
Zasady  przyjęć na studia podyplomowe   

w Dolnośląskiej Szkole Wyższej 

w roku akademickim 2021/2022 

 

§1 
 

1. Rekrutacja na studia podyplomowe do Dolnośląskiej Szkoły Wyższej  jest prowadzona na  podstawie zapisów 
dokonywanych elektronicznie w systemie rejestracji online na stronie internetowej Uczelni www.dsw.edu.pl .  

2. Po dokonaniu rejestracji online Kandydaci zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych. 
3. Wstęp na studia podyplomowe jest wolny. 
 

§2 

 

1. Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej 

 na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. 

2. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest na wymienione w załączniku 1 kierunki studiów 

 podyplomowych.  

3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Konwentu, Senat może zwiększyć limity przyjęć. 

 

§3 
 

1. Rekrutacja odbywa się w terminie od 29 marca 2021r. do 16 października 2021r. 

2. Senat może uchwalić dodatkowe terminy rekrutacji. 

 

§4 
 

1. Rekrutacja na studia prowadzone przez DSW odbywa się na podstawie zapisów prowadzonych elektronicznie w 
systemie rejestracji online na stronie internetowej www.dsw.edu.pl . 

2. Po dokonaniu rejestracji online Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów 
rekrutacyjnych, określonych w ustępie 5. 

3. Doręczanie w postępowaniu rekrutacyjnym pism w formie dokumentu elektronicznego może następować za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), jeżeli Kandydat spełni jeden z następujących 
warunków: 

 
1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą Uczelni 

2) wystąpi do Uczelni o takie doręczanie i wskaże Uczelni adres elektroniczny 

3) wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże Uczelni adres 
elektroniczny. 

4. Uczelnia może zwrócić się do Kandydata o wyrażenie zgody na doręczanie pism w formie dokumentu 
elektronicznego w postępowaniu wszczętym w związku z rezygnacją ze studiów złożoną po wpisaniu Kandydata 
na listę studentów. Uczelnia może wystąpić o wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu pierwszym, przesyłając 
to wystąpienie za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny Kandydata. 

5. Kandydaci na studia podyplomowe do Dolnośląskiej Szkoły Wyższej składają następujące  
dokumenty: 



a) wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy wraz z podaniem o przyjęcie na studia podyplomowe 

b) podpisaną umowę o świadczeniu usług edukacyjnych dla Uczestników studiów podyplomowych  
(2 egzemplarze) 

c) kserokopię podpisanego dyplomu ukończenia studiów wyższych - oryginał do wglądu 

d) dowód wniesienia opłaty wpisowej 

e) dla kierunku Socjoterapia, Logopedia - kserokopię dyplomu lub świadectwa ukończenia studiów 
magisterskich z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, nauk społecznych - oryginał 
dokumentu do wglądu 

f) dla kierunku Socjoterapia, Język Angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej jest 
wymagane posiadanie kwalifikacji z Przygotowania Pedagogicznego w ramach wcześniej 
ukończonych studiów 

g) dla kierunku Język Angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – znajomość języka 
angielskiego na poziomie minimum B1 

h) dla kierunku: 

- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 

- Surdopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową, 

- Tyflopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową  

dyplom ukończenia studiów wyższych z kierunku pedagogika, psychologia, nauk społecznych. 

 

6. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia prowadzone przez Dolnośląską Szkołę Wyższą na podstawie: 
a) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach 

b) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 

c) decyzji dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w odniesieniu do jej 

 stypendystów 

d) decyzji dyrektora Narodowego Centrum Nauki o przyznaniu środków finansowych na 

 realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, 

 zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu 

e) decyzji administracyjnej Rektora DSW 

f) decyzji administracyjnej warunkowej Rektora DSW. 

 

7. O przyjęciu na studia podyplomowe - zgodnie z § 2 pkt. 4 Regulaminu Studiów Podyplomowych - decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

 

§5 

 

1. Konwent Uczelni w drodze odrębnych uchwał w sprawie studiów podyplomowych ustala: 

a) wysokość opłaty wpisowej 

b) wysokość czesnego 

c) zasady korzystania z promocji 

 

 

 

 



§6 

 

1. W innych szczególnych przypadkach decyzję w sprawie zmiany zasad rekrutacji  (np. ewentualnych 
przesunięć wolnych miejsc między poszczególnymi kierunkami) podejmuje Dziekan lub Dyrektor Działu 
Studiów Podyplomowych na podstawie udzielonego przez Rektora pełnomocnictwa. 

 

§7 

 

1. Rekrutacja dla grup kierowanych na studia podyplomowe przebiega na zasadach zawartych w podpisanych 
umowach lub porozumieniach z poszczególnymi instytucjami. 

2. Dla studiów  podyplomowych  finansowanych  lub  współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 
zasady rekrutacji są ustalane za zasadzie odrębnych uchwał Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.  



Załącznik 1  

STUDIA PODYPLOMOWE 

prowadzone w Dolnośląskiej Szkole Wyższej z siedzibą we Wrocławiu 

Lp. Kierunek 
Liczba 

semestrów 

1. Administracja – prawo, zarządzanie i organizacja 2 

2. Agile Manager 2 

3. Akademia Lean Lidera 2 

4. Akademia Menedżera 2 

5. Akademia Trenera Horse Assisted Education 2 

6. Akademia Trenera online 2 

7. Akademia zarządzania sprzedażą zdalną 2 

8. Arteterapia 3 

9. Audytor zewnętrzny 2 

10. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 2 

11. Coaching w Biznesie 2 

12. DATA SCIENCE - analiza danych 2 

13. Dialog motywujący 2 

14. Dietetyka i poradnictwo żywieniowe  2 

15. Dietetyka i suplementacja 2 

16. Digital Marketing i psychologia reklamy 2 

17. Dogoterapia 2 

18. E-commerce 2 

19. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 3 

20. Edukacja i terapia dziecka ze spektrum autyzmu 3 

21. Edukacja zdalna w erze cyfrowej 2 

22. Employer Branding 2 

23. Full stack Develeoper 2 

24. HR Business Partner 2 

25. HR Manager 2 

26. Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli 2 

27. Integracja sensoryczna   3 

28. Integracja sensoryczna i psychomotoryka 3 

29. Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (+certyfikacja) 3 

30. Kadry i płace 2 

31. Kosmetologia 2 

32. Kryminalistyka 2 

33. Logopedia dla nauczycieli 4 

34. Manager BHP 2 

35. Marketing Kultury 2 

36. Marketing postpandemii 2 

37. Negocjacje i mediacje sądowe i pozasądowe  2 

38. NEURObiznes 2 

39. Ochrona Danych Osobowych 2 

40. Ochrona Środowiska w przedsiębiorstwie 2 

41. Organizacja i zarządzanie oświatą 2 

42. Organizacja pracy zdalnej w przedsiębiorstwie 2 

43. Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna - studia kwalifikacyjne 3 

44. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 2 

45. Praktyczna psychologia społeczna 2 

46. Prawo nowych technologii w biznesie 2 



47. Projektant UX - Eser Experience Design 2 

48. Projektowanie sieci informatycznych 2 

49. Przygotowania pedagogiczne dla nauczycieli 3 

50. Przygotowania pedagogiczne dla psychologów 3 

51. Psychodietetyka  2 

52. Psychologia reklamy i komunikacji 2 

53. Psychologia transportu 2 

54. Psychologia wizerunku 2 

55. Psychologia zarządzania 2 

56. Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży 2 

57. Psychotraumatologia 2 

58. Resocjalizacja 3 

59. Seksuologia 3 

60. Six Sigma 2 

61. Socjoterapia (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć) 3 

62. Surdopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową 3 

63. Tester oprogramowania 2 

64. Tyflopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową 3 

65. Wycena nieruchomości 2 

66. Zamówienia publiczne 2 

67. Zarządzanie jakością 2 

68. Zarządzanie Nieruchomościami 2 

69. Zarządzanie sytuacją kryzysową w ochronie zdrowia 2 

70. Zarządzanie w logistyce 2 

71. Zarządzanie w ochronie zdrowia 2 

72. Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 

 
 

 

 

 


