświacie.

Specjalność:
Doradztwo zawodowe ipersonalne
Celem studiów jest przygotowanie
do podjęcia
pracy w zawodach: doradca zawodowy, specjalista
w działach
personalnych,
doradca
personalny,
specjalista
ds.
rekrutacji,
specjalista
ds.
szkolenia i rozwoju zawodowego, trener, trener
wewnętrzny,
konsultant
firm
doradczych
z obszaru
HR i doradztwa
organizacyjnego.
Absolwent
posiada
umiejętności
praktyczne
z zakresu wytyczania ścieżek kariery zawodowej
w oparciu o predyspozycje osobowościowe oraz
edukację zawodową, poruszania się na rynku pracy,
znajomości tego rynku i zachodzących na nim
procesów oraz kierunków zmian, technik aktywnego
poszukiwania pracy, wykorzystywania różnorodnych
źródeł
informacji
do
projektowania
procesu
doradczego i coachingu kariery, wykorzystania narzędzi
coachingowych w pracy nad zmianą zachowania
klienta, kształtowania własnego rozwoju zawodowego
i budowania osobistej marki.
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PEDAGOGIKA - STUDIA II STOPNIA

Specjalność:
Pedagogika kryminologiczno-sądowa
Specjalność kierowana jest do osób pragnących
zdobyć przygotowanie do wykonywania działalności
praktycznej w placówkach i instytucjach zajmujących
się działaniami prewencyjnymi z zakresu kryminologii,
a także daje podstawy do rozpoczęcia kariery kuratora
sądowego.
Absolwent
studiów
o specjalności
Pedagogika kryminologiczno-sądowa
wyróżnia się
wiedzą z zakresu kryminologii, psychologii sądowej,
socjologii kryminologicznej, profilaktyki zachowań
przestępczych, fenomenologii przestępczości, metodyki
pracy resocjalizacyjnej oraz pracy kuratora sądowego.
Absolwent znajdzie zatrudnienie
na stanowisku
pedagoga/wychowawcy w instytucjach nadzorowanych
przez resorty spraw wewnętrznych i sprawiedliwości,
tj. policji, służby więziennej, straży granicznej, straży
miejskiej, jak również w wojsku lub zakładach karnych,
poprawczych i innych placówkach resocjalizacyjnych.

Specjalność: Edukacja obronna
i bezpieczeństwo publiczne
Student tej specjalności zdobywa szeroką wiedzę
z zakresu pedagogiki oraz współczesnych zagadnień
obronności i bezpieczeństwa publicznego. Dysponuje
wiedzą
z
zakresu
zarządzania
kryzysowego
i posiada umiejętność przewidywania i analizowania
zagrożeń lokalnych i krajowych. Absolwent kierunku
to specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa, obrony
ludności i reagowania na wszelkiego rodzaju zagrożenia.
Posiada wiedzę pedagogiczną i psychologiczną oraz
potrafi wykorzystać ją do kształtowania postaw
obronnych. Wykazuje się znajomością odpowiednich
przepisów prawa i struktury organizacyjnej kraju
w zakresie obrony cywilnej.
Studia o specjalności Edukacja obronna i bezpieczeństwo
publiczne przygotowują do podjęcia zatrudnienia
w rządowych
i samorządowych
jednostkach
zarządzania
kryzysowego
i ochrony
ludności,
samorządowych zespołach reagowania kryzysowego,
zakładach poprawczych
i karnych, strukturach
wojskowych, policyjnych, straży granicznej, straży
ochrony kolei, urzędach celnych, straży pożarnej
i innych jednostkach kompetentnych w sprawach
obronności państwa.
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PRAWO - STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Absolwent kierunku
Prawo
studia jednolite
magisterskie (la semestrów) - jest przygotowany do
realizacji różnorodnych ścieżek kariery zawodowej,
w tym do dalszego kształcenia w zróźnicowanych
formach
podjęcia aplikacji prawniczych,
pracy
w charakterze adwokata, radcy prawnego, bądź
w działach prawnych i menedżerskich przedsiębiorstw,
w tym o charakterze
międzynarodowym.
Jest
ponadto gotowy do kontynuacji nauki na studiach
doktoranckich.
Kierunek zawiera takie specjalności jak:
Prawo
międzynarodowe
- absolwent studiów
po
kierunku
Prawo
o specjalności,
Prawo
międzynarodowe ma podstawy, aby podjąć pracę
w instytucjach narodowych i międzynarodowych,
spółkach, przedsiębiorstwach działających na rynkach
międzynarodowych
zajmujących się importem lub
exportem;
Prawo Unii Europejskiej - absolwent studiów po
kierunku Prawo o specjalności Prawo Unii Europejskiej
zna i rozumie ustawodawstwo
europejskie, jest
kompetentny podjąć zatrudnienie w krajach UE,
w instytucjach i spółkach mających powiązania
gospodarcze z podmiotami w Unii Europejskiej;
Studium
Prawa Amerykańskiego
- absolwent
zna regulacje obowiązujące na terytorium Stanów
Zjednoczonych. Znajdzie zatrudnienie w podmiotach
na prawie amerykańskim w Stanach Zjednoczonych,
a także w podmiotach gospodarczych i instytucjach
w każdym kraju;
Prawo pracy - absolwent studiów po kierunku Prawo
o specjalności Prawo pracy dokładnie zna i rozumie
realia funkcjonowania i regulacje rynku pracy w Polsce
i Europie.
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Wybrane przedmioty z zakresu kierunku
Prawo:
• Prawoznawstwo;
• Prawo konstytucyjne;
• Prawo międzynarodowe publiczne;
• Prawo karne materialne;
• Prawo cywilne - rzeczowe;
• Sądownictwo międzynarodowe;
• Prawa człowieka i modele ich ochrony;
• Prawo karne procesowe;
• Międzynarodowe prawo podatkowe;
• Prawo ochrony konsumenta;
• Prawo zamówień publicznych;
• Prawo systemu zabezpieczeń społecznych;
• Prawo finansów publicznych;
• Zarządzanie projektami;
• Fundusze Unii Europejskiej;
• Prawo ochrony konkurencji;
• Prawo wykroczeń;
• Prawo karne skarbowe;
• Prawo wyznaniowe.

Szkoła Główna Krajowa prowadzi studia MBA w zakresie:
Master of Business Administration (MBA)
Studia Master of Business Administration (MBA) to najbardziej prestiżowe studia na świecie, które efektywnie
przygotowują do kariery menadżerskiej. Szkoła Główna Krajowa w Warszawie Studia MBA realizuje
w partnerstwie z London Scientific oraz RMJPI London Business Academy. Studia Master of Business
Administration (MBA) uprawniają do zajmowania najwyższych stanowisk zarządczych, w tym stanowisk
dyrektorskich w danych obszarach biznesu, których dotyczą studia. Studia MBA w SGK skutecznie rozwijają
potencjał Słuchaczy MBA kompleksowo przygotowują do efektywnego zarządzania organizacją, przygotowują
do wdrażania działań biznesowych w organizacyjnych, a przede wszystkim do sprawnego poruszania się w
świecie business intelligence najnowszych technologii cyfrowych, obecnie wykorzystywanych w organizacjach.

Executive Master of Business Administration (MBA) z zastosowaniem nowych technologii
cyfrowych
Studia trwają n semestry
Podstawą Studiów MBA jest Program Executive, który przygotowuje Słuchaczy MBA do odniesienia sukcesu
i urzeczywistnienia kariery zawodowej.
Studia MBA przygotowują do efektywnego oraz kreatywnego
zarządzania przedsiębiorstwem.

Executive Master of Business Administration (MBA) Specjalistyczne
w Oświacie z zastosowaniem nowych technologii cyfrowych

Zarządzanie

Studia trwają n semestry.
Studia 'MBA - Specjalistyczne Zrządzanie w Oświacie' przygotowują do efektywnego i kreatywnego
zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi, w nowej rzeczywistości cyfrowej. Studia głównie
przeznaczone są dla kadry zarządzającej w szkolnictwie; dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych,
właścicieli pełniący funkcje zarządcze, nauczycieli szkół publicznych i prywatnych zainteresowanych karierą
w szkolnictwie i zarządzaniem instytucjami z sektora edukacyjnego, a także dla urzędników rządowych i
pracowników administracji samorządowej związanych z edukacją, zatem osób odpowiedzialnych dzisiaj lub
w przyszłości za organizację i nadzór w szkolnictwie. Dodatkowo Absolwenci studiów 'MBA - Specjalistyczne
Zarządzanie w Oświacie' nabywają uprawnienia do pełnienia funkcji dyrektorów przedszkoli, szkół
podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz innych placówek oświatowych (Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku Dz. U. z 2017 poz. 1597).

Executive Master of Business Administration (MBA) Specjalistyczne
w Ochronie Zdrowia z zastosowaniem nowych technologii cyfrowych

f

Zarządzanie

Studia trwają nI semestry.
Studia 'MBA - Specjalistyczne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia' przygotowują do pełnienia funkcji
menedżerskich w jednostkach systemu ochrony zdrowia. Studia 'MBA Ochrona Zdrowia' kompleksowo
przygotowują do sprawnego zarządzania jednostkami systemu ochrony zdrowia, z uwzględnieniem wszelkich
nowości z zakresu zarządzania, prawa, finansów i nowych technologii cyfrowych wykorzystywanych w sektorze
ochrony zdrowia.
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Szkoło Główna
Krajowo

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH WE WROCŁAWIU
Akademia Nauk Stosowanych prowadzi kształcenie na studiach licencjackich i studiach magisterskich
na kierunkach: Administracja, Politologia, Fizjoterapia, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
Bezpieczeństwo Narodowe w poszczególnych specjalnościach. Proponowane specjalności wynikają
z profilu Uczelni oraz z przyjętej strategii działania. Najważniejszym celem jest rzetelne przygotowanie
studentów
poprzez
oferowanie
zarówno wiedzy teoretycznej
na najwyższym poziomie, jak
i praktycznych umiejętności umożliwiających absolwentom podejmowanie aktywności: społecznej,
politycznej i gospodarczej. Uczelnia dysponuje międzynarodową kadrą akademicką, którą tworzą pracownicy
naukowi polskich uczelni jak i wykładowcy akademiccy z Belgii, Francji, Ukrainy i USA. Obecna technologia
informatyczna umożliwia aktywny udział zagranicznych wykładowców w działalności dydaktycznej
i naukowej ANS.
Uczelnia rozwija mobilność akademicką w Programie Erasmus+ oraz działalność naukową poprzez
organizowanie konferencji naukowych, wykładów otwartych przedstawicieli świata kultury, naukowców
i polityków oraz wydaje liczne publikacje naukowe.

www.naukistosowane.edu.pl

ADMINISTRACJA - STUDIA I STOPNIA
Studia licencjackie na kierunku
Administracja
przygotowują
absolwenta
do pracy urzędniczej
w różnych
rodzajach
administracji
publicznej,
zarówno rządowej jak i samorządowej, a także do
stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.
Nauka na kierunku administracja ma ugruntować
wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych
i prawnych, wyrobić w studentach umiejętności
identyfikacji
i
analizy
oraz
praktycznego
rozwiązywania problemów, które mogą się pojawić
w przyszłej pracy zawodowej.
Kierunek zawiera takie specjalności jak:
Administracja rządowa i samorządowa - program
kształcenia dostosowany do potrzeb
przyszłych
urzędników służby cywilnej w administracji krajowej
i zagranicznej . Ma on charakter interdyscyplinarny
i przygotowuje
do pełnienia szerokich
funkcji
eksperckich,
menedżerskich
i
kierowniczych
w administracji publicznej różnego szczebla.
Administracja celno-skarbowa
to wyjątkowa
specjalność dla wyjątkowych osoby , które ubiegają
się o zatrudnienie w izbach
administracji skarbowej
oraz jako funkcjonariusze pełniący służbę w izbie
administracji
skarbowej,
a realizujący
zadania
w urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych.
Wykładane
miedzy innymi przedmioty prawnicze
w trakcie studiów, o szerokim spektrum tematycznym
pozwalają
profesjonalnie
przygotować
naszych
absolwentów do pracy wymagającej rzetelnej wiedzy
teoretycznej i praktycznej.

NAUK

AKADEMIA
STOSOWANYCH

Wybrane przedmioty z zakresu
kierunku Administracja:
•
•
•
•
•

Historia i nauka o administracji;
Prawo administracyjne;
Ustrój samorządu terytorialnego;
Finanse publiczne i prawo finansowe;
Organizcja i zarządzanie w administracji
publicznej;
• W stęp do prawa karnego i prawo
wykroczeń;
• Fundusze Unii Europejskiej;
• Nadzór i kontrola w administracji
publicznej;
• Dostęp do informacji publicznej;
• Pozyskiwanie środków UE;
• Legislacja samorządowa;
• Zamówienia publiczne;
• Informatyzacja w administracji
publicznej;
• Nadzór i kontrola w administracji
publicznej;
• Prawo skarbowe;
• Prawo celne.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - STUDIA I STOPNIA

Szkolenia na drony. ANS organizuje certyfikowane
szkolenia i egzaminy na wszystkie loty dronami,
po których
kursant
otrzymuje
uprawnienia
z Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Wybrane przedmioty z zakresu
kierunku Bezpieczeństwo Narodowe:
• Prawne podstawy bezpieczeństwa
narodowego RP;
• Rozpoznawanie i zwalczanie
współczesnego terroryzmu;
• Polityka bezpieczeństwa Unii
Europejskiej;
• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
infrastruktury krytycznej państwa;
• System zarządzania kryzysowego
w państwie;
• Służby pożarnicze w systemie
bezpieczeństwa państwa;
• Zarządzanie i dowodzenie
w organizacjach zhierarchizowanych;
• Międzynarodowe prawo humanitarne
konfliktów zbrojnych;
• Zintegrowane zarządzanie granicami RP.

Celem studiów jest kształtowanie wiedzy studentów
w zakresie umiejętności i kompetencji w obszarze ochrony
ludności, obrony cywilnej, reagowania kryzysowego,
jak również kształtowanie
zdolności zarządzania
w przypadku wystąpienia stanów zagrożeń na różnych
poziomach. Studia mają charakter interdyscyplinarny
i przygotowują do podjęcia zadań w przyszłej pracy
zawodowej w służbach mundurowych, administracji
publicznej i innych jednostkach działających na rzecz
bezpieczeństwa. Poszerzają zakres wiedzy teoretycznej,umiejętności praktycznych i kompetencji związanych ze
współczesnym bezpieczeństwem państwa i jego organów,
bezpieczeństwem
międzynarodowym,
zwalczaniem
terroryzmu oraz zarządzaniem kryzysowym.
Kierunek zawiera takie specjalności jak:
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym - specjalność
skierowana do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
Policji, a także osób przygotowujących się do podjęcia
służby lub pracy w tej formacji.
Zarządzanie obronnością państwa - specjalność
skierowana do żołnierzy i pracowników cywilnych Sił
Zbrojnych RP, a także do kandydatów do służby lub pracy
w tej formacji.
Zarządzanie jednostkami penitencjarnymi - specjalność
skierowana do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
Służby Więziennej, a także do kandydatów do służby lub
pracy w tej formacji.
Zarządzanie i operowanie bezzałogowymi statkami
powietrznymi - specjalność dla osób przygotowujących
się do pracy w operowaniu systemami z wykorzystaniem
bezzałogowych statków powietrznych (UAVO). Pozwala
na komfortowe uzyskanie wyższego wykształcenia,
a jednocześnie państwowej licencji ULC do operatora
dronów w zasięgu wzroku (VLOS) i poza zasięgiem
wzroku (BVLOS).

Urząd
Lotnictwa
Cywilnego
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POLITOLOGIA - STUDIA I STOPNIA
Wybrane przedmioty z zakresu
kierunku Politologia:
• Nauka o państwie i prawie;
• Geografia polityczna;
• System polityczny RP;
• Partie i systemy polityczne;
• Polityka społeczna i gospodarcza;
• Podstawy stosunków międzynarodowych;
• Polityka zagraniczna RP;
• Mniejszości narodowe i religijne;
• Integracja europejska;
• Finanse publiczne;
• Zamówienia publiczne;
• Nowoczesna dyplomacja;
• Podstawy protokołu dyplomatycznego;
• Marketing i reklama;
• Wystąpienia publiczne;
• Media i medioznawstwo;
• Rzecznictwo prasowe;
• Retoryka dziennikarska.

Studia
na
kierunku
politologia
mają
charakter
interdyscyplinarny, pozwalają na uzyskanie specjalistycznej
wiedzy z zakresu nauk społecznych, co umożliwia rozwinięcie
kompetencji i predyspozycji poszukiwanych na rynku
pracy. Absolwenci uzyskują przygotowanie m.in. z zakresu
dyplomacji, stosunków międzynarodowych,
marketingu
politycznego, zarządzania, mediów, publicystyki, ekonomii.
W programie studiów I stopnia są również przedmioty
z
zakresu
geografii,
historii
i
administracji.
Zapewniamy
międzynarodową
kadrę
wykładowców
o dużych kompetencjach
praktycznych,
uzyskanycn
w czasie pracy
zawodowej
m.in. w instytucjach
międzynarodowych,
dyplomacji, mediach, administracji
publicznej, instytucjach
eksperckich i certyfikujących.
Absolwenci studiów politologicznych w Akademii Nauk
Stosowanych znajdują zatrudnienie
m.in. w szeroko rozumianej dyplomacji - instytucjach
dyplomatycznych, mediach i instytucjach międzynarodowych.
W ofercie kształcenia na studiach I stopnia proponujemy
specjalności:
• Dyplomacja i polityka międzynarodowa
• Dziennikarstwo

POLITOLOGIA - STUDIA II STOPNIA
Wybrane przedmioty z zakresu
kierunku Politologia:
• Teoria polityki;
• Dostęp do informacji publicznej;
• Decydowanie polityczne;
• Komunikowanie polityczne;
• Systemy polityczne państw Europy
Środkowo- Wschodniej;
• Prawo europejskie;
• Europejski system ochrony praw człowieka;
• Polska w stosunkach międzynarodowych;
• Zarządzanie kryzysowe;
• Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa
państwa;
• Cyberbezpieczeństwo danych osobowych;
• Prawo prasowe;
• Kreowanie wizerunku medialnego;
• Prawo cywilne;
• Prawo gospodarcze i handlowe;
• Ekonomia;
• Zarządzanie projektami;
• Systemy informatyczne do zarządzania;
• Biznes międzynarodowy;
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Studia na kierunku
Politologia w Akademii Nauk
Stosowanych gwarantują praktyczną i usystematyzowaną
wiedzę z zakresu przedmiotów politologicznych oraz
. z obszaru wybranej specjalności.
Zaletą studiów na tym kierunku jest interdyscyplinarność
i szerokie możliwości znalezienia atrakcyjnej pracy.
Absolwent tego kierunku jest nie tylko osobą wszechstronnie
wykształconą, ale także cenionym na rynku specjalistą
w wybranej przez siebie dziedzinie. Absolwenci studiów
politologicznych w ANS znajdują zatrudnienie
m.in.
w administracji państwowej i samorządowej, w służbach
mundurowych (wojsko, policja, straż graniczna), w mediach,
w biznesie i instytucjach międzynarodowych. Absolwenci
studiów II stopnia przygotowani są również do podjęcia pracy
naukowej z zakresu politologii i innych nauk społecznych.
Dużym atutem studiów jest ich praktyczny wymiar oraz
możliwość odbycia praktyki studenckiej w ramach Programu
Erasmus +; w międzynarodowych i europejskich instytucjach
z którymi uczelnia ma podpisane umowy.
Kierunek zawiera takie specjalności jak:
• Administracja publiczna;
• Polityka bezpieczeństwa państwa;
• Media i dziennikarstwo;
• Polityka i biznes.

FIZJOTERAPIA - STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Fizjoterapia jest kierunkiem medycznym, którego celem
jest przygotowanie absolwentów do pracy z pacjentami
w zakresie przywracania im sprawności oraz profilaktyki.
Absolwent kierunku "Fizjoterapia" jest przygotowany do
świadczenia usług medycznych na profesjonalnym poziomie.
Stale rosnące zapotrzebowanie sprawia, że fizjoterapeuci są
bardzo poszukiwani na rynku pracy w Polsce i na świecie.
Fizjoterapeuci mogą wykonywać swój zawód zarówno jako
pracownicy etatowi jak i w ramach własnej działalności lub
na krótko- oraz długoterminowych kontraktach.

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
Pedagogika
przedszkolna
i wczesnoszkolna,
studia
jednolite magisterskie są kierunkiem który uprawnia do
pracy jako nauczyciel w przedszkolu i klasach I-III szkoły
podstawowej.
Absolwent jest przygotowany do pracy z
dzieckiem i innymi podmiotami edukacyjnymi, dysponuje
pogłębioną i rozszerzoną wiedzą dotyczącą prawidłowości
rozwojowych i procesów edukacyjnych dziecka. Posiada
umiejętności praktyczne, pozwalające na rzetelną ocenę
autorskich projektów wychowawczo-edukacyjnych
oraz
programowanie nowatorskich oddziaływań i strategii pracy
z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
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WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW
MIĘDZYNARODOWYCH I AMERYKANISTYKI
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki jest uczelnią niepaństwową powstałą w 1997 r.
Kształcenie w WSSMiA prowadzone jest na podstawie ponad 20-letniego doświadczenia we współpracy ze środowiskiem
naukowym, biznesowym, politycznym oraz międzynarodowym, tak, aby absolwenci po ukończeniu studiów uzyskali
niezbędną wiedzę oraz umiejętności pozwalające na rozwój kariery zawodowej zarówno w Polsce jak i za granicą.
Programy studiów dostosowane są do najnowszych wydarzeń i wymogów rynku pracy, gwarantując uzyskanie
praktycznego wykształcenia czy też podniesienia dotychczasowych kwalifikacji.

POLITOLOGIA - STUDIA I STOPNIA
Studia licencjackie (inaczej studia I stopnia) prowadzone
na wydziale Nauk Politycznych, są to studia zawodowe,
które kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata
politologii w zakresie zgodnym z wybraną specjalnością.
Absolwent studiów I stopnia zdobywa wykształcenie wyższe
zawodowe i otrzymuje dyplom ukończenia warszawskiej
uczelni wyższej.
Studia licencj ackie trwaj ą sześć semestrów (3 lata). O przyj ęcie
na studia I stopnia mogą ubiegać się wszyscy absolwenci
szkół średnich posiadający świadectwo dojrzałości.
Absolwenci kierunku politologia mogą znaleźć pracę
między innymi w: mediach, jednostkach administracji
publicznej, rządowej lub samorządowej, a także w organach
bezpieczeństwa
państwa, czy w prywatnym sektorze
gospodarki zarówno w Polsce jaki zagranicą. Oferuj emy wiele
atrakcyjnych specjalności takich jak Administracja rządowa
isamorządowa, Bezpieczeństwo narodowe imiędzynarodowe,
Amerykanistyka, Dziennikarstwo, Ekonomia menadżerska,
Biznes i przywództwo, Doradztwo personalne i zarządzanie
personelem czy Dyplomacja i stosunki międzynarodowe.
Programy studiów dostosowane
są do naj nowszych
wydarzeń i wymogów rynku pracy, gwarantując uzyskanie
praktycznego
wykształcenia,
czy też
podniesienia
dotychczasowych kwalifikacji.
Proponujemy następujące specjalności:
• Administracja rządowa i samorządowa;
• doradztwo personalne i zarządzanie personelem;
• bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe;
• ekonomia menadżerska;
• dziennikarstwo;
• dyplomacja i stosunki międzynarodowe;
• polityka zdrowotna w Polsce i Unii Europejskiej;
• amerykanistyka;
• biznes i przywództwo.

POLITOLOGIA - STUDIA II STOPNIA

Studia uzupełniające magisterskie (inaczej sludia II stopnia)
prowadzone na wydziale Nauk Politycznych są to studia
zawodowe, które kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego
magistra politologii w zakresie zgodnym z wybraną
specjalnością· Absolwent studiów II stopnia po ukończeniu
studiów
zdobywa
wykształcenie
wyższe zawodowe
i otrzymuje dyplom ukończenia warszawskiej uczelni
wyższej.
Studia uzupełniające magisterskie trwają cztery semestry
(2 lata). Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest
posiadanie dyplomu ukończenia studiów licencjackich
(I stopnia).
Absolwenci kierunku politologia mogą znaleźć pracę
między innymi w: mediach, jednostkach administracji
publicznej,
rządowej
lub
samorządowej,
a także
w organach bezpieczeństwa państwa, czy w prywatnym
sektorze gospodarki zarówno w Polsce jak i za granicą.
Oferujemy wiele atrakcyjnych specjalności takich jak:
Administracja rządowa i samorządowa, Bezpieczeństwo
narodowe
i
międzynarodowe,
Amerykanistyka,
Dziennikarstwo,
Ekonomia
menadżerska,
Biznes
i przywództwo, Doradztwo personalne i zarządzanie
personelem czy Dyplomacja i stosunki międzynarodowe.
Programy studiów dostosowane
są do najnowszych
wydarzeń i wymogów rynku pracy gwarantując uzyskanie
praktycznego
wykształcenia,
czy też podniesienia
dotychczasowych kwalifikacji.
Proponujemy następujące specjalności:
• administracja rządowa i samorządowa;
• doradztwo personalne i zarządzanie personelem;
• bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe;
• ekonomia menadżerska;
• dziennikarstwo;
• dyplomacja i stosunki międzynarodowe;
• polityka zdrowotna w Polsce i Unii Europejskiej;
• amerykanistyka;
• biznes i przywództwo.

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
Instytut Studiów Podyplomowych
ZAPRASZA DO ZAPOZNANIA Z OFERTĄ.
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Kierunki pedagogiczne:
1. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
2. Biologia w szkole
3. Biznes i zarządzanie
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole
Chemia w szkole
Doradztwo zawodowe
Dydaktyka i metodyka języka obcego - język angielski
Dydaktyka i metodyka języka obcego - język niemiecki
Edukacja dla bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym

35. Przygotowanie pedagogiczne
36. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych
i praktycznych przedmiotów zawodowych
37. Przyroda w szkole
38. Rytmika, logorytmika z elementami tańca w edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej
39. Socjoterapia
40. Technika w szkole
41. Terapia rodzin*

10. Edukacja i terapia osób ze spekatrum autyzmu
11. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

42. Trener umiejętności społecznych
43. Wczesne nauczanie języków obcych- język angielski
44. Wczesne nauczanie języków obcych- język niemiecki

intelektualną (Oligofrenopedagogika)
12. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

45. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
46. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją

słuchową (Surdopedagogika)
13. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością

sensoryczną
47. Wiedza o społeczeństwie
48. Wychowanie do życia w rodzinie

wzrokową (Tyflopedagogika)
14. Edukacja włączająca
15. Etyka w szkole
16. Filozofia w szkole
17. Fizyka w szkole
18. Geografia w szkole
19. Historia i teraźniejszość
20. Historia w szkole
21. Informatyka z programowaniem

49. Wychowanie fizyczne w szkole
50. Zarządzanie w oświacie
Kierunki administracyjne:
51. Administracja publiczna

w szkole

22. Język polski w szkole
23. Logistyka w szkole*

Kierunki pozostałe:
52. Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe*
53. Dietetyka i poradnictwo żywieniowe*
54. Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia
55. Logistyka*

24. Logopedia
25. Logopedia kliniczna
26. Matematyka w szkole

56. Metodyka i metodologia pracy socjalnej*

27. Muzyka w szkole
28. Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
29. Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
30. Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
31. Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną
32. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą
psychologiczno- pedagogiczną
33. Pedagogika resocjalizacyjna
34. Pedagogika sztuki - plastyka w szkole

57. Organizacja pomocy społecznej*
58. Rolnictwo
59.
60.
61.
62.

Zarządzanie
Zarządzanie
Zarządzanie
Zarządzanie

bezpieczeństwem i higieną pracy
w biznesie
w ochronie zdrowia
zasobami ludzkimi

*- szczegóły dotyczące kierunków znajdziesz na stronie
podyplomowe. info

Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa
Tel. 22 3759680; 790790316
faceboo k.com/ podypl omowe.info
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