Culture and education
- Specjalność - studia II stopnia

Kierunek: Pedagogika
Niestacjonarne Stacjonarne Rekrutacja zakończona OD PAŹDZIERNIKA Studia magisterskie Angielski

What are you going to learn?
You will be able to plan animation activities in all types of cultural institution and animation stages,
You will be able to create the future visions of museums,
You will be able to manage the capitals of communities,
You will analyze, comment on, review, and discuss various objects and events of culture,
You will be able to apply creativity in the social, educational and cultural animation,
You will be able to grasp different contexts which shape local communities.

The competencies acquired by graduates enable creative usage of contemporary media (Internet) for
dissemination, promotion and animation of actions in the area of widely understood culture as well as
initiation of independent actions in the economic reality.

What else should you know?
The program in Culture and Education is designed for students interested in exploring cultural aspects of educational
and learning processes and their functioning in social, institutional and organizational contexts.

The interdisciplinary program draws on the fields of cultural anthropology, education and cultural studies, and helps
students learn skills and competencies which help them in the completion of research assignments and independent
cultural and social projects.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między dsw a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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The knowledge, skills and competencies gained from studying in the program will be valuable to people who work or
plan to work in educational, cultural or non-profit institutions and organizations.

Career opportunities:
cultural and non-school based education institutions such as:
museums, community centers, centers for cultural activities,
common universities,
universities of the third age,
culture disseminating organizations,
associations and nongovernmental organizations.

Program studiów
Selected modules

Cultural and Social Foundations of Education
Ethnography and Education
Culture and Education in Urban Context
Culture and Globalization
Contemporary Culture in Theory and Practice
Thematic Seminar

Prices for the Culture and education

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między dsw a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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You decide about the number of your tuition fee installments (1, 2, 10 or 12), which will enable you to manage
your budget more effectively. Bear in mind, however, that in the final year of Bachelor’s, Master’s and long-cycle
studies, the payment may be spread over a maximum of 10 installments. If you choose to cover the tuition fee in 12
installments, it will have to be amended in the last year of studies. For engineering studies, the payment may be
divided up into five installments.

International students studying in Polish who are not listed in Article 324, Section 2, Points 1-4 and 6-7 of the Act
of July 20, 2018, Law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2018, item 1668, as amended) are liable to
a tuition fee for tertiary education payable in the system one annual payment or two-semester installments in each
year of study.

Guaranteed fixed tuition fees

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między dsw a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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With this payment system, you can be sure that the tuition fees will remain the same throughout your studies.
Remember that if you sign up earlier and take advantage of our special tuition fee discount offer, we settle your
discount in the first year of your studies, so the tuition fee will be lower than for the second and third years.

One-time administration fee

International students who are not listed in Article 324, Section 2, Points 1-4 and 6-7 of the Act of July 20, 2018, Law
on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2018, item 1668, as amended), need to pay a one-time
administrative fee of PLN 400 or €100 when submitting their recruitment documents.

Specialties in English
A system of one annual fee or two equal semester installments in each academic year
A system of guaranteed fixed tuition fee
A one-time administration fee is PLN 400 or €100, payable when submitting their recruitment documents
apply to international students, other than those listed in Article 324, Section 2, Points 1-4 and 6-7 of the Act of July
20, 2018, Law on Higher Education and Science, pursuing tertiary studies in specialties in English.

These students are not eligible for the tuition fee discount or the registration fee discount.

Special promotion for candidates.
Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 15 lutego, zyskujesz:

do 15 lutego

●

czesne już od

600 zł zniżki w czesnym rozliczanej w ciągu dwóch lat studiów (300 zł na

415 zł 440 zł zł

pierwszym roku studiów i 300 zł na drugim),
●

dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

miesięcznie

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między dsw a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Ceny dla kandydatów
Gwarantowane czesne stałe

W tym systemie płatności masz pewność, że wysokość czesnego przez cały okres studiów będzie taka sama. Jeśli
zapisujesz się wcześniej i korzystasz z promocji w czesnym, to przysługującą Ci zniżkę rozliczamy po połowie zarówno
na I jak i na II roku studiów.

Gwarantowane czesne stopniowane

Wybierając ten system płatności czesnego, będziesz mieć bardzo niskie czesne na pierwszym roku, bez względu
na to czy korzystasz z promocji czy nie. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy, że
wysokość czesnego na wszystkich latach studiów, będziesz znać od samego początku i jego wysokość Cię nie
zaskoczy.

Elastyczny system opłat

Sam decydujesz, w ilu ratach będziesz opłacać czesne (1, 2, 10 czy w 12). Pozwoli Ci to efektywniej zarządzać
swoim budżetem. Zwróć uwagę jednak, że na ostatnim roku studiów licencjackich, magisterskich i jednolitych studiów
magisterskich płatność jest możliwa do rozłożenia na maksymalnie 10 rat. Jeśli Twój wybór padł na rozłożenie
płatności w 12 ratach to na ostatnim roku studiów będzie musiała nastąpić zmiana. W przypadku studiów
inżynierskich - za ostatni semestr zapłacisz maksymalnie w 5 ratach.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między dsw a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Stypendia i dodatkowe zniżki

Studenci Dolnośląskiej Szkoły Wyższej mogą ubiegać się o takie same stypendia, jakie otrzymują studenci
uczelni publicznych. To doskonała możliwość na realne obniżenie czesnego.

Stacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki

Czesne

1 rok

11600 zł

2 rok

11600 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

5800 zł

2 rok

5800 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

1160 zł

2 rok

1160 zł

Rok nauki

Czesne

1 rata

2 raty

10 rat

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między dsw a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
6

1 rok

12 rat
2 rok

1000 zł

1160 zł
(10 rat)

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki

Czesne

1 rok

11600 zł

2 rok

11600 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

5800 zł

2 rok

5800 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

1160 zł

2 rok

1160 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

1000 zł

1 rata

2 raty

10 rat

12 rat
2 rok

1160 zł
(10 rat)

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między dsw a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Ceny dla kandydatów z zagranicy
Gwarantowane czesne stałe

W tym systemie płatności masz pewność, że wysokość czesnego przez cały okres studiów będzie taka sama. Jeśli
zapisujesz się wcześniej i korzystasz z promocji w czesnym, to przysługującą Ci zniżkę rozliczamy po połowie zarówno
na I jak i na II roku studiów.

Elastyczny system opłat

Sam decydujesz, w ilu ratach będziesz opłacać czesne (1, 2, 10 czy w 12). Pozwoli Ci to efektywniej zarządzać
swoim budżetem. Zwróć uwagę jednak, że na ostatnim roku studiów licencjackich, magisterskich i jednolitych studiów
magisterskich płatność jest możliwa do rozłożenia na maksymalnie 10 rat. Jeśli Twój wybór padł na rozłożenie
płatności w 12 ratach to na ostatnim roku studiów będzie musiała nastąpić zmiana. W przypadku studiów
inżynierskich - za ostatni semestr zapłacisz maksymalnie w 5 ratach.

Cudzoziemców odbywających studia w języku polskim, którzy nie są wymienieni w art. 324 ust. 2 pkt 1-4 i 6-7
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) obowiązuje
opłata za naukę na studiach wyższych wnoszona w systemie opłaty rocznej lub dwóch rat semestralnych w każdym
roku nauki.

Jednorazowa opłata administracyjna

Cudzoziemców, którzy nie są wymienieni w art. 324 ust. 2 pkt 1-4 i 6-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) obowiązuje jednorazowa opłata administracyjna,
która wynosi 400 zł lub 100 Euro i płatna jest przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między dsw a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Specjalności w języku angielskim

Cudzoziemców odbywających studia wyższe na specjalnościach w języku angielskim innych niż wymienieni w art.
324 ust. 2 pkt 1-4 i 6-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obowiązuje:
system opłaty rocznej lub dwóch równych rat semestralnych w każdym roku nauki
system gwarantowanego czesnego stałego
jednorazowa opłata administracyjna wynosi 400 zł lub 100 Euro i płatna jest przy składaniu dokumentów
rekrutacyjnych
Studenci ci nie są uprawnieni do korzystania z promocji dotyczących opłat czesnego oraz promocji
dotyczących opłaty wpisowej.

Stacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki

Czesne

1 rok

11600 zł

2 rok

11600 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

5800 zł

2 rok

5800 zł

1 rata

2 raty

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między dsw a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Ceny dla absolwentów WSB
Gwarantowane czesne stałe

W tym systemie płatności masz pewność, że wysokość czesnego przez cały okres studiów będzie taka sama. Jeśli
zapisujesz się wcześniej i korzystasz z promocji w czesnym, to przysługującą Ci zniżkę rozliczamy po połowie zarówno
na I jak i na II roku studiów.

Gwarantowane czesne stopniowane

Wybierając ten system płatności czesnego, będziesz mieć bardzo niskie czesne na pierwszym roku, bez względu
na to czy korzystasz z promocji czy nie. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy, że
wysokość czesnego na wszystkich latach studiów, będziesz znać od samego początku i jego wysokość Cię nie
zaskoczy.

Elastyczny system opłat

Sam decydujesz, w ilu ratach będziesz opłacać czesne (1, 2, 10 czy w 12). Pozwoli Ci to efektywniej zarządzać
swoim budżetem. Zwróć uwagę jednak, że na ostatnim roku studiów licencjackich, magisterskich i jednolitych studiów
magisterskich płatność jest możliwa do rozłożenia na maksymalnie 10 rat. Jeśli Twój wybór padł na rozłożenie
płatności w 12 ratach to na ostatnim roku studiów będzie musiała nastąpić zmiana. W przypadku studiów
inżynierskich - za ostatni semestr zapłacisz maksymalnie w 5 ratach.

Stypendia i dodatkowe zniżki

Studenci Dolnośląskiej Szkoły Wyższej mogą ubiegać się o takie same stypendia, jakie otrzymują studenci uczelni
publicznych. To doskonała możliwość na realne obniżenie czesnego.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między dsw a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Sprawdź, z jakiego dofinansowania będziesz mógł skorzystać.

Stacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki

Czesne

1 rok

11600 zł

2 rok

11600 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

5800 zł

2 rok

5800 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

1160 zł

2 rok

1160 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

1000 zł

1 rata

2 raty

10 rat

12 rat
2 rok

1160 zł
(10 rat)

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między dsw a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki

Czesne

1 rok

11600 zł

2 rok

11600 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

5800 zł

2 rok

5800 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

1160 zł

2 rok

1160 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

1000 zł

1 rata

2 raty

10 rat

12 rat
2 rok

1160 zł
(10 rat)

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między dsw a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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