Dialog motywujący
- Kierunek - studia podyplomowe
Niestacjonarne 2 semestry OD PAŹDZIERNIKA

Opis kierunku:
Dialog motywujący (DM) to metoda pracy oparta na podejściu humanistycznym, terapii systemowej, terapii
poznawczo-behawioralnej, psychologii inspiracji i psychologii motywacji. To styl prowadzenia rozmowy, służący
umocnieniu u rozmówcy jego własnej motywacji i zobowiązania do zmiany. Twórcami metody są prof. William Miller i
prof. Stephen Rollnick.

Studia mają charakter doskonalący. Ich program jest autorską koncepcją Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego,
pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Programową Instytutu, składającą się z ekspertów DM, należących do
Międzynarodowego Towarzystwa Trenerów Dialogu Motywującego (MINT). Radę programową tworzą: Rik Bes
(Holandia), David Prescott (USA), Tom Barth (Norwegia), Jane Groves, Fiona Clarke (Anglia) oraz Dominik
Meinhart–Burzyński (Polska).

Dla kogo ten kierunek?
Dla osób, które ukończyły studia I lub II stopnia, posiadających tytuł licencjata lub magistra.
Dla osób, które zawodowo zajmują się niesieniem pomocy lub wychowaniem ze szczególnym
uwzględnieniem momentu towarzyszenia ludziom w zmianie.
Dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, dietetyków,
kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, pielęgniarki – absolwentów studiów wyższych (także
zawodowych), których efekty pracy w dużej mierze zależą od jakości relacji z rozmówcą oraz/lub od
umiejętnego towarzyszenia ludziom w zmianie.

Co zyskujesz?
Nauczysz się biegle posługiwać Dialogiem Motywującym – metodą o skuteczności potwierdzonej
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badaniami naukowymi, zakwalifikowaną do tak zwanych Evidence Based Practices (EBP) – praktyki o
potwierdzonej naukowo skuteczności.
Wzbogacisz wachlarz Twoich możliwości i znacznie zwiększysz efektywność podejmowanych działań.
Dowiesz się jak skutecznie towarzyszyć swojemu rozmówcy w zmianie.
Nauczysz się jak budować trwałość i zobowiązanie do zmiany na zasobach własnych rozmówcy, oraz jak
rozmawiać w atmosferze akceptacji i troski.
Poznasz bogate zaplecze metodologiczne Dialogu Motywującego.
Nauczysz się działać w oparciu o określone narzędzia, angażując je w konkretne strategie dedykowane
indywidualnie danemu rozmówcy.
W komfortowych i bezpiecznych warunkach będziesz mógł praktykować stosowanie metod i strategii DM
– 60 % zajęć prowadzonych jest w formie warsztatów tak, aby każdy student mógł praktykować pod
okiem specjalisty.

Studia idealne dla Ciebie!
Nie wiesz, na jaki kierunek się zdecydować?
Zapoznaj się z Informatorem Studiów Podyplomowych.

Bezpłatne szkolenia
Dlaczego jeszcze warto wybrać studia podyplomowe w DSW? Ponieważ każdy uczestnik studiów ma
możliwość bezpłatnie wziąć udział w aż 4 dodatkowych szkoleniach! Odbędą się one w trakcie jednego weekendu i
nie będą ze sobą kolidować godzinowo. Po ukończeniu szkolenia otrzymasz zaświadczenie potwierdzające udział.

Tematy szkoleń:
1. Savoir-vivre w miejscu pracy.
2. Budowanie kultury informacji zwrotnej.
3. Podróż bohatera. Wyznaczanie celów osobistych i zawodowych metodą coachingową.
4. Współpraca międzypokoleniowa. Jak ze sobą rozmawiać, czego oczekiwać, jak się uzupełniać.
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Formuły studiów podyplomowych
W Dolnośląskiej Szkole Wyższej studia podyplomowe wyróżniamy trzy rodzaje kierunków ze względu na
formułę ich realizacji:

Kierunki niestacjonarne realizowana w salach wykładowych - zajęcia na tym kierunku realizowane
są w salach wykładowych, podczas weekendów. W trakcie zjazdów spotkasz się z wykładowcą oraz
pozostałymi uczestnikami w murach uczelni. W przypadku decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych na wszystkich uczelniach, jesteśmy
przygotowani, by zajęcia dydaktyczne prowadzić w formule zdalnej.
Kierunki realizowane online synchronicznie - studia na tym kierunku prowadzone są zawsze w formule
online, bez względu na sytuację pandemiczną. Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom
realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i kolegami z grupy kontaktujesz się przez
Internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z
ustalonym harmonogramem, łącząc się z miejsca, w którym aktualnie przebywasz.
Kierunki realizowane hybrydowo - zajęcia na tym kierunku prowadzone są częściowo online, a
częściowo w salach wykładowych. Jako praktycy doskonale wiemy, że nie wszystkie treści, a przede
wszystkim umiejętności, można przekazać tylko poprzez naukę online. Warsztaty i spotkania, których nie
możemy przeprowadzić online, ponieważ utracą swoją wartość edukacyjną, będą przeprowadzone w
salach DSW, gdy tylko pozwoli na to sytuacja.

Program studiów
Program

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 102
godzin realizowanych w zakresie 40 godzin wykładów i 62 godziny warsztatów. Dialog Motywujący (DM) to metoda
pracy oparta na podejściu humanistycznym, terapii systemowej, terapii poznawczo-behawioralnej, psychologii
inspiracji i psychologii motywacji. To styl prowadzenia rozmowy, służący umocnieniu u rozmówcy jego własnej
motywacji i zobowiązania do zmiany. Twórcami metody są prof. William Miller i prof. Stephen Rollnick.
Program studiów jest autorską koncepcją Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego, pozytywnie zaopiniowaną przez
Radę Programową Instytutu, składającą się z ekspertów DM, należących do Międzynarodowego Towarzystwa
Trenerów Dialogu Motywującego (MINT). Radę programową tworzą: Rik Bes (Holandia), David Prescott (USA), Tom
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Barth (Norwegia), Jane Groves, Fiona Clarke (Anglia) oraz Dominik Meinhart-Burzyński (Polska).

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie egzaminu polegającego na zaprezentowaniu
praktycznych umiejętności z obszaru Dialogu Motywującego (informacje zwrotne dla studenta formułowane są za
pomocą dedykowanych do tego narzędzi tj: skali MICA lub MITI).

Zdobędziesz uprawnienia

Studia mają charakter doskonalący. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów podyplomowych i tytuł
Praktyka Dialogu Motywującego Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego.

Terminy zajęć:
I semestr

23 i 24 październik 2021
20 i 21 listopad 2021
10 i 11 grudzień2021
15 i 16 styczeń 2022
5 i 6 luty 2022
II semestr

9 i 10 kwiecień 2022
7 i 8 maja 2022
4 i 5 czerwca 2022
18 czerwca 2022
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Liczba miesięcy nauki:
9

Liczba godzin: 102

Liczba zjazdów: 10

Liczba semestrów: 2

Moduł I – kształcenie podstawowe (24 godz.)
Wprowadzenie do Dialog Motywujący
Metody Dialogu Motywującego
Moduł II – kształcenie teoretyczne (36 godz.)
Komunikacja w Dialogu Motywujący
Proces w Dialogu Motywujący
Strategie pracy w Dialogu Motywującym
Moduł III – kształcenie praktyczne (42 godz.)
Trening umiejętności praktycznych
Synergia w Dialogu Motywującym

Wykładowcy
Dominik Meinhart-Burzyński
Terapeuta uzależnień, Terapeuta Motywujący, Prezes Polskiego instytutu Dialogu Motywującego, Członek MINTMotivational Interviewing Network of Trainers (Międzynarodowego Sieci Trenerów Dialogu Motywującego). W swojej
pracy łączy pasję i doświadczenie z podejściami terapeutycznymi o skuteczności potwierdzonej licznymi badaniami
naukowymi: Dialogiem Motywującym i Psychoterapią Poznawczo- Behawioralną.

Partnerzy kierunku

Special promotion for candidates.
Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś
Zapisując się do 30 czerwca, zyskujesz 1000 zł, dzięki:
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600 zł zniżki w czesnym odliczanej na pierwszym roku studiów
400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

do 30 czerwca
studia

1000 zł zł
taniej
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Ceny dla kandydatów
Studia podyplomowe - inwestycja, która się zwraca

Wybierając studia podyplomowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej możesz rozwinąć swoje kompetencje oraz
zdobyć odpowiednie kwalifikacje. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), w ramach oceny działalności
naukowej, przyznał naszej uczelni kategorię B. Oznacza to, że mamy prawo prowadzić studia przygotowujące do
zawodu nauczyciela. Dajemy Ci szansę przełożenia dalszej edukacji na nowe możliwości zawodowe i wzrost
wynagrodzenia, nie tylko w obszarze studiów pedagogicznych, ale też tych z obszaru zarządzania, coachingu,
prawa, administracji, informatyki, marketingu oraz psychologii.

Szanujemy też Twój czas i pieniądze, dlatego o finansach mówimy otwarcie. Nie mnożymy dodatkowych opłat,
nie przemycamy małym druczkiem ukrytych kosztów. U nas wiesz dokładnie, za co płacisz.

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

2 raty

10 rat

Rok nauki

Czesne

1 rok

1800 zł 2100 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

360 zł 420 zł

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane
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Ceny dla absolwentów WSB
Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki

Czesne

1 rok

1700 zł 2100 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

340 zł 420 zł

2 raty

10 rat

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane
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