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WrocłaWscy na 100%
od zawsze we Wrocławiu

Dolnośląska szkoła Wyższa od 24 lat, czyli od samego 
początku, jest związana z Dolnym Śląskiem i Wrocławiem. 
Założycielami były osoby pracujące w regionalnym oddziale 
towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu. uczelnia 
z ich marzeń była inna niż te, które wcześniej znali. Otwarta, 
pozwalająca na realizowanie pasji naukowych, tworząca 
wspólnotę wykładowców i studentów, przyjazna i z ambicjami. 
W następnych latach swoje marzenia przełożyli na działania, 
dzięki którym udało się stworzyć prężnie rozwijający się 
ośrodek edukacyjny, który ma stałe i ważne miejsce nie tylko 
na akademickiej mapie Dolnego Śląska, ale również Polski.

Pierwsze lata działalności

na początku studenci mieli do wyboru tylko pedagogikę 
i psychologię. Profil uczelni od zawsze skupiał się na 
problematyce humanistycznej i społecznej, a programy 
studiów, które tworzyliśmy i, dzięki rozwojowi uczelni, 
w dalszym ciągu tworzymy, reprezentowały i reprezentują 
wysoki, praktyczny poziom.

marzeniem naszych pracowników od momentu powstania 
DsW było tworzenie innowacyjnych kierunków studiów, 

 w auli naszej  
 uczelni odbywają się   
 ciekawe spotkania  
 i wykłady  
 z wybitnymi  
 psychologami,  
 pedagogami  
 i dziennikarzami. 

które stają się odpowiedzią na potrzeby i problemy 
społeczne, a jednocześnie odpowiadają wyzwaniom 
zmieniającego się nieustannie rynku pracy.

Pierwsi studenci i wykładowcy

Od początku istnienia uczelni wykładowcy realizowali 
wizjonerski plan założenia szkoły wolnej i demokratycznej. 
W jej tworzeniu żywo uczestniczyli studenci, bez 
przeszkód realizujący własne pasje i marzenia. 

Podczas pierwszej rekrutacji przyjęliśmy ponad 
300 studentów. Dziś naszych absolwentów możemy liczyć 
w tysiącach. Ze wszystkich jesteśmy niezmiernie dumni. 

Przez kolejne lata istnienia szkoły tysiące osób – 
wykładowców, gości i studentów – urzeczywistniło 
marzenie o tym, że DsW to idealne miejsce do rozwoju. 
Po prostu miejsce dla Ciebie.

 biuro Rekrutacji  
 znajdziesz  
 w budynku  
 przy ulicy  
 strzegomskiej 55.  
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Działalność w mieście

Działalność uczelni sięga daleko poza jej mury, 
a wykładowcy aktywnie uczestniczą w życiu edukacyjnym 
Wrocławia. Prowadzony cyklicznie od 2008 roku projekt 
„Bezpieczna młodzież” ma już swoją renomę. Poświęcony 
jest profilaktyce i diagnostyce zagrożeń, na jakie narażona 
jest współczesna młodzież, oraz przeciwdziałaniu im. 

aktywnie uczestniczymy także w Dolnośląskim Festiwalu 
Nauki. Jest to impreza popularnonaukowa, organizowana 
co roku we wrześniu (edycja stacjonarna) i październiku 
(sesje wyjazdowe w legnicy, Zgorzelcu, Dzierżoniowie, 
głogowie, Jeleniej górze, Wałbrzychu, Ząbkowicach 
Śląskich oraz Bystrzycy Kłodzkiej) przez wyższe uczelnie 
Wrocławia, instytuty Polskiej akademii nauk oraz 
środowiska pozauczelniane. Festiwal adresowany jest 
do wszystkich interesujących się nauką, kulturą, sztuką 
i ciekawymi zjawiskami otaczającego nas świata.

Miasto pełne atrakcji

Wrocław ma wyjątkową atmosferę sprzyjającą 
międzynarodowym i międzykulturowym projektom 
i imprezom. W ciągu roku ma tu miejsce wiele wydarzeń 
cyklicznych, takich jak Dzień życzliwości, Jazz nad Odrą, 
Przegląd Piosenki aktorskiej, noc muzeów, szanty we 
Wrocławiu, Festiwal Kina amatorskiego i niezależnego 
Kan, Wratislavia Cantans, gitarowy Weekend guinnessa, 
Brave Festival, międzynarodowy Festiwal artystów 
ulicznych czy międzynarodowy Festiwal Filmowy nowe 
horyzonty. na liście wydarzeń kulturalno-rozrywkowych 
znajdują się też oczywiście juwenalia, organizowane przez 
niemal wszystkie uczelnie wyższe w mieście. Oprócz tego 
miasto jest organizatorem licznych imprez i wydarzeń 
sportowych, a także miejscem bardzo przyjaznym 
sportowcom – nowoczesne obiekty, ścieżki rowerowe, 
wypożyczalnie rowerów i sprzętu wodnego oraz siłownie 
na świeżym powietrzu to elementy, które sprawiają, że 
mieszkanie tu to po prostu przyjemność.

 Gitarowy  
 Rekord  
 Guinnessa  
 odbywa się  
 we wrocławiu  
 od 1997 roku. 

Wrocław, miejsce spotkań

mieszanka kultur we Wrocławiu wynika nie tylko z jego 
otwartości, ale przede wszystkim z bogatej historii. miasto 
na przestrzeni wieków należało do Polski, ale także przez 
długi okres do Czech oraz niemiec. spuścizną jest piękna 
architektura rynku, starego miasta, Ostrowa tumskiego czy 
hali stulecia, a także wielu kamienic w centrum miasta i na 
rynku głównym. Wrocław jest również nazywany miastem 
stu mostów i nie jest to czcza przechwałka: faktycznie 
mamy ich obecnie ponad 100! Jest ich tyle, ponieważ na 
terenie Wrocławia znajduje się aż 12 wysp, z których każda 
jest zagospodarowana. Jedną z popularniejszych wśród 
studentów jest Wyspa słodowa, na której odbywają się 
koncerty i imprezy plenerowe. W niepogodę swoje kroki 
możesz skierować do wrocławskich muzeów: muzeum 
narodowego, muzeum miejskiego, muzeum Współczesnego, 
Panoramy racławickiej czy unikatowego Centrum edukacji 
ekologicznej „hydropolis” oraz wielu innych. Podczas 
długich i licznych spacerów po mieście miej oczy szeroko 
otwarte i wypatruj wrocławskich krasnali, odwiedź 
wszystkie parki oraz słynne wrocławskie ZOO. na obecny 
wyjątkowy klimat i atmosferę miasta mają wpływ przede 
wszystkim jego wielokulturowość, otwartość i codzienny 
uśmiech mieszkańców oraz pozytywna energia turystów 
przyjeżdżających do nas praktycznie z całego świata.

 Most  
 Grunwaldzki  
 to najbardziej  
 znany wrocławski  
 most.  
 jest dostojną  
 wizytówką miasta. 
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Kadra z sukcesami

Kadrę Dolnośląskiej szkoły Wyższej tworzą nauczyciele 
akademiccy (badawczy, badawczo-dydaktyczni, 
dydaktyczni) i pracownicy administracyjni.

aktywnie uczestniczymy w życiu naukowym szkoły, miasta 
i całego regionu, z pasją dzielimy się ze studentami swoją 
wiedzą i doświadczeniem i zawsze jesteśmy otwarci na 
nowe pomysły. Współpracujemy z organami administracji 
publicznej, podmiotami gospodarczymi i biznesowymi 
oraz dużymi ośrodkami edukacyjnymi w ramach realizacji 
projektów badawczych i rozwojowych.  

Prowadzimy badania naukowe i prace rozwojowe 
w ramach realizowanych na uczelni projektów, w tym 
międzynarodowych, m.in.: „eu_Cul – exploring european 
Cultural heritage for fostering academic teaching and 
social responsibility in higher education”, „tea CuP Project 
tea CuP – teacher Culture Pluri”, „Pedagogy of robotics 
in the social Professions in europe”, „agesam – aging and 
Demographic Changes in late modern society (Partnerstwa 
strategiczne dla szkolnictwa Wyższego programu erasmus+)”; 
„Wittgenstein and Democratic Politic, żywa biblioteka – 
pedagogiczne studium przestrzeni spotkania z innym (nCn)”.

Badacze DsW zrealizowali już wiele projektów naukowych, 
w tym: eDite – european Doctorate in teacher education 
(horyzont 2020); emPlOy – enhancing the employability of 
non-traditional students in he, eDuPrO – Promocja uczenia 
się przez całe życie w szkołach wyższych przez wdrożenie 
innowacyjnych praktyk w zakresie uznawalności efektów 
uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną (Partnerstwa 
strategiczne dla szkolnictwa Wyższego programu erasmus+); 
Osoby niepełnosprawne jako aktorzy sesji rejestrowanych 
przy użyciu systemu motion capture (mnisW), szkoły 
demokratyczne – studium socjopedagogiczne nowych 
alternatyw edukacyjnych (nCn).

szczegóły znajdziesz na stronie:  
www.dsw.edu.pl/badania-i-nauka/realizowane-
projekty-i-badania.

PrOFesJOnaliZm i Pasja

szerokie możliwości rozwoju

Jesteśmy jedną z niewielu uczelni niepublicznych w kraju 
kształcących tak nowocześnie w tak wielu dyscyplinach. 
są to: pedagogika, psychologia, nauki o komunikacji 
społecznej i mediach, dietetyka i promocja zdrowia, 
informatyka, nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce 
i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości. nasi 
absolwenci to profesjonalni pedagodzy, psycholodzy, 
pracownicy socjalni, terapeuci i nauczyciele. 

to jednak nie wszystko. W Dolnośląskiej szkole Wyższej 
kształcimy także dziennikarzy, wydawców, blogerów, 
rzeczników prasowych, kreatorów wizerunku, twórców gier 
i animacji, specjalistów ds. marketingu, bezpieczeństwa 
czy administracji w instytucjach publicznych oraz sektorze 
biznesowym, ekspertów od dyplomacji i stosunków 
międzynarodowych, profesjonalnych pracowników służb 
mundurowych i cywilnych oraz jednostek odpowiadających 
za bezpieczeństwo, a także geodetów oraz specjalistów 
w zakresie projektowania i samodzielnego tworzenia 
planów przestrzennych i map. nasza oferta edukacyjna 
dla studentów jest niezwykle szeroka, a możliwości 
oferowanych na poszczególnych kierunkach studiów 
specjalizacji praktycznie nieograniczone.

Tutoring – innowacyjny system opieki nad 
studentami

Jako student DsW przez cały okres studiowania możesz liczyć 
na pomoc tutora. Programem tutoringu objęci są wszyscy, 
ale szczególną opieką otaczamy studentów i roku studiów 
licencjackich i magisterskich. 

Zadaniem tutora jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju 
studentów, wspieranie ich w nowym środowisku, pomoc 
w wymagających zadaniach, inspirowanie do podejmowania 
nowych wyzwań oraz znajdowanie mądrych rozwiązań, 
korzystnych i akceptowanych przez samego studenta. tutoring 
w DsW to połączenie pracy nad rozwojem umiejętności 
uczenia się z ogólną wiedzą o funkcjonowaniu uczelni wyższej.

Więcej o zadaniach tutora znajdziesz na www.dsw.edu.pl.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), w ramach oceny działalności naukowej, 
przyznał naszej uczelni kategorię B. Między innymi oznacza to, że mamy prawo prowadzić 
studia przygotowujące do zawodu nauczyciela. Studia nauczycielskie prowadzimy na 
kierunkach: pedagogika oraz pedagogika specjalna, a także na kierunku: pedagogika 
przedszkolna i wczesnoszkolna, w ramach którego przygotowujemy do wykonywania zawodu 
nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III szkoły podstawowej). 
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Od lat numer 1

Dolnośląska szkoła Wyższa to jeden z najważniejszych 
ośrodków akademickich we Wrocławiu i w całym regionie 
Dolnego Śląska. 

W tym roku obchodzimy 24-lecie istnienia, a od 
15 lat zajmujemy najlepsze miejsce wśród uczelni 
niepublicznych. W rankingu „Perspektyw” jesteśmy 
numerem 1 na Dolnym Śląsku.

Każdego roku kształcimy blisko 5000 studentów i słuchaczy. 

na naszej stronie znajdziesz informacje o tym, jak na 
przetrzeni lat zmieniała się i rozwijała uczelnia DsW. 

sprawdź tutaj dokładne dane i daty:  
www.dsw.edu.pl/sites/dsw/files/ 
dsw_kalendarium_2021_2.pdf

W tegorocznej ofercie mamy:

 · 13 kierunków i 56 specjalności studiów I stopnia

 · 11 kierunków i 48 specjalności studiów II stopnia

 · 3 kierunki i 8 specjalności jednolitych studiów 
magisterskich

 · 72 kierunki studiów podyplomowych.

naszą uczelnię ukończyło już ponad 35 800 absolwentów 
studiów wyższych i słuchaczy studiów podyplomowych. 
Stopień doktora uzyskały 94 osoby, a 21 otrzymało tytuł 
naukowy doktora habilitowanego. 

najlepsza uczelnia, naJlePsZy WyBór

 NA UCZELNI MASZ  
 DO DySPOZyCjI 

  studio telewizyjne 

  pracownie informatyczne

  pracownie projektowe i fotograficzne 

  pracownię edukacji zdalnej

  nowoczesne laboratoria dźwięku ze studiem nagraniowym

  specjalistyczną pracownię motion capture  
    do wykonywania animacji 3D i efektów specjalnych

  pracownie multimedialne

https://www.dsw.edu.pl/sites/dsw/files/dsw_kalendarium_2021_2.pdf
https://www.dsw.edu.pl/sites/dsw/files/dsw_kalendarium_2021_2.pdf


Dolnośląska szkoła wyższa miejsce dla ciebie  |  05

Nagrody i wyróżnienia

nasze autorskie, innowacyjne programy kształcenia, 
szczególnie te z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej 
oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej, zdobyły 
ogólnopolskie uznanie i były wielokrotnie nagradzane, m.in. 
w konkursach ministerstwa nauki i szkolnictwa Wyższego oraz 
zagranicznej instytucji Forum on education abroad. 

nagroda honoruje nauczycieli akademickich, którzy 
przygotowują i wdrażają innowacyjne programy 
kształcenia. Jest to jedyna nagroda wręczana jednostkom 
lub grupom za jakość w projektowaniu kursów w edukacji 
międzynarodowej, prowadzonej poza granicami usa.

Wspólnie otrzymaliśmy ponad 50 nagród i odznaczeń, 
w  tym ponad 20 przyznanych przez organy państwowe. 
Dyrektor Biura ds. międzynarodowej Wymiany akademickiej 
Jadwiga Dobrowolska-Dyrcz, w konkursie Fundacji 
rozwoju systemu edukacji otrzymała zaszczytny tytuł 
eDuinspiratora 2018 w kategorii „szkolnictwo wyższe”.

rok 2019 także obfitował w nagrody dla naszych 
pracowników naukowych. Dr Barbara muszyńska otrzymała 
nagrodę mnisW za znaczące osiągnięcia w zakresie 
działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej 
i organizacyjnej oraz za całokształt dorobku, a dr marcin 
starnawski dostał nagrodę Łódzkiego towarzystwa 
naukowego za najlepszą rozprawę z pedagogiki społecznej. 

W 2019 roku w trakcie Zjazdu Polskiego towarzystwa 
geopolitycznego prof. zw. dr hab. Piotr mickiewicz odebrał 
nagrodę za osiągnięcia naukowe w zakresie geopolityki. 
Z kolei dr aneta słowik przeprowadziła na Katolickim 
uniwersytecie w angers projekt badawczy „Doświadczanie 
migracji przez polskie i ukraińskie dzieci z regionu  
maine-et-loire”, finansowany w ramach stypendium rządu 
francuskiego dla pracowników naukowych „Bourses du 
gouvernement Français”. Warto także wspomnieć, że w 2019 
roku dr małgorzata Czerwiec została laureatką w konkursie 
Polskiego towarzystwa Pedagogicznego na wyróżniającą się 
rozprawę doktorską z zakresu pedagogiki i/lub nauk z nią 
współpracujących za rozprawę doktorską „Kształtowanie 
etosu zaufania w szkole. studium socjopedagogiczne”.

od licencjatu do doktoratu

 · W naszej ofercie znajdują się studia licencjackie, magisterskie, 
jednolite magisterskie oraz podyplomowe. naszych 
absolwentów zapraszamy również do szkoły Doktorskiej DsW. 
Oprócz tego prowadzimy liczne kursy oraz szkolenia otwarte 
i zamknięte. Dzięki współpracy z otoczeniem biznesowym na 
niektórych kierunkach prowadzimy kształcenie realizowane 
w formie studiów dualnych. 

 · mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzi-
nie nauk społecznych w dyscyplinach pedagogika oraz nauki 
o komunikacji społecznej i mediach, a także stopnia naukowe-
go doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika. 

 · Wzięliśmy udział w ponad 70 projektach 
badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, w tym 
17 międzynarodowych, ze środków m.in. narodowego 
Centrum nauki, narodowego Centrum Badań i rozwoju, 
ministerstwa nauki i szkolnictwa Wyższego oraz programów 
unii europejskiej, na łączną kwotę dofinansowania blisko 
50 mln złotych.

 · Od początku istnienia uczelni udało nam się zrealizować  
ponad 170 konferencji naukowych, w tym 48 o randze 
międzynarodowej i 122 o zasięgu ogólnopolskim, oraz 233 
seminaria naukowe, z czego 151 to spotkania organizowane 
cyklicznie. Zorganizowaliśmy również ponad 30 edycji Mię-
dzynarodowych Szkół Letnich we współpracy z europejski-
mi i amerykańskimi uczelniami i niezmiennie mamy apetyt 
na więcej! mamy międzynarodowe programy kształcenia 
akredytowane przez amerykańskie instytucje, których łączna 
liczba uczestników z całego świata przekracza 1000 osób. 

 · uniwersytet syracuse zaufał nam i każdego roku 
przysyła do Wrocławia studentów, którzy uczestniczą 
w prestiżowym, interdyscyplinarnym programie 
międzynarodowych studiów exploring Central europe: 
history, memory and identity across Borders.

 · Kontynuowany jest również cykl seminariów „Poza kulturową 
oczywistością”. ich celem jest podjęcie dyskusji nad zmianami 
zachodzącymi w edukacji, kulturze, polityce oraz mediach, 
a inspiracją dorobek naukowy profesora roberta Kwaśnicy.

DSW konsekwentnie kreuje i doskonali przestrzeń rozwoju dla swoich studentów 
i absolwentów. Nasze kierunki i specjalności, dają praktyczne umiejętności 
i kwalifikacje pożądane przez rynek pracy. Współpracujemy z firmami 
i instytucjami związanymi z obszarami prowadzonego przez nas kształcenia. 
Studenci odbywają atrakcyjne praktyki, w których realizacji wspierani są przez 
Biuro Karier i Praktyk. Przez cały okres studiów tworzymy studentom możliwości 
uzyskiwania dodatkowych kompetencji, uprawnień i certyfikatów. Studia to 
niepowtarzalny czas rozwoju osobowości, dlatego zapewniamy okazje do 
spotkań i dyskusji z ekspertami, uczymy łączyć pasje z celami, budujemy relacje 
i nieustannie inspirujemy do rozwoju własnych możliwości.

Magdalena Nowak 
Zastępca Kanclerza DSW
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Moja przygoda z nauczaniem języków obcych trwa od kilkunastu lat. Fascynuje mnie 
to, w jaki sposób możemy wyrażać siebie w obcym języku, to, jak zmieniają się trendy 
w jego nauczaniu. jestem doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie edukacji 
dwujęzycznej, a także pedagogiem terapeutą, nauczycielką z wieloletnim stażem 
w pracy z dziećmi oraz osobami dorosłymi. Dzięki swojej pracy w DSW z radością 
obserwuję, jak uczenie się języka obcego wpływa na nasz rozwój, postrzeganie świata, 
umiejętność wzajemnego zrozumienia. Spotkania ze studentami i uczniami inspirują 
mnie również do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań w nauce języków obcych. 
Interesuję się rozwojem nauki w zakresie kształcenia językowego oraz edukacji 
dwu- i wielojęzycznej w Europie. jestem również trenerką i metodykiem nauczania 
języka angielskiego w edukacji dwujęzycznej, współpracuję z wieloma instytucjami 
kształcącymi nauczycieli w Polsce, m.in. z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie 
czy też Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dzięki ciekawym 
i wymagającym spotkaniom ze studentami oraz pracy badawczej mój zapał do pracy 
naukowej i dydaktycznej nie słabnie.

Podczas Gali Nauki Polskiej w 2020 roku odebrałam Nagrodę Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej. 
To wielkie uhonorowanie mojej pracy i wielka radość. Można ją otrzymać tylko raz 
w życiu, więc chyba czas na kolejne wyzwania i marzenia. Zapału mi nie brakuje!

dr Barbara Muszyńska
Kierownik Pracowni Kształcenia językowego DSW 
Laureatka stypendium w kategorii Fulbright Senior Award 2021-2022
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miejsce dla ciebie
na uczelni masz wiele możliwości rozwoju, znajdziesz tu 
mnóstwo miejsc, w których możesz się uczyć, i ludzi, od 
których dowiesz się ciekawych i inspirujących rzeczy.

mamy jedną z największych bibliotek wśród 
uczelni niepublicznych w Polsce. Podczas nauki 
możesz skorzystać z ponad 95 000 woluminów –  
książek, podręczników i czasopism. Oferujemy 

również dostęp do zbiorów multimedialnych i elektronicznych 
dokumentów oraz licencjonowanych baz danych. Biblioteka 
swój księgozbiór zorganizowała w dostępie wolnym, co 
oznacza, że czytelnik może samodzielnie poszukiwać 
potrzebnych pozycji. Organizujemy również wypożyczenia 
międzybiblioteczne. Jeśli masz dostęp do internetu, możesz 
przeglądać katalog biblioteki i e-źródła z dowolnego miejsca 
i o każdej porze. W budynku DsW możesz zaś skorzystać ze 
stanowisk komputerowych, książkomatu, czytelni, sali do 
głośnej nauki i boksów profesorskich. Każdy boks wyposażony 
jest w nowoczesny komputer wraz z tabletem graficznym. 
stacje robocze mają odpowiednie oprogramowanie, 
umożliwiające studentom prace graficzne. Oprócz 
gromadzenia i katalogowania zbiorów prowadzimy szkolenia 
biblioteczne, praktyki studenckie, gościmy grupy szkolne 
i włączamy się w działania promujące wiedzę, naukę 
i czytelnictwo. studentów zapraszamy także w weekendy. 
W naszej bibliotece szczególną uwagą otaczamy osoby 
z niepełnosprawnościami – znajdziecie tu różnego rodzaju 

udogodnienia. Przykładowo na miejscu można skorzystać 
z powiększalnika tekstu tOPaZ. ma on kamerę z autofokusem 
o standardowej rozdzielczości, blokadę fokusu, funkcję 
zamrażania obrazu (stopklatkę) oraz szeroki zakres 
powiększeń dla osób niedowidzących. Dajemy także 
możliwość skorzystania z czytników PocketBook oraz 
z nowoczesnego skanera. Więcej informacji na stronie:  
www.dsw.edu.pl/strefa-studenta-i-doktoranta/biblioteka.

mamy własne Wydawnictwo Naukowe, 
działające od 2004 roku. Opublikowaliśmy niemal 
200 tytułów, w tym także wyróżnione 

i nagrodzone prace doktorskie, kierując się zasadami etyki 
publikacyjnej COPe. Wydajemy cztery czasopisma: 
„teraźniejszość–Człowiek–edukacja”, „Forum Oświatowe”, 
„studia Poradoznawcze” i „rocznik Bezpieczeństwa 
międzynarodowego” – mające punktację ministerstwa nauki 
i szkolnictwa Wyższego oraz dostępne w nurcie open access. 
Współpracujemy z autorami z całego świata, a na miejscu 
organizujemy staże dla osób chcących poznać specyfikę pracy 
w wydawnictwie. Bierzemy udział w międzynarodowych 
i ogólnopolskich projektach i programach: „Plan d'aide a la 
Publication Boy-Zelenski”, „Übersetzungen deutscher Bücher 
in eine Fremdsprache – goethe institut”, „Finansowanie 
działalności upowszechniającej naukę”, „Wsparcie dla 
czasopism naukowych mnisW”.

Dzięki DSW odkryłam, co chcę robić w życiu. Może brzmi to 
nieprawdopodobnie, ale naprawdę tak jest! Długo poszukiwałam 
i zastanawiałam się, jaką drogą podążyć, próbowałam i uczyłam się 
różnych rzeczy. W końcu wybrałam dziennikarstwo i komunikację 
społeczną. Dla mnie to było objawienie. W czasie studiów miałam 
zajęcia z praktykami – dziennikarzami i reporterami. Dzięki nim 
zainteresowałam się fotografią i z tym obszarem chcę się związać na 
dłużej. Myślę, że nie podjęłabym takiej decyzji, gdyby nie ogromna 
motywacja i odwaga, jaką zyskałam w ciągu tych kilku lat na uczelni. 
Po prostu uwierzyłam w siebie. Przez dwa lata pełniłam funkcję 
przewodniczącej Samorządu Studenckiego DSW, uczestniczyłam 
w zjazdach Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
Forum Uczelni Niepublicznych i nawiązałam kontakt z różnymi 
organizacjami oraz ludźmi z całej Polski. Praca w samorządzie 
była bardzo rozwijająca – nauczyłam się organizować wydarzenia, 
komunikować z ludźmi, nawiązywać relacje. To była też szkoła 
dyplomacji i zarządzania. Mam nadzieję, że wszystkie te cechy 
i umiejętności przydadzą się w mojej obecnej i przyszłej pracy. 

Elżbieta Kegel
Absolwentka DSW
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na terenie kampusu skorzystasz z Wi-Fi, 
a w studenckim bufecie znajdziesz smaczne, 
domowe dania w dobrych cenach (także dla 
wegetarian). Pamiętaj też, że masz stały kontakt 

z uczelnią dzięki:

 · systemowi usOs-web, w którym znajdziesz aktualności 
i ogłoszenia

 · stronie biblioteki z dostępnym katalogiem, wyszukiwarką 
książek i publikacji oraz godzinami otwarcia

 · księgarni online naszego wydawnictwa

 · wirtualnemu dziekanatowi z planem zajęć dostępnym 
dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego

 · bezpłatnemu dostępowi do platformy microsoft, 
pakietowi office i  indywidualnego adresu e-mailowego 
w domenie DsW.

siedziba DsW znajduje się w niedalekiej 
odległości od ścisłego centrum Wrocławia 
i jest dobrze skomunikowana m.in. z portem 
lotniczym, dworcem PKP Wrocław-mikołajów, 

dworcem PKs oraz autostradową obwodnicą miasta. na 
uczelnię dojedziesz autobusami mPK linii 106, 107, 109, 
132, 142, 148, 149, 609, 206 i 249. Wysiądź na przystanku 
„Dolnośląska szkoła Wyższa”.

musisz także wiedzieć, że na naszej uczelni obowiązują 
sesja zimowa i letnia oraz system jednej oceny. nie ma 
też problemu, jeżeli chcesz mieć indywidualny tok studiów – 
rozumiemy wiele życiowych sytuacji i powodów. 

Czesne za studia możesz rozłożyć w taki sposób, aby płacić 
w najwygodniejszy dla siebie sposób. Zgodnie z twoim 
życzeniem rozłożymy płatność na dwie, 10 lub 12 rat. 

W DsW możesz ubiegać się o takie same 
stypendia, jakie otrzymują studenci uczelni 
publicznych. są to m.in. stypendia rektora dla 

najlepszych studentów za wyniki w nauce, stypendia 
specjalne, socjalne oraz zapomogi. Jest to sposób 
finansowania studenta, który znajduje się w trudnej sytuacji 
(pod warunkiem że spełnia odpowiednie kryteria).  
Kandydat na studia może zostać objęty programem Vis. 
Co to takiego? studenci z najlepszymi wynikami z matury 
mogą rozpocząć studia już od pierwszego semestru za 
darmo. mamy również stypendia dla wychowanków domu 
dziecka, dedykowanie zniżki dla pracowników 
przedsiębiorstw oraz instytucji objętych Programem Firma. 

Dodatkowo DsW oferuje co roku stypendia dla 
studentów z niepełnosprawnościami oraz 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 
którzy chcą skorzystać z udziału w programie 

erasmus+ i wyjechać na studia lub praktyki zagraniczne. 
stypendia te przyznawane są w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (PO Wer) 
i umożliwiają zagraniczną mobilność defaworyzowanym 
grupom studentów. Dzięki tym środkom każdy student 
DsW, bez wyjątku, może wyjechać za granicę i skorzystać 
z europejskich systemów kształcenia.   
szczegółowe informacje na temat stypendiów PO Wer 
uzyskasz w Biurze międzynarodowej Wymiany akademickiej 
lub znajdziesz w internecie, możesz też o nie poprosić, 
pisząc na adres e-mailowy erasmus@dsw.edu.pl.  
Pełną listę stypendiów oraz warunki ich uzyskania 
znajdziesz na stronie: www.dsw.edu.pl.

O Biurze międzynarodowej Wymiany akademickiej 
piszemy także na stronie 17.
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ZWyCZaJOWO DWa raZy W rOKu OgraniZuJemy sesJe 

ZDJęCiOWe, W KtóryCh BiOrą uDZiaŁ nasi stuDenCi. 

WięKsZOŚć OsóB, Które WiDZisZ na ZDJęCiaCh,  

tO WŁaŚnie Oni.  

niestety PanDemia KOrOnaWirusa uniemOżliWiŁa 

nam ZOrganiZOWanie sesJi FOtOgraFiCZnyCh 

W 2020 i 2021 rOKu. nasi stuDenCi nagryWali 

JeDnaK Dla nas materiaŁy, Które staŁy się Ważną 

CZęŚCią FilmOWyCh relaCJi Z różnyCh WyDarZeŃ 

sPOŁeCZnOŚCi aKaDemiCKieJ. mOżeCie Je OBeJrZeć na 

nasZym Kanale na yOutuBie. nieZmiennie liCZymy, 

że Już nieDŁugO BęDZiemy mOgli sPOtKać nasZyCh 

stuDentóW na Planie sesJi ZDJęCiOWeJ!

ŚleDź aKtualnOŚCi na nasZym PrOFilu na FB: 

DOlnOŚląsKa sZKOŁa WyżsZa. 

zgłoŚ się i WEź uDział W sEsji! zorgaNizujEMy jĄ, 
gDy TyLKo BęDziE To BEzPiEczNE.
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Na uczelni działają: 

galeria 55 i galeria 47, czyli miejsca ekspozycji 
i dokumentacji prac uczestników letniej 
akademii sztuki, studentów DsW oraz 
współpracujących artystów. to tutaj 

organizujemy tematyczne wystawy, koncerty oraz 
wydarzenia artystyczne. Dajemy też miejsce do dyskusji 
o sztuce współczesnej i jej społecznym kontekście.

Pracownia Kształcenia językowego, w której 
projektujemy i realizujemy zajęcia dydaktyczne 
rozwijające umiejętności posługiwania się 

językiem angielskim. Profesjonalni lektorzy, którzy z nami 
współpracują, mają wysokie kwalifikacje i umiejętności 
dydaktyczne, tytuły magistra filologii, dyplomy nauczycielskie 
oraz uznawane w większości krajów europy certyfikaty. 
Wiemy, że umiejętność posługiwania się językiem obcym 
zwiększa możliwość zatrudnienia, ułatwia mobilność 
i współpracę międzynarodową, otwiera zagraniczne rynki 
pracy oraz pogłębia nasze rozumienie obcych kultur. 

   Dolnośląski uniwersytet Trzeciego Wieku, 
który jest odpowiedzią na potrzeby edukacyjne 
osób po 50 roku życia.

Biuro Karier i Praktyk, którego pracownicy 
pomogą Ci określić twoje predyspozycje 
zawodowe, zaplanować ścieżkę kariery, zdobyć 

pierwsze doświadczenia zawodowe podczas praktyki lub 
stażu oraz znaleźć ciekawą pracę. Jeśli masz już pomysł na 
biznes lub dopiero marzysz o własnej firmie, zapraszamy 
do skorzystania z usług doradczych z zakresu rozwoju 
przedsiębiorczości akademickiej. Pracownicy Biura zajmują 
się także wspieraniem studentów, słuchaczy i doktorantów 
z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Więcej 
o działalności Biura Karier i Praktyk przeczytasz na 
stronach 14 -16. 

samorząd studencki, który reprezentuje 
studentów przed władzami, zgłasza ważne dla 
studentów projekty, wnioskuje o zmiany 

przepisów dotyczących studentów, a przede wszystkim 
organizuje ciekawe imprezy, wystawy i spotkania. 
samorząd studencki DsW działa we współpracy z innymi 
samorządami studenckimi z całej Polski. studenci biorą 
udział w licznych konferencjach, akcjach charytatywnych 
i inicjatywach miejskich. Czy warto działać w samorządzie? 
Oczywiście, że tak! Jest to doskonała okazja, by już 
podczas studiów zdobyć doświadczenie w pracy 
zespołowej, sprawdzić swoje zdolności mentorskie 
i organizacyjne.

Koła naukowe 

W DsW działają:  

 · Koło naukowe studentów bezpieczeństwa 
i administracji "Paradygmat" 

 · Koła naukowe studentów informatyki: „hello it” oraz „wity”

 · Koła naukowe studentów psychologii: „FlOW” oraz „rOZOs” 

 · Koło naukowe psychologii ewolucyjnej „evo Devo”

 · Koło naukowe studentów hr&COaChing „hr&C”

 · Koło naukowe „Warsztaty interpretacji sztukateria”

 · Koło naukowe studentów mediów kreatywnych „Plum9”

 · studio 47 – studenckie Koło Fotografii i multimediów. 

Więcej na temat kół i aktywności studenckiej znajdziesz  
na stronie: www.dsw.edu.pl/strefa-studenta-i-doktoranta/
organizacje-studenckie.

teatr aula, którego ideą jest stworzenie 
przestrzeni dla realizacji artystyczno-teatralnych 
projektów na drodze eksperymentów 
i poszukiwań form artystycznej wypowiedzi 

i scenicznego światła, proponuje społeczności studenckiej 
DsW stworzenie forum dla alternatywnego sposobu 
komentowania, komunikowania się i podejmowania dialogu 
z otoczeniem, ujawniania widzialnego i niewidzialnego 
wymiaru egzystencji, ukazywania rysów życia współczesnych 
przestrzeni i miejsc. ten odmienny wobec akademickiego 
język przekazu poprzez metafory i symbole niczym lustro 
umożliwia odbicie „ja”, dostrzeżenie tego, kim i czym jest 
współczesny człowiek, jak myśli i działa.

studium Wychowania Fizycznego 
i sportu, w którym studenci mogą 
skorzystać z wielu form aktywności 
fizycznej w ramach sekcji sportowych 
czy zajęć z wychowania fizycznego 

i to pod okiem doświadczonych dydaktyków. W zajęciach 
biorą także udział osoby z niepełnosprawnościami oraz 
studenci, będący przewodnikami. Jest to wspaniały pomysł 
na integrację i grę zespołową.



ZaJrZyJ DO BiBliOteKi.  
masZ nieOgraniCZOny DOstęP  
DO POnaD 95 000 POZyCJi 
i KOmFOrtOWe WarunKi DO nauKi. 
ZaPrasZamy!
Więcej informacji znajdziesz na stronie 7.
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ZD@LNA

 Zamknięcie szkół i uczelni w wyniku pandemii koronawirusa dotknęło nas wszystkich i było wielkim   
 wyzwaniem. jednak już w marcu 2020 roku udało nam się sprawnie przejść z zajęć stacjonarnych na  
 zdalne. Naszym najważniejszym zadaniem było stworzenie studentom takich warunków, aby mogli   
 kontynuować naukę, brać udział w zajęciach, zdawać egzaminy lub omawiać prace dyplomowe. 

PsycHoEDuKacja:
 · zorganizowaliśmy akcję #dobrzesięwspierać 
i grupę wsparcia w mediach społecznościowych 
(FB) dla ponad 150 nauczycieli i pedagogów

 · stworzyliśmy cykl webinarów dla rodziców  
w ramach Dolnośląskiej akademii Dzieci, młodzieży 
i Dorosłych

 · nasi studenci z sukcesem współpracowali 
z Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie 
w miliczu – efektem tej współpracy były e-arkusze 
w projekcie Rodzina w czasach koronawirusa

 · stworzyliśmy miejsce psychologicznego 
wsparcia dla studentów w ramach mediów 
społecznościowych (specjalna grupa na FB) –  
wiemy, że dla wielu osób ostatnie miesiące były 
okresem bardzo trudnym i czasem po prostu 
trzeba było się wygadać!

NauKa i BaDaNia:
 · nasi wykładowcy aktywnie uczestniczą w licznych projektach naukowych 
i konkursach zewnętrznych

 · w ramach Funduszu aktywności studenckiej WCa złożyliśmy także 
pięć studenckich wniosków grantowych

 · z pomocą ankiet poczyniliśmy szeroko zakrojone badania psychologiczne 
kadry i studentów DsW w czasie pandemii COViD-19

 · pozyskaliśmy środki na trzy projekty studenckie w ramach Funduszu 
aktywności studenckich.

PoMoc:
 · wypłaciliśmy ponad 30 000 zł na świadczeń dla 
studentów i doktorantów znajdujących się w bardzo 
trudnej sytuacji materialnej

 · stworzyliśmy akcję Razem i pomogliśmy 
w bezpiecznym powrocie do domu studentom DsW 
korzystającym z programu erasmus+ – zarówno do 
Polski, jak i z Polski do krajów docelowych

 · zorganizowaliśmy intensywne szkolenia z obsługi 
ms teams dla kadry akademickiej – przeszkoliliśmy 
200 wykładowców i pracowników administracyjnych, 
by ułatwić im przejście do pracy w systemie zdalnym, 
a wszystko po to, by wiedza zdobywana przez 
studentów na zajęciach online była tak wartościowa 
jak ta zdobywana w tradycyjny sposób

 · działamy też charytatywnie – przekazaliśmy na 
licytację książki z wydawnictwa DsW i wsparliśmy 
wrocławską fundację „Cząstka Ciebie”.

sPołEczNa oDPoWiEDziaLNoŚĆ 
uczELNi:
 · otrzymaliśmy list gratulacyjny dla społeczności 
akademickiej DsW od Prezydenta Wrocławia za 
działania w czasie pandemii COViD-19

 · nasi eksperci ponad 50 razy byli zapraszani do 
mediów ogólnopolskich i regionalnych, gdzie 
wypowiadali się na tematy związane z pandemią

 · podczas kwarantanny stworzyliśmy 
międzypokoleniową grupę wsparcia w mediach 
społecznościowych (FB) w ramach Dolnośląskiego 
uniwersytetu trzeciego Wieku, student – seniorowi, 
senior – studentowi

 · w pełni realizowaliśmy zasady zawarte w Deklaracji 
społecznej Odpowiedzialności uczelni.

WsParciE:
 · w ramach grupy wsparcia dla studentów DsW w mediach 
społecznościowych (FB) można było skorzystać z dyżurów, 
porad i konsultacji z psychologami (grupa miała ponad 300 
zaangażowanych użytkowników)  

 · zakupiliśmy specjalne oprogramowania do wsparcia badań 
i dydaktyki 

 · od marca 2020, w ramach uniwersytetu trzeciego Wieku, 
działał telefon psychologicznego wsparcia dla seniorów

 · zwiększyliśmy zdalny dostęp do zasobów biblioteki dla 
studentów i kadry DsW – e-podręczniki i e-źródła

 · wyposażyliśmy budynek uczelni w środki czystości i higieny 
oraz informacje o bezpieczeństwie pracy i zdrowym stylu życia

 · umożliwiliśmy kontakt zdalny ze wszystkimi działami  
obsługowymi szkoły (uruchomiliśmy np. wirtualny dziekanat dla 
studentów)

 · przeprowadziliśmy sesję online – zdalne egzaminy, zaliczenia 
oraz obrony prac dyplomowych.

DSW
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sprawdziliśmy, czy także z perspektywy studentów 
cały proces przebiegał sprawnie. W ankiecie, w której 
poprosiliśmy o ocenę studiów i obsługi administracyjnej 
w Dolnośląskiej szkole Wyższej, wzięło udział prawie 600 
studentów. 

Wysoko zostały ocenione wykłady, ćwiczenia, 
przygotowanie wykładowców, a także praca działów 
obsługowych.

Źródło: badanie opinii absolwentów studiów I i II stopnia DSW 
przeprowadzone w okresie od kwietnia do czerwca 2020 roku  

przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o.  
dla Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Przygotowanie DsW do sytuacji 
związanej z pandemią

W ankiecie wzięło udział prawie 600 studentów.

studentów i i ii stopnia  

jest bardzo zadowolonych lub zadowolonych 

z działań podjętych przez Dsw w czasie  

pandemii koronawirusa

82,9%

EDuKacja:
 · wyposażyliśmy wszystkich naszych studentów 
w specjalny uczelniany e-mail w domecie  
dsw.edu.pl

 · bierzemy udział w partnerskim projekcie 
edukacyjnym z gminą syców – Modelowa 
szkoła ćwiczeń

 · nasi wykładowcy w ramach akcji 
#Wiedzamnieuskrzydla przeprowadzili osiem 
webinarów na temat różnych aspektów 
funkcjonowania w warunkach pandemii – w ich 
trakcie uczestnicy mogli m.in. poznać sposoby 
wspomagające skuteczną naukę i metody 
radzenia sobie ze stresem i lękiem podczas 
pandemii, a także dowiedzieć się, czym są fake 
newsy i jak z nimi walczyć oraz jak metoda 
scrum może wspomóc nauczanie zdalne

 · przeprowadziliśmy 15 warsztatów 
pedagogicznych w ramach m.in. Dolnośląskiej 
akademii Dzieci, młodzieży i Dorosłych, 
które zostały zrealizowane we współpracy 
z nauczycielami, psychologami i pedagogami

 · w ramach seminariów dla wykładowców DsW 
Dobre praktyki w kształceniu zdalnym 
wymieniliśmy wiele doświadczeń edukacyjnych, 
refleksji i wniosków

 · przeprowadziliśmy tysiące godzin wykładów 
i ćwiczeń online.

rozWÓj:
 · uruchomiliśmy wsparcie rozwojowe dla 
studentów w ramach konkursu dla akademii 
umiejętności 

 · dołączyliśmy do sieci „uczelnia w chmurze 
Microsoft”, która stanowi standard cyfrowego 
przygotowania i transformacji uczelni; należą 
do niej te szkoły i uczelnie, których kadra 
dydaktyczna rozwija swój warsztat pracy 
w zakresie nowych technologii, a także kładzie 
nacisk na uczenie, jak z tej technologii mogą 
korzystać studenci

 · powołaliśmy do życia Pracownię edukacji Zdalnej 
DsW – zatrudnieni w niej specjaliści organizowali 
warsztaty i szkolenia, które pozwalały rozwijać 
warsztat nauczycieli akademickich DsW 
w zakresie e-learningu oraz tiK (technologii 
informacyjno-komunikacyjnych); dzięki temu 
możemy zaoferować wysokiej jakości kształcenie 
zdalne naszym studentom

 · jako wykładowcy wiedzieliśmy, że spoczywa 
na nas wielka odpowiedzialność za poziom 
kształcenia – z naszymi studentami byliśmy 
w nieprzerwanym kontakcie i na bieżąco 
informowaliśmy ich o naszych działaniach

 · byliśmy aktywni w ramach akcji charytatywnych 
organizowanych przez firmę tetOs – „Ruszamy 
się z pomocą” i „Małe wielkie zmiany”.
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BiurO Karier i PraKTyK

W Biurze Karier i Praktyk przygotujemy studentów 
i absolwentów DsW do aktywnego i skutecznego 
poruszania się po rynku pracy oraz do świadomego 
planowania kariery zawodowej. Oferujemy usługi 
i wdrażamy rozwiązania, które służą rozwojowi kompetencji 
i kwalifikacji naszych studentów oraz zdobywaniu ciekawych 
doświadczeń zawodowych już na etapie nauki.

Doradztwo kariery i szkolenia

Jako doradcy kariery jesteśmy do dyspozycji studentów 
i absolwentów. Oferujemy wsparcie indywidualne 
i grupowe w zakresie: określenia predyspozycji 
i preferencji zawodowych, zaplanowania ścieżki kariery, 
profesjonalnego przygotowania do poszukiwania pracy 
(np.: pisanie CV, trening przed rozmową kwalifikacyjną), 
rozwoju kompetencji i kwalifikacji oraz pokazania szans, 
jakie daje współczesny rynek pracy. usługi doradcze 
świadczymy w formie tradycyjnej i online. aktualne 
informacje o dyżurach doradców i terminach szkoleń 
umieszczamy na stronie WWW Biura Karier i Praktyk oraz 
na swojej stronie na Facebooku. 

akademia umiejętności

akademię umiejętności stworzyliśmy po to, by wspierać 
szeroko rozumiany rozwój kompetencji i kwalifikacji 
studentów. akademia to forma konkursu, w ramach 
którego studenci mogą pozyskać dodatkowe środki 
finansowe na projekty o charakterze badawczym, 
naukowym, społecznym oraz edukacyjnym. Chcielibyśmy, 
aby dzięki ich realizacji rozwijali swoje kompetencje, 
nawiązali współpracę z otoczeniem społeczno-
gospodarczym oraz nauczyli się korzystać z doradztwa 
ekspertów reprezentujących różne dyscypliny naukowe. 
Konkurs ogłaszany jest raz w roku – zazwyczaj jesienią.

Naszą misją jest budowanie pomostów łączących świat 
studentów ze światem pracodawców. Zależy nam na tym, 
aby studenci i absolwenci Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 
wchodząc na rynek pracy, czuli się pewnie, wiedzieli, 
dokąd zmierzają, byli świadomi swojego potencjału 
i mieli głowy pełne pomysłów na swoje życie. Dlatego 
organizujemy kursy, szkolenia, warsztaty, pomagamy 
w poszukiwaniu atrakcyjnych zawodowo miejsc praktyk 
i staży, przygotowujemy do znalezienia zatrudnienia 
lub rozpoczęcia działalności gospodarczej i, co dla 
nas – doradców kariery najważniejsze, jesteśmy blisko, 
inspirujemy i wspieramy w podejmowaniu trafnych 
wyborów i decyzji zawodowych.

Ewa suchożerbska
Dyrektor Biura Karier i Praktyk DSW

Nasi partnerzy:
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staże, praktyki, praca, wolontariat

Pośrednictwo pracy, czyli łączenie pracodawców 
i potencjalnych kandydatów do pracy, to jedno 
z podstawowych zadań Biura Karier i Praktyk. aktywnie 
wspieramy studentów DsW w znajdywaniu atrakcyjnych miejsc 
pracy, praktyk, staży i wolontariatu oraz obsługujemy cały 
proces. Od lat współpracujemy z najlepszymi pracodawcami 
na rynku dolnośląskim, umożliwiając naszym studentom 
zdobywanie ciekawych doświadczeń zawodowych. W roku 
akademickim 2021/2022 oddajemy do dyspozycji studentów 
narzędzie – moduł BiurO Karier w usOs-ie, które daje 
dostęp do aktualnych ofert pracy, praktyk, staży i wolontariatu, 
a także umożliwia stworzenie własnego profilu zawodowego 
w bazie CV. Z tego profilu będziemy mogli skorzystać w trakcie 
realizacji procesów rekrutacyjnych na rzecz współpracujących 
z DsW pracodawców.

targi pracy

Dwukrotnie w ciągu roku akademickiego organizujemy 
targi Pracy, podczas których studenci mają szansę 
poznać oferty praktyk, staży i pracy oferowanych przez 
pracodawców reprezentujących różne branże i sektory 
gospodarki, a pracodawcy mogą poznać kompetencje 
studentów DsW. Bezpośredni kontakt, możliwość 
zadawania pytań, udział w panelach dyskusyjnych 
z ekspertami to szansa dla studentów na zdobycie wiedzy 
na temat oczekiwań i wymagań pracodawców oraz 
trendów na współczesnym rynku pracy. 

program mentoringowy

Koordynowany przez Biuro Karier i Praktyk program 
mentoringowy umożliwia studentom:

 · poznanie specyfiki pracy w interesującej ich branży, na 
wymarzonym stanowisku,

 · weryfikację własnych kompetencji w odniesieniu do 
wymagań pracodawców i potrzeb rynku pracy,

 · doprecyzowanie własnych preferencji i oczekiwań 
w odniesieniu do przyszłej pracy.

indywidualny kontakt z mentorem pozytywnie wpływa na 
świadomość zawodową studenta, zachęca do zdobywania 
dodatkowych kompetencji, pokazuje, czym jest dojrzałość 
zawodowa i jakie ma znaczenie w kreowaniu własnej 
ścieżki kariery.

Przedsiębiorczość akademicka

W ramach naszej działalności pobudzamy 
przedsiębiorczość akademicką oraz wspieramy inicjatywy 
biznesowe i społeczne naszych studentów. W tym celu 
współpracujemy z przedstawicielami firm doradczych, 
instytucjami z otoczenia biznesu, akademickim inkubatorem 
przedsiębiorczości, parkami technologicznymi i firmami 
coworkingowymi. 

Doradzamy studentom w zakresie: 

 · formalnoprawnych aspektów zakładania firmy lub 
organizacji pozarządowej

 · pozyskiwania funduszy na rozpoczęcie własnej 
działalności lub pozyskania inwestorów, darczyńców

 · budowania strategii i modelu biznesowego itd.

Prowadzimy szkolenia oraz sesje coachingowe 
i mentoringowe kształtujące postawy i rozwijające 
kompetencje przydatne w prowadzeniu własnej firmy lub 
organizacji pozarządowej. 

Wszystko po to, aby nasi studenci, którzy odkryją w sobie 
„talent przedsiębiorczy”, mieli szansę już w trakcie studiów 
profesjonalnie przygotować się do stawiania pierwszych 
kroków w biznesie lub działalności społecznej.
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 Zapewniamy wsparcie osobom  
 z niepełnosprawnościami 

aktywnie wspieramy osoby z niepełnosprawnościami 
oraz usuwamy bariery architektoniczne we wszystkich 
budynkach szkoły. Podejmujemy konkretne działania, 
aby zapewnić możliwość korzystania z pełnej oferty DsW 
osobom z niepełnosprawnościami. 

Wsparcie Biura Karier i Praktyk dla studentów, słuchaczy 
i doktorantów z niepełnosprawnościami obejmuje:

 · stypendia specjalne

 · pomoc doradców kariery

 · pomoc tłumaczy języka migowego oraz asystentów 
edukacyjnych na wykładach i ćwiczeniach (asystent 
pomoże w dotarciu z domu na zajęcia, w sporządzaniu 
notatek)

 · specjalistyczny sprzęt ułatwiający naukę (np. notesy 
brajlowskie, notesy mówiące, dyktafony, elektroniczne 
lupy powiększające, Phonak – system Fm, drukarkę 
brajlowską, syntezator mowy, urządzenie wielofunkcyjne 
umożliwiające powiększenie kserowanego tekstu)

 · specjalistyczny sprzęt ułatwiający zajęcia w studium 
Wychowania Fizycznego i sportu (wózek sportowy, maty 
do ćwiczeń, szczudła, piłki do goalballa, platformy do 
balansowania, równoważnię trickboard, warcaby oraz 
szachy dla niewidomych i słabowidzących, laski składane, 
piłki futbolówki, kije do nordic walkingu)

Wybrałam Dolnośląską Szkołę Wyższą głównie ze względu 
na ciekawy program i specjalności na moim wymarzonym 
kierunku. Okazało się także, że to miejsce otwarte na 
osoby takie jak ja – z niepełnosprawnością. jestem osobą 
niedosłyszącą. Swoją decyzją chciałam udowodnić sobie 
i swoim znajomym, którzy borykają się z różnego rodzaju 
trudnościami, że studiowanie, osiąganie sukcesów 
i spełnianie marzeń są w zasięgu ręki. Cieszę się, że są 
miejsca, które tworzą do tego odpowiednie warunki. Dzięki 
DSW poznałam wiele ciekawych osób, w tym także osoby 
niedosłyszące – dajemy sobie nawzajem ogromne wsparcie 
w nauce. Mam nadzieję, że uczelnia pomoże mi spełnić 
marzenie o byciu pedagożką.

Weronika jurgielewicz
Studentka DSW

 · dodatkową ofertę edukacyjną (m.in. warsztaty rozwoju 
potencjału, szkolenia z zakresu orientacji przestrzennej)

 · udział w zajęciach z języka polskiego jako obcego (dla 
studentów z niepełnosprawnością słuchową)

 · możliwość przygotowywania arkuszy egzaminacyjnych 
oraz materiałów na zajęcia w druku powiększonym lub 
w systemie Braille’a

 · pomoc lektora języka obcego w trakcie egzaminu 
(czytanie, wyjaśnianie poleceń)

 · pomoc asystenta/lektora w czasie zajęć oraz podczas 
egzaminu

 · możliwość przedłużenia czasu trwania egzaminu

 · indywidualne konsultacje z lektorem poza 
harmonogramem zajęć.

Kontakt

Biuro Karier i Praktyk 

ul. strzegomska 55 (parter, hol główny)  
e-mail: biuro.karier@dsw.edu.pl  
tel.: 71 756 15 74

sprawdź także na stronie:  
www.dsw.edu.pl/strefa-studenta-i-doktoranta/ 
biuro-karier-i-praktyk  
lub znajdź nas na FB: Biuro Karier i Praktyk.
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W ramach projektów wymian studenckich i pracowniczych 
programu unii europejskiej erasmus+ współpracujemy 
z ponad 100 prestiżowymi ośrodkami akademickimi, 
a także z wieloma instytucjami biznesowymi, znajdującymi 
się w 24 państwach unii europejskiej, a także w norwegii, 
turcji, islandii, macedonii Północnej i serbii. 

W ramach programu studenci DsW z sukcesem 
realizują na uczelniach europejskich programy studiów 
zagranicznych, mają też możliwość nabycia kompetencji 
zawodowych w międzynarodowym otoczeniu, odbywając 
praktyki w europejskich przedsiębiorstwach. nasze 
partnerskie uczelnie to m.in.: Freie universität Berlin, 
university of tartu, university of Bergen, universidad de 
sevilla, university of Zagreb, masaryk university, roskilde 
university, university of utrecht, universita degli studi di 
genova, technische universität Dresden, university of 
antwerp.

Co roku zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji 
na studia i praktyki zagraniczne studentów wszystkich 
poziomów i typów studiów, a także absolwentów naszej 
uczelni. Program erasmus+ umożliwia bowiem również 
realizację zawodowych praktyk absolwenckich. Do tej 
pory udział w programie wzięło blisko 300 studentów 
i absolwentów DsW i była to dla nich przygoda życia.

Czym jeszcze się zajmujemy?

 · organizujemy wymiany studentów i pracowników 
w ramach projektu DaaD niemieckiej Centrali Wymiany 
akademickiej.

 · Przygotowujemy indywidualne staże i praktyki 
zagraniczne dla studentów w usa.

 · organizujemy mobilność europejską studentów, 
w ramach projektów Programu Operacyjnego Wiedza 
edukacja rozwój.

 · Przygotowujemy studentom dostęp do udziału 
w międzynarodowych szkołach letnich i kursach 
językowych. Zapewniamy całej społeczności 
akademickiej DsW – studentom i pracownikom – 
dostęp do różnych form kształcenia i rozwoju 
w międzynarodowej przestrzeni edukacyjnej poprzez 
dostęp do szkół letnich, kursów językowych, konferencji 
naukowych, szkoleń branżowych, wymian akademickich 
i wielu innych.

 · Koordynujemy międzynarodowe projekty studenckie.

 · Zapewniamy uczelni miejsce w europejskich sieciach 
współpracy i dbamy o umiędzynarodowienie toku 
studiów.

Dokładnych informacji na temat możliwości uzyskania 
stypendiów oferowanych przez program erasmus+ na 
studia i praktyki zagraniczne oraz innych form wsparcia 
dotyczącego współpracy międzynarodowej udzielą Ci 
pracownicy biura.

szczegóły znajdziesz na stronie www.dsw.edu.pl/strefa-
studenta-i-doktoranta/erasmus. 

skontaktuj się z nami, pisząc na adres: erasmus@dsw.edu.pl.

BiurO MięDzyNaroDoWEj 
WyMiaNy aKaDEMicKiEj
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zainwestuj W rOZWóJ

szkoła Doktorska

Kształcenie w szkole Doktorskiej umożliwia zdobycie 
zaawansowanej wiedzy z nauk społecznych w dyscyplinach 
pedagogika lub nauki o komunikacji społecznej i mediach, 
przygotowuje do samodzielnej pracy badawczej 
i prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie 
akademickim, a także pozwala na twórczą wymianę myśli 
i rozwój umiejętności. aby wesprzeć wymianę akademicką, 
stworzyliśmy wiele programów umożliwiających 
uczestnictwo w seminariach naukowych, szkołach letnich, 
wizytach studyjnych i konferencjach międzynarodowych 
w różnych zagranicznych ośrodkach akademickich. 
Organizujemy seminaria naukowe i spotkania ze znanymi 
osobistościami świata nauki. Kładziemy nacisk na to, aby 
nasza uczelnia była miejscem wymiany myśli i poglądów, 
miejscem spotkań ludzi z pasją, pełnych zaangażowania. 

W szkole Doktorskiej:

 · przygotujesz się do uzyskania stopnia doktora 
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach 
naukowych: pedagogika, nauki o komunikacji społecznej 
i mediach

 · nauka trwa od sześciu do ośmiu semestrów i kończy się 
złożeniem rozprawy doktorskiej

 · oferujemy stypendium przez cały okres kształcenia

 · zapewniamy współpracę z doświadczonymi badaczami.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:  
www.dsw.edu.pl/studia-i-szkolenia/szkola-doktorska.

Szkoła Doktorska DSW to miejsce dla osób, które planują rozpocząć 
karierę akademicką, zrealizować swoje plany badawcze i przygotować 
rozprawę doktorską w obszarze nauk społecznych w dyscyplinach 
pedagogika lub nauki o komunikacji społecznej i mediach. Modułowy 
program kształcenia, stypendium naukowe przez cały okres nauki 
oraz możliwość współpracy naukowej z doświadczonymi badaczkami 
i badaczami – to atuty Szkoły Doktorskiej DSW. Mamy doświadczenie 
i wiedzę, jak pracować z doktorantkami i doktorantami, a ponad 
dziewięćdziesiąt osób mających dyplom doktora nauk społecznych 
to powód do dumy dla społeczności DSW. Wiem, o czym mówię, sam 
obroniłem doktorat w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w 2008 roku.

dr hab. Paweł rudnicki, prof. DsW
Dyrektor Szkoły Doktorskiej DSW, wiceprzewodniczący Rady 
Akademickiej DSW
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i stOPnia
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Na tym kierunku:

 · masz możliwość pracy z ekspertami z obszarów 
administracji, prawa, ekonomii i polityki

 · problemy rozwiązujesz metodą projektu w warunkach 
zbliżonych do autentycznego środowiska zawodowego

 · zajęcia mają charakter konwersatoriów i warsztatów, co 
pozwoli Ci na stałe rozwijanie i sprawdzanie umiejętności 
w praktyce

 · wykształcisz zdolności myślenia abstrakcyjnego 
i analitycznego oraz hierarchizowania możliwych 
rozwiązań

 · udoskonalisz kompetencje społeczne: autoprezentacji, 
wypowiedzi, prowadzenia dyskusji, asertywności, kultury 
pracy

 · zyskasz umiejętność zespołowego rozwiązywania 
problemów oraz odnalezienia swojej roli (siebie) w grupie

 · odbędziesz praktyki zawodowe i skorzystasz z doradztwa 
kariery.

Po studiach możesz pracować jako:

 · referent, specjalista w urzędach miejskich lub gminnych, 
urzędach marszałkowskich i starostwach powiatowych

 · pracownik działu personalnego i administracyjnego, 
referent, sekretarz

 · pracownik administracyjny w biurach rachunkowych lub 
podatkowych albo w kancelariach 

 · pracownik organizacji pozarządowych i prywatnych 
przedsiębiorstw.

ciekawe informacje o kierunku

 · Zajęcia prowadzimy tak, by przygotować Cię do pracy 
w administracji, symulujemy faktyczne warunki jej 
funkcjonowania. Dzięki temu już w trakcie studiów poznasz 
pracę administracyjną od strony praktycznej, a twoje 
umiejętności będą odpowiedzią na potrzeby rynku pracy.

 · Zajęcia wyróżniają się kreatywnymi metodami nauczania 
z naciskiem na kształtowanie samodzielności studentów. 

Partnerzy kierunku: 

KieruneK:  
aDministraCJa
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Tego się nauczysz:

 · analizowania i reagowania na skutki polityki prowadzonej 
przez państwo i jednostki samorządu terytorialnego

 · sposobów finansowania i realizowania zadań publicznych 
w świetle obowiązujących przepisów

 · podejmowania decyzji strategicznych dla środowiska 
lokalnego i regionalnego 

 · stosowania prawa związanego z administracją i finansami

 · wykorzystywania podstawowych instrumentów i technik 
pozyskiwania informacji 

 · zadań i sposobów finansowania administracji publicznej 
i samorządowej 

 · zasad działania administracji oraz kształtowania relacji 
między administracją a podmiotami prywatnymi

 · negocjowania w zakresie związanym z obszarem 
administracji publicznej i samorządowej

 · kierowania zespołami ludzkimi, organizowania pracy 
biurowej i zarządzania projektami 

 · sposobów na pozyskanie źródeł finansowania inicjatyw 
wspierających rozwój lokalny i regionalny.

Wybrane bloki tematyczne:

 · strategiczne planowanie samorządowe

 · finanse jednostek samorządu terytorialnego

 · fundusze unii europejskiej jako źródło finansowania 
inwestycji samorządowych

 · partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizowania 
inwestycji samorządu terytorialnego

 · trendy społeczno-gospodarcze a nowe zarządzanie 
publiczne

 · zarządzanie usługami publicznymi.

ciekawe informacje o specjalności

 · Pracownicy administracji samorządowej kładą obecnie 
ogromny nacisk na samokształcenie i profesjonalizm, 
szczególnie w porównaniu z innymi obszarami usług 
publicznych. Dzięki temu masz szansę nie tylko uczyć 
się od praktyków, ale też w przyszłości pracować 
w ciekawym i rozwojowym środowisku.

 aDministraCJa i Finanse  
 samOrZąDOWe 

Tego się nauczysz:

 · rozumienia najważniejszych zagadnień i regulacji 
prawnych dotyczących działalności gospodarczej

 · przygotowywania umów cywilnych oraz diagnozowania 
i rozwiązywania problemów z zakresu prawa pracy

 · uczestniczenia w negocjacjach biznesowych oraz 
zarządzania projektami

 · rozumienia zasad działania administracji oraz 
kształtowania relacji między administracją publiczną 
a podmiotami prywatnymi

 · obsługiwania, od strony administracyjno-prawnej 
przedsiębiorstwa, współpracy z innymi podmiotami 

 · prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa oraz 
wspomagania marketingu jego usług 

 · sprawnej komunikacji z interesariuszami.

Wybrane bloki tematyczne:

 · prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej

 · biznesplan

 · negocjacje i mediacje w obrocie gospodarczym

 · public relations

 · zarządzanie projektami.

ciekawe informacje o specjalności

 · Podjęcie pracy na styku biznesu i administracji może 
stanowić wyzwanie i stać się przyczyną nieustannego 
rozwoju i podnoszenia własnych kompetencji.

 · na specjalności masz możliwość elastycznego 
kształtowania ścieżki rozwoju w dwóch działach 
gospodarki: administracji i biznesie.

 aDministraCJa  
 W BiZnesie 
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Tego się nauczysz:

 · zapoznasz się z prawnymi oraz administracyjnymi 
aspektami związanymi z ochroną zdrowia

 · nauczysz się orientacji w nowelizacjach ustaw, m.in. tych 
dotyczących działalności leczniczej lub ochrony zdrowia

 · poznasz systemy z zakresu ochrony zdrowia, organizację 
i funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej

 · nauczysz się zasad finansowania świadczeń zdrowotnych

 · zyskasz orientację w prawnych aspektach 
funkcjonowania ochrony zdrowia

 · poznasz narzędzia wdrażania zmian w jednostkach oraz 
zapoznasz się z problematyką zarządzania personelem 
w opiece zdrowotnej.

Wybrane bloki tematyczne:

 · aspekty prawne funkcjonowania opieki zdrowotnej w rP

 · pomoc i polityka społeczna i zdrowotna 

 · zadania organów administracji publicznej z zakresie 
ochrony zdrowia 

Tego się nauczysz:

 · analizowania polityki prowadzonej przez państwo 
i jednostki samorządu terytorialnego

 · rozwiązań ustrojowych, zadań i finansowania 
administracji publicznej i samorządowej, struktury 
samorządu terytorialnego oraz organów 
administracyjnych (poznasz też ich kompetencje)

 · wykorzystywania podstawowych instrumentów i technik 
pozyskiwania informacji, niezbędnych do wykonywania 
usług publicznych

 · zasad działania administracji oraz kształtowania 
relacji między administracją publiczną a podmiotami 
prywatnymi

 · prowadzenia negocjacji związanych z obszarami 
administracji 

 · kierowania zespołami ludzkimi oraz organizowania pracy 
biurowej.

 aDministraCJa  
 W OChrOnie ZDrOWia 

 aDministraCJa  
 PuBliCZna 

 · prawo zdrowia publicznego

 · organizacja systemu ochrony zdrowia 

 · podstawy ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych

 · pierwsza pomoc przedlekarska

 · administracja w instytucjach ochrony zdrowia

 · organizacja działalności leczniczej

 · zarządzanie w służbie zdrowia. 

ciekawe informacje o specjalności

 · moduł kształcenia specjalnościowego nauczy Cię 
oceniać, czy proponowane rozwiązania prawne znajdują 
zastosowanie w systemie ochrony zdrowia. 

 · Zajęcia wyróżniają się pomysłowymi metodami nauczania 
z naciskiem na kształtowanie samodzielności studentów 
i rozwijanie kreatywności.

Wybrane bloki tematyczne:

 · publiczne prawo gospodarcze

 · administracja publiczna w krajach unii europejskiej

 · techniki negocjacji i mediacji w administracji publicznej

 · ochrona danych osobowych.

ciekawe informacje o specjalności

 · administracja publiczna oferuje zbilansowany program, 
dzięki któremu zdobędziesz wiedzę teoretyczną oraz 
umiejętności praktyczne, połączone z kompetencjami 
miękkimi. Praca w administracji w związku ze stałym 
rozwojem usług publicznych i ich modernizacją jest pełna 
wyzwań, stabilna oraz stosunkowo dobrze płatna.
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Tego się nauczysz:

 · nabędziesz wiedzę o podstawach prawnych 
informatyzacji administracji publicznej i samorządowej

 · poznasz zasady i warunki funkcjonowania współczesnej 
administracji

 · dowiesz się, czym jest wykluczenie cyfrowe

 · zyskasz wiedzę na temat źródeł finansowania 
publicznych projektów informatycznych z funduszy 
europejskich

 · zyskasz praktyczne przygotowanie do pełnienia nowych 
zadań w ramach e-administracji

 · nabędziesz umiejętność poznawania nowoczesnych 
technologii w celu podnoszenia jakości świadczonych 
usług publicznych

 · przygotujesz się do zarządzania wiedzą 
z wykorzystaniem narzędzi informatycznych 
w jednostkach administracji publicznej. 

Wybrane bloki tematyczne:

 · e-postępowanie administracyjne

 · bezpieczeństwo danych w systemach teleinformatycznych

 · e-PuaP i inne platformy elektroniczne w realizacji usług 
publicznych

 · Biuletyn informacji Publicznej i dostęp do informacji 
publicznej

 · rola e-demokracji, e-administracji, e-usług

 · repozytoria i bazy danych w systemach teleinformatycznych

 · elektroniczna instrukcja kancelaryjna i archiwizacja 
dokumentów elektronicznych.

ciekawe informacje o specjalności

 · W programie przewidzieliśmy laboratoria komputerowe, 
a podczas nauki prowadzimy interaktywne ćwiczenia 
i konwersatoria. Dzięki temu, jako przyszły pracownik 
administracji publicznej, zyskasz umiejętności niezbędne 
w XXi wieku.

 e-aDministraCJa 
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Na tym kierunku:

 · skoncentrujesz się na problematyce przeciwdziałania 
zagrożeniom bezpieczeństwa w sferze społecznej, 
ekonomicznej oraz politycznej

 · poszerzysz kwalifikacje zawodowe o umiejętności miękkie, 
np. komunikowanie się w sytuacjach kryzysowych, 
negocjacje 

 · znajdziesz szerokie spektrum aktualnych tematów z zakresu 
różnych sektorów bezpieczeństwa: informacyjnego, 
technologicznego, ekologicznego, ochrony ludności 
i danych oraz zarządzania strategicznego

 · udoskonalisz kompetencje społeczne takie jak: 
autoprezentacja, prowadzenie dyskusji, asertywność, 
kultura pracy.

Po studiach możesz pracować jako:

 · specjalista ds. bezpieczeństwa informacji 
w instytucjach państwowych i i samorządowych, jak 
i przedsiębiorstwach

 · specjalista z zakresu zarządzania kryzysowego, 
bezpieczeństwa publicznego

 · pracownik służb mundurowych

 · specjalista w zespołach ds. reagowania kryzysowego, 
jednostkach badawczych zajmujących się problematyką 
bezpieczeństwa

KieruneK:  
BeZPieCZeŃstWO 
WeWnętrZne 

 · koordynator bezpieczeństwa imprez masowych

 · funkcjonariusz w Policji, straży granicznej, agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

ciekawe informacje o kierunku

 · Współpracujemy ze specjalistami i ekspertami 
z dziedziny bezpieczeństwa i prawa, a program studiów 
przygotowaliśmy tak, by uwzględniał potrzeby rynku pracy. 

 · W ramach kierunku realizujemy praktyki i zajęcia 
studyjne w Policji, służbie Więziennej, Centrum 
Powiadamiania ratunkowego i Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, czyli w miejscach niedostępnych dla 
nieuprawnionych i nieprzeszkolonych. 

 · eksperci, praktycy oraz zapraszani przez nas goście 
nauczą Cię profesjonalnego wykorzystywania zdobytej 
wiedzy w twojej codziennej pracy. 

 · usystematyzowana w trakcie studiów wiedza teoretyczna 
i praktyczna pozwala na rozpoznawanie i ocenę zagrożeń 
oraz związanego z tym ryzyka na poziomie: globalnym, 
regionalnym, narodowym i lokalnym. 

Partnerzy kierunku:
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Tego się nauczysz:

 · problematyki militarnych i pozamilitarnych 
zagrożeń bezpieczeństwa państwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki tak zwanych non 
traditional risks 

 · analizowania i przewidywania zagrożeń lokalnych 
i krajowych

 · konsekwencji zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze 
militarnym, ekonomicznym, ekologicznym, 
energetycznym, informacyjnym czy społecznym

 · przepisów prawa niezbędnych do pracy w służbach 
mundurowych i instytucjach związanych 
z bezpieczeństwem państwa

 · zasad działania systemu bezpieczeństwa narodowego 

 · wykorzystywania podstawowych instrumentów i technik 
pozyskiwania informacji.

Wybrane bloki tematyczne:

 · terroryzm i zagrożenia asymetryczne współczesnego 
świata

 · zagrożenia w bezpieczeństwie publicznym

 · zarządzanie kryzysowe

 · przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości

 · zarządzanie działaniami ratowniczymi.

 BeZPieCZeŃstWO  
 PaŃstWa 

Tego się nauczysz:

 · skali oraz rodzajów zagrożeń w cyberprzestrzeni 
w odniesieniu do zasobów informatycznych, narzędzi 
zapewniających bezpieczeństwo systemów, sposobów 
zapewnienia bezpieczeństwa w sieci oraz zarządzania 
informacją w sytuacjach incydentalnych i kryzysowych

 · oceny zagrożeń oddziałujących na obywatela, 
społeczeństwo i instytucje państwa, związanych 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
w informacyjnych systemach bezpieczeństwa 

 · komunikowania się w sytuacjach kryzysowych

 · prowadzenia negocjacji 

 · indywidualnego lub zespołowego planowania, 
organizowania i kontrolowania poziomu bezpieczeństwa 
informacji na potrzeby różnorodnych organizacji.

Wybrane bloki tematyczne: 

 · analiza informacji na potrzeby bezpieczeństwa

 · zabezpieczenie aplikacji i usług internetowych

 · ochrona danych osobowych i prywatności 
w cyberprzestrzeni

 · polityka bezpieczeństwa informatycznego.

ciekawe informacje o specjalności

 · Postępująca informatyzacja systemów organizacji pracy, 
przechowywania danych wrażliwych oraz komunikowania 
się pomiędzy poszczególnymi komórkami struktur 
organizacyjnych wymaga zarówno wiedzy o ochronie 
danych wrażliwych, jak i tej dotyczącej możliwych 
zagrożeń w cyberprzestrzeni, ale także umiejętności 
rozpoznawania symptomów oraz źródeł zagrożeń, 
zwłaszcza tych o charakterze społecznym.

 · realizujemy zajęcia studyjne m.in. w jednostkach Centrum 
Powiadamiania ratunkowego, Centrum Zarządzania 
Kryzysowego i w przedsiębiorstwach wysokiego ryzyka. 

 CyBerBeZPieCZeŃstWO i systemy inFOrmatyCZne  
 W BeZPieCZeŃstWie 
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Tego się nauczysz:

 · kryminologii, kryminalistyki oraz wiktymologii

 · metod, technik i narzędzi zwalczania oraz 
przeciwdziałania przestępczości indywidualnej 
i zorganizowanej

 · mechanizmów zachowania sprawcy i ofiary oraz ich 
konsekwencji

 · sposobów przeprowadzania i wykorzystywania analizy 
kryminalnej

 · metod komunikacji w sytuacjach kryzysowych, negocjacji 
z praktycznym zastosowaniem zasad ochrony danych 
osobowych

 · samodzielnego lub zespołowego planowania, 
organizowania i kontrolowania poziomu bezpieczeństwa 
informacji na potrzeby różnorodnych organizacji.

Wybrane bloki tematyczne:

 · podstawy kryminalistyki

 · podstawy wiktymologii

 · kryminologia

 · przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości

 · podstawy prawa karnego materialnego i prawa 
wykroczeń.

ciekawe informacje o specjalności

 · specjalność ma charakter interdyscyplinarny i pozwoli Ci 
zdobyć niezbędną wiedzę merytoryczną oraz praktyczną 
z zakresu teorii przestępstw oraz skutecznych metod 
walki z nimi.

 KryminOlOgia Z elementami  
 KryminalistyKi 

Tego się nauczysz:

 · praktycznego organizowania i przeprowadzania imprez 
zgodnych z obowiązującym prawem oraz zakresem 
obowiązków nakładanych na podmioty

 · koordynowania działań służb bezpieczeństwa na terenie 
obiektów oraz podczas imprez masowych

 · organizowania systemów bezpieczeństwa w firmach 
prywatnych i instytucjach państwowych

 · przygotowywania dokumentacji i zarządzania 
bezpieczeństwem podczas różnych wydarzeń 
oraz współdziałania z Policją i innymi służbami 
zabezpieczającymi tego typu przedsięwzięcia

 · indywidualnego lub zespołowego planowania, 
organizowania i kontrolowania poziomu bezpieczeństwa 
informacji na potrzeby różnorodnych organizacji.

Wybrane bloki tematyczne:

 · regulacje prawne z zakresu BhP

 · czynniki zagrożeń w środowisku pracy

 · zarządzanie jakością w środowisku pracy

 · pierwsza pomoc

 · system zarządzania bezpieczeństwem pracy.

ciekawe informacje o specjalności

 · studenci podczas studiów zdobywają wiedzę z zakresu 
prawa w dziedzinie bezpieczeństwa, nabywają 
umiejętność stosowania technik negocjacji i mediacji, 
poznają mechanizmy funkcjonowania organów 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe oraz 
zasady współpracy między nimi, a także uczą się 
analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali 
lokalnej, regionalnej i krajowej.

 meneDżer  
 BhP 
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Tego się nauczysz:

 · podstawowych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa 
informacji

 · zarządzania ochroną danych 

 · uwarunkowań prawnych związanych z ochroną danych 
osobowych i informacji niejawnych

 · działania instytucji zajmujących się ochroną danych 
osobowych i informacji niejawnych.

Wybrane bloki tematyczne:

 · podstawy prawne ochrony informacji niejawnych

 · funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych oraz ich 
dokumentacja

 · dokumentacja z zakresu  ochrony danych osobowych 
oraz realizacja zadań inspektora ochrony danych

 · bezpieczeństwo informacji biznesowych – ustanawianie 
i wdrażanie tajemnicy przedsiębiorstwa

 · archiwizacja dokumentów

 · kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych 
osobowych.

ciekawe informacje o specjalności

 · naszych studentów uczymy kompleksowo w zakresie 
ochrony danych osobowych na gruncie europejskiego 
i krajowego prawa ochrony danych osobowych 
oraz praktycznych metod zastosowania ich w pracy 
zawodowej.

 OChrOna DanyCh OsOBOWyCh  
 i inFOrmaCJi nieJaWnyCh 

Tego się nauczysz:

 · sposobów zapewniania bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w miejscu pełnienia służby

 · pracy operacyjno-rozpoznawczej 

 · zarządzania w sytuacjach kryzysowych

 · profesjonalnego udzielania pierwszej pomocy

 · komunikowania się z przedstawicielami środków 
masowego przekazu

 · rozważnego stosowania siły fizycznej w samoobronie 
oraz jako środka przymusu bezpośredniego

 · zasad pracy w zespole, jak i dobrych praktyk 
indywidualnej pracy w niesprzyjających warunkach.

Wybrane  bloki tematyczne:

 · siła fizyczna jako środek przymusu bezpośredniego

 · uprawnienia policjanta

 · postępowanie policjanta – wybrane czynności 
i uprawnienia

 · zbieranie informacji o przestępstwie

 · zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego.

ciekawe informacje o specjalności

 · studia na tej specjalności pozwolą na poznanie pracy 
operacyjno-rozpoznawczej, sposobów zapewniania 
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz 
komunikowania się z przedstawicielami środków 
masowego przekazu, a także metod profesjonalnego 
udzielania pierwszej pomocy. nauczysz się rozważnego 
stosowania siły fizycznej w samoobronie oraz jako środka 
przymusu bezpośredniego.

 sŁużBy POliCyJne  
 i BeZPieCZeŃstWO lOKalne 
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W ramach specjalności realizujemy praktyki i zajęcia studyjne w Policji, Służbie  
Więziennej, Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Centrum Zarządzania Kryzysowego 
oraz w przedsiębiorstwach wysokiego ryzyka, czyli w miejscach niedostępnych dla osób 
nieuprawnionych i nieprzeszkolonych.

Pracuję ze studentami od kilkunastu lat i mogę potwierdzić, 
że studia pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo 
wewnętrzne to dobry wybór dla wszystkich, którzy 
związali lub chcą związać swoje zawodowe losy z szeroko 
rozumianym sektorem bezpieczeństwa. Przez moje 
zajęcia z filozofii bezpieczeństwa, historii terroryzmu czy 
bezpieczeństwa energetycznego przewinęły się setki 
funkcjonariuszy wszystkich możliwych służb mundurowych, 
strażaków, pracowników samorządów różnego stopnia czy 
ratowników medycznych. Obserwując ich w przekroju zajęć 
od I do VI semestru, kiedy bronili już prace dyplomowe, 
widziałem, jak zmieniali się i rozwijali w ciągu trzech lat 
spędzonych w DSW. To wielki zaszczyt i przyjemność dla 
wykładowcy, kiedy widzi, jaki postęp robią jego podopieczni.

dr Bogusław Węgliński
Wykładowca DSW, Kolegium Studiów Administracyjnych, 
Bezpieczeństwa i Technicznych
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Na tym kierunku:

 · zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną, zarówno 
z zakresu optymalizacji stanu zdrowia, jak i wspomagania 
leczenia schorzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego 
żywienia

 · nauczysz się planować, organizować i prowadzić żywienie 
ludzi zdrowych i chorych

 · będziesz potrafił diagnozować stan odżywienia 
pacjentów

 · zdobędziesz umiejętność prowadzenia indywidualnego 
poradnictwa dietetycznego i organizowania działań 
edukacyjnych związanych z promowaniem zdrowego 
stylu życia.

Po studiach możesz pracować jako:

 · dietetyk

 · właściciel własnego gabinetu dietetycznego

 · współpracownik specjalista w placówkach ochrony 
zdrowia takich jak szpitale, sanatoria, domy wczasowe, 
domy pomocy społecznej, poradnie dietetyczne

 · doradca w placówkach oświatowo-wychowawczych 
takich jak domy dziecka, przedszkola, stołówki szkolne

 · specjalista dietetyk w firmach cateringowych i klubach 
fitness.

ciekawe informacje o kierunku

 · W specjalistycznych pracowniach, wyposażonych 
w nowoczesne programy dla dietetyków, nauczysz 
się opracowywać zbilansowaną dietę na podstawie 
najnowszych norm i zaleceń żywieniowych.

 · na zajęciach praktycznych, korzystając z profesjonalnych 
programów, będziesz tworzył jadłospisy, uwzględniając 
wiek, płeć, pomiary antropometryczne, stopień 
aktywności fizycznej, a także preferencje pacjenta, jego 
choroby, alergie czy niedobory składników odżywczych. 

 · W pracowni technologii żywienia zdobędziesz 
umiejętność samodzielnego przygotowywania potraw 
i estetycznego podawania posiłków.

 · Zawód dietetyka jest interesujący i przyszłościowy. Dzięki 
zmianie nawyków żywieniowych, które podpowiemy, 
czyjeś życie staje się lepsze i po prostu zdrowsze. należy 
pamiętać, że otyłość jest jedną z najpoważniejszych chorób 
cywilizacyjnych XXi wieku, stanowiąc globalny problem nie 
tylko estetyczny, ale przede wszystkim zdrowotny. Dotyczy 
to osób w każdym wieku i pochodzących ze wszystkich grup 
społecznych.

Partner kierunku:

KieruneK:  
DietetyKa i PrOmOCJa 
ZDrOWia
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Tego się nauczysz:

 · planowania żywienia, którego celem jest przygotowanie 
organizmu do określonego wysiłku fizycznego 
i wspieranie regeneracji po takim wysiłku

 · konstruowania programów dietetycznych w odnowie 
biologicznej u osób aktywnych fizycznie, sportowców 
wyczynowych i u wszystkich osób pragnących prowadzić 
zdrowy styl życia

 · specyfiki treningu osobistego i zasad monitorowania 
postępów treningowych i odnowy biologicznej.

Wybrane bloki tematyczne:

 · biologiczne uwarunkowania wysiłku fizycznego

 · żywienie i wspomaganie dietetyczne w różnych 
dyscyplinach sportu

 · suplementy diety w sporcie

 · trening personalny w żywieniu.

ciekawe informacje o specjalności

 · specjalność ma charakter praktyczny, zdobytą  wiedzę 
będziesz mógł zastosować w działaniu, analizując 
konkretne przypadki i przygotowując zaawansowane 
jadłospisy z wykorzystaniem profesjonalnych programów 
komputerowych.  

 · Zajęcia prowadzą dietetycy, sportowcy i trenerzy, dla 
których zdrowy styl życia jest życiową pasją.

 · nieprawidłowy sposób odżywiania oraz siedzący tryb 
życia mogą doprowadzić do wielu schorzeń, jak choroby 
układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, depresja czy 
nowotwory. rozwiazaniem problemu może stać się 
wypracowanie odpowiednich nawyków żywieniowych 
oraz spotkanie z profesjonalnym, wykształconym 
dietetykiem, który dobierze najkorzystniejsze zalecenia 
dla konkretnej osoby. 

 Dietetyka  
 W sPOrCie i reKreaCJi  

Tego się nauczysz:

 · zakresu żywienia osób starszych oraz fizjologii starzenia 
się organizmu

 · rozpoznawania potrzeb żywieniowych osób starszych 

 · planowania, dopasowywania i przeprowadzania 
indywidualnej dietoterapii 

 · potrzeb żywieniowych osób starszych

 · na czym polega praca dietetyka zarówno w placówkach 
opieki zdrowotnej, jak i w przypadku prowadzenia 
własnego gabinetu terapeutycznego.

Wybrane  bloki tematyczne:

 · neurobiologia starzenia

 · gerontologia społeczna

 · podstawy geriatrii

 · zasady  żywienia osób starszych

 · profilaktyka chorób cywilizacyjnych

 · suplementy w diecie seniora.

ciekawe informacje o specjalności

 · struktura ludności i wieku społeczeństwa ulega znaczącej 
zmianie. Zauważalne zwiększenie udziału osób starszych 
w życiu społecznym, rosnąca popularność programów 
i projektów profilaktycznych wspierających zdrowy styl 
życia i aktywność seniorów, zapewnią absolwentom tej 
specjalności konkurencyjność na rynku pracy. studenci  
będą mogli nabywać umiejętności praktyczne, realizując 
różnego rodzaju projekty i współpracując z działającym 
na uczelni Dolnośląskim uniwersytetem trzeciego Wieku.

 Dietetyka  
 WieKu DOJrZaŁegO 
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Tego się nauczysz:

 · zasad żywienia i stosowania diet podstawowych 
i leczniczych w żywieniu dzieci – od wieku niemowlęcego 
do wieku szkolnego (do 16 roku życia)

 · postępowania dietetycznego wymagającego 
zastosowania w wypadku występowania chorób wieku 
rozwojowego

 · prowadzenia warsztatów i spotkań edukacyjnych dla 
dzieci, rodziców i opiekunów promujących zasady 
właściwego odżywiania, zdrowego stylu życia i zachowań 
prozdrowotnych.

Wybrane bloki tematyczne: 

 · podstawy pediatrii

 · diety podstawowe i lecznicze w żywieniu dzieci

 · biomedyczne podstawy rozwoju dziecka

 · psychologia rozwojowa

 · pedagogika zdrowia.

 Dietetyka  
 WieKu DZieCięCegO 

ciekawe informacje o specjalności

 · specyfikę tej specjalności doskonale opisuje znane 
powiedzenie „Czym skorupka za młodu…”, które mówi 
o ogromnym znaczeniu kształtowania prawidłowych 
zachowań żywieniowych wśród dzieci i młodzieży. treści 
kształcenia i zadania praktyczne skoncentrowane będą na 
problematyce żywienia dziecka od wieku niemowlęcego 
do wieku szkolnego (do 16 roku życia). specjalność ma 
charakter praktyczny, co oznacza, że zdobytą  wiedzę 
będziesz mógł zastosować w działaniu, analizując konkretne 
przypadki, przygotowując jadłospisy z wykorzystaniem 
profesjonalnych programów komputerowych.

 · Zajęcia będą prowadzone przez dietetyków, doradców 
żywieniowych i opiekunów zajmujących się żywieniem 
dzieci zawodowo. Dolnośląska szkoła Wyższa współpracuje 
z  wieloma placówkami: żłobkami, przedszkolami, szkołami, 
domami dziecka, gdzie oprócz praktyk zawodowych 
będziesz mógł realizować inne działania i projekty 
praktyczne z zakresu edukacji żywieniowej.

Tego się nauczysz:

 · wspierania osób zmagających się z problemami w sferze 
odżywiania o podłożu psychicznym

 · pracy z osobami cierpiącymi na takie zaburzenia 
odżywiania, jak anoreksja, bulimia czy ortoreksja

 · poradnictwa dietetycznego, pracy o charakterze 
terapeutycznym i wspierania prozdrowotnego stylu życia.

Wybrane bloki tematyczne: 

 · psychodietetyka

 · poradnictwo dietetyczne

 · medycyna stylu życia

 · psychologiczne uwarunkowania zachowań żywieniowych 
i chorób dietozależnych

 · terapia osób z zaburzeniami odżywiania.

ciekawe informacje o specjalności 

 · Psychodietetyka i doradztwo zdrowego stylu życia  to 
specjalność, która łączy wiedzę na temat sposobów 
żywienia z wiedzą o psychice człowieka. Jej specyfika  
ukierunkowana jest na uzyskanie kompetencji 
doradczych i umiejętności wykorzystania wiedzy 
psychologicznej do projektowania programów 
profilaktycznych i edukacyjnych w obszarze odżywiania.  
specjalność ma charakter praktyczny, co oznacza, 
że umiejętności tego typu zdobędziesz na zajęciach 
prowadzonych nowoczesnymi metodami dydaktycznymi, 
takimi jak: case studies, symulacje, uczenie się 
problemowe, a także podczas praktyk w instytucjach 
i ośrodkach zaburzeń odżywiania.

 PsyChODietetyKa i DOraDZtWO  
 ZDrOWegO stylu żyCia 
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Na tym kierunku:

 · zajęcia prowadzone są przez ekspertów z dziedziny 
mediów społecznościowych, Pr i dziennikarstwa

 · na ćwiczeniach wykorzystujemy drony, specjalistyczne 
oprogramowanie i nowoczesne technologie

 · zajęcia odbywają się w studiu telewizyjnym, pracowniach 
multimedialnych, komputerowych i fotograficznych 
oraz w specjalistycznej pracowni motion capture 
i laboratorium dźwięku, dzięki czemu zyskujesz 
umiejętności tworzenia przekazów medialnych 
radiowych, filmowych i telewizyjnych, fotograficznych 
oraz tekstowych, technicznej obsługi sprzętu związanego 
z ich tworzeniem, np.: kamer, aparatów fotograficznych, 
urządzeń do realizacji dźwięku czy dronów oraz obróbki 
tych materiałów w procesie postprodukcji.

Po studiach możesz pracować w:

 · branży public relations jako specjalista lub rzecznik prasowy

 · biurach prasowych oraz agencjach informacyjnych jako 
redaktor, reporter lub copywriter

 · działach promocji i reklamy jako copywriter czy 
specjalista ds. marketingu 

 · redakcjach telewizyjnych, radiowych, prasowych jako 
prezenter, reporter, komentator, sprawozdawca, redaktor 
lub fotograf

 · portalach internetowych jako content manager.

ciekawe informacje o kierunku

 · Kierunek ma akredytację Polskiej Komisji akredytacyjnej. 
Oznacza to, że program kształcenia, kadra dydaktyczna 
oraz organizacja dydaktyki na kierunku zostały 
pozytywnie ocenione przez ekspertów z tej dziedziny. 

 · W raporcie OeCD został wymieniony jako wzorcowy przykład 
współpracy uczelni wyższej z otoczeniem biznesowym.

 · Podczas zajęć przygotowujemy studentów do 
pracy w mediach, symulując faktyczne warunki ich 
funkcjonowania. Dzięki temu nasi studenci już w trakcie 
studiów poznają pracę dziennikarza od strony praktycznej.

 · nasze specjalności tworzyliśmy jako pierwsi na rynku, 
dbając o ich unikalny charakter i inspirując wiele uczelni 
państwowych i prywatnych. specjalności są na bieżąco 
dostosowywane do zmieniających się wymagań rynku pracy.

Partnerzy kierunku: 

KieruneK:  
DZienniKarstWO 
i KOmuniKaCJa 
sPOŁeCZna
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Tego się nauczysz:

 · zasad redagowania tekstów prasowych i komunikatów 
reklamowych

 · świadomego wykorzystywania określonych narzędzi 
i mediów internetowych w kreowaniu wizerunku lub 
marki

 · nurtów w modzie i wzornictwie

 · tajników fotografii modowej oraz zasad organizacji 
profesjonalnych sesji

 · zjawisk kulturowych, które kształtują style i trendy na 
rynku

 · podstaw wizażu i projektowania ubioru

 · rozpoznawania i wartościowania marek odzieżowych.

 DZienniKarstWO  
 mODy i stylu 

Wybrane bloki tematyczne: 

 · historia ubioru

 · podstawy projektowania

 · współczesny design

 · marketing mody

 · promocja marki na rynku mody

 · trendy i ich diagnozowanie

 · warsztaty rysunku.

ciekawe informacje o specjalności

 · Podczas studiów połączysz modową pasję z pracą 
w redakcjach, a także zdobędziesz wiedzę praktyczną 
i teoretyczną, którą sprawdzisz w profesjonalnych 
studiach nagraniowym i telewizyjnym.

 · Będziesz mieć szansę brać udział w pokazach 
mody, sesjach zdjęciowych, a także organizować 
przedsięwzięcia tego typu.

W DSW funkcjonuje Studio 47, czyli Studenckie Koło Fotografii i Multimediów. To społecz-
ność, która w fotografii widzi medium i działanie z sensem. Jest to miejsce spotkań i dziele-
nia się wiedzą, umiejętnościami i pomysłami, dzięki którym fotografia i wideo służą dobrej 
komunikacji, inspirują do działania. 
Członkowie koła tak mówią o sobie: „Działamy, żeby tworzyć, i tworzymy, żeby działać. 
Prowadzimy również fotoszkółkę, w której każdy będzie mógł doskonalić wiedzę prak-
tyczną i teoretyczną. Nauczy się patrzeć, rozumieć i pokazywać to, co piękne, ważne i cie-
kawe. Będzie mógł również uprawiać fotogimnastykę – w trakcie cotygodniowych zadań 
przećwiczy realizację różnych tematów i technik. W studiu na Strzegomskiej 47 mamy 
możliwość przeszlifowania warsztatu i eksperymentowania z własnym talentem i pomy-
słami. Co semestr bierzemy udział w warsztatach wyjazdowych (plenerowych), na które 
zapraszani są czynni zawodowo fotografowie i twórcy wideo. Oprócz tego bierzemy udział 
w festiwalach i imprezach branżowych. Koło podejmuje współpracę z instytucjami, firma-
mi i stowarzyszeniami z branży fotograficznej i multimedialnej. Nasze spotkania odbywają 
się co czwartek i już teraz serdecznie Cię na nie zapraszamy”.
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Tego się nauczysz:

 · tworzenia wizerunku w mediach internetowych

 · targetowania w internecie

 · rozpoznawania wiodących trendów w sieci

 · kreowania marki osobistej w mediach

 · rozpoznawania i wykorzystywania w internecie 
wiodących zjawisk kulturowych i społecznych

 · zdobywania uwagi publiczności, pracy w zespole

 · podstaw przedsiębiorczości

 · tworzenia ciekawych materiałów filmowych za pomocą 
prostych narzędzi

 · emisji głosu

 · organizowania eventów.

Wybrane bloki tematyczne:

 · marketing influencerów

 · kreowanie wizerunku w mediach internetowych

 · tworzenie blogów

 · wizerunek osobisty w mediach społecznościowych

 · diagnozowanie trendów.

ciekawe informacje o specjalności

 · Jako student nauczysz się tworzyć content w mediach 
społecznościowych: na FB, instagramie, twitterze, 
a także korzystać z pakietu google analytics, seO oraz 
z internetowych narzędzi marketingowych.

 inFluenCer  
 W meDiaCh 

Jako wykładowców na specjalnościach związanych z reklamą, public relations i komunikacją zatrudnia-
my specjalistów z dużym doświadczeniem, mających znaczący dorobek w tej branży. Wśród prowadzą-
cych zajęcia znajdują się: Witold Rynkiewicz, rzecznik prasowy Śląskiego Okręgu Wojskowego, Wiesław 
Gałązka, wybitny specjalista marketingu politycznego, autor książek, wielokrotnie cytowany przez ogól-
nopolskie media, Marek Zimnak, prezes Stowarzyszenia PROM, autor licznych książek i artykułów, a tak-
że wielu innych znakomitych wykładowców, specjalistów do spraw reklamy, fotografii, radia i telewizji 
oraz internetu.

Tego się nauczysz:

 · redagowania tekstów prasowych i internetowych

 · konstruowania audycji radiowych i programów 
telewizyjnych

 · specyfiki dziennikarstwa sportowego

 · specyfiki dziennikarstwa motoryzacyjnego

 · przygotowywania eventów motoryzacyjnych 
i sportowych

 · przepisów i regulaminów dyscyplin sportowych

 · historii motoryzacji, rajdów samochodowych 

 · technik bezpiecznej jazdy 

 · rozpoznawania i analizowania trendów w motoryzacji 

 · współczesnej kondycji ruchu olimpijskiego.

 DZienniKarstWO  
 sPOrtOWe i mOtOryZaCyJne 

Wybrane bloki tematyczne: 

 · świat jednośladów

 · mototrendy i design 

 · techniki bezpiecznej jazdy 

 · encyklopedia sportu

 · specyfika transmisji sportowej w radiu i telewizji 

 · branżowe rynki medialne

 · organizacja imprez branżowych.

ciekawe informacje o specjalności

 · Podczas studiów będziesz miał możliwość odbycia 
warsztatów reportera sportowego.
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Tego się nauczysz:

 · zrozumienia i przetwarzania praktykowanych 
w organizacji procedur komunikacyjnych w zakresie 
jej wizerunku zewnętrznego i wewnętrznego (reklama, 
public relations, branding)

 · zakresu prac i kompetencji różnych organizacji i firm 
z branży kreatywnej

 · projektowania, także graficznego, wspomagającego 
wizerunek organizacji i jej marki na rynku

 · budowania kompetencji własnych i wiedzy w zakresie 
komunikacji, gospodarki, marketingu oraz mediów

 · innowacyjności i kreatywności w komunikacji medialnej 

 · zarządzania celami i budowania własnej pozycji na rynku 
mediów.

Tego się nauczysz:

 · redagować informacje prasowe i teksty dla podmiotów 
internetowych (blogi, newsletter, strony internetowe)

 · organizować eventy medialne, obsługiwać media 
społecznościowe

 · budować przekazy reklamowe i wspierać wizerunek 
swojej firmy przy użyciu rozmaitych technik 
multimedialnych

 · zdobędziesz wiedzę o sposobach budowania wizerunku 
dzięki zastosowaniu narzędzi i mediów internetowych

 · poznasz różne formy monitoringu internetu i mediów 
bardziej tradycyjnych

 · zapoznasz się z zasadami działania w kryzysie 
organizacyjnym.

Wybrane bloki tematyczne:

 · kreacja wizerunku publicznego i medialnego 

 · monitoring mediów – efekt medialny 

 · lobbing i sponsoring 

 · techniki pracy dziennikarza 

 · informacja prasowa, konferencja prasowa 

 · warsztat językowy: rodzaje i gatunki dziennikarskie 

 · content marketing – tworzenie tekstów do social mediów.

ciekawe informacje o specjalności

 · absolwenci tej specjalności otrzymywali ogólnopolskie 
nagrody, wygrywali staże w agencjach międzynarodowych 
i krajowych. są obecnie pracownikami praktycznie 
wszystkich najważniejszych mediów w Polsce. 
Znajdziesz ich również w działach rzeczników prasowych 
i departamentach komunikacji wielu wrocławskich 
i dolnośląskich firm oraz organów administracji 
samorządowej.

 · W ramach zajęć studenci specjalności tworzą oryginalne 
kampanie informacyjne i promocyjne, tworzą unikalne 
blogi i strony internetowe, zarządzają profilami 
osobistymi i instytucjonalnymi w najważniejszych 
mediach społecznościowych. 

 KOmuniKaCJa  
 WiZerunKOWa i reKlama 

 social meDia  
 i e-Pr 

Wybrane bloki tematyczne:

 · marketing i Pr – definicje, techniki, narzędzia

 · branding

 · projektowanie komunikacji

 · identyfikacja wizualna

 · prawo autorskie w reklamie i Pr

 · komunikacja w organizacji

 · design wizualizacji.

ciekawe infomacje o specjalności

 · absolwenci specjalności związanych z dziennikarstwem 
i Pr pracę znajdują zazwyczaj w agencjach reklamowych, 
public relations i kreatywnych, gdzie realizują ciekawe 
projekty biznesowe. 

 · Podczas studiów zapoznasz się z najnowszymi trendami 
i badaniami dotyczącymi rynku mediów, public relations, 
reklamy i kreowania wizerunku.
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Na tym kierunku:

 · zajęcia prowadzą naukowcy i geodeci mający państwowe 
uprawnienia zawodowe 

 · na ćwiczeniach wykorzystujemy podstawowy 
geodezyjny sprzęt pomiarowy: niwelatory, tachimetry 
elektroniczne, odbiorniki satelitarne gnss i drony, jak 
również specjalistyczne oprogramowanie i nowoczesne 
technologie geodezyjnego przetwarzania różnorodnych 
danych pomiarowych oraz zdjęć dronowych, lotniczych 
i satelitarnych

 · zajęcia praktyczne odbywają się w terenie i w pracowniach 
komputerowych – w efekcie poznasz prawne, pomiarowe 
i obliczeniowe aspekty wykonywania podstawowych 
prac geodezyjnych związanych z tworzeniem map 
i prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie 
oraz geodezyjną obsługę inwestycji budowlanych 
i gospodarki nieruchomościami przy wykorzystaniu 
państwowego systemu informacji przestrzennej

 · na bieżąco aktualizujemy karty przedmiotów pod 
względem ciągle uaktualnianego prawa geodezyjnego 
i pojawiającego się na rynku najnowocześniejszego 
sprzętu pomiarowego i oprogramowania, które 
inżynierowie geodeci stosują w pracach geodezyjnych

 · praktyki zawodowe odbywają się w firmach geodezyjnych 
i geoinformatycznych, z którymi współpracujemy od 
wielu lat. 

Po studiach możesz pracować jako:

 · specjalista w zakresie geodezji i kartografii z poszerzoną 
wiedzą i umiejętnościami praktycznymi w zakresie 
geodezji drogowej, kolejowej, rolnej, leśnej, przemysłowej 
i górniczej oraz pomiarów inwentaryzacyjnych 3D 
i monitorowania stanu obiektów budowlanych

 · specjalista w zakresie systemów informacji przestrzennej 
gis, wykorzystywanych w działalności gospodarczej 
i administracji publicznej. 

ciekawe informacje o kierunku

 · Kierunek ma akredytację Polskiej Komisji akredytacyjnej. 
Oznacza to, że spełniamy wszystkie warunki poprawnego 
kształcenia w zakresie geodezji i kartografii.

 · mamy nowoczesny sprzęt i najnowsze oprogramowanie 
komputerowe, niezbędne do praktycznej nauki.

 · Podczas zajęć przygotowujemy studentów do 
samodzielnej i zespołowej pracy w zawodzie geodety.

 · To jedyny taki kierunek prowadzony w trybie 
niestacjonarnym w województwie dolnośląskim.

Partnerzy kierunku: 

KieruneK:  
geODeZJa 
i KartOgraFia
 stuDia inżyniersKie 
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KieruneK:  
human 
resOurCes  
i COaChing

Na tym kierunku:

 · przygotujesz się do pracy w charakterze coacha, doradcy, 
hr Business Partnera lub specjalisty ds. zarządzania 
kapitałem ludzkim 

 · poznasz najnowsze trendy w hr i coachingu

 · zrozumiesz mechanizmy funkcjonowania w środowisku 
biznesowym i nauczysz się zarządzać ludźmi w procesie 
pracy

 · dowiesz się, jak identyfikować i rozwijać kompetencje, 
przyciągać i odkrywać talenty, rekrutować 
i przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne, zatrudniać 
pracowników w organizacji i wspierać ich rozwój poprzez 
budowanie ścieżek kariery

 · dokonasz pogłębionej analizy własnego potencjału

 · zdobędziesz wiedzę i umiejętności, ucząc się od 
specjalistów z dziedziny human resources, coachingu 
i doradztwa psychopedagogicznego 

 · dzięki możliwości pracy z ekspertami będziesz mógł 
w praktyce wykorzystać wiedzę i umiejętności nabyte 
w toku studiów

 · odbędziesz praktyki w znanych firmach i organizacjach.

Po studiach możesz pracować jako:

 · coach, doradca rozwoju osobistego, szkoleniowiec

 · pracownik działu personalnego

 · hr Business Partner

 · rekruter lub pracownik zespołu rekrutacyjnego

 · talent acquisition manager

 · trener w zakresie pozyskiwania talentów i zarządzania nimi.

ciekawe informacje o kierunku

 · stawiamy na symulacje sytuacji i problemów 
zawodowych, analizujemy dylematy pracowników 
hr i coachów, stosujemy gry biznesowe. Praktycznie 
przygotowujemy studentów do pracy zawodowej.

 · Zajęcia na tym kierunku prowadzą zarówno badacze, jak 
i praktycy – influencerzy human resources i coachingu, 
praktycy biznesu oraz liderzy hr, którzy na co dzień rozwijają 
kapitał ludzki w kluczowych polskich organizacjach.

 · Podczas studiów zostaniesz objęty wsparciem tutora, 
który pomoże Ci odnaleźć się w kulturze akademickiej 
i korzystać z jej zasobów. spersonalizowana opieka 
tutorska przyczyni się do podniesienia twoich 
kompetencji osobistych i zawodowych.

Partnerzy kierunku:
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Tego się nauczysz:

 · teorii i praktyki pracy coacha i doradcy

 · budowania relacji opartych na zaufaniu

 · odkrywania potencjału i wspierania indywidualnego 
rozwoju

 · określania ważnych celów życiowych i zawodowych

 · motywowania siebie i innych do zmiany

 · prowadzenia sesji indywidualnych i szkoleń

 · narzędzi, technik i metod przydatnych w procesie 
coachingu, doradztwa indywidualnego i grupowego.

Wybrane bloki tematyczne:

 · proces coachingu

 · obszary pracy coacha

 · trening kompetencji zawodowych

 · praca w środowisku zróżnicowanym kulturowo

 · uzależnienia i kryzysy egzystencjalne

 · budowanie indywidualnych i społecznych sieci wsparcia.

Tego się nauczysz:

 · patrzenia na organizację w szerokiej perspektywie 
i rozumienia procesów biznesowych

 · wspierania biznesu w procesie zmiany i odpowiadania na 
wyzwania stawiane przed współczesną organizacją

 · rozwiązywania problemów w firmach i organizacjach

 · projektowania rozwiązań i narzędzi odpowiadających 
realnym potrzebom współczesnej organizacji

 · współpracy z kadrą zarządzającą i wspierania jej 
w budowaniu wizerunku wiarygodnego partnera

 · specyfiki procesów personalnych takich jak: rekrutacja 
i selekcja oraz motywowanie pracowników, zarządzanie 
zaangażowaniem i efektywnością, ocena i rozwój 
pracowników.

Wybrane bloki tematyczne:

 · psychologia decyzji i ryzyka

 · negocjacje i mediacje

ciekawe informacje o specjalności

 · Zawód coacha widnieje w polskiej Klasyfikacji Zawodów 
i specjalności na potrzeby rynku pracy dopiero od 
7 sierpnia 2014 roku (Dz.u. 18.227) jako podkategoria 
zawodu „trener osobisty” (235920), a zapotrzebowanie 
na jego usługi wzrasta z roku na rok.

 · na polskim rynku wciąż jest niewielu coachów z dobrym 
przygotowaniem psychopedagogicznym, dlatego 
program stworzony przez ekspertów akademickich 
z obszaru psychologii, pedagogiki, socjologii i filozofii 
oraz certyfikowanych praktyków coachingu z wieloletnim 
doświadczeniem pozwoli Ci wypracować profesjonalne 
narzędzia do wspierania innych w osiąganiu ważnych 
celów prywatnych i zawodowych oraz rozwoju ich 
potencjału.

 · Od kilku lat zawód coacha jest jednym z dziesięciu 
najpopularniejszych zawodów na polskim rynku pracy.

 · kultura organizacyjna

 · assessment & development center z elementami 
psychometrii

 · psychologiczne aspekty wywierania wpływu na ludzi

 · psychologia decyzji i ryzyka, zarządzanie konfliktem 
w organizacji.

ciekawe informacje o specjalności

 · COViD-19 rzucił ważne wyzwania specjalistom hr: 
dostosowanie pracy do nowych warunków, zmiana stylu 
pracy, efektywna komunikacja wewnętrzna, rekrutacja 
zdalna, wirtualny onboarding i dbałość o kondycję 
psychiczną pracowników – to tylko niektóre działania, które 
systematycznie podnoszą znaczenie hr-owca w organizacji.

 · Zawód hrBP utrzyma równie silną pozycję w najbliższej 
dekadzie*.

*źródło: magazyn „Forbes” (luty 2019).

 COaCh  
 i DOraDCa 

 hr Business  
 Partner 
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Tego się nauczysz:

 · planowania i organizowania polityki personalnej w firmie: 
procesów rekrutacji, wdrażania i outplacementu 
pracowników

 · tworzenia systemów motywacyjnych i wynagrodzeń

 · diagnozy kompetencji i wykorzystania modeli 
kompetencyjnych w zarządzaniu

 · projektowania ścieżek rozwoju pracowników 
i zarządzania talentami

 · doradztwa w zakresie świadczeń korporacyjnych 
i środowiska korporacyjnego.

Wybrane bloki tematyczne:

 · budowanie wizerunku organizacji

 · procesy, metody i narzędzia rekrutacji

 · zarządzanie i kierowanie zmianą w obszarze zatrudnienia

 · assessment and development center z elementami 
psychometrii

 · system wynagrodzeń i świadczenia korporacyjne

 · ocena i rozwój pracownika.

ciekawe informacje o specjalności

 · Podkreślanie roli talentów w organizacji oraz oceny 
i rozwoju kompetencji, a także budowanie zaufania, 
koncentracja na wartościach i dążenie do wdrożenia 
rozwiązań z zakresu wellbeingu to tylko niektóre 
z oczekiwań stawianych przed współczesnym 
zarządzaniem kapitałem ludzkim.

 ZarZąDZanie  
 KaPitaŁem luDZKim 

Do grona naszych wykładowców należą członkowie prestiżowego Think Tan-
ku HR Influencers, szefowie działów HR dużych dolnośląskich firm i korpora-
cji, trenerzy renomowanych firm szkoleniowych i cenieni coachowie ICF. Nasi 
wykładowcy zdobywali doświadczenie zawodowe m.in. w takich firmach jak: 
Allianz, AmRest, AXA XL, Credit Agricole, Cushman & Wakefield, Danone, Elec-
trolux, Epsilon, Eurobank, Hewlett-Packard, IBM, ING, Nokia, Objectivity, Par-
ker Hannifin, Rödl & Partners, Tauron, Toyota, Volvo, Wabco. Cechuje ich ponad 
dziesięcioletnie doświadczenie w branży human resources i/lub coachingu.
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Na tym kierunku:

 · nauczysz się programowania w popularnych językach – 
w zależności od specjalności będą to: JaVa, C++, Python, PhP

 · poznasz metody zarządzania bazami danych

 · poznasz metody gromadzenia i eksploracji danych

 · nauczysz się testowania oprogramowania i gier 
komputerowych

 · nauczysz się projektowania systemów informatycznych

 · poznasz podstawy tworzenia oprogramowania

 · poznasz metodyki zarządzania projektami 
informatycznymi: scrum, Prince2 oraz Pmi

 · nauczysz się programować gry komputerowe.

Po studiach możesz pracować jako:

 · programista C++, JaVa, Python, PhP

 · kierownik projektów informatycznych

 · programista gier komputerowych lub aplikacji mobilnych

 · tester gier komputerowych

 · architekt systemów informatycznych

 · analityk danych

 · administrator baz danych

 · menedżer projektów it

 · team leader

 · scrum master.

ciekawe informacje o kierunku

 · Koncepcja kształcenia na kierunku informatyka jest 
unikatowa. Dzięki pracy zespołu kierunkowego, złożonego 
z wybitnych naukowców oraz praktyków branży it, powstała 
zupełnie nowa propozycja edukacyjna, która stanowi 
odpowiedź na realne potrzeby lokalnego rynku pracy.

 · Przedmioty praktyczne, zawodowe prowadzą wyłącznie 
doświadczeni programiści. nasi absolwenci zdobędą 
cenioną przez pracodawców i aktualną wiedzę. 

 · Program studiów uwzględnia potrzeby rynku pracy 
i jest rekomendowany przez pracodawców m.in. z: idaga 
smart solutions, Creative engineering i smart solutions 
Consulting.

Partnerzy kierunku: 

KieruneK:  
inFOrmatyKa
 stuDia inżyniersKie 
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Tego się nauczysz:

 · tworzenia dedykowanych systemów e-commerce na 
bazie frameworku magento

 · certyfikacji w obszarze nowoczesnych frameworków

 · tworzenia aplikacji mobilnych i webowych dla sektora 
e-commerce

 · otwartości na pracę w zespole i w zmiennym środowisku.

Wybrane bloki tematyczne:

 · wstęp do e-commerce – magento

 · programowanie PhP

 · bezpieczeństwo systemów komputerowych

 · zaawansowane systemy baz danych

 · architektura i komunikacja między systemami

 · zaawansowane programowanie – magento

 · zarządzanie projektami informatycznymi

 · testowanie oprogramowania.

 e-COmmerCe  
 DeVelOPer 

ciekawe informacje o specjalności

 · studia na specjalności są efektem współpracy 
Dolnośląskiej szkoły Wyższej oraz it Corner – 
wrocławskiego klastra nowych technologii zrzeszającego 
ponad 60 firm, które łączy wspólna praca na rzecz 
lokalnego rozwoju nowych technologii.

 · handel elektroniczny, czyli e-commerce, jest sektorem 
gospodarki, który rośnie w bardzo dużym tempie. 
Obecnie brakuje absolwentów mających kompetencje 
w zakresie tworzenia aplikacji mobilnych i webowych 
dla tego sektora, a także specjalistów i analityków 
e-commerce.

 · Zajęcia poprowadzą praktycy z firm itC (m.in. unity 
group, ideacto). Dzięki temu absolwenci zdobędą wiedzę 
i umiejętności w dziedzinie e-commerce oraz pożądane 
kompetencje miękkie.

 · Współpraca uczelni z it Corner umożliwia łączenie nauki 
i pracy w pierwszych latach studiów oraz daje możliwość 
zatrudnienia u partnerów na ostatnim roku.

specjalność prowadzona 
w języku angielskim lub polskim
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Tego się nauczysz:

 · programowania w języku Python

 · pracy z informatycznymi systemami medycznymi

 · zarządzania systemami informatycznymi

 · wykorzystania metod uczenia maszynowego i sztucznej 
inteligencji w diagnostyce medycznej.

Wybrane bloki tematyczne:

 · podstawy programowania Python

 · analiza danych

 · wprowadzenie do machine learning

 · wprowadzenie do systemów sztucznej inteligencji

 · big data

 · zarządzanie systemami informatycznymi.

 inteligentne systemy inFOrmatyCZne  
 W OBsZarZe ZDrOWia 

ciekawe informacje o specjalności

 · Proces cyfryzacji w ochronie zdrowia stanowi szerokie 
pole dla rozwoju usług z sektora it. Przykładem są 
systemy, które już wdrożono, jak np. e-recepta. Jednak 
sektor ten ma znacznie większe potrzeby w zakresie 
rozwiązań informatycznych.

 · nowym trendem jest wykorzystanie technologii it 
w procesie wspomagania diagnostyki medycznej. 
Działania te polegają na zastosowaniu rozwiązań 
informatycznych (takich jak machine learning i elementy 
sztucznej inteligencji) do gromadzenia i analizy danych 
medycznych w celach wspomagania diagnostyki.

Mamy obecnie duże zapotrzebowanie na inżynierów 
pracujących na styku informatyki i medycyny. Tworzą oni 
tzw. informatykę medyczną. Ciężko nam sobie wyobrazić 
usługi medyczne bez wykorzystania urządzeń cyfrowych, 
które również trzeba umiejętnie zaprogramować. Programiści 
potrzebni są także do aplikacji internetowych wspierających 
zarządzanie szpitalem, umawianie się do specjalistów 
w gabinetach prywatnych czy do zarządzania systemem 
e-recept. Znajomość zagadnień z obszaru zdrowia i rozumienia 
zasad, jakie w nich panują, na pewno pomoże studentom 
w tworzeniu aplikacji dla tego rynku.

mgr inż. stanisław Lota
Wykładowca kierunku
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Tego się nauczysz:

 · programowania w językach Java oraz swift

 · programowania aplikacji mobilnych

 · podstaw tworzenia interfejsu użytkownika zgodnie 
z obecnymi trendami

 · dobrych praktyk i technik testowania oprogramowania. 

Wybrane bloki tematyczne:

 · podstawy programowania Java

 · podstawy języków swift i Kotlin.

ciekawe informacje o specjalności

 · Wykładowcy podczas studiów przekazują tylko 
praktyczną wiedzę oraz umiejętności w zakresie 
tworzenia aplikacji mobilnych na urządzenia z systemami 
android lub apple iOs. rynek aplikacji mobilnych jest 
jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się 
gałęzi programowania, a specjaliści z tego zakresu są 
poszukiwani przez firmy z całego świata.

 · aplikacje mobilne to także programy uruchamiane 
na urządzeniach smart typu smartwatch, smart tv, 
inteligentne głośniki, pralki, lodówki, bramy garażowe 
i inne. 

 · Wybierając tę specjalność, należy także pamiętać, że 
programowanie na systemy android i apple różni się od 
siebie.

 inżynier aPliKaCJi  
 i systemóW mOBilnyCh 

Tego się nauczysz:

 · zasad prowadzenia projektów zwinnych bazujących 
na frameworku scrum

 · podstaw pracy z zespołem w roli scrum mastera

 · podstawowych narzędzi pracy: git, jira

 · teorii i praktyki w obszarze frameworku scrum

 · zasad budowania zespołu, organizacji pracy, technik 
motywacji.

Wybrane bloki tematyczne:

 · agile manifesto

 · framework scrum

 · budowanie zespołu projektowego

 · narzędzia w pracy menedżera

 · coaching zespołu.

 it team leaDer 

ciekawe informacje o specjalności

 · Dostrzegliśmy konieczność rozwoju kompetencji 
miękkich w procesie kształcenia specjalistów it. 
W programie przewidziano zajęcia z zakresu zarządzania, 
w tym metodyk zwinnych, zarządzania konfliktem oraz 
budowania zespołu.

 · uczelnia postanowiła także powierzyć zadanie nauczania 
języków oprogramowania praktykom z sektora it. 
Przedmioty praktyczne, zawodowe, prowadzone są 
wyłącznie przez doświadczonych menedżerów. Dzięki 
temu absolwenci będą mieli cenioną przez pracodawców 
i aktualną wiedzę. 

 · Proponowana specjalność obejmuje bloki przedmiotów 
poświęconych zarządzaniu projektem informatycznym. 
Dodatkowym atutem jest dostosowanie zakresu zajęć 
z zarządzania projektami do wymogów egzaminu 
certyfikującego: Professional scrum master 1.
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Tego się nauczysz:

 · analizy dużych zbiorów danych

 · programowania w językach: JaVa, C++, Python

 · zarządzania i administrowania bazami danych

 · gromadzenia i eksploracji danych

 · testowania oprogramowania

 · zarządzania projektami informatycznymi (metodą scrum, 
Prince2 oraz Pmi).

 PrOJeKtOWanie systemóW inFOrmatyCZnyCh  
 i analiZa DanyCh 

Wybrane bloki tematyczne:

 · gromadzenie i eksploracja danych

 · big data

 · zarządzanie systemami informatycznymi

 · systemy rozproszone

 · projektowanie i implementacja systemów bazodanowych

 · analiza danych.

ciekawe informacje o specjalności

 · na naszej uczelni języków oprogramowania uczą 
praktycy z sektora it. Dodatkowym atutem absolwenta 
specjalności jest wiedza z zakresu ekonomii, prawa oraz 
zarządzania. są to w branży it kompetencje nieczęste, 
a więc tym bardziej pożądane.

Tego się nauczysz:

 · programowania w języku C++

 · programowania systemów motion capture

 · programowania gier mobilnych

 · programowania silników gier

 · zarządzania projektami informatycznymi 

 · projektowania interfejsów gier.

Wybrane bloki tematyczne:

 · podstawy programowania

 · programowanie gier komputerowych

 · testowanie gier komputerowych

 · systemy Vr

 · programowanie narzędzi dla game development.

 PrOgramOWanie gier  
 KOmPuterOWyCh 

ciekawe informacje o specjalności

 · Pragniemy sprostać intensywnie rosnącemu 
zapotrzebowaniu rynku pracy na specjalistów w zakresie 
programowania gier komputerowych. Według raportu 
superData, a nielsen Company, wartość rynku gier 
i mediów interaktywnych w 2020 roku wyniosła 
140 miliardów dolarów i przewiduje się dalszy wzrost.

 · studenci podczas zajęć zdobywają wiedzę i umiejętności 
pozwalające na stworzenie własnej gry komputerowej.
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Tego się nauczysz:

 · programowania w języku JaVa

 · zarządzania bazami danych

 · zarządzania projektami informatycznymi

 · projektowania systemów informatycznych

 · metodyki agile (na przykładzie scrum)

 · metodyki Prince2

 · metodyki Pmi.

Wybrane bloki tematyczne:

 · zarządzanie projektami informatycznymi

 · analiza biznesowa

 · tworzenie strategii uX

 · badanie potrzeb użytkownika

 · projektowanie interfejsu użytkownika 

 · grafika komputerowa

 · projektowanie stron WWW

 · wprowadzenie do systemów sztucznej inteligencji

 · aplikacje mobilne

 · aplikacje użytkowe

 · projektowanie systemów informatycznych.

ciekawe informacje o specjalności

 · Dostrzegamy konieczność rozwoju kompetencji związanych 
z prowadzeniem biznesu w procesie kształcenia 
specjalistów it. W programie przewidziano zajęcia z zakresu 
zarządzania, ekonomii, zarządzania projektami it oraz 
prawa autorskiego i metod komercjalizacji wiedzy. 

 · user experience designer to zawód, który dopiero niedawno 
pojawił się w branży it. Konkurencja pomiędzy twórcami 
aplikacji, stron internetowych czy gier komputerowych 
sprawia, iż niezwykle ważne jest dbanie o zaspokojenie 
potrzeb użytkownika. Praca projektanta user experience, 
polega na projektowaniu doświadczeń użytkownika. uX 
dba o to, aby produkty cyfrowe były nie tylko przyjazne 
dla użytkownika, ale co najważniejsze, aby ich obsługa była 
intuicyjna. W tym zawodzie oprócz kompetencji technicznych 
przydają się także empatia, komunikatywność oraz zmysł 
estetyczny.

 PrOJeKtant user eXPerienCe 

 user eXPerienCe Designer 

Kierunek informatyka w Dolnośląskiej Szkole Wyższej 
został utworzony w 2016 roku. Decyzja o poszerzeniu 
oferty o studia inżynierskie z zakresu IT została podjęta 
po wnikliwej analizie rynku pracy oraz oferty edukacyjnej 
innych uczelni wyższych. Program studiów został poddany 
konsultacjom z pracodawcami, a także naukowcami 
reprezentującymi tę dziedzinę. Dlatego mam pewność, iż 
absolwenci tego kierunku mają pożądane kompetencje. 
Sektor IT ewoluuje, niesie to za sobą także konieczność 
zmian na uczelni. Efektem takiego dostosowania jest 
uruchomienie specjalności z zakresu programowania gier 
komputerowych czy wprowadzenie bloku przedmiotów 
z big data na specjalności projektowanie systemów 
informatycznych i analiza danych. jeśli marzysz o karierze 
w branży IT, to studia w DSW dadzą Ci solidne podstawy 
w postaci wiedzy oraz umiejętności praktycznych. 

dr Małgorzata Pietras-szewczyk
Dyrektor programowa kierunku

specjalność prowadzona 
w języku angielskim lub polskim
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Na tym kierunku:

 · uzyskasz specjalistyczną wiedzę z zakresu profilaktyki 
chorób skóry oraz jej pielęgnacji, leczenia i upiększania

 · zapoznasz się z takimi dyscyplinami i dziedzinami, 
jak dermatologia, fizjologia i patofizjologia człowieka, 
alergologia, biologia, chemia oraz żywienie i dietetyka

 · nauczysz się odpowiednio planować i wykonywać 
zabiegi kosmetyczne, dobierać odpowiednie produkty, 
dopasowane do potrzeb klienta, a także analizować skład 
kosmetyków.

Po studiach możesz pracować jako:

 · kosmetolog w gabinetach kosmetycznych, klinikach 
medycyny estetycznej, centrach odnowy biologicznej 
i sPa, ośrodkach uzdrowiskowych i wypoczynkowych, 
koncernach i laboratoriach kosmetycznych, działach 
kosmetycznych aptek, redakcjach profesjonalnych pism 
kosmetycznych

 · specjalista prowadzący prace naukowo-badawcze 
z dziedziny kosmetologii oraz szkolenia dla przyszłych 
kosmetologów

 · właściciel w gabinecie kosmetycznym lub firmie 
szkoleniowej.

ciekawe informacje o kierunku

 · Zajęcia dydaktyczne realizujemy w specjalistycznych 
laboratoriach.

 · W  pracowniach kosmetologii i dermatologii estetycznej, 
fizjoterapii i masażu, wizażu i stylizacji będziesz zdobywał  
i doskonalił swoje umiejętności praktyczne.

 · W kole naukowym, w którym działają studenci 
zainteresowani kosmetologią, będziesz mógł rozwijać 
swoje zainteresowania i pasje. 

 · W ramach praktyk zawodowych, które organizujemy 
w gabinetach kosmetycznych, salonach sPa, klinikach 
medycyny estetycznej, zdobędziesz pierwsze 
doświadczenia i spotkasz praktyków oraz ekspertów.

KieruneK:  
kosmetologia

W PRZyGOTOWANIU
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Tego się nauczysz:

 · kompleksowej pielęgnacji ciała połączonej ze wsparciem 
dietetycznym i suplementacją

 · kształtowania sylwetki i postawy ciała, technik fitness

 · dietetyki i wpływu właściwego odżywiania na skórę

 · psychodietetyki

 · suplementacji w kształtowaniu sylwetki.

Wybrane bloki tematyczne:

 · podstawy dietetyki

 · psychodietetyka

 · kształtowanie sylwetki i postawy ciała

 · nowoczesne metody stylizacji

 · spa & wellness

 · suplementacja w kształtowaniu sylwetki.

 mODelOWanie sylWetKi  
 Z elementami suPlementaCJi 

ciekawe informacje o specjalności

 · nadwaga i otyłość to współczesne choroby cywilizacyjne. 
Zdrowy i aktywny styl życia jest podstawą i rozwiązaniem 
dla wielu osob zmagajacych się z problemem otyłosci. 
niestety czasem to wszystko nie pomaga albo jest 
niewystarczające, aby zredukować nadmiar tkanki 
tłuszczowej lub ujędrnić skórę. tym samym – stan 
sylwetki docelowo nie poprawia się. Kompetencje 
zdobyte w ramach tej specjalności pozwolą Ci na 
kompleksową współpracę z klientem i pomoc przy wielu 
aspektach, z jakimi wiąże się praca nad ciałem. nauczysz 
się nie tylko skutecznych zabiegów jego modelowania 
i rewitalizacji, ale także nabędziesz umiejętność 
wspierania prozdrowotnego stylu życia.

Tego się nauczysz:

 · kwestii związanym z obszarem ekokosmetyki

 · holistycznego podejścia do kosmetologii

 · podstaw ekologii, ekokosmetyki, ziołolecznictwa, technik 
relaksacyjnych, aromaterapii

 · pracy z pacjentem

 · marketingu wizerunkowego.

 ekokosmetyka 

Wybrane bloki tematyczne:

 · ekokosmetyka

 · holistyczne podejście do kosmetologii

 · aromaterapia

 · ziołolecznictwo

 · marketing wizerunkowy

 · podstawy ekologii.

ciekawe informacje o specjalności

 · W ostatnim czasie zauważalny jest ogromny wzrost 
świadomości ekologicznej i ekologicznego stylu życia. 
Jednym z dominujących trendów jest pielęgnacja 
kosmetykami wyprodukowanymi tylko z naturalnych 
składników. W związku z tymi tendencjami wzrasta 
zapotrzebowanie na kosmetologów specjalizujących się 
w tej dziedzinie.



048  |  stuDia i stopnia

Tego się nauczysz:

 · kreowania wizerunku zewnętrznego osoby

 · charakteryzacji, stylizacji ubioru oraz autoprezentacji

 · makijażu dziennego, wieczorowego, ślubnego, 
fotograficznnego, teatralnego, korekcyjnego

 · tworzenia indywidualnego wizerunku klientów, biorąc 
pod uwagę ich typ urody i osobowości.

Wybrane bloki tematyczne:

 · analiza kolorystyczna i techniki makijażu

 · analiza  sylwetki i stylizacja ubioru

 · charakteryzacja filmowa i teatralna

 · body painting

 · historia mody

 · trendy w makijażu i modzie.

 WiZaż i styliZaCJa  
 Z elementami CharaKteryZaCJi  

ciekawe informacje o specjalności

 · Wizaż to kreowanie całego wizerunku danej osoby. 
makijaż umożliwia totalną metamorfozę, ubiór jest 
jego dopełnieniem, szczególnie jeśli podkreśla atuty 
klienta. Charakteryzacja to z kolei proces tworzenia 
postaci, kreowania stylizacji o charakterze historycznym 
lub współczesnym i ten obszar tematyczny często  
postrzegany jest jako sztuka. Jeśli jesteś osobą kreatywną 
i twórczą, masz potencjał artystyczny – ta specjalność 
jest dla Ciebie.

Tego się nauczysz:

 · kompleksowej, specjalistycznej pielęgnacji ciała, 
połączonej ze wsparciem fizjoterapeutycznym

 · aktualnych trendów i dobierania procedur w pielęgnacji 
i upiększaniu ciała

 · alternatywnych technik masażu

 · wykorzystywania i obsługi aparatury kosmetycznej sPa

 · aromaterapii, fitoterapii.

Wybrane bloki tematyczne:

 · filozofia wellness

 · turystyka spa & wellness

 · zabiegi fizykalne w odnowie biologicznej

 · podstawy balneologii

 · psychologia stresu i techniki relaksacyjne

 · nowoczesne zabiegi spa & wellness

 · zarządzanie ośrodkiem spa & wellness.

 ODnOWa BiOlOgiCZna  
 i Wellness 

ciekawe informacje o specjalności

 · mówi się, że wszechobecny w naszym życiu stres jest 
jednym z najpoważniejszych wyzwań w zakresie zdrowia. 
Jest wiele sposobów na radzenie sobie z nim, może 
być to relaksacyjny pobyt w gabinecie lub ośrodku spa 
& wellness. tego typu miejsca oferują kompleksowe 
zabiegi, których celem jest nie tylko pielęgnacja, ale 
przede wszystkim ogólna poprawa samopoczucia 
i stanu zdrowia poprzez osiąganie harmonii pomiędzy 
ciałem, umysłem i duchem (filozofia wellness). W ramach 
specjalności nauczysz się więc holistycznego podejścia 
do klienta – dobierania odpowiedniego zestawu 
zabiegów terapeutycznych, uwzględniających jego 
potrzeby psychoficzyczne i stan emocjonalny.
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Na tym kierunku:

 · łączymy wiedzę o komunikacji z jej praktykowaniem – 
sam będziesz prowadzić badania i tworzyć treści 
medialne

 · organizujemy wykłady gościnne ze specjalistami 
z zakresu marketingu i kształtowania wizerunku

 · zajęcia warsztatowe realizujemy w specjalistycznych 
pracowniach multimedialnych: studiu telewizyjnym, 
studiu fotograficzno-filmowym, laboratorium dźwięku, 
laboratorium eyetrackingu.

Po studiach możesz pracować jako:

 · trendwatcher i trendsetter 

 · analityk danych marketingowych 

 · specjalista ds. projektowania badań marketingowych

 · social and mobile media content manager 

 · specjalista ds. monitoringu mediów

 · digital marketing specialist 

 · copywriter

 · brand manager 

 · specjalista Pr

 · ui i uX designer 

 · influencer

 · buzz, viral i ambient marketing specialist.

ciekawe informacje o kierunku

 · innowacyjne koncepcje kierunku i specjalności były 
nagradzane w konkursach mnisW (2012, 2016), są także 
obecnie realizowane w ramach projektów finansowanych 
z funduszy unii europejskiej.

 · Przy kierunku działa koło studenckie, w którym 
wyćwiczysz dobre nawyki fotografa, tworząc projekty 
fotograficzne i filmowe, poznasz integracyjne uroki pracy 
zespołowej i ruszysz w teren. 

 · Praca dyplomowa ma charakter projektowy i może stać 
się częścią twojego portfolio.

 · mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu 
kierunków studiów dla indywidualistów, którzy bazują na 
swoich unikalnych kompetencjach i rozwijają się dzięki 
kulturze kontaktów i współpracy z otoczeniem. 

Partnerzy kierunku: 

KieruneK:  
meDia Design 
i marKeting 
WiZerunKOWy
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Tego się nauczysz:

 · budowania świadomości i rozpoznawalności marki 

 · projektowania wizerunku nowo tworzonej marki oraz 
rebrandingu marki istniejącej 

 · namingu, czyli opracowywania nazwy marki 

 · graficznego komunikowania marki – opracowywania 
elementów systemu identyfikacji wizualnej, brand 
manuala 

 · tworzenia spójnej strategii marki i komunikacji 
dostosowanej do grupy docelowej 

 · wywoływania skojarzeń i emocji związanych z marką 

 · wyróżniania marki na tle konkurencji

 · zarządzania marką. 

Wybrane bloki tematyczne:

 · key visual i graficzna komunikacja marki 

 · brandbooki i brand manuale 

 · systemy identyfikacji wizualnej

 · budowanie interfejsów i systemów projektowych dla 
produktów cyfrowych 

 · strategia kreatywna marki, storytelling

 · komunikacja w social mediach 

 · narracja obrazowa (logo, kolorystyka, kroje pisma).

ciekawe informacje o specjalności

 · Zajęcia, kształtujące kompetencje badawcze, strategiczne 
i kreatywne w procesie budowania marki, dają naszym 
studentom możliwość zrozumienia poszczególnych 
procesów budowania marki i zarządzania nią.

 · specjalność daje wiedzę o kompleksowym zarządzaniu 
marką i jej komunikacją w każdej branży.

 BranDing i ZarZąDZanie  
 marKą 

Tego się nauczysz:

 · mediów społecznościowych jako narzędzia i środowiska 
pracy  

 · tworzenia marki i zarządzania nią

 · tworzenia stron WWW, blogów, kanałów wideo 
i fanpage'ów oraz zarządzania nimi

 · zasad projektowania komunikacji w kategoriach 
corporate identity i public relations

 · podstawowych i zaawansowanych technik projektowania 
graficznego

 · wizerunkowych i reklamowych zastosowań fotografii 
kreacyjnej 

 · tworzenia materiałów audio i wideo

 · pisania i opowiadania historii, które wciągną twoich klientów

 · kreatywnego łamania zasad.

Wybrane bloki tematyczne:

 · projektowanie contentu wideo i wideomarketing

 · blogi, vlogi i mikroblogi w reklamie i marketingu

 · projektowanie systemów grywalizacyjnych

 · strategie cross media i targetowania wielokierunkowego 

 · marketing mobilny i geolokatywny

 · projektowanie kampanii digital.

ciekawe informacje o specjalności

 · Jak stworzyć model biznesowy aplikacji? W jaki sposób 
zadbać o personal branding w social mediach? Czy e-sklep 
może obejść się bez nieustających testów opartych na 
doświadczeniach klientów? na te i na wiele innych pytań 
znajdziemy wspólnie odpowiedź, łącząc teorię z praktyką 
podczas ćwiczeń i warsztatów w laboratoriach.

 marKeting internetOWy  
 i meDia mOBilne 

Jako student DSW możesz bez przeszkód korzystać ze studia fotograficznego, studia grafiki kom-
puterowej, zasobów Galerii 55 i Galerii 47, auli ze sprzętem audiowizualnym i innych obiektów, które 
z założenia przygotowane są do realizacji ekspozycji, działań teatralnych, wystaw, działań perfor-
matywnych, realizacji audiowizualnych. W ramach praktyk możesz uczestniczyć w pracach różno-
rodnych instytucji artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych. Masz też możliwość wspomagania, 
a także współkreowania projektów i przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych i społecznych. 
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Tego się nauczysz:

 · tworzenia treści dźwiękiem i obrazem

 · projektowania i edycji materiałów audio, foto i wideo na 
potrzeby mediów społecznościowych

 · wizerunkowych i reklamowych zastosowań fotografii 
kreacyjnej

 · tworzenia kanałów wideo i podcastów oraz zarządzania 
nimi

 · content marketingu wideo.

Wybrane bloki tematyczne:

 · camera and image – techniczne podstawy rejestracji 
obrazu 

 · praca z mikrofonem i warsztat rejestracji dźwięku

 · fotografia reklamowa i biznesowa 

 · warsztat telewizyjny

 · bezlusterkowce w produkcji wideo

 · mobilny warsztat foto-wideo (smartfony, drony,  gopro, 
gimbale)

 · montaż i edycja wideo

 · wideomarketing.

ciekawe informacje o specjalności

 · Film, który łączy tworzenie treści za pomocą dźwięku 
i obrazu, jest formą sztuki, ale nie tylko. W erze social 
mediów stał się on nowym i bardzo skutecznym 
narzędziem do komunikowania się. W sieci można 
odnaleźć raporty wskazujące na znaczącą rolę 
materiałów foto, wideo czy audio w rozwoju marketingu. 
W roku 2020 komunikacja została zdominowana przez 
wideo i podcasty. na tej specjalności łączymy wiedzę 
teoretyczną z warsztatami praktycznymi, przy których 
wykorzystujemy takie narzędzia, jak smartfony, drony,  
gopro czy gimbale.

 meDia auDiOWiZualne  
 i WiDeOmarKeting 

Studia na tym kierunku, niezależnie od wybranej 
specjalności, to przygoda łącząca wymagania, jakie 
stawia przed marketerami świat pełen transformacji 
cyfrowej. Niezależnie od późniejszego miejsca 
zatrudnienia – czy to będzie duża firma, średnie
przedsiębiorstwo, własna działalność, czy może praca 
w sektorze publicznym – nasi studenci i absolwenci 
będą w stanie realizować wiele wyzwań, nie tylko tych 
związanych z obszarem e-marketingu. Na zajęciach 
nauczą się korzystać z dobrodziejstw nowoczesnych 
technologii, internetu oraz poruszać po delikatnym 
gruncie współczesnej komunikacji. Zrozumieją, 
jak ważne jest nie tylko wypatrywanie trendów 
i zmian, ale też ich wyznaczanie. Nasze zajęcia to 
praktyczne warsztaty, case studies ze świata biznesu 
i gry biznesowe, bez których trudno zdobyć wiedzę 
i doświadczenie.

adam Piwek 
Wykładowca kierunku
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Na tym kierunku:

 · zajęcia prowadzą eksperci pracujący przy najlepszych 
polskich grach wideo i mobilnych, dzięki czemu zdobytą 
wiedzę wykorzystasz w praktyce już w trakcie studiów

 · nauczysz się pracy z silnikami do tworzenia gier i poznasz 
specjalistyczne oprogramowanie graficzne

 · zajęcia odbywają się w studiu telewizyjnym, pracowniach 
multimedialnych, komputerowych i fotograficznych 
oraz w specjalistycznej pracowni motion capture 
i laboratorium dźwięku

 · będziesz w stanie stworzyć swoją własną grę, animację, 
projekt

 · zajęcia prowadzą specjaliści z takich firm, jak techland, 
CD Projekt reD, Fool's theory, ten square games, 
Picadilla, anshar studios, Knights of unity, Juice, Dashdot, 
Oddysey czy grupamy.

Po studiach możesz pracować jako:

 · 2D/3D animator

 · character modeler

 · user interface i user experience designer

 · 3D character animator

 · character rigger

 · 3D tracking artist

 · rotoscope artist

 · lighting/rendering artist

 · compositor

 · interactive photography specialist

 · game designer

 · story and quest designer

 · tester gier

 · analityk gier

 · projektant systemów grywalizacyjnych.

ciekawe informacje o kierunku

 · Podczas zajęć przygotowujemy studentów do pracy 
w branży mediów kreatywnych, odwzorowując faktyczne 
warunki ich funkcjonowania. Dzięki temu wielu naszych 
studentów pracuje w tej branży już w trakcie studiów. 

 · nasze specjalności tworzyliśmy jako pierwsi, dbając 
o ich unikalny charakter oraz inspirując wiele uczelni 
państwowych i prywatnych do tworzenia podobnych, 
ciekawych specjalizacji. 

Partnerzy kierunku:

KieruneK:  
meDia 
KreatyWne: 
game Design, 
animacja, 
eFeKty 
specjalne
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Praktyki w kraju

W trakcie studiów obowiązuje trzymiesięczna praktyka 
zawodowa. Po każdym roku studiów czekają Cię 
miesięczne praktyki zawodowe (w sumie trzy). Dajemy Ci 
możliwość odbycia ich w renomowanych firmach z branży 
pod okiem naszych partnerów: Dash Dot Creations, 
Juice, Picadilla, ten square games. Praktyki pozwalają 
usystematyzować wiedzę i czerpać dodatkowe korzyści 
z pracy z wykwalifikowanymi pracownikami.

studia w Kanadzie

Wybrani studenci mogą również spędzić jeden semestr 

w Centre for Digital media w Vancouver, w Kanadzie. Centrum 

jest wspólnym przedsięwzięciem największych uczelni 

w Vancouver (simon Fraser university, university of British 

Columbia, British Columbia institute of technology), prowadzi 

studia z zakresu mediów interaktywnych przy użyciu 

unikalnych metod dydaktycznych (inkubacja projektów start-

upowych, praca nad projektami zleconymi przez m.in. takie 

firmy, jak nintendo, electronic arts, sega).

na pytania dotyczące studiów w Kanadzie odpowie 

Koordynator Dyscypliny nauki o Komunikacji i mediach 

dr hab. Jan stasieńko, prof. DsW.

Dziś wiele osób chce pracować przy produkcji gier wideo, 
filmów czy animacji lub tworzyć własne projekty filmowe 
i graficzne. Naszym studentom zapewniamy możliwość 
nauki pod okiem ekspertów, którzy na co dzień pracują 
w branżach kreatywnych, czesto przy dużych projektach 
i przedsięwzięciach. Dzięki temu każdy zdobędzie 
praktyczne umiejętności, pozna tajniki designerskiego 
sposobu myślenia i dowie się, jak i gdzie stawiać pierwsze 
kroki w branży. Od pierwszych zajęć stawiamy na pracę 
w systemie projektowym, pokazując, jak naprawdę 
wygląda tworzenie gier, filmów i animacji. Uczymy 
i obalamy mity, ponieważ zależy nam, by nasi absolwenci 
byli jak najlepiej przygotowani do tworzenia samodzielnych 
projektów kreatywnych.

dr adam flamma
Dyrektor programowy kierunku
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Tego się nauczysz:

 · zawodu game designera w teorii i praktyce

 · pracy w profesjonalnym studiu projektującym gry 
i aplikacje mobilne

 · obycia z silnikami unity i unreal 4

 · historii gier komputerowych

 · organizacji produkcji gry

 · tworzenia dokumentacji gry

 · prototypowania

 · story designu w grach

 · korzystania z Vr oraz nowych technologii w grach

 · projektowania serious games.

 game Design 

Wybrane bloki tematyczne:

 · modele biznesowe gier 

 · silniki i technologie gier 

 · organizacja produkcji gry

 · game design 

 · story design.

ciekawe informacje o specjalności

 · specjalność dla zainteresowanych branżą gamedev, 
która pozwala poznać wszystkie etapy procesu 
tworzenia gry, począwszy od tworzenia dokumentacji 
gry i prototypowania, a skończywszy na aspektach 
dystrybucji i marketingu. sporo miejsca w programie 
zajmują praca z wybranymi silnikami gier (uDK, unity), 
a także zajęcia poświęcone level designowi. Poznasz 
też modele biznesowe gier przeznaczonych na różne 
platformy (gry mobilne, społecznościowe, aaa).

Tego się nauczysz:

 · projektowania animacji 2D i 3D

 · modelowania wnętrz i postaci

 · projektowania interfejsów do gier i aplikacji

 · rigowania

 · teksturowania obiektów, postaci i wnętrz

 · renderowania obiektów, postaci i wnętrz.

Wybrane bloki tematyczne:

 · modelowanie środowiska, wnętrz i obiektów

 · modelowanie postaci

 · teksturowanie, mapowanie i shading środowiska, wnętrz 
i obiektów

 · teksturowanie, mapowanie i shading postaci

 · animacja 3D

 · animacja 2D.

ciekawe informacje o specjalności

 · Podczas nauki poznasz od podstaw prace graficzne 
i animacyjne związane z branżą gier oraz branżą filmową 
i nauczysz się obsługi programów, których używają 
specjaliści.

 animaCJa 3D i eFeKty sPeCJalne Dla Filmu i gier 

 3D animatiOn & Visual eFFeCts 

specjalność prowadzona 
w języku angielskim lub polskim

Przyłożyliśmy wagę do tego, aby w programie studiów znalazły się wszystkie potrzebne 
zajęcia teoretyczne i warsztaty praktyczne, związane zarówno z przygotowaniem techno-
logicznym i informatycznym, jak również te z zakresu designu i przemysłów kreatywnych. 
Zajęcia prowadzą eksperci pracujący przy najlepszych polskich grach wideo i mobilnych.
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Na tym kierunku:

 · zdobędziesz umiejętność swobodnego posługiwania 
się teoriami i metodami pedagogicznymi we własnej 
praktyce zawodowej

 · poznasz specyfikę pracy w poradniach specjalistycznych

 · nauczysz się diagnozować potrzeby i możliwości dzieci 
i młodzieży, a także wspomagać ich rozwój

 · opanujesz sposoby planowania, organizowania i realizacji 
działań edukacyjnych w instytucjach oświatowych

 · dowiesz się, jak indywidualizować działania edukacyjne 
z dostosowaniem metody i treści do potrzeb oraz 
możliwości podopiecznego

 · nauczysz się wykorzystywania nowoczesnych technologii 
informacyjno-komputerowych (tiK) w pracy edukacyjnej

 · będziesz uczestniczyć w wykładach otwartych, 
konferencjach i seminariach oraz poznasz szerokie grono 
specjalistów i znawców dziedziny

 · poznasz innowacyjne metody organizowania pracy z grupa-
mi dzieci i młodzieży pochodzącymi z różnych środowisk.

Po studiach możesz pracować jako:

 · nauczyciel-pedagog i nauczyciel wychowawca w świetlicy 
szkolnej w szkołach podstawowych

 · wychowawca lub pedagog w świetlicach środowiskowych, 
instytucjach wychowania pozaszkolnego

 · opiekun w domach samotnej matki, ośrodkach 
pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, a także 

w środowiskowych domach opieki nad dzieckiem oraz 
całkowitej opieki dla dorosłych

 · wychowawca internatu, bursy szkolnej, w placówkach 
zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie 
pobierania nauki poza miejscem zamieszkania

 · wychowawca/opiekun w instytucjach opieki zastępczej 
(placówkach socjalizacyjnych i interwencyjnych, tj. 
opiekuńczo-wychowawczych, domach małego dziecka, 
pogotowiach opiekuńczych)

 · kierownik placówki wsparcia dziennego.

ciekawe informacje o kierunku

 · Zajęcia prowadzą eksperci z branży edukacyjnej oraz 
badacze rzeczywistości społecznej. Dzięki temu masz 
możliwość poznania nowoczesnych i zróżnicowanych 
metod pracy z dziećmi i młodzieżą.

 · W ramach kierunku realizujemy praktyki 
w rekomendowanych placówkach.

 · Pamiętaj – żeby zostać nauczycielem w przedszkolu 
lub w klasach i-iii, musisz ukończyć jednolite 
pedagogiczne studia magisterskie! 

Partnerzy kierunku:

KieruneK:   
peDagogika
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Tego się nauczysz:

 · pracy z nowoczesnymi aplikacjami wspomagającymi 
naukę zdalną w trybie synchronicznym, takimi jak np. 
teams, Zoom, i asynchronicznym, jak np. moodle

 · projektowania lekcji, szkoleń z wykorzystaniem 
dostępnych narzędzi do pracy online

 · pracy z pakietem Office 365

 · odpowiadania na potrzeby oraz wspierania uczniów, 
nauczycieli w doborze metod nauki i pracy w kształceniu 
zdalnym

 · wspierania ucznia o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych

 · rozumienia oddziaływania mediów na dzieci i młodzież 
oraz problematyki uzależnienia.

Tego się nauczysz:

 · planowania działań animacyjnych zarówno w instytucjach 
kultury, jak i instytucjach edukacyjnych, uwzględniając 
etapy animacji kultury

 · konstruowania wizji działalności muzeów

 · zarządzania kapitałami społeczności zgodnie 
z potrzebami środowiska lokalnego 

 · kreatywności w działaniach edukacyjnych, kulturalnych 
i animacyjnych 

 · rozpoznawania kontekstów kształtujących różne 
społeczności 

 · podstaw zarządzania kulturą i jej finansowania oraz 
zdobywania funduszy krajowych i europejskich na rozwój 
instytucji kultury i ich działalność statutową

 · przygotowywania programów, warsztatów 
samokształceniowych, kursów doskonalących 
umiejętności artystyczne amatorów w różnych 
dziedzinach sztuki.

Wybrane bloki tematyczne: 

 · pedagogika mediów

 · organizacja procesu kształcenia na odległość

 · narzędzia tiK w pracy nauczyciela

 · podstawy obsługi platform e-learningowych

 · projektowanie multimedialnych materiałów 
edukacyjnych.

ciekawe informacje o specjalności 

 · Program specjalności opracowaliśmy, bazując na 
praktycznych doświadczeniach specjalistów e-learningu 
oraz wykładowców Dolnośląskiej szkoły Wyższej.

 · Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy i metodycy 
kształcenia zdalnego.

Wybrane bloki tematyczne:

 · warsztaty terenowe

 · kultura – animacja – edukacja 

 · muzealnictwo 

 · lokalne społeczności

 · projekty edukacyjno-społeczne 

 · komunikacja i metodyka działań edukacyjnych

 · prawo i ekonomia. 

ciekawe informacje o specjalności

 · Program specjalności zbudowaliśmy na podstawie 
wyników najnowszych, międzynarodowych badań 
z zakresu muzeologii i animacji społeczno-kulturalnej. 
Podstawą specjalności od strony metodycznej są 
osiągnięcia współczesnej praktyki wystawienniczej oraz 
projektów animacyjnych, realizowanych w różnorodnych 
społecznościach. 

 DOraDCa eDuKaCJi  
 ZDalneJ 

 Cultural animatiOn  
 anD museum stuDies 

specjalność prowadzona 
w języku angielskim
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Nowa specjalizacja – doradca edukacji zdalnej – jest 
odpowiedzią na potrzeby szkół, które muszą zmierzyć się 
z kształceniem zdalnym w najbliższym czasie. Pandemia 
COVID-19 wymogła na nas przejście w szybkim trybie do 
nauczania online. Wciąż brakuje jednak osób, które swoją 
fachową wiedzą wsparłyby proces dydaktyczny – działania 
dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów. już wiemy, że nie 
wystarczy tylko umieścić nauczyciela przed kamerą, tak 
aby mówił do uczniów przez 45 minut, albo wysłać zadania 
do zrobienia przez e-mail. Uczniowie oczekują czegoś 
więcej, a utrzymanie ich skupienia i uwagi nie jest łatwe. 
Pilnie potrzeba więc pedagogów, którzy rozumieją, w jaki 
sposób media oddziałują na młodych, jak zachowują się 
oni w wirtualnej rzeczywistości, dlaczego i od czego się 
w niej uzależniają. Co to znaczy „uczyć się zdalnie” i jak 
konstruować takie zajęcia z użyciem nowoczesnych narzędzi 
i platform, by odpowiadały potrzebom uczniów? Tego 
wszystkiego dowiesz się podczas studiów na tej specjalizacji. 

mgr inż. stanisław Lota
Specjalista e-learningu, kierownik Pracowni Edukacji 
Zdalnej 

Tego się nauczysz:

 · pracy z dziećmi i wspomagania ich w rozwoju na 
podstawie nowoczesnej wiedzy pedagogicznej

 · diagnozowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
problemów pojawiających się w różnych okresach życia 
u dzieci

 · projektowania, realizacji i ewaluacji działań edukacyjnych 
o charakterze profilaktycznym i pomocowym, mających 
na celu wspieranie rozwoju jednostek i grup społecznych 
w przedszkolu i młodszych klasach szkolnych

 · wspomagania rozwoju małego dziecka, a w szczególności 
poznawania w sposób aktywny i twórczy siebie i świata

 · projektowania oraz realizowania zajęć z dziećmi.

Wybrane bloki tematyczne:

 · pedagogika dziecka

 · psychologia rozwoju dziecka

 · edukacja dwujęzyczna we wczesnej edukacji

 · twórcza aktywność dziecka

 · niedyrektywne metody pracy z małymi dziećmi 

 · wiedza o zdrowiu małego dziecka

 · wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami 
psychomotoryki.

ciekawe informacje o specjalności

 · Zajęcia na specjalności mają rozbudowaną część zajęć 
praktycznych i warsztatowych, uwzględniających 
nowoczesne podejście do edukacji małych dzieci.

 · studenci mają możliwość uczestniczenia w wydarzeniach 
artystycznych (w szczególności związanych z teatrem aula 
oraz galerią 55) i edukacyjnych organizowanych przez 
uczelnię, a także możliwość współkreowania takich wydarzeń 
(zarówno na uczelni, jak i poza nią). 

 eDuKaCJa maŁegO  
 DZieCKa 
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Tego się nauczysz:

 · diagnozowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
problemów dzieci i młodzieży

 · projektowania, realizacji i ewaluacji działań 
edukacyjnych – pomocowych oraz profilaktycznych

 · organizowania oraz prowadzenia poradnictwa 
edukacyjnego i zawodowego, poradnictwa kariery dla 
dzieci i młodzieży 

 · projektowania i realizacji poradnictwa wychowawczego 
dla dzieci, rodziców i nauczycieli, podejmowania działań 
mediacyjnych i interwencyjnych

 · organizowania i prowadzenia różnych form pomocy 
uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub 
problemami społecznymi

 · prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Wybrane bloki tematyczne:

 · diagnostyka psychopedagogiczna w doradztwie 
zawodowym i edukacyjnym

 · organizowanie współpracy z rodzicami i środowiskiem

 · negocjacje i mediacje w pracy pedagoga

 · zarządzanie konfliktem z elementami interwencji 
kryzysowej

 · metody pracy z rodziną i środowiskiem

 · metodyka pracy pedagoga szkolnego

 · metodyka pracy doradcy zawodowego.

ciekawe informacje o specjalności

 · Zajęcia prowadzą badacze i praktycy, mający znaczący 
wpływ na rozwój poradoznawstwa w Polsce, w tym 
członkowie naukowego towarzystwa Poradoznawczego oraz 
stowarzyszenia Doradców szkolnych i Zawodowych rP.

 PeDagOg sZKOlny  
 i DOraDCa ZaWODOWy 

Tego się nauczysz:

 · planowania oraz realizowania zindywidualizowanych 
i grupowych form opieki oraz wychowania 

 · diagnozowania potrzeb rozwojowych oraz wspomagania 
potencjału dzieci i młodzieży

 · organizowania oddziaływań wychowawczych 
z elementami socjoterapii dla osób o zróżnicowanych 
możliwościach i doświadczeniach, pochodzących 
z różnych środowisk

 · korygowania niewłaściwych wzorców zachowania 
oraz przygotowywania młodych ludzi do aktywnego 
i akceptowanego społecznie funkcjonowania.

Wybrane bloki tematyczne:

 · trening umiejętności wychowawczych

 · diagnoza psychopedagogiczna w pracy z dzieckiem 
i rodziną

 · elementy terapii pedagogicznej

 · elementy terapii zajęciowej

 · metody pracy z rodziną i środowiskiem

 · metodyka prowadzenia warsztatów socjoterapii

 · warsztat komunikacji interpersonalnej z treningiem 
antystresowym.

ciekawe informacje o specjalności

 · Program specjalności wzbogaciliśmy o elementy 
socjoterapii. taka koncepcja nauczania zaspokoi 
aktualne zapotrzebowanie w zakresie standardów 
wielostronnego wspomagania podopiecznego 
w placówkach opiekuńczych i edukacyjnych w ośrodkach 
specjalistycznych i sądach.

 PeDagOgiKa OPieKuŃCZO-WyChOWaWCZa  
 Z elementami sOCJOteraPii 
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Tego się nauczysz:

 · projektowania, realizowania zindywidualizowanych 
i grupowych zajęć/warsztatów artystycznych

 · animowania działań kulturotwórczych na bazie zajęć 
artystycznych w zakresie muzyki, plastyki i działań 
teatralnych

 · wspierania potrzeb rozwojowych oraz wspomagania  
potencjału dzieci i młodzieży poprzez edukację 
artystyczną

 · organizowania oddziaływań wychowawczych 
z elementami arteterapii dla dzieci i młodzieży 
o zróżnicowanych możliwościach i doświadczeniach, 
pochodzących z różnych środowisk.

Wybrane bloki tematyczne:

 · podstawy wiedzy o sztuce

 · warsztaty artystyczne (sztuki plastyczne, warsztaty 
muzyczne, drama i warsztaty teatralne, film i fotografia)

 · arteterapia

 · podstawy diagnozy indywidualnych potrzeb 
edukacyjnych ucznia.

ciekawe informacje o specjalności

 · Zajęcia na specjalności mają bardzo rozbudowaną część 
zajęć praktycznych i warsztatowych.

 · studenci mają możliwość uczestniczenia w wydarzeniach 
artystycznych (w szczególności związanych z teatrem 
aula oraz galerią 55) i edukacyjnych organizowanych 
przez uczelnię, a także możliwość współkreowania takich 
wydarzeń (zarówno na uczelni, jak i poza nią). 

 sZtuKa  
 W eDuKaCJi 

Tego się nauczysz:

 · organizowania procesu edukacyjnego w środowisku 
formalnym i nieformalnym

 · metod nauczania języka angielskiego jako obcego (teFl) 
i sposobów realizacji

 · angażowania uczniów w proces nauki języka

 · zasad uczenia się przez całe życie

 · korzystania z cyfrowych pomocy naukowych.

Wybrane bloki tematyczne:

 · filozofia edukacji

 · psychologia międzykulturowa

 · podstawy edukacji

 · socjolingwistyka

 · wprowadzenie do języka

 · wprowadzenie do językoznawstwa edukacyjnego

 · wprowadzenie do psychologii (krytyczne myślenie 
i uczenie się)

 · metodyka nauczania języka angielskiego.

ciekawe informacje o specjalności

 · nie musisz być native speakerem, aby aplikować, ale 
potrzebujesz wykazać się dobrą znajomością języka 
angielskiego. Przygotujemy Cię do egzaminu Pte 
general level 4 (C1) i będziesz mógł do niego przystąpić 
w Centrum egzaminacyjnym Pearson na naszej uczelni.

 · Będziesz przygotowany do nauczania języka angielskiego 
w środowisku pozaformalnym podczas podróży 
zagranicznych.

 · Prowadząca kurs dr Barbara muszyńska ukończyła 
edukację dwujęzyczną (university of Cordoba, hiszpania), 
ma również następujące kwalifikacje w zakresie 
nauczania języka angielskiego:

 − Delta (Diploma in english language teaching to adults) 
university of Cambridge, Wielka Brytania

 − intesOl (Certificate in teaching english as a second 
language), międzynarodowe szkolenie tesOl, Pitlochry, 
szkocja

 − CPe (Certificate of Proficiency in english) university of 
Cambridge, Wielka Brytania.

 teaChing english  
 in a nOn-FOrmal enVirOnment 

specjalność prowadzona 
w języku angielskim
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Na tym kierunku:

 · zajęcia prowadzą eksperci, praktycy oraz zapraszani 
przez nas goście – to oni nauczą Cię wykorzystywania 
zdobytej wiedzy w codziennej pracy

 · uzyskasz praktyczne umiejętności dokonywania diagnozy 
sytuacji oraz zjawisk będących przyczyną trudnego 
położenia jednostek i grup społeczności lokalnych

 · poznasz źródła dysfunkcjonalności rodziny w pełnieniu 
zadań opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawności, 
patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego 
i uchodźstwa

 · zdobędziesz umiejętności przywracania oraz 
podtrzymywania właściwych relacji jednostek ze 
środowiskiem lokalnym, ze społeczeństwem

 · odbędziesz praktyki, które pomogą Ci sprawdzić się 
w zawodowej rzeczywistości pracownika socjalnego 
pracującego w różnych przestrzeniach pomocy 
społecznej.

Po studiach możesz pracować w:

 · domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz 
niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, 
placówkach dla osób bezdomnych, ciężarnych matek, 
ofiar przemocy oraz osób uzależnionych

 · organizacjach i stowarzyszeniach charytatywnych

 · świetlicach środowiskowych i terapeutycznych

 · ośrodkach wsparcia

 · ośrodkach dla uchodźców 

 · organizacjach pozarządowych zajmujących się 
diagnozowaniem i przeciwdziałaniem defaworyzacji oraz 
marginalizacji społecznej.

ciekawe informacje o kierunku

 · Przy realizacji kierunku praca socjalna korzystamy 
z pomocy wysoko wykwalifikowanych kadr pomocy 
społecznej. Współpracujemy z przedstawicielami 
różnorodnych instytucji pomocy społecznej oraz 
psychologami i politykami społecznymi, co umożliwia 
studentom poznanie specyfiki pracy i funkcjonowania 
pomocy społecznej, a także naukę praktycznych 
form pracy od osób doświadczonych na tym polu 
w instytucjach pomocy spolecznej.

 · specjalności na kierunku wzmacniają dodatkowe 
kompetencje zawodowe, np. w zakresie mediacji 
i negocjacji, organizacji pracy socjalnej, wolontariatu 
czy też pracy z rodziną. studia pozwalają na 
poznanie i rozwój tych kompetencji, umożliwiając 
odnalezienie swojej własnej drogi w pomocy społecznej 
i ukierunkowanie się w konkretnym profilu pomagania.

Partner kierunku:

KieruneK:  
PraCa  
socjalna
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Tego się nauczysz:

 · specyfiki pracy na stanowisku pracownika socjalnego 
i asystenta rodziny

 · metod pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi

 · podstawy działań socjalnych, aminowania działań, 
integrowania

 · zadań wykonywanych na stanowisku asystenta rodziny 
oraz jego praw i obowiązków

 · kompetencji umożliwiających udzielanie pomocy i wspar-
cia członkom rodziny oraz tworzenie długoterminowych 
planów pracy z rodziną

 · kluczowych kompetencji pomocowych, które stanowią pod-
stawę działań socjalnych prowadzących jednostki objęte 
opieką do podnoszenia jakości własnego życia oraz budo-
wania więzi w środowisku lokalnym i w życiu społecznym.

Wybrane bloki tematyczne:

 · integracja i animacja społeczności lokalnej

 · warsztat pracy doradcy socjalnego

 · praca socjalna z migrantami i uchodźcami

 · metodyka pracy asystenta rodziny

 · poradnictwo rodzinne.

ciekawe informacje o specjalności

 · Kierunek praktyczny, którego celem jest przygotowanie 
specjalistów do bezpośredniej pracy terenowej z osobami 
w trudnej sytuacji życiowej. Praca asystenta jest pracą 
trudną i odpowiedzialną, jednak dającą sporo satysfakcji 
oraz uczącą wielu cennych kompetencji, związanych przede 
wszystkim z komunikacją oraz możliwością budowania 
lokalnych sieci wsparcia.

 asystent rODZiny  
 i DOraDCa sOCJalny 

Kończąc studia, uzyskasz dyplom dający uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (na pod-
stawie przepisów Ustawy z 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej, Dz.U. z 2015 r., poz. 163, z poźn. zm., oraz 
na podstawie art. 5 Ustawy z 16 lutego 2007 roku o zmianie Ustawy o pomocy społecznej, Dz.U. nr 48, poz. 320). 
Dzięki temu będziesz miał możliwość podjąć pracę i zdobywać doświadczenie już w trakcie trwania nauki i szu-
kać zatrudnienia również poza Polską.

Studia dualne to nowoczesna forma studiów. Pozwalają połączyć życie studenckie i naukę ze stażem zawodo-
wym w firmie. Oznacza to, że realizujesz staż, masz dostęp do nowoczesnego sprzętu i branżowego oprogra-
mowania, nawiązujesz kontakty i możesz pokazać pracodawcy swoje mocne strony. Przy okazji przekonasz się, 
jak wygląda branża „od kuchni”.

Zawód pracownika socjalnego jest profesją wymagającą, niełatwą 
i bardzo odpowiedzialną. Potrzeba tu silnego charakteru i osobistego 
zaangażowania. Wykonujący ten zawód pracownik styka się z wieloma 
problemami stanowiącymi pole jego pracy: ubóstwo, bezdomność, 
wykluczenie, uzależnienia czy przemoc w rodzinie, a to przecież tylko 
niektóre z nich. Czasem ludzie potrzebują wskazówki, porady, czasem 
miesięcy, a nawet i lat pracy. W dobie obecnych zmian społecznych, 
kulturowych oraz gospodarczych ludzie mierzą się z wieloma trudnymi 
życiowymi sytuacjami i wyborami, którym często nie są w stanie sami 
sprostać. Pracownik socjalny jest więc tym, który winien wyjść naprzeciw 
potrzebującym, wesprzeć, pomóc, nie tylko materialnie, ale też 
towarzyszyć, wskazać drogę, być emocjonalnym wsparciem. Najbliższa 
przyszłość przyniesie wiele nowych wyzwań, w których rola pracownika 
socjalnego będzie niewątpliwie bardzo ważna i potrzebna.

sławomir Brdęk
Dyrektor programowy kierunku
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Tego się nauczysz:

 · niesienia pomocy oraz wspierania jednostek i grup 
zagrożonych dyskryminacją i ubóstwem oraz 
wykluczanych społecznie

 · pracy w bezpośrednim kontakcie z rodziną, środowiskami 
zróżnicowanymi kulturowo

 · animacji środowisk senioralnych, pracy socjalnej 
z osobami z niepełnosprawnościami i przewlekle chorymi

 · podstawowych działań socjalnych mających na 
celu doprowadzenie jednostek objętych opieką do 
podnoszenia jakości własnego życia oraz budowania 
więzi w środowisku lokalnym i w życiu społecznym

 · metod pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi 

 · udzielania pomocy i wsparcia członkom rodziny oraz 
tworzenia długoterminowych planów pracy z rodziną 

 · zasad tworzenia lokalnego systemu budowania pomocy 
społecznej i wsparcia.

Wybrane  bloki tematyczne:

 · wprowadzenie do psychologii 

 · pedagogika społeczna

 · teoretyczne podstawy pomagania

 · podstawy polityki społecznej

 · propedeutyka pracy socjalnej

 · prawo i polityka społeczna w Polsce i w ue

 · prawne podstawy pracy socjalnej

 · metody i techniki pracy socjalnej

 · budowanie sieci wsparcia

 · aktywizacja społeczna i zawodowa

 · projekt socjalny

 · profilaktyka wypalenia zawodowego 

 · superwizja w pracy socjalnej.

 OrganiZaCJa i WsParCie  
 W PraCy sOCJalneJ 

Tego się nauczysz:

 · działań animacyjnych, skierowanych do jednostek, 
grup i społeczności lokalnych zagrożonych ubóstwem, 
bezrobociem, bezdomnością, marginalizacją społeczną 
i wykluczeniem, w szczególności zaś do osób, które znalazły 
się w Polsce w wyniku życiowych zawirowań i tu osiadły

 · przeprowadzania wywiadów socjalnych z osobami 
pochodzącymi z różnych obszarów kulturowych 
(uchodźcy, migranci, przesiedleńcy, repatrianci)

 · organizacji i działania systemu pomocy społecznej 
w Polsce i państwach unii europejskiej

 · projektowania i realizowania działań pomocowych, 
o charakterze profilaktycznym i zaradczym, 
dostosowanych do potrzeb osób wymagających pomocy

 · kreatywnych metod pracy w pomocy społecznej 
i środowisku wielokulturowym

 · tworzenia projektów socjalnych oraz pozyskiwania 
środków na ich realizację z różnych źródeł finansowania  

 · komunikacji interpersonalnej, rozumienia problemów 
ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych 
czy w sytuacjach kryzysowych.

Wybrane bloki tematyczne:

 · praca socjalna w środowiskach wielokulturowych

 · poradnictwo w obszarze różnic kulturowych

 · problematyka migracji

 · praca socjalna z migrantami i uchodźcami

 · przeciwdziałanie dyskryminacji społecznej

 · prawo i polityka społeczna w unii europejskiej.

ciekawe informacje o specjalności

 · Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy jednostek 
pomocy społecznej, którzy realizują zadania i działalność 
pomocową w różnych kierunkach pomagania.

 · studia dają możliwość poznania ludzi i ich spojrzeń 
na wielowymiarowy świat pomocy społecznej, także 
w wymiarze pracy w środowiskach wielokulturowych.

 · Program studiów skonstruowaliśmy w zgodzie z ustawą 
o pomocy społecznej oraz z uwzględnieniem diagnoz 
dokonywanych przez Departament Pomocy i integracji 
społecznej.

 PraCa sOCJalna W ŚrODOWisKu WielOKulturOWym  
 Z rOZsZerZOnym JęZyKiem OBCym  
 (rOZsZerZenie W JęZyKaCh: angielsKim, niemieCKim, POlsKim luB rOsyJsKim) 

studia dualne
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Na tym kierunku:
 · przygotujesz się do pracy w rzeczywistości biznesowej, 
skutecznie wykorzystując interdyscyplinarną wiedzę 
z zakresu psychologii i zarządzania

 · nauczysz się, jak budować zespoły, rozwijać je i zarządzać 
nimi

 · zdobędziesz umiejętności kształtowania pozytywnych 
relacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji

 · zrozumiesz mechanizmy psychologiczne mające 
bezpośredni wpływ na postrzeganie pieniądza, wartości, 
inwestycji oraz na zachowania ludzi w biznesie

 · zdobędziesz umiejętność zastosowania w praktyce wiedzy 
na temat emocjonalnych, poznawczych i społecznych 
determinantów podejmowania decyzji 

 · będziesz umiał w praktyce wykorzystywać wiedzę na 
temat potrzeb klientów i ich zachowań w procesach 
kompleksowego projektowania produktów i usług 

 · nauczysz się prowadzić szkolenia i prezentacje biznesowe

 · nauczysz się wykorzystywać umiejętności 
psychologiczno-biznesowe w prowadzeniu skutecznych 
negocjacji i mediacji, projektowaniu produktów 
i usług kierowanych do różnych grup klientów, w tym 
użytkowników nowych technologii

 · zdobędziesz umiejętność psychologiczne niezbędne do 
efektywnej pracy w środowisku internetowym. 

Po studiach możesz pracować jako:
 · negocjator lub mediator biznesowy

 · specjalista ds. relacji społecznych (corporate social 
responsibility)

 · product placement manager

 · CX Designer

 · mobile app Designer

 · projektant interakcji człowiek–technologie, 

 · specjalista w działach sprzedaży i handlowych

 · specjalista ds. rozwiązywania konfliktów.

ciekawe informacje o kierunku

 · Znaczenie współczesnych badań psychologicznych 
wzrasta. Znajduje to swoje odzwierciedlenie 
w różnych obszarach życia społecznego, szczególnie 
w biznesowym podejściu. Okazuje się, że do efektywnych 
i satysfakcjonujących działań w biznesie niezbędna jest 
znajomość procesów psychologicznych.

 · interdyscyplinarne studia psychologiczno-biznesowe 
pozwalają lepiej zrozumieć ludzi i ich motywacje oraz 
zdobyć wiedzę na temat budowania relacji. Często także 
pomagają skutecznie zarządzać ludźmi dla osiągania 
lepszych efektów biznesowych.

 · atutem studiów psychologia w biznesie jest połączenie 
wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii i zarządzania 
z umiejętnościami praktycznymi z obszarów takich 
jak negocjacje i mediacje, zachowania konsumenckie, 
zarządzanie projektami, budowanie i zarządzanie 
interdyscyplinarnymi zespołami, czy też projektowanie 
produktów i usług z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii.

KieruneK:  
PsyChOlOgia  
W BiZnesie
W PRZyGOTOWANIU
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Tego się nauczysz:

 · stosowania strategii i taktyk negocjacyjnych oraz 
dopasowywania ich do różnych sytuacji zawodowych 

 · przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne 
poszukiwanie rozwiązań

 · działania w sytuacjach kryzysowych oraz sytuacjach 
dynamicznej zmiany, uczestnicząc w negocjacjach 
biznesowych i podejmując trudne i szybkie decyzje

 · zarządzania emocjami w sytuacjach trudnych 

 · samodzielnego prowadzenia negocjacji i mediacji 

 · opracowywania i wdrażania programów rozwiązywania 
konfliktów w przedsiębiorstwach

 · stosowania w praktyce przepisów prawa cywilnego 
i gospodarczego w odniesieniu do negocjacji i mediacji.

Tego się nauczysz:

 · zarządzania projektami, szczególnie nowatorskimi, 
wykorzystującymi interakcję człowiek–komputer 
w wirtualnej rzeczywistości 

 · współpracy w interdyscyplinarnych zespołach 
realizujących procesy tworzenia produktu lub usługi 
z wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji, 
z myślą o etyce i potrzebach człowieka 

 · przygotowywania interdyscyplinarnych ekspertyz 
z wykorzystaniem wiedzy z zakresu psychologii, 
zarządzania, komunikacji społecznej i technologii

 · współtworzenia nowatorskich i społecznie 
odpowiedzialnych rozwiązań technologicznych 
podnoszących jakość naszego życia.

Wybrane bloki tematyczne:

 · podstawy wiedzy psychologicznej o konfliktach

 · psychologia wpływu społecznego i psychomanipulacje

 · trening umiejętności mediacyjnych i negocjacyjnych

 · rozwiązywanie konfliktów w zespołach pracowniczych

 · warsztaty radzenia sobie ze stresem w sytuacjach 
trudnych

 · organizacyjne i prawne aspekty prowadzenia mediacji.

ciekawe informacje o specjalności

 · specjalność negocjacje i mediacje w biznesie przygotuje 
Cię nie tylko do pracy w tym obszarze. Po spełnieniu 
dodatkowych wymagań możesz zostać wpisany się na 
listę mediatorów sądowych, a także być mediatorem 
pozasądowym, np. otworzyć swoją kancelarię 
mediacyjną.

Wybrane bloki tematyczne:

 · design thinking

 · kompetencje psychologiczne w internecie

 · user experience design – perspektywa psychologiczna

 · psychologiczne aspekty robotyki społecznej

 · psychologia gier komputerowych i mobilnych

 · game design

 · gamification

 · grywalizacja.

ciekawe informacje o specjalności

 · Jeśli jesteś gotowy na przygodę z tworzeniem 
innowacyjnych produktów i usług z wykorzystaniem 
technologii ai, ta specjalność jest przeznaczona dla Ciebie. 
Wiedza i umiejętności z trzech obszarów: psychologii, 
biznesu oraz nowoczesnych technologii, jaką w ramach 
tej specjalności będziesz miał okazję zdobyć pozwolą 
Ci dołączyć do grona poszukiwanych na rynku pracy 
specjalistów zajmujących się humanizowaniem technologii.

 negOCJaCJe i meDiaCJe  
 W BiZnesie 

 PsyChOlOgia sZtuCZneJ inteligenCJi  
 i nOWyCh teChnOlOgii 
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Tego się nauczysz:

 · zarządzania zespołem projektowym 

 · umiejętnego dobierania członków zespołu i optymalnego 
wykorzystania potencjału każdego z nich

 · zarządzania projektami z wykorzystaniem nowoczesnych 
metod zarządzania w tym agile Pm

 · planowania realizacji projektów, organizowania czasu 
oraz delegowania zadań i odpowiedzialności

 · analizy biznesowej, budżetowania projektu oraz 
zarządzania ryzykiem i zmianą

 · stosowania narzędzi informatycznych wspomagających 
budżetowanie projektu, proces controllingu oraz pomiar 
efektywności działań projektowych

 · doradzania usprawnień i rozwiązań rozwojowych 
dla organizacji/przedsiębiorstwa oraz inicjowania 
odpowiednich działań.

Tego się nauczysz:

 · określania preferencji potencjalnych klientów 
dotyczących danej marki, produktu czy usługi oraz 
zwracania ich uwagi na prezentowaną ofertę

 · zarządzania doświadczeniem i budowania lojalności 
klienta względem organizacji, w celu kreowania 
wizerunku marki danego przedsiębiorstwa

 · określania wpływu przekazów reklamowych na postawy 
i decyzje konsumentów

 · świadomego kreowania wizerunku firmy/instytucji/ 
organizacji

 · mapowania podróży klienta oraz zarządzania relacjami 
z klientem

 · zarządzania kanałami sprzedaży i realizowania strategii 
customer experience

 · korzystania z nowoczesnych technologii, narzędzi 
i dobrych praktyk customer experience (CX) służących 
diagnozowaniu i budowaniu doświadczeń oraz potrzeb 
klienta.

Wybrane bloki tematyczne:

 · analiza biznesowa projektu

 · metodyki i techniki zarządzania projektami

 · zarządzanie zespołem projektowym

 · zarządzanie ryzykiem i zmianą

 · planowanie, budżetowanie i pomiar efektywności projektu 

 · podstawy zwinnego zarządzania projektem (agile Project 
management).

ciekawe informacje o specjalności

 · rynek pracy poszukuje absolwentów przygotowanych do 
pracy w projektach realizowanych przez interdyscyplinarne 
zespoły, których członkowie potrafią współpracować ze 
sobą, znają podstawowe metody i narzędzia, są zdolni do 
rozwiązywania problemów i radzenia sobie z nietypowymi 
sytuacjami. Dążąc do zapewnienia studentom wiedzy 
i umiejętności aktualnie poszukiwanych na rynku pracy 
wraz z partnerami kierunku elastycznie dostosowujemy 
programy studiów do najwyższych standardów.

Wybrane bloki tematyczne:

 · projektowanie modeli biznesowych

 · warsztat mapowania podróży klienta

 · strategie customer experience (CX)

 · zarządzanie relacjami z klientem

 · wprowadzenie do customer experience design.

ciekawe informacje o specjalności

 · W ramach tej specjalności będziesz miał okazję, we 
współpracy z doświadczonymi praktykami z obszaru uX 
i CX, realizować innowacyjne projekty, które umożliwią 
Ci rozwijać umiejętności z zakresu analizy komunikacji 
rynkowej, konstruowania map podróży klienta, 
projektowania działań marketingowych i kreowania 
produktów oraz usług.

 PsyChOlOgia W ZarZąDZaniu  
 PrOJeKtami 

 ZarZąDZanie DOŚWiaDCZeniami  
 KlientóW 



stuDia 
ii stOPnia
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Na tym kierunku:

 · program studiów przygotowaliśmy tak, by uwzględniał 
potrzeby rynku pracy 

 · nauczysz się przygotowywać akty i decyzje administracyjne

 · przygotujesz się do analizy, interpretacji i oceny 
mechanizmów rządzących poszczególnymi sferami życia 
społecznego, gospodarczego i politycznego

 · zdobędziesz umiejętność analizy zjawisk i trendów 
społeczno-gospodarczo-politycznych

 · nauczysz się kierować małymi oraz średnimi zespołami 
pracowniczymi i organizować ich pracę

 · zrozumiesz teksty prawne, zwłaszcza dokumenty 
strategiczne i wykonawcze oraz regulacje prawne, 
posługując się regułami logicznego rozumowania 
i interpretowania przepisów

 · przygotujesz się do rozpoczęcia działalności 
gospodarczej, społecznej czy politycznej 

 · odbędziesz praktyki zawodowe.

Po studiach możesz pracować jako:

 · pracownik samorządów lokalnych, urzędów administracji 
publicznej i samorządowej 

 · referent, specjalista w urzędach miejskich, gminnych, 
urzędach marszałkowskich lub starostwach powiatowych

 · pracownik działu personalnego i administracyjnego, 
referent, sekretarz

 · pracownik administracyjny w biurach rachunkowych 
lub biurach podatkowych, kancelariach, organizacjach 
pozarządowych i firmach prywatnych

 · analityk gospodarczy, analityk finansowy, audytor.

ciekawe informacje o kierunku

 · na zajęciach szczególną uwagę zwracamy na praktyczne 
umiejętności przekazane dzięki ćwiczeniom, analizie 
przypadków oraz w projektach grupowych i indywidualnych.

 · Współpracujemy ze specjalistami i ekspertami z dziedzin 
takich jak: administracja, prawo, ekonomia, zarządzanie 
oraz nauka o polityce. 

 · Wykorzystujemy kreatywne metody nauczania.

Partnerzy kierunku:

KieruneK:  
aDministraCJa
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 aDministraCJa  
 samOrZąDOWa 

 aDministraCJa usŁug  
 sPOŁeCZnyCh 

Tego się nauczysz:

 · analizowania oraz rozumienia procesów zachodzących 
w gospodarce finansowej jednostek samorządu 
terytorialnego

 · specyfiki funkcjonowania samorządu terytorialnego 
i usług publicznych świadczonych przez administrację

 · zagadnień z zakresu zarządzania strategicznego, 
w szczególności zarządzania zmianą 

 · aktualnych problemów kompetencyjnych w administracji 
na szczeblu samorządowym 

 · zasad i technik przygotowywania dokumentów 
administracyjnych

 · analizowania polityki prowadzonej przez państwo 
i jednostki samorządu terytorialnego

 · prowadzenia negocjacji związanych z obszarami 
administracji 

 · kierowania zespołami ludzkimi oraz organizowania pracy 
administracyjnej.

Wybrane bloki tematyczne:

 · zarządzanie projektami rozwojowymi

 · strategia rozwoju lokalnego i regionalnego

 · fundusze europejskie i system finansowania projektów

 · projektowanie inwestycyjne i prawo ochrony środowiska

 · odpowiedzialność w administracji publicznej.

ciekawe informacje o specjalności

 · studia są doskonałą propozycją dla wszystkich 
osób pracujących lub zamierzających pracować 
w strukturach samorządowych, zwłaszcza dla wysokiej 
klasy specjalistów zajmujących stanowiska średniego 
i wyższego szczebla. modernizacja administracji związana 
ze świadczeniem nowoczesnych usług publicznych 
wymaga stałej profesjonalizacji, jest pełna wyzwań i daje 
satysfakcję oraz stabilność rozwoju oraz płac. Wspieramy 
studentów w rozwoju własnym oraz zawodowym.

Tego się nauczysz:

 · polskiej i unijnej polityki społecznej 

 · rozpoznawania problemów dotyczących wyborów 
społecznych i uwarunkowań w zakresie polityki 
społecznej

 · posługiwania się przepisami m.in. prawa ubezpieczeń 
społecznych, prawa pomocy społecznej, prawa 
rodzinnego i opiekuńczego

 · posługiwania się instrumentami prawnymi i finansowymi 
w działalności organizacji pozarządowych

 · posługiwania się dostępnymi środkami informacji 
i techniki biurowej

 · aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz 
organizowania niewielkich zespołów i kierowania nimi.

Wybrane bloki tematyczne:

 · diagnostyka procesów społecznych

 · projektowanie bezpiecznych przestrzeni z elementami 
rewitalizacji społecznej.

ciekawe informacje o specjalności

 · Dzięki studiom na tej specjalności uzyskasz wiedzę 
i umiejętności niezbędne w pracy w instytucjach 
administracji publicznej zajmujących się polityką 
społeczną i socjalną, a w szczególności usługami 
oświatowo-kulturalnymi, w działach administracji 
zajmującej się zarządzaniem i organizacją infrastruktury 
społeczno-gospodarczej, w administracji infrastruktury 
techniczno-gospodarczej, a także w instytucjach 
i organizacjach zajmujących się usługami socjalnymi.
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Tego się nauczysz:

 · przeprowadzania diagnozy w danym obszarze biznesu 
lub sfery społecznej z wykorzystaniem technik 
analitycznych

 · przewidywania następstw zdiagnozowanej sytuacji 
i skutków podejmowanych decyzji

 · wykonywania ekspertyz 

 · zarządzania projektami rozwojowymi i procesem 
organizacyjnym

 · dokonywania monitoringu i ewaluacji procesów oraz 
projektowania zmian w organizacji

 · sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami 
informacji i techniki biurowej

 · aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz 
organizowania niewielkich zespołów i kierowania nimi

 · negocjowania w zakresie związanym z obszarem 
administracji publicznej i samorządowej.

Tego się nauczysz:

 · podstaw prawnych ochrony informacji

 · praktycznych aspektów uprawnień podmiotów 
zarządzających danymi

 · zasad ochrony danych osobowych w działalności 
instytucji publicznych i sektora prywatnego

 · tworzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych 
osobowych oraz realizacji zadań inspektora ochrony 
danych

 · zapewniania bezpieczeństwa informacji w administracji

 · teoretycznych i praktycznych aspektów ustanawiania 
i wdrażania tajemnic przedsiębiorstwa

 · pozyskiwania i ochrony informacji (danych osobowych 
i danych biznesowych) oraz zarządzania nimi

 · sposobów na ochronę informacji i danych w instytucji 
oraz zarządzania jej bezpieczeństwem w tym zakresie.

Wybrane bloki tematyczne:

 · monitoring i ewaluacja procesów społeczno- 
-gospodarczych

 · metody i narzędzia pracy analitycznej

 · zarządzanie projektami rozwojowymi

 · projektowanie ekologiczne.

ciekawe informacje o specjalności

 · Połączysz na jednej specjalności wiedzę z obszaru 
administracji, socjologii, psychologii społecznej, ekonomii 
i procesów politycznych. 

 · Zdobędziesz praktyczną wiedzę z analizy społecznej 
oraz prowadzenia badań społecznych i rynkowych 
i rozwiniesz kompetencje interpersonalne.

Wybrane bloki tematyczne:

 · systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem 
informacji

 · zarządzanie incydentami bezpieczeństwa

 · analiza ryzyka i ocena zagrożeń 

 · kontrole PuODO – zakres, treść, obowiązki 
kontrolowanych

 · informacja publiczna.

ciekawe informacje o specjalności

 · Wykładowcy łączą wieloletnie doświadczenie praktyczne 
z wiedzą teoretyczną z zakresu ochrony danych 
osobowych oraz zarządzania bezpieczeństwem 
informacji, możesz więc w trakcie zajęć liczyć na ciekawe 
dyskusje z ekspertami, które pozwolą Ci poznać ich 
know-how. 

 analityka  
 sPOŁeCZnO-gOsPODarCZa 

 OChrOna DanyCh OsOBOWyCh  
 i inFOrmaCJi W aDministraCJi 
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Tego się nauczysz:

 · społeczno-ekonomicznych, politycznych i prawnych 
mechanizmów zarządzania sprawami publicznymi

 · metod zarządzania w administracji  

 · przygotowywania dokumentów organizujących pracę 
urzędów administracji

 · wykorzystywania metod i technik selekcji pracowników

 · skutecznego motywowania pracowników

 · systemów ocen pracowniczych

 · organizowania pracy własnej i zespołu

 · aktywnego uczestniczenia w tworzeniu i racjonalizowaniu 
procesów administracyjnych i zarządczych w niemal 
każdej instytucji.

Wybrane bloki tematyczne:

 · organizacja urzędów organów administracji publicznej 

 · zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji 

 · komunikacja z otoczeniem i public relations.

ciekawe informacje o specjalności

 · W czasie nauki nasi studenci zyskują merytoryczną 
i praktyczną wiedzę o nowych rozwiązaniach i usługach, 
które pojawiają się w strukturach organizacyjnych 
administracji samorządowej i rządowej. Obszar ten jest 
niezwykle dynamiczny i generuje dużo zmian, warto 
więc wyrobić w sobie nawyk nieustannego sprawdzania 
nowinek i trzymania ręki na pulsie.

 ZarZąDZanie  
 W aDministraCJi PuBliCZneJ 



stuDia ii stopnia | 071

Na tym kierunku:

 · zajęcia są prowadzone przez specjalistów z zakresu 
bezpieczeństwa narodowego oraz praktyków ze służb 
mundurowych

 · nauczysz się analizować i prognozować zagrożenia 
dla bezpieczeństwa narodowego oraz tworzyć na tej 
podstawie pożądane modele systemu

 · zdobędziesz świadomość formuły funkcjonowania i roli 
złożonego systemu bezpieczeństwa narodowego, jego 
podsystemów i innych składowych

 · nauczysz się rozwiązywać postawione problemy metodą 
projektów, debat i warsztatów 

 · poszerzysz kwalifikacje zawodowe o umiejętności miękkie, 
jak np. komunikacja w sytuacjach kryzysowych, negocjacje.

Po studiach możesz pracować jako:

 · pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

 · administrator zarządzający danymi osobowymi

 · funkcjonariusz Policji, straży granicznej i innych służb

 · szkoleniowiec z zakresu bezpieczeństwa informacji 

 · pracownik w firmie zajmującej się bezpieczeństwem 
i przetwarzającej dane

 · specjalista w instytucjach cywilnych lub mundurowych 
takich jak: straże i służby państwowe (wojsko, Policja, 
straże gminne, straż Pożarna, służba Więzienna)

 · specjalista w wydziałach zarządzania kryzysowego

 · pracownik w instytucjach odpowiedzialnych za 
funkcjonowanie systemów monitoringu i ratownictwa.

ciekawe informacje o kierunku

 · W ramach kierunku realizujemy praktyki i zajęcia 
studyjne w Policji, służbie Więziennej, Centrum 
Powiadamiania ratunkowego i Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, czyli w miejscach niedostępnych dla osób 
nieuprawnionych i nieprzeszkolonych. 

 · Oprócz wiedzy sprawdzamy i oceniamy umiejętności 
praktyczne nabywane przez realizowane zadania, ćwiczenia 
lub analizy przypadków, na niektórych przedmiotach również 
projekty realizowane w zespołach lub indywidualnie. 

Partnerzy kierunku: 

KieruneK:  
BeZPieCZeŃstWO 
narODOWe 
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Tego się nauczysz:

 · prowadzenia działań ratowniczych wymagających 
udzielania pomocy medycznej

 · używania technik ratownictwa technicznego, 
chemicznego i ekologicznego

 · zasad planowania, organizowania, nadzorowania 
i koordynowania działań ratowniczych oraz ich 
dokumentowania

 · organizacji i zasad funkcjonowania ratownictwa jako 
elementu systemu zarządzania kryzysowego oraz 
systemu bezpieczeństwa państwa

 · organizacji i prowadzenia działań ratowniczych oraz 
kierowania nimi

 · zasad koordynacji działań i współpracy służb w miejscu 
zdarzenia

 · metod pracy z poszkodowanymi i podstawowych form 
oddziaływania psychologicznego na ofiary zdarzenia

 · metod postępowania zapewniającego optymalne 
wykorzystanie sił i środków oraz zapewniającego 
bezpieczeństwo pracy ratowników.

Wybrane bloki tematyczne:

 · organizacja akcji ratowniczych w wypadkach 
i katastrofach

 · współpraca służb w miejscu zdarzenia

 · współpraca z mediami w wypadkach i katastrofach 

 · kurs instruktora pierwszej pomocy 

 · katastrofy i wypadki masowe – case study.

ciekawe informacje o specjalności

 · Zajęcia prowadzą eksperci i praktycy z zakresu 
bezpieczeństwa i ratownictwa.

 · Dbamy o indywidualne podejście do każdego studenta, 
budujemy spersonalizowane ścieżki kariery, diagnozując 
jego potrzeby i zdolności.

 BeZPieCZeŃstWO PrZeDsięBiOrstW  
 i instytuCJi 

 KierOWanie DZiaŁaniami  
 ratOWniCZymi 

ciekawe informacje o specjalności

 · W trakcie studiów wykorzystywana jest analiza 
przypadków praktycznych. Przeprowadzane są analizy 
zagrożeń dla biznesu i przygotowywane projekty polityki 
bezpieczeństw. 

 · na zajęciach wykorzystujemy pracę w grupach 
pozwalającą na wymianę doświadczeń pomiędzy 
studentami pod nadzorem nauczyciela akademickiego.

 · W ramach studiów poznasz najnowsze techniki 
tworzenia, wdrażania narzędzi do  procesów ochrony 
informacji w przedsiębiorstwach i instytucjach.

 · Zajęcia prowadzone przez praktyków życia 
gospodarczego, którzy realnie realizują i zarządzają 
procesami bezpieczeństwa.

Tego się nauczysz: 

 · sposobów zarządzania bezpieczeństwem 
przedsiębiorstwa i instytucji

 · diagnozowania zagrożeń dla bezpieczeństwa 
przedsiębiorstw i instytucji

 · sposobów walki z korupcją

 · prowadzenia wywiadu gospodarczego w biznesie

 · przygotowywania polityki bezpieczeństwa.

Wybrane bloki tematyczne:

 · zarządzanie bezpieczeństwem w firmie

 · zwalczanie i przeciwdziałanie korupcji i przestępczości 
gospodarczej

 · bezpieczeństwo informacyjne w firmie i tajemnica 
przedsiębiorstwa

 · bezpieczeństwo personalne i ochrona danych 
osobowych

 · wywiad gospodarczy i szpiegostwo w biznesie.
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Tego się nauczysz:

 · praktycznych i teoretycznych aspektów wybranych 
zagadnień z zakresu zapobiegania zagrożeniom 
bezpieczeństwa publicznego i powszechnego 

 · zakresu kompetencji władz i instytucji lokalnych, 
regionalnych i krajowych w kwestii zapobiegania 
zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego 
i powszechnego

 · diagnozowania uwarunkowań i objawów patologii 
oraz zagrożeń społecznych współczesnego świata

 · metod i narzędzi przeciwdziałania zagrożeniom oraz 
kształtowania właściwych postaw obywatelskich

 · nowoczesnych środków i metod niezbędnych podczas 
budowania programów profilaktyczno-prewencyjnych 
dla korygowania nieprawidłowych zachowań osób 
niedostosowanych społecznie.

Wybrane bloki tematyczne:

 · prakseologia badania zjawisk i procesów społecznych 

 · prewencja w systemie bezpieczeństwa publicznego 
i powszechnego

 · bezpieczne przestrzenie publiczne – założenia 
i rozwiązania praktyczne

 · edukacja dla bezpieczeństwa i kształtowanie poczucia 
bezpieczeństwa

 · komunikacja społeczna i kontakt z mediami w obszarze 
prewencji

 · programy profilaktyczno-prewencyjne.

ciekawe informacje o specjalności

 · na studiach poznasz zakres prawdziwych i często 
złożonych problemów i tragedii społecznych, a także 
nauczysz się je rozwiązywać.

 PreWenCJa ZagrOżeŃ  
 BeZPieCZeŃstWa 

Tego się nauczysz:

 · zakresu ochrony ludności i przygotowań obronnych 
państwa we współczesnym ujęciu

 · zagadnień dotyczących obrony cywilnej w obszarze 
zabezpieczenia ludności oraz terytorium kraju dla 
jednostek operacyjnych, obiektów infrastruktury 
krytycznej

 · zakresu przedsięwzięć o charakterze planistycznym, 
organizacyjnym, szkoleniowym, realizowanych przez 
organy administracji rządowej i samorządowej oraz 
wyznaczone jednostki specjalistyczne.

Wybrane bloki tematyczne:

 · obrona cywilna w czasie pokoju i wojny z elementami 
metod organizacji akcji ratowniczych

 · ratownictwo i ochrona ludności z elementami 
koordynacji działań służb

 · zarządzanie systemami ratowniczymi

 · pierwsza pomoc – kurs 

 · podstawy systemu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji

 · programowanie działań na rzecz bezpieczeństwa

 · kurs instruktora pierwszej pomocy 

 · pozarządowe formy zapewnienia bezpieczeństwa.

ciekawe informacje o specjalności

 · W trakcie studiów odbędziesz certyfikowany kurs 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz kurs 
instruktora pierwszej pomocy.

 OBrOna terytOrialna  
 i OChrOna luDnOŚCi 
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Tego się nauczysz:

 · weryfikowania legalności przetwarzania danych oraz 
dokumentacji i jej uzupełniania

 · prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz szkoleń 
w organizacji

 · definiowania podstawowych właściwości informacji 
mających znaczenie w procesach zarządzania

 · analizy zagrożeń informacji, definiowania kluczowych dla 
przedsiębiorstwa zasobów podlegających ochronie

 · przygotowywania kompletnych procedur zabezpieczania 
informacji

 · zasad wdrażania norm i standardów zabezpieczania 
informacji oraz form monitorowania zasobów 
informatycznych

 · przeprowadzania audytów w zakresie systemu ochrony 
bezpieczeństwa informacji.

Wybrane bloki tematyczne:

 · podstawy prawne ochrony informacji niejawnych

 · tworzenie dokumentacji z zakresu danych osobowych

 · standardy ochrony informacji niejawnych w natO i ue

 · systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem 
informacji

 · funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych

 · archiwizacja dokumentów. 

ciekawe informacje o specjalności

 · Zaznajomimy Cię z tematyką ochrony danych osobowych 
na gruncie europejskiego i krajowego prawa ochrony 
danych osobowych oraz z praktycznymi aspektami pracy 
w  tym obszarze.

 · studia przygotowują do samodzielnej pracy na 
stanowiskach mających w zakresie zapewnienie 
bezpieczeństwa informacji w tym stanowiskach aBi 
i inspektora ds. bezpieczeństwa danych osobowych

 ZarZąDZanie BeZPieCZeŃstWem  
 inFOrmaCJi 

Tego się nauczysz:

 · form kierowania działaniami prowadzonymi 
w poszczególnych podsystemach bezpieczeństwa 
i koordynacji tych działań

 · problematyki współczesnego bezpieczeństwa 
rzeczypospolitej Polskiej w dynamicznie zmieniającym 
się otoczeniu międzynarodowym

 · indywidualnego lub zespołowego planowania, 
organizowania i kontrolowania poziomu bezpieczeństwa 
informacji na potrzeby różnorodnych organizacji

 · przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa 
i zarządzania systemami bezpieczeństwa.

Wybrane bloki tematyczne:

 · system obrony państwa – rozwiązania prawne 
i organizacyjne

 · przygotowanie obronne państwa w sektorze 
pozamilitarnym

 · zarządzanie systemami ratowniczymi

 · ochrona antyterrorystyczna Polski.

ciekawe informacje o specjalności

 · specjalność kierowana jest do osób chcących zdobyć 
wiedzę praktyczną dotyczącą form kierowania 
działaniami prowadzonymi w poszczególnych 
podsystemach bezpieczeństwa i koordynacji tych 
działań. Program koncentruje się na funkcjonowaniu tak 
zwanego systemu pozamilitarnego, ale uwzględnia też 
procedury wykorzystania sił Zbrojnych do zapewnienia 
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

 ZarZąDZanie systemami  
 BeZPieCZeŃstWa 
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Na tym kierunku:

 · zajęcia prowadzone są przez ekspertów z dziedziny 
mediów społecznościowych, Pr i dziennikarstwa

 · na ćwiczeniach wykorzystujemy drony, specjalistyczne 
oprogramowanie i nowoczesne technologie

 · zajęcia odbywają się w studiu telewizyjnym, pracowniach 
multimedialnych, komputerowych i fotograficznych 
oraz w specjalistycznej pracowni motion capture 
i laboratorium dźwięku.

Po studiach możesz pracować w:

 · branży public relations jako specjalista lub rzecznik prasowy

 · biurach prasowych oraz agencjach informacyjnych jako 
redaktor, reporter lub copywriter

 · działach promocji i reklamy jako copywriter czy 
specjalista ds. marketingu 

 · redakcjach telewizyjnych, radiowych, prasowych jako 
prezenter, reporter, komentator, sprawozdawca, redaktor 
lub fotograf

 · portalach internetowych jako content manager.

ciekawe informacje o kierunku

 · Kierunek ma akredytację Polskiej Komisji akredytacyjnej. 
Oznacza to, że program kształcenia, kadra dydaktyczna 
oraz organizacja dydaktyki na kierunku zostały 
pozytywnie ocenione przez ekspertów z tej dziedziny. 

 · W raporcie OeCD został wymieniony jako wzorcowy przykład 
współpracy uczelni wyższej z otoczeniem biznesowym.

 · Podczas zajęć przygotowuje studentów do pracy 
w mediach, symulując faktyczne warunki ich 
funkcjonowania. Dzięki temu nasi studenci już w trakcie 
studiów poznają pracę dziennikarza od strony praktycznej.

 · nasze specjalności tworzyliśmy jako pierwsi na rynku, 
dbając o ich unikalny charakter i inspirując wiele uczelni 
państwowych i prywatnych do tworzenia podobnych, 
ciekawych specjalności.

Partnerzy kierunku: 

KieruneK:  
DZienniKarstWO 
i KOmuniKaCJa 
sPOŁeCZna
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 Big Data, Digital marKeting  
 & trenDWatChing 

Tego się nauczysz:

 · sposobów analizy, interpretacji i przetwarzania danych 
na informacje użyteczne dla firm i ich otoczenia

 · korzystania z narzędzi i programów służących do 
personalizacji marki, marketingu społecznościowego, 
mobilnego, wirusowego i szeptanego, zarządzania 
contentem oraz wideomarketingu

 · diagnozowania i prognozowania trendów w wybranych 
obszarach, takich jak: technologie, moda, wzornictwo, 
motoryzacja, sport itp.

Wybrane bloki tematyczne

 · design thinking

 · data mining techniques and web analytics

 · techniki data mining

 · wizualizacja danych i infografika

 · e-Pr

 · ochrona danych osobowych

 · data communication

 · data journalism

 · psychologia informacji i anatomia trendu

 · web content design and marketing

 · trendwatching i trendsetting

 · foresight and managing of the future

 · nowe technologie w marketingu i Pr

 · electronic Pr workshop.

ciekawe informacje o kierunku

 · innowacyjny program nauczania łączy w sobie wiedzę 
z dziedzin komunikacji, marketingu cyfrowego, public 
relations, ekonomii i statystyki oraz nowych technologii. 

 · W trakcie trwania dwuletnich studiów zdobędziesz 
kluczowe i pełne kompetencje w nowej i szybko rozwijającej 
się gałęzi analizy, interpretacji i wizualizacji dużych danych.

specjalność prowadzona 
w języku angielskim

Wybór specjalności big data, digital marketing and trendwatching 
nie był trudny, wiedziałam, że to jest to, czego chcę się uczyć. Kiedy 
zaczynałam studia magisterskie, była to jedyna taka specjalność 
w Polsce, ale nie tylko ta oryginalność mnie przekonała. Od zawsze 
interesowały mnie badanie trendów i futuresithingu, kultura 
i marketing. Często ze zwykłej obserwacji – gestów, zachowań, języka 
czy ubioru, po prostu stylu bycia – jestem w stanie coś zapamiętać 
i wyciągnąć wnioski. Moją pasją jest szeroko pojęty design – od ubrań 
i mebli aż po materiały reklamowe, czyli generalnie wszystko to, 
co widać, a co musi być przez kogoś wymyślone, zaprojektowane. 
Studiując, połączyłam swoje zamiłowanie do kreowania ze sporą 
dawką praktyki. Wiele zajęć odbywało się w sposób warsztatowy, 
a na zaliczenie realizowaliśmy ciekawe projekty. Podczas dwóch 
lat genialnych studiów zrealizowałam wiele takich prac i eventów, 
poznałam mnóstwo niesamowitych osób, także wykładowców, a dzięki 
ich otwartości i zaangażowaniu czułam się częścią akademickiej 
społeczności. Po studiach kontynuowałam swoją przygodę 
z marketingiem jako koordynatorka ds. mediów społecznościowych 
w muzycznej i kameralnej księgarni „Niskie Łąki” we Wrocławiu. 
Obecnie jestem asystentką projektanta jednej z największych polskich 
marek modowych, czuję się absolutnie spełniona.

Barbara strabel-Horbacz 
Absolwentka DSW
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Tego się nauczysz:

 · reprezentowania profesjonalnych zawodników 
w kontaktach z klubami, mediami oraz związkami 
sportowymi i wszelkimi organizacjami profilowymi

 · redagowania tekstów prasowych, projektowania 
przekazów i kampanii reklamowych

 · organizowania wydarzeń sportowych

 · świadomego wykorzystywania określonych narzędzi 
w kreowaniu wizerunku

 · podstawowych pojęć i definicji oraz języka sportu

 · specyfiki transmisji w radiu i telewizji

 · badań i analiz tytułów prasowych, stacji radiowych 
i telewizyjnych, stron internetowych

 · kwestii związanych z medycyną, psychologią i prawem 
w sporcie 

 · zarządzania wizerunkiem sportowców i klubów.

Wybrane bloki tematyczne: 

 · specyfika marketingu sportowego

 · praktyczne cele działalności agenta sportowego

 · organizacja branżowych eventów

 · prawne aspekty statusu i transferu sportowca

 · kreowanie wizerunku instytucji kultury

 · współczesna scena sportowa

 · prawo sportowe

 · media sportowe jako obszar badań.

ciekawe informacje o specjalności 

 · Profesjonalizm dziennikarza i menedżera sportowego 
to obecnie nie tylko znajomość sportu i swobodne 
poruszanie się w tej tematyce, ale też wykorzystanie 
wiedzy dla wydobycia kryjących się w sporcie wartości 
humanistycznych, wychowawczych, integracyjnych. 

 DZienniKarZ i meneDżer  
 W sPOrCie 

Tego się nauczysz:

 · warsztatu dziennikarskiego

 · nowych technologii, marketingu, zarządzania i reklamy

 · mechanizmów logistyki, budowy i funkcjonowania floty

 · zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i rynku 
ubezpieczeń

 · wykorzystywania i weryfikowania metod badań w branży 
motoryzacyjnej

 · pisania i recenzowania artykułów lub nowinek prasowych 
o tematyce motoryzacyjnej

 · analizowania i szacowania zmian zachodzących na rynku 
zarówno lokalnym, jak i globalnym.

Wybrane bloki tematyczne: 

 · podstawy zarządzania salonem motoryzacyjnym

 · zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i ue

 · rynek dilerów samochodowych

 · motosporty w Polsce i na świecie

 · podstawy budowania floty i zarządzania nią.

ciekawe informacje o specjalności 

 · Branża motoryzacyjna coraz bardziej się specjalizuje 
w wielu wymiarach, m.in. technologicznym, designerskim, 
ale też elektromobilności, pojazdów autonomicznych czy 
infrastruktury komunikacyjnej. Omawianie tych aspektów 
w mediach wymaga fachowej wiedzy oraz kompetencji 
medialnych i dziennikarskich, na które w branży 
medialnej jest ogromne zapotrzebowanie. specjalność 
idealna dla wielkich fanów motoryzacji, którzy chcą 
pogłębić swoją wiedzę branżową i rozwinąć umiejętność 
jej komunikowania. 

 meDia i marKeting W Branży  
 mOtOryZaCyJneJ 
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Tego się nauczysz:

 · pracy w branży mody i urody w zakresie działań 
marketingowych, Pr i zarządzania wizerunkiem

 · pracy w zawodzie dziennikarza pism lifestyle'owych 
i prozdrowotnych, blogera modowego, kreatora 
trendów i marek modowych, eksperta ds. zarządzania 
wizerunkiem gwiazd, organizatora pokazów mody 
i producenta profesjonalnych sesji fotograficznych, 
organizatora eventów prozdrowotnych

 · redagowania tekstów prasowych, komunikatów 
reklamowych oraz świadomego wykorzystywania 
określonych narzędzi i mediów internetowych 
w kreowaniu wizerunku lub marki

 · nurtów w modzie i wzornictwie działań prozdrowotnych 
tajników fotografii modowej oraz zasad organizacji 
profesjonalnych sesji

 · zjawisk kulturowych, które kształtują style i trendy na 
rynku.

Wybrane bloki tematyczne:

 · analiza rynku zdrowia i urody

 · przedsiębiorczość

 · podstawy projektowania

 · podstawy wizażu

 · media społecznościowe na rynkach branżowych.

ciekawe informacje o specjalności

 · studia dają możliwość przygotowania praktycznych 
projektów magisterskich – indywidualnych bądź 
grupowych. Zajęcia prowadzi doświadczony zespół 
profesjonalistów, wspierany przez wykładowców 
akademickich. studenci w razie potrzeby mają 
zapewnioną opiekę tutorską. 

 · Zajęcia na specjalności są prowadzone metodami 
projektowymi, przy wykorzystaniu najnowszych 
technologii. Współpracujemy z agencją sPOt 
management, Pro academy, Kamilem halą, resibo.

 PrOmOCJa rynKu  
 health & FashiOn 

Tego się nauczysz:

 · specyfiki wystąpień telewizyjnych i radiowych 

 · sprawnego pisania chwytliwych tekstów do mediów 
w taki sposób, by stały się interesujące dla dziennikarzy

 · zasad organizacji i prowadzenia konferencji prasowych, 
briefingów i indywidualnych spotkań z dziennikarzami

 · zasad elegancji w ubiorze i wypowiedzi 

 · skutecznego wykorzystywania internetu w pracy rzecznika

 · form kreowania atrakcyjnego wizerunku siebie, klientów czy 
pracodawców (korporacji, samorządu, organizacji trzeciego 
sektora) przy użyciu rozmaitych technik multimedialnych

 · nowoczesnych form monitoringu mediów 

 · podstaw budowy przekazu reklamowego 

 · sposobów zarządzania kryzysem komunikacyjnym.

Wybrane bloki tematyczne:

 · budowa kampanii informacyjnych i wizerunkowych 

 · organizacja skutecznej konferencji prasowej 

 · utrzymywanie bieżących relacji z mediami, redagowanie 
newsów

 · wybrane techniki monitoringu mediów

 · lobbing i sponsoring

 · działania w kryzysie 

 · kreacja wizerunku publicznego: marka – tożsamość – 
reputacja.

ciekawe informacje o specjalności

 · Dobry rzecznik prasowy podaje informacje sprawdzone i 
dotrzymuje umówionych terminów. Posiada dobrze rozwi-
nięte umiejętności rozmowy, perswazji i negocjacji. sprawne 
posługiwanie się językiem w mowie i w piśmie oraz wyrazista 
osobowość pozwala mu pełnić swoją funkcję z sukcesem.

 · na liście stresujących zawodów praca rzecznika znajduje 
się bardzo wysoko. Wyprzedzają go tylko zawody 
związane z medycyną i z technologiami informatycznymi.

 Pr i rZeCZniK  
 PrasOWy 
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 PuBliC relatiOns 

 ZarZąDZanie WiZerunKiem  
 i e-Pr 

Tego się nauczysz:

 · pisania chwytliwych tekstów do różnych mediów tak, by 
były interesujące dla dziennikarzy

 · specyfiki wystąpień radiowych i telewizyjnych  

 · reguł prowadzenia konferencji prasowych, briefingów 
i indywidualnych

 · spotkań z dziennikarzami

 · etykiety w ubiorze i wypowiedzi 

 · sposobów kreowania atrakcyjnego wizerunku siebie, 
klientów czy pracodawców przy użyciu rozmaitych 
technik multimedialnych

 · różnych form monitoringu mediów 

 · elementów budowy przekazu reklamowego 

 · wariantów zarządzania kryzysem komunikacyjnym.

Tego się nauczysz:

 · form, standardów i formatów dziennikarstwa 
internetowego

 · narzędzi public relations w sieci

 · technik e-marketingu

 · prawa i etyki w cyfrowej erze

 · narzędzi do badania i mierzenia efektów w internecie

 · kreowania i zarządzania treściami w mediach 
społecznościowych 

 · budowania marki miejsca – marketing terytorialny w sieci

 · kreowania wizerunku organizacji – media tradycyjne 
i media społecznościowe

 · budowania marki osobistej (personal branding).

Wybrane bloki tematyczne:

 · kreacja wizerunku publicznego i medialnego w cyfrowych 
mediach

 · monitoring mediów elektronicznych i techniki mierzenia 
efektu medialnego 

Wybrane bloki tematyczne:

 · sposoby budowania kampanii informacyjnych, 
graficznych i video

 · przygotowanie efektywnej konferencji prasowej

 · monitorowanie mediów

 · lobbowanie i sponsoring

 · działania w kryzysie

 · tworzenie wizerunku – brand, identyfikacja, reputacja.

ciekawe informacje o specjalności 

 · Dobry Pr-owiec powinin posługiwać się informacjami 
sprawdzonym, dotrzymywać terminów i nie zamykać się 
na żadną możliwość pozyskania informacji. mile widziane 
są też umiejętności rozmowy, perswazji i negocjacji oaz 
wysoka sprawność językowa w mowie i piśmie.

 · Praca w branży public relations należy do grupy tych 
najbardziej stresujących, obok zawodów związanych 
z medycyną, technologią czy logistyką.

 · kryzys w mediach społecznościowych – jego źródła 
i sposoby rozwiązywania 

 · projektowanie nowych kanałów komunikacyjnych

 · event marketing i  jego cyfrowe zaplecze

 · techniki marketingowe nowej ery (trendsetting, product 
placement, guerilla marketing, content marketing, 
ambush marketing).

ciekawe informacje o specjalności 

 · studia na tej specjalności adresujemy w dużej mierze 
do osób zarządzających mediami, brokerów informacji, 
dziennikarzy big daty, realizatorów i prezenterów. 
Odnajdą się tu także osoby odpowiedzialne za 
budowanie wizerunku – content kreatorzy, prowadzący 
profile w social mediach, brand menedżerowie 
i media plannerzy – zarówno pracownicy etatowi jak 
i freelancerzy. ukończenie specjalności da teoretyczne 
i praktyczne podstawy do pracy w dziennikarstwie 
mobilnym, bloggingu jak i w zarządzaniu profilami 
mediów społecznościowych.

specjalność prowadzona 
w języku angielskim
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Na tym kierunku:

 · przygotujesz się do pracy w charakterze hr managera 
lub learning and development managera

 · nauczysz się, jak planować procesy edukacyjne 
oraz stwarzać warunki stymulujące i motywujące 
pracowników do uczenia się

 · dowiesz się, jak wzmacniać efektywność pracowników 
poprzez optymalne wykorzystanie talentów 
w środowisku pracy

 · poznasz teorię i praktykę przygotowywania planów 
rozwoju kompetencji, tworzenia systemów motywacyjnych 
i wynagrodzeń, prowadzenia ośrodków oceny

 · dowiesz się, jak dostosować procesy hr w organizacji 
do zmieniających się potrzeb rynku pracy i oczekiwań 
społecznych

 · przygotujesz się do roli menedżera empatycznego, 
rozumiejącego i otwartego na indywidualne potrzeby 
członków zespołu, proaktywnego i budującego 
efektywność zespołu na bazie zaufania i współpracy.

Po studiach możesz pracować jako:

 · specjalista ds. kapitału ludzkiego

 · pracownik działu personalnego lub działu rekrutacji

 · pracownik instytucji rynku pracy

 · pracownik firm doradczych i szkoleniowych

 · trener i szkoleniowiec

 · learning and development manager

 · menedżer ds. rozwoju

 · coach.

ciekawe informacje o kierunku

 · Praktyczny profil studiów mobilizuje nas do jak 
najlepszego przygotowywania studentów do pracy 
w obszarze human resources i coachingu. Przewaga 
ćwiczeń, treningów i warsztatów nad formą wykładową, 
współpraca z ekspertami i specjalistami human 
resources i coachingu oraz innowacyjne metody 
dydaktyczne sprawiają, że nasi studenci doświadczą 
współczesnego hr, wezmą udział w licznych symulacjach 
i zmierzą się z realnymi problemami rynku pracy.

 · Dodatkowym atutem studiowania u nas są praktyki 
w znanych firmach oraz cykliczne seminaria z udziałem 
ekspertów hr i coachingu, odsłaniające tajniki własnego 
warsztatu zawodowego.

Partnerzy kierunku:

KieruneK:  
human 
resOurCes 
i COaChing
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 aDministratOr  
 PrOCesóW hr 

 hr manager 

Tego się nauczysz:

 · administrowania procesami działu hr i wspierania ich  
w tworzeniu i zarządzaniu bazą danych

 · zarządzania procesowego i modelowania procesów hr

 · zarządzania procesami onboardingowymi

 · tworzenia i organizacji szkoleń, wspierania działu rozwoju

 · planowania i delegowania zadań, ewidencji oraz 
weryfikacji czasu pracy

 · określania mierników efektywności i optymalizowania 
procesów hr

 · przygotowywania raportów i sprawozdań kadrowych 
i płacowych oraz dokumentacji pracowniczej.

Wybrane bloki tematyczne:

 · myślenie strategiczne i identyfikacja obszarów rozwoju

 · projektowanie i organizowanie szkoleń

 · platformy komunikacyjne i systemy zarządzania 
pracownikami

 · systemy zarządzania talentami w czasie transformacji 
cyfrowej

 · digitalizacja procesów.

ciekawe informacje o specjalności

 · social-mobile-analytics-cloud (smaC) to trend 
unowocześniający procesy hr. Jego założeniem 
jest samodzielne korzystanie z narzędzi mobilnych 
przez pracowników. usprawnianie procesów hr 
z wykorzystaniem technologii nie tylko poprawia 
efektywność pracy, ale i buduje wizerunek nowoczesnej 
organizacji, odpowiadającej na potrzeby najmłodszych 
pracowników.

Tego się nauczysz:

 · polityki rekrutacyjnej, organizacji i nadzorowania 
procesów rekrutacji

 · konstruowania opisów stanowisk pracy, regulaminów 
pracy i profili kompetencyjnych 

 · tworzenia systemów motywacyjnych i wynagrodzeń 

 · negocjowania warunków zatrudnienia i awansu

 · oceniania potencjału edukacyjnego pracownika

 · tworzenia ścieżek rozwoju dla osób zatrudnionych 
w organizacji

 · usprawniania komunikacji wewnętrznej

 · koordynowania szkoleń

 · budowania współpracy z otoczeniem organizacji.

Wybrane bloki tematyczne:

 · planowanie i organizowanie szkoleń

 · psychologia twórczości

 · planowanie i organizowanie pracy hr managera

 · data analytics

 · procesy motywacji i automotywacji

 · zarządzanie kompetencjami

 · budowanie efektywności zespołu

 · budowanie wartości w organizacji i zarządzanie innowacjami.

ciekawe informacje o specjalności

 · Według czasopism branżowych w sytuacji kryzysowej 
związanej z pandemią wypracowano nowy model 
przywództwa i pracy zespołowej. Z pandemią wygrali 
liderzy, którzy zapewnili swojemu zespołowi skuteczny 
coaching, budując silne więzi z pracownikami, 
demonstrując prawdziwą troskę o ich dobro 
i samopoczucie oraz wzmacniając poczucie ich 
bezpieczeństwa w organizacji. Coraz częściej wskazuje 
się na kwiecień 2020 roku jako moment zwrotny 
w relacjach pracownik–pracodawca.
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 learning & DeVelOPment  
 manager 

Tego się nauczysz:

 · identyfikowania potencjału organizacji i jej pracowników

 · specyfiki uczenia się w środowisku pracy i zasad 
regulujących ten proces

 · diagnozowania i wykorzystywania sytuacji sprzyjających 
uczeniu się 

 · zarządzania pracą projektową w organizacji i procesem 
szkoleniowym

 · diagnozowania potrzeb pracowniczych, przygotowywania 
planów rozwoju kompetencji w organizacji 

 · przygotowywania i prowadzenia ośrodków oceny 
(assessment & development center)

 · radzenia sobie z problemami i wspierania innych 
pracowników w budowaniu rozwiązań

 · tworzenia sieci kontaktów.

Wybrane bloki tematyczne:

 · planowanie i organizowanie procesów coachingowych

 · społeczne aspekty uczenia się w organizacji

 · zarządzanie projektami

 · negocjacje wewnątrzorganizacyjne

 · zarządzanie wiedzą.

ciekawe informacje o specjalności

 · rynek pracy silnie doświadcza zmiany pokoleniowej. 
Według firmy doradczej Deloitte w ciągu najbliższych 
kilku lat osoby urodzone w latach 1980-2000 będą 
stanowiły aż 75% pracowników. Dlatego tak istotne 
staje się skracanie dystansu pomiędzy pracodawcą 
a kandydatem i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań 
w obszarze hr oraz wsparcie coachingowe pracowników 
w tworzeniu indywidualnych ścieżek rozwoju.

Kierunek human resources i coaching jest kierunkiem 
praktycznym. jego głównym celem jest kształcenie specjalistów, 
których potrzebuje dolnośląski rynek pracy. Wiemy, że 
skuteczne budowanie zaangażowania pracowników wymaga 
dobrze przemyślanej strategii, która jest mocno powiązana 
z kulturą organizacyjną. Dlatego koncentrujemy się na tym, jak 
łączyć praktykę human resources i coachingu z kompleksową 
wiedzą z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii i ekonomii. 
jesteśmy mocno zorientowani na współczesny rynek pracy i jego 
problemy. Uczymy, jak sprostać wymaganiom postpandemicznej 
rzeczywistości. Uwrażliwiamy na takie obowiązki HR-owców 
i coachów, jak dbałość o zdrowie psychiczne pracowników 
czy wdrażanie idei wellbeingu podczas pracy zdalnej. Uczymy 
pracować z reprezentantami różnych pokoleń, dbać o wzajemne 
zaufanie i budowanie wartości w organizacji. W promowaniu 
idei nowoczesnego przywództwa wspierają nas influencerzy 
HR i cenieni specjaliści w zakresie coachingu. Realizują oni blisko 
połowę zajęć na naszym kierunku.

dr agnieszka Piasecka-robak
Dyrektor programowa kierunku
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Na tym kierunku:

 · w trakcie zajęć zdobędziesz nowe kwalifikacje i nauczysz 
się zaawansowanej pracy z silnikami oraz projektowania 
aplikacji w technologii ar, a także poznasz tajniki 
animowania twarzy

 · zajęcia odbywają się w studiu telewizyjnym, pracowniach 
multimedialnych, komputerowych i fotograficznych 
oraz w specjalistycznej pracowni motion capture 
i laboratorium dźwięku

 · będziesz miał możliwość odbycia praktyk u naszych 
wieloletnich partnerów oraz poznać pracę 
profesjonalistów od kuchni

 · dzięki studiom na tym kierunku z łatwością sprostasz nowym 
wymaganiom pracodawców w branżach kreatywnych

 · będziesz w stanie stworzyć swoją własną animację i grę.

Po studiach możesz pracować jako:

 · animator 2D / 3D

 · modelarz postaci

 · specjalista VFX

 · animator postaci 3D

 · specjalista w dziedzinie fotografii interaktywnej

 · twórca gier

 · producent gry

 · twórca historii i zadań

 · tester gier

 · analityk gier

 · projektant systemów grywalizacyjnych.

ciekawe informacje o kierunku

 · Kierunek jest unikalny w skali kraju, a nawet w skali 
europy – jako jedyni przygotowujemy do pracy w tak 
wielu sektorach branż kreatywnych i bierzemy pod 
uwagę aktualne wymagania pracodawców.

 · Podczas zajęć studenci przygotowują się do 
zaawansowanej pracy w branży mediów kreatywnych,  
wychodząc naprzeciw ciągle zmieniającym się 
wymaganiom pracodawców w Polsce i na świecie. 
Podczas nauki będziesz miał możliwość pracy ze 
specjalistami tworzącymi najlepsze gry i animacje w Polsce.

Partnerzy kierunku:

KieruneK:  
meDia 
KreatyWne: 
PrOJeKtOWanie 
gier i animaCJi
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 animaCJa 3D i eFeKty sPeCJalne  
 Dla Filmu i gier  

Tego się nauczysz:

 · projektowania animacji 2D i 3D

 · animacji technikami tradycyjnymi

 · animowania twarzy

 · projektowania animacji w silnikach gier

 · finansowania przedsięwzięć w branżach kreatywnych

 · self-brandingu.

Wybrane bloki tematyczne:

 · sculpting 3D 

 · modelowanie i animacja ubioru

 · animacja twarzy

 · animacja 2D

 · współczesna animacja w Polsce i na świecie.

ciekawe informacje o specjalności

 · technologia przechwytywania ruchu – motion capture – 
zrewolucjonizowała branżę animacji. na kierunku 
dowiesz się, jak korzystać z niej w codziennej pracy 
animatora.

 · trójwymiarowe modele do gier muszą uwzględniać 
ograniczenia techniczne, które nie dotyczą animacji dla 
filmu, i na odwrót. na studiach poznasz te różnice oraz 
najlepsze praktyki w tworzeniu animacji dla wybranego 
medium.

 · Dowiesz się, jak wykorzystywać skróty i uproszczenia, 
żeby osiągnąć imponujące efekty. nie wszystko trzeba 
robić na piechotę – poznasz praktyczne sztuczki 
i sposoby na oszukanie ludzkiego oka.

 game Design 

Tego się nauczysz:

 · game designu i technical designu w teorii i praktyce

 · zasad i logiki gameplayu

 · tworzenia questów

 · mechanik poszczególnych gatunków gier 

 · psychologii gier i rozgrywki

 · technical level designu

 · tworzenia narracji transmedialnych.

Wybrane bloki tematyczne:

 · psychologia gier 

 · mechaniki gier 

 · organizacja produkcji gry

 · game design 

 · prototypowanie.

ciekawe informacje o specjalności

 · Choć praca game designera bywa samodzielna, projektanci 
dużo częściej pracują w grupach. Zajęcia na kierunku 
game design przygotują Cię zarówno do roli wiodącego 
projektanta, jak i do współpracy z większym zespołem.

 · Przy większych tytułach projektantów gier dzieli się 
ze względu na specjalizację, np. na narrative, level czy 
system designerów. na kierunku game design poznasz 
bliżej każdą z tych ról.

 · Kluczem do dobrze zaprojektowanej gry są zrozumiałe 
mechaniki, szczelne systemy rozgrywki oraz stabilny 
balans. na studiach dowiesz się, jakimi zasadami się 
kierować, aby twój projekt spełniał światowe standardy.

Media kreatywne to kierunek, jakiego jeszcze nie było na rynku. Wykładowcy ujawniają 
kulisy powstawania najpopularniejszych gier, prowadzą studentów przez cały proces ich 
powstawania, od pierwszych pomysłów i okresu preprodukcji, przez tworzenie mechanik, 
systemów i assetów oraz dobór modelu biznesowego, aż po moment wydania i popre-
mierowego utrzymania. Na zajęciach, opartych w głównej mierze na praktycznym do-
świadczeniu wykładowców, obalane są mity na temat tworzenia gier, ustępując miejsca 
rzetelnym informacjom i ćwiczeniom praktycznym.
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Na tym kierunku:

 · zrozumiesz złożoność relacji edukacji, wychowania 
i kształcenia człowieka w odniesieniu do współczesnych 
przemian społeczno-kulturowych

 · będziesz umiał analizować i interpretować procesy 
edukacyjne oraz ich kulturowe, społeczne, polityczne 
i ekonomiczne konteksty

 · dostosujesz działania edukacyjne, metody i treści do 
potrzeb, możliwości i sytuacji życiowych uczących się 

 · zdobędziesz umiejętność refleksyjnego i krytycznego 
myślenia zarówno nad teorią, jak i praktyką edukacyjno-
wychowawczą

 · poznasz metody diagnozowania i organizowania pracy 
z grupami dzieci w różnym wieku oraz pochodzących 
z różnych środowisk

 · zajęcia prowadzą wybitni praktycy i specjaliści.

Po studiach możesz pracować w:

 · publicznych lub niepublicznych poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych

 · centrach integracji społecznej 

 · szkołach podstawowych i ponadpodstawowych jako 
pedagog – o ile masz kwalifikacje nauczycielskie lub 
przygotowanie pedagogiczne 

 · poradniach rodzinnych i specjalistycznych 

 · instytucjach edukacyjnych, instytucjach kultury i sztuki 
i bibliotekach

 · organizacjach pozarządowych. 

ciekawe informacje o kierunku

 · nasze programy studiów tworzymy wspólnie 
z przedstawicielami różnych instytucji udzielających 
wsparcia pedagogiczno-psychologicznego oraz placówek 
oświatowych udzielających profesjonalnej pomocy 
osobom potrzebującym.

 · masz możliwość wzięcia udziału w konferencjach naukowych, 
wykładach otwartych oraz seminariach, które odbywają 
się na uczelni. Dzięki temu przyjrzysz się pracy ekspertów 
z branży edukacyjnej oraz poznasz najnowsze trendy 
w pedagogice.

 · Warunkiem zatrudnienia absolwentów studiów kierunku 
pedagogika we wszystkich instytucjach edukacyjnych 
podległych ministerstwu edukacji narodowej jest posiadanie 
przez nich przygotowania pedagogicznego. Kandydatów 
na studia ii stopnia, nieposiadających przygotowania 
pedagogicznego, a zainteresowanych pracą w szkołach, 
przedszkolach i innych placówkach oświatowych, 
zachęcamy do uzupełnienia tych kwalifikacji na studiach 
podyplomowych z przygotowaniem pedagogicznym.

Partnerzy kierunku:

KieruneK: 
peDagogika
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Tego się nauczysz:

 · posługiwania się wybranymi ujęciami teoretycznymi 
w celu analizowania obserwowanych sytuacji 
społecznych oraz edukacyjnych i podejmowania działań 
praktycznych 

 · rozwiązywania problemów wynikających z bezpośrednich 
kontaktów i sytuacji międzykulturowych 

 · samodzielnego konstruowania, konceptualizowania 
i realizacji projektów w zakresie kultury i edukacji, 
w tym tych wymagających specjalistycznej diagnozy 
i prowadzenia badań terenowych oraz badań w działaniu 

 · komunikowania się i wspólnego działania z osobami 
reprezentującymi „inność” w znaczeniu kulturowym 
i etnicznym

 · antropologii kulturowej, pedagogiki.

Wybrane bloki tematyczne:

 · kulturowe i społeczne podstawy edukacji 

 · etnografia i edukacja

 · kultura i edukacja w przestrzeni miejskiej 

 · kultura i globalizacja 

 · współczesna kultura w teorii i praktyce

 · seminarium monograficzne.

ciekawe informacje o specjalności

 · Wykształcisz umiejętności i kompetencje umożliwiające 
m.in. realizację samodzielnych projektów badawczych, 
społecznych czy kulturalnych. Zdobyta wiedza, 
umiejętności i kompetencje przydatne będą 
osobom zamierzającym podjąć pracę w instytucjach 
i organizacjach oświatowych, edukacyjnych i kulturalnych 
albo rozpoczynającym działalność w organizacjach 
pozarządowych. 

 Culture  
 anD eDuCatiOn 

Tego się nauczysz: 

 · projektowania działań artystycznych

 · zarządzania przedsięwzięciami kulturalnymi

 · pozyskiwania funduszy na działania artystyczne

 · wykorzystywania nowoczesnych technologii i narzędzi 
komunikacji w obszarze sztuki

 · muzykoterapii, choreoterapii, biblioterapii, 
plastykoterapii, dramy i działań teatralnych, które są 
podstawowymi umiejętnościami arteterapeuty

 · wspierania rozwoju młodzieży i osób dorosłych 
zainteresowanych działaniami artystycznymi 
i społecznymi, a także organizowania pracy zespołowej

 · rozwijania własnych projektów i pasji kulturalnych, 
artystycznych, we współpracy z artystami i menedżerami.

Wybrane bloki tematyczne:

 · humanistyka – sztuka – kreacja

 · działania artystyczne w przestrzeni publicznej

 · digital art w zintegrowanych działaniach artystycznych

 · warsztaty arteterapeutyczne 

 · komunikacja społeczna, marketing, public relations.

ciekawe informacje o specjalności

 · na studiach możesz korzystać ze studia fotograficznego, 
studia grafiki komputerowej, auli ze sprzętem 
audiowizualnym, galerii 55, a także realizować 
ekspozycje, wystawy, przedstawienia teatralne i działania 
performatywne.

 meneDżer DZiaŁaŃ  
 artystyCZnyCh i arteteraPia 

Jesteśmy jedną z niewielu uczelni niepublicznych kształcących specjalistów w dyscyplinie pedago-
giki. W zakresie tworzenia programów, wymiany naukowej i praktyk na stałe współpracujemy ze 
szkołami podstawowymi, przedszkolami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psycho-
logiczno-pedagogicznymi i ośrodkami wspomagającymi rozwój dzieci w wieku szkolnym.

specjalność prowadzona 
w języku angielskim
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Tego się nauczysz:

 · projektowania, organizowania i udzielania indywidualnej 
oraz grupowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym

 · prowadzenia diagnozy problemów rodzinnych, 
zawodowych i wychowawczych oraz trudności szkolnych

 · organizowania i prowadzenia poradnictwa zawodowego, 
w tym wspierania młodzieży i osób dorosłych w procesie 
konstruowania ich karier

 · prowadzenia konsultacji z poradnictwa rodzinnego 
i wychowawczego

 · realizowania zajęć edukacyjnych, ukierunkowanych na 
optymalizowanie rozwoju i podnoszenie jakości życia 
jednostek

 · podejmowania współpracy środowiskowej i integrowania 
podmiotów w sytuacjach szkolno-wychowawczych, 
rodzinnych, zawodowych.

Wybrane bloki tematyczne:

 · teoretyczne podstawy poradnictwa 

 · psychologia poradnictwa 

 · diagnozowanie problemów rodzinnych i egzystencjalnych

 · diagnoza i terapia trudności szkolnych

 · warsztat pracy doradcy

 · poradnictwo rodzinne

 · profilaktyka przemocy i agresji w środowisku 
wychowawczym

 · poradnictwo kariery.

ciekawe informacje o specjalności

 · Zajęcia prowadzą badacze i praktycy mający znaczący 
wpływ na rozwój poradoznawstwa w Polsce, w tym 
członkowie naukowego towarzystwa Poradoznawczego 
oraz stowarzyszenia Doradców szkolnych 
i Zawodowych rP.

 POraDniCtWO  
 PsyChOlOgiCZnO–PeDagOgiCZne 

Tego się nauczysz:

 · różnorodnego podejścia do tematyki edukacji małych 
dzieci (takich jak: metoda projektów, projektowanie okazji 
edukacyjnych, podejście reggio emilia)

 · indywidualizowania działań edukacyjnych

 · organizowania placówki edukacyjnej i zarządzania nią 
zgodnie z aktualnym stanem prawnym

 · otwierania działalności gospodarczej (zakładania firm) 
takiej jak żłobek, przedszkole lub inna forma wychowania 
przedszkolnego.

Wybrane bloki tematyczne:

 · nowoczesne metody pracy z małymi dziećmi

 · konstruowanie koncepcji placówki

 · organizowanie placówki edukacyjnej i zarządzanie nią

 · prawo oświatowe i system nadzoru pedagogicznego 
w Polsce

 · edukacja włączająca z elementami psychomotoryki

 · edukacja dwujęzyczna

 · edukacja antydyskryminacyjna.

ciekawe informacje o specjalności

 · Jeśli planujesz założenie własnego przedszkola, studia 
pomogą Ci się do tego przygotować. Łączą teorię 
z praktyką, więc spotkasz na nich zarówno badaczki 
i badaczy wczesnej edukacji, jak i osoby na co dzień 
pracujące z dziećmi.

 PrOJeKtOWanie i OrganiZaCJa  
 WCZesneJ eDuKaCJi 
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Tego się nauczysz:

 · planowania, przygotowywania i wdrażania projektów 
edukacyjnych

 · projektowania i przeprowadzania badań społecznych

 · interpretacji i analizy wyników badań

 · twórczego, krytycznego i analitycznego myślenia

 · diagnozowania potrzeb i procesów zachodzących na 
gruncie społecznym i edukacyjnym

 · budowania strategii rozwiązywania problemów 
w obszarze edukacji

 · umiejętności z zakresu wystąpień publicznych 

 · pisania raportów badawczych i sposobów 
upowszechniania ich wyników.

Wybrane bloki tematyczne:

 · tutorial akademicki

 · projekty społeczne i rozwojowe

 · wykorzystanie wyników badań w praktyce edukacyjnej

 · język angielski specjalistyczny.

Tego się nauczysz:

 · prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć 
terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą

 · diagnozy pedagogicznej dziecka

 · diagnozowania dojrzałości szkolnej

 · diagnozowania trudności w uczeniu się

 · prowadzenia terapii trudności w uczeniu się czytania 
i pisania

 · prowadzenia terapii trudności w uczeniu się matematyki

 · narzędzi diagnostycznych w ramach diagnozy 
nauczycielskiej i specjalistycznej

 · warsztatu pracy terapeuty pedagogicznego.

ciekawe informacje o specjalności

 · W ramach specjalności studenci będą mieli możliwość 
pogłębienia wiedzy w interesujących, nawet 
w najbardziej wąskich zakresach. to specjalność dla 
tych, którzy rozważają zdobycie kolejnego stopnia 
naukowego, pracę w instytucjach wykorzystujących 
kompetencje analityczne, badawcze, strategiczne swoich 
pracowników lub chcą być współuczestnikami dyskursu 
intelektualnego i poszukiwać nowych inspiracji.

 · W ramach tutorialu akademickiego, realizowanego 
przez 3 semestry, będziesz spotykać się i rozmawiać 
ze specjalistami różnych obszarów wiedzy. uzyskasz 
wskazówki do samodzielnego studiowania oraz 
przetwarzania informacji. 

 · W ramach specjalności studenci będą mogli wziąć udział 
w  projektach badawczych, konferencjach naukowych, 
wykładach otwartych oraz seminariach, dzięki którym 
poznają najnowsze trendy w badaniach i udoskonalą swój 
warsztat merytoryczny.

Wybrane bloki tematyczne:

 · psychologiczne podstawy terapii pedagogicznej

 · diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu 
oraz uczeniu się matematyki

 · terapia trudności w czytaniu i pisaniu oraz uczeniu się 
matematyki

 · praca z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i zachowania.

ciekawe informacje o specjalności

 · W ramach zajęć będziesz miał okazję odbyć praktyki 
studenckie w zespołach korekcyjno-kompensacyjnych. 

 · Zajęcia prowadzą praktycy pracujący na co dzień 
z dziećmi i młodzieżą w specjalistycznych poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych, w tym w członkowie 
Polskiego towarzystwa Dysleksji.

 stuDia  
 naD eDuKaCJą 

 teraPia  
 PeDagOgiCZna 
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Na tym kierunku:

 · nauczysz się planowania, organizowania i realizacji 
działań edukacyjnych w przedszkolu i klasach i–iii szkoły 
podstawowej zgodnie z nowym standardem kształcenia 
nauczycieli z 2019 roku

 · dowiesz się, jak wspierać rozwój intelektualny, 
emocjonalny i społeczny dziecka i jak przygotowywać 
merytorycznie i metodycznie zajęcia dla dzieci 
w przedszkolu i w szkole

 · dowiesz się, jak współpracować z rodziną dziecka

 · nauczysz się konstruowania programów i projektów 
edukacyjnych dla dzieci

 · nauczysz się organizowania pracy pedagogicznej 
w środowisku wielokulturowym oraz w środowisku 
o zróżnicowanym kapitale społecznym

 · zdobędziesz umiejętność korzystania z nowych 
technologii wspomagających uczenie się dzieci 
oraz skorzystasz z Pracowni edukacji elementarnej, 
wyposażonej w nowoczesne pomoce dydaktyczne 
przydatne do pracy z dziećmi.

Po studiach możesz pracować jako:

 · nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w szkołach 
podstawowych w klasach i–iii

 · wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
dla dzieci do lat 10 (świetlice, kluby i ogniska dziecięce, 
kąciki dziecięce w centrach handlowych)

 · nauczyciel edukacji przedszkolnej w przedszkolach 
publicznych i niepublicznych.

KieruneK: 
peDagogika 
PrZeDsZKOlna 
i WCZesnOsZKOlna
jesteśmy jedną z trzech uczelni w Polsce 
mogących rekrutować na studia ii stopnia 
na tym kierunku.

ciekawe informacje o kierunku

 · Oferta studiów skierowana jest do absolwentów, którzy 
na i stopniu studiów uzyskali kwalifikacje uprawniające do 
pracy w przedszkolu i w klasach i-iii szkoły podstawowej. 
Program studiów oparto na wymogach standardu 
kształcenia nauczycieli z 1 października 2019 roku.

 · studia ii stopnia na tym kierunku, wybrane po kierunkach 
innych niż pedagogiczne (nadające kwalifikacje 
do nauczania), nie dają kwalifikacji do nauczania 
w przedszkolach i klasach i-iii.

 · W ramach studiów student realizuje w przedszkolu i klasach 
i-iii szkoły podstawowej praktyki w wymiarze 240 godz.

 · Program kierunku nie zakłada specjalności, jednak 
oferujemy moduły przedmiotów do wyboru:

 − moduł i: EDuKacja DziEci zE sPEcjaLNyMi 
pOtrzebami – dowiesz się, czym są specjalne potrzeby 
edukacyjne, jak pracować z dziećmi z zaburzeniami 
rozwoju i zachowania, a jak z uczniem zdolnym, jak 
planować zajęcia w grupach zróżnicowanych i jak radzić 
sobie z trudnościami szkolnymi dzieci;

 − moduł ii: NauczaNiE języKa PoLsKiEgo jaKo  
ObceGO – dowiesz się, czym jest język i jak nam pomaga 
w komunikacji, czym charakteryzuje się współczesny język 
polski oraz jak uczyć języka polskiego dzieci, które przyjeż-
dzają do naszego kraju z innych obszarów kulturowych.

Partnerzy kierunku:
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Na tym kierunku:

 · zajęcia prowadzone są przez specjalistów – badaczy 
i praktyków, ekspertów w dziedzinie pedagogiki 
specjalnej, z bogatym doświadczeniem oraz dorobkiem 
dydaktycznym i naukowym, a także doświadczeniem we 
współpracy z zagranicznymi ośrodkami działającymi na 
rzecz osób z niepełnosprawnościami

 · dzięki możliwości pracy z ekspertami zdobytą wiedzę 
wykorzystasz w praktyce już w trakcie studiów, 
konstruując i realizując projekty diagnostyczne 
i terapeutyczne zarówno w ramach zajęć realizowanych 
na uczelni, jak i w pracy rehabilitacyjnej w instytucjach, 
w których odbywają się praktyki 

 · praktyki pedagogiczne odbywają się w publicznych 
i niepublicznych placówkach zajmujących się edukacją 
i rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami 
i zaburzeniami zachowania.

Po studiach możesz pracować jako:

 · nauczyciel w placówce specjalnej

 · pedagog w przedszkolu, szkole i placówce edukacyjnej, 
opiekuńczej i wychowawczej 

 · pedagog specjalny – nauczyciel wspomagający 
pracę z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi 
z niepełnosprawnościami (w zależności od wybranej 
specjalności) lub zaburzeniami zachowania w: 
przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, 
integracyjnych i specjalnych, specjalnych ośrodkach 

szkolno-wychowawczych, zespołach rewalidacyjno-
wychowawczych, poradniach psychologiczno-
pedagogicznych, warsztatach terapii zajęciowej, 
stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się pracą 
z osobami z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami 
zachowania.

ciekawe informacje o kierunku

 · Kierunek umożliwia studentom pogłębienie, rozszerzanie 
i porządkowanie wiedzy pedagogicznej przedmiotowej 
i metodologicznej, pozwalającej na rozumienie specyfiki 
pedagogiki specjalnej oraz jej powiązań z innymi 
dyscyplinami.

 · Kierunek otrzymał nagrodę w konkursie ministerstwa 
nauki i szkolnictwa Wyższego na najlepszy program 
kształcenia na kierunku pedagogika specjalna.

 · Warunkiem zatrudnienia absolwentów kierunku 
pedagogika specjalna we wszystkich instytucjach 
edukacyjnych podległych ministerstwu edukacji 
narodowej jest posiadanie przez nich przygotowania 
pedagogicznego. Kandydaci na studia ii stopnia, którzy 
takiego przygotowania nie mają i nie są nauczycielami, 
równocześnie z realizacją studiów ii stopnia powinni podjąć 
studia podyplomowe z przygotowaniem pedagogicznym. 

Partnerzy kierunku: 

KieruneK:  
peDagogika 
specjalna
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Kierunek pedagogika specjalna jest w ofercie DSW od 
początku istnienia szkoły. Ma długą tradycję i wypracowaną 
bardzo dobrą markę wśród dolnośląskich (i nie tylko) 
pracodawców. Nasi absolwenci są doceniani na rynku pracy 
i nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze 
publicznym, jak i w organizacjach pozarządowych, działających 
na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Program kształcenia 
o profilu praktycznym zdobył najwyższą nagrodę w konkursie 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepsze programy 
kształcenia. Kształcimy studentów w tym kierunku jako 
jedyna uczelnia niepubliczna w Polsce. Współpracujemy 
z doświadczonymi praktykami z obszaru edukacji i rehabilitacji 
osób z niepełnosprawnościami i zaburzeniami zachowania 
w kraju i za granicą oraz wybitnymi badaczami tych 
problemów. Dbamy o wspomaganie integralnego rozwoju 
naszych studentów. 

dr Małgorzata oleniacz, prof. DsW
Dyrektor programowa kierunku 

Tego się nauczysz:

 · rozumienia społeczno-kulturowych uwarunkowań 
problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną 
i ze spektrum autyzmu

 · rozpoznawania zaburzeń w funkcjonowaniu 
ośrodkowego układu nerwowego i posługiwania 
się metodami diagnostycznymi do oceny trudności 
rozwojowych dzieci i młodzieży

 · planowania pracy terapeutycznej z osobami 
z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu

 · dobierania i refleksyjnego stosowania metod terapii osób 
z niepełnosprawnościami

 · stosowania podstawowych metod terapii osób 
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 · projektowania pracy z rodziną osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Wybrane bloki tematyczne:

 · problemy diagnozy i konstruowania programów 
terapeutycznych

 · metody terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną

 · podstawy integracji sensomotorycznej

 · edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu

 · teoretyczne i metodyczne podstawy pracy z rodziną.

 eDuKaCJa i rehaBilitaCJa OsóB  
 Z niePeŁnOsPraWnOŚCią inteleKtualną  
 Z teraPią autyZmu 
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Tego się nauczysz:

 · rozumienia społecznych i psychologicznych 
mechanizmów funkcjonowania człowieka

 · diagnozowania, projektowania i ewaluacji oddziaływań 
pomocowych wobec jednostek i grup zagrożonych 
patologią i wykluczeniem społecznym

 · konstruowania projektów profilaktyki społecznej, 
resocjalizacji i reintegracji społecznej oraz interwencji 
kryzysowej

 · kierowania zespołami ludzkimi

 · podejmowania decyzji w sferze lokalnej polityki 
społecznej, wychowawczej i kryminalnej

 · stosowania optymalnych strategii i metod prewencji oraz 
rozwiązywania problemów społecznych.

Wybrane bloki tematyczne:

 · psychopatologia z elementami psychiatrii

 · prawne podstawy resocjalizacji i interwencji kryzysowej 

 · diagnostyka i terapia resocjalizacyjna

 · kryminologia z elementami wiktymologii i suicydologii 

 · interwencja kryzysowa w szkole i instytucji 
resocjalizacyjnej.

 PeDagOgiKa resOCJaliZaCyJna  
 Z interWenCJą KryZysOWą 

Tego się nauczysz:

 · całościowego postrzegania potrzeb osób o mniejszych 
możliwościach rozwoju, przewlekle chorych 
oraz starszych, w kontekście aktualnych nurtów 
i paradygmatów pedagogiki specjalnej

 · podejmowania zadań w zakresie rozpoznawania potrzeb 
jednostek i grup społecznych w celu organizowania 
działań w obszarze terapii zajęciowej

 · prowadzenia zajęć z terapii zajęciowej z wykorzystaniem 
różnych koncepcji, form i metod – w tym 
psychomotorycznych – z jednostkami i grupami osób na 
różnych etapach rozwojowych, zarówno w odpowiednich 
instytucjach, jak i w środowisku domowym

 · wzbogacania warsztatu pracy terapeuty zajęciowego na 
podstawie nowych rozwiązań teoretyczno-badawczych 
oraz refleksyjnego projektowania własnej praktyki 
terapeutycznej.

Wybrane bloki tematyczne:

 · diagnoza w terapii zajęciowej i psychomotoryce

 · warsztat pracy terapeuty zajęciowego

 · terapia zajęciowa w zinstytucjonalizowanym systemie 
opieki nad pacjentem

 · psychomotoryka w geragogice.

ciekawe informacje o specjalności

 · specjalność wzbogacona jest o treści dotyczące 
psychomotoryki, która jest nowym nurtem 
terapeutycznym, zorientowanym na integralny rozwój 
człowieka (ze szczególnym uwzględnieniem wrocławskiej 
szkoły psychomotoryki – psychomotoryki spotkania).

 teraPia ZaJęCiOWa  
 Z PsyChOmOtOryKą 
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Tego się nauczysz:

 · rozpoznawania zaburzeń w funkcjonowaniu centralnego 
układu nerwowego i posługiwania się metodami 
diagnostycznymi do oceny trudności rozwojowych 
małych dzieci

 · konstruowania i realizowania indywidualnego programu 
zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 · planowania procesu wspierania rozwoju dziecka 
w środowisku domowym

 · oceniania skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego 
rodzinie.

Wybrane bloki tematyczne:

 · psychologia rozwojowa i psychopatologia małego dziecka

 · podstawy neurologii i neuropatologii

 · wczesna diagnoza rozwoju dziecka zagrożonego 
niepełnosprawnością

 · metody terapii małego dziecka

 · psychomotoryczne wspomaganie rozwoju dziecka.

ciekawe informacje o specjalności

 · specjalność przygotowuje do pracy w interdyscyplinarnych 
zespołach realizujących diagnozę i terapię dzieci we 
wczesnych etapach rozwoju.

 WCZesna interWenCJa i WsPOmaganie  
 rOZWOJu DZieCKa Z PsyChOmOtOryKą 

Na rynku pracy jest ogromne zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru edukacji i rehabi-
litacji osób z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową. Coraz więcej dzieci 
i młodzieży choruje przewlekle na choroby somatyczne i psychiczne oraz psychosomatyczne 
i potrzebuje specjalistycznego wsparcia w procesie edukacji i rehabilitacji.
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Na tym kierunku:

 · zdobędziesz umiejętność refleksyjnego i krytycznego 
spojrzenia zarówno na teorię, jak i praktykę pracy 
socjalnej 

 · wzmocnisz się jako specjalista mający kompetencje 
w zakresie niesienia pomocy i wsparcia 

 · dokonasz diagnozy społecznej

 · będziesz mógł zorganizować i monitorować działanie 
interwencyjne i pomocowe oraz dostrzeżesz 
i wykorzystasz potencjał środowiska lokalnego

 · będziesz świadomy swoich możliwości oraz ograniczeń 
poznawczych i praktycznych 

 · wykształcisz umiejętności diagnozowania, 
prognozowania oraz samodzielnego rozwiązywania 
problemów teoretycznych i praktycznych

 · poznasz programy profilaktyczne, pomocowe 
i naprawcze.

Po studiach możesz pracować w:

 · ośrodkach pomocy społecznej

 · domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz 
niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie

 · placówkach dla osób bezdomnych, ciężarnych matek, 
ofiar przemocy oraz osób uzależnionych

 · organizacjach i stowarzyszeniach charytatywnych

 · świetlicach środowiskowych i terapeutycznych

 · ośrodkach dla uchodźców 

 · organizacjach pozarządowych zajmujących się 
diagnozowaniem i przeciwdziałaniem defaworyzacji oraz 
marginalizacji społecznej.

ciekawe informacje o kierunku

 · Korzystamy z pomocy wysoko wykwalifikowanych kadr 
pomocy społecznej, współpracujemy też z psychiatrami, 
terapeutami i psychologami.

 · Program studiów skonstruowaliśmy w zgodzie z ustawą 
o pomocy społecznej oraz z uwzględnieniem diagnoz 
dokonywanych przez Departament Pomocy i integracji 
społecznej. Bierze on również pod uwagę aktualne 
potrzeby pracodawców oraz możliwości rynku usług 
pomocowych, a także zmiany dokonujące się w życiu 
społecznym.

Partner kierunku:

KieruneK:  
PraCa  
socjalna
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Tego się nauczysz:

 · działań animacyjnych, skierowanych do jednostek, 
grup i społeczności lokalnych, zagrożonych ubóstwem, 
bezrobociem, bezdomnością, marginalizacją społeczną 
i wykluczeniem

 · organizacji i kształtu systemu pomocy społecznej 
w Polsce

 · monitorowania ogólnokrajowych i lokalnych zmian 
społeczno-ekonomicznych

 · diagnozowania sytuacji społecznej osób lub grup 
wymagających wsparcia

 · projektowania i realizowania działań pomocowych 
o charakterze profilaktycznym i zaradczym, 
dostosowanych do potrzeb osób wymagających pomocy

 · tworzenia grup zadaniowych w sytuacjach wymagających 
działań zespołowych i opracowywania dla nich i z nimi 
projektów społecznych oraz planów działań pomocowych

 · koordynowania, monitorowania lub ewaluowania 
zrealizowanych działań socjalnych.

Wybrane bloki tematyczne:

 · organizacja, monitorowanie i ewaluacja projektów 
społecznych

 · budowanie sieci międzyorganizacyjnych w pomocy 
społecznej

 · trening umiejętności interpersonalnych

 · warsztat umiejętności budowania i koordynowania prac 
zespołu

 · identyfikowanie systemów informacji i komunikacji 
społecznej

 · interwencja kryzysowa w pomocy społecznej 

 · organizacja systemu pomocy i wsparcia dla rodzin 

 · organizacja pomocy społecznej dla grup wysokiego ryzyka.

ciekawe informacje o specjalności

 · specjalność ta jest ważnym elementem kształcenia 
przyszłych kadr kierowniczych instytucji pomocy 
społecznej, osób zaangażowanych w tworzenie 
nowych rozwiązań w pomocy społecznej i budowanie 
skutecznych form pracy z osobami zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym.

 OrganiZatOr  
 POmOCy sPOŁeCZneJ 

Tego się nauczysz:

 · komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu, 
technik wywierania wpływu społecznego 

 · prawa rodzinnego, karnego i cywilnego

 · procedur mediacyjnych, pozwalających na 
konstruktywne rozwiązywanie sporów i konfliktów, 
z jakimi spotykają się w swojej pracy mediator oraz 
pracownik socjalny

 · stosowania strategii i technik negocjacyjnych.

Wybrane bloki tematyczne:

 · trening umiejętności interpersonalnych

 · podstawowe zasady i składniki postępowania 
mediacyjnego

 · psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji 
i rozwiązywania konfliktów

 · trening praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji

 · wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach 
funkcjonowania procedur mediacyjnych

 · metodyka pracy negocjatora.

ciekawe informacje o specjalności

 · Program studiów realizujemy w zgodzie ze standardami 
kształcenia mediatorów ministerstwa sprawiedliwości 
oraz zgodnie z wymogami społecznej rady ds. 
alternatywnego rozwiązywania sporów i Konfliktów przy 
ministrze sprawiedliwości.

 · Wiedza nabyta na tej specjalności przyda się nie tylko 
w pracy w instytucjach pomocy społecznej czy sądach. 
mediacje i negocjacje są szeroko wykorzystywane 
w biznesie oraz w działaniach realizowanych na rzecz 
poszukiwania porozumienia, np. w sporach zbiorowych 
pracowników z pracodawcami.

 meDiacje  
 i negOCJaCJe 
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Tego się nauczysz:

 · uwarunkowań skomplikowanych sytuacji życiowych 
rodzin i możliwości rozwiązywania problemów 
w środowisku

 · zagadnień związanych z zagrożeniami, które 
są w rodzinach: przemocą, zaniedbaniem, 
współuzależnieniem, uzależnieniem, adopcją, kryzysami 
sytuacyjnymi, separacją, rozwodem itd.

 · diagnozowania problemów w rodzinie, mobilizowania do 
dokonywania pozytywnych zmian w życiu oraz tworzenia 
niezbędnego wsparcia

 · współpracy ze specjalistami, którzy wspólnie z tobą będą 
działać dla dobra rodzin

 · dbania o równowagę we własnym życiu osobistym 
i zawodowym w sposób, który stanie się inspiracją dla 
innych

 · prowadzenia działań pomocowych i interwencyjnych dla 
potrzebujących rodzin.

Tego się nauczysz:

 · rozwiązywania problemów społecznych

 · pisania projektów socjalnych oraz pozyskiwania środków 
na ich realizację z różnych źródeł finansowania

 · komunikacji interpersonalnej, rozumienia problemów 
ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych 
czy w sytuacjach kryzysowych

 · ekonomii społecznej i prawa w zakresie działalności służb 
społecznych

 · pomagania osobom, rodzinom i społecznościom 
lokalnym, zwłaszcza w wypadku niewydolności 
funkcjonowania, m.in. z powodu ubóstwa, sieroctwa, 
przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, 
niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach 
niepełnosprawnych i wielodzietnych, z powodu 
alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności 
w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu 
karnego, z powodu migracji czy uchodźstwa.

Wybrane bloki tematyczne:

 · problemy i zagrożenia współczesnej rodziny 

 · metody wspierania rodziny

 · trening umiejętności wychowawczych

 · problematyka adopcji i pieczy zastępczej.

ciekawe informacje o specjalności

 · Praca z rodziną szczególnie niewydolną w wielu 
aspektach życia i będącą w trudnej sytuacji jest częstym 
polem działalności pracowników służb społecznych. 
Praca pracownika socjalnego polega na towarzyszeniu 
rodzinie z dziećmi i poszukiwaniu wspólnie rozwiązań 
trudnej sytuacji życiowej oraz wykorzystaniu mocnych 
i słabych stron jej członków. Celem jest podnoszenie 
umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz radzenia 
sobie z sytuacjami dnia codziennego.

Wybrane bloki tematyczne:

 · system pomocy społecznej dla osób 
z niepełnosprawnościami i starszych

 · wsparcie rodziny z osobą z niepełnosprawnością i chorą

 · praca socjalna z osobami przewlekle chorymi 

 · trening umiejętności społecznych 

 · metody i techniki pracy socjalnej z seniorami

 · terapia zajęciowa osób starszych

 · praca z osobami przewlekle chorymi

 · poradnictwo gerontologiczne i egzystencjalne.

ciekawe informacje o specjalności

 · niewątpliwą zaletą studiów jest nie tylko kształcenie, 
ale także możliwość poznania ludzi i ich spojrzeń na 
wielowymiarowy świat pomocy społecznej, szczególnie 
ukierunkowanej na pracę z osobami starszymi 
i z niepełnosprawnościami oraz przewlekle chorymi.

 · Współpracujemy z przedstawicielami różnorodnych 
instytucji pomocy społecznej oraz psychologami 
i działaczami.

 PraCa sOCJalna  
 Z rODZiną 

 systemy WsParCia OsóB starsZyCh  
 Z niePeŁnOsPraWnOŚCiami i PrZeWleKle ChOryCh 
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Na tym kierunku:

 · zajęcia prowadzą eksperci m.in. z dziedziny psychologii 
klinicznej, społecznej oraz zarządzania w organizacji

 · będziesz miał możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności 
z obszaru badania procesów i mechanizmów rządzących 
zjawiskami psychicznymi i zachowaniami człowieka 

 · poznasz wpływ zjawisk psychicznych na interakcje 
międzyludzkie oraz interakcję człowieka z otoczeniem 

 · nabędziesz umiejętność słuchania i obserwowania 
otaczającej Cię rzeczywistości, analizowania procesów 
zachodzących w relacjach międzyludzkich, okazywania 
empatii, a także nawiązywania kontaktów z innymi 
ludźmi oraz diagnozowania trudności w indywidualnym 
i społecznym funkcjonowaniu współczesnego człowieka. 

Po studiach możesz pracować w:

 · gabinetach, ośrodkach i pracowniach psychologicznych

 · biznesie, czyli m.in. agencjach reklamowych, działach 
marketingu i Pr, działach hr/personalnych, w agencjach 
headhunterskich i konsultingowych 

 · poradniach specjalistycznych (młodzieżowych, 
rodzinnych i małżeńskich)

 · placówkach opiekuńczych, wychowawczych 
i resocjalizacyjnych

 · centrach interwencji kryzysowej

 · sądownictwie i więziennictwie

 · instytucjach pomocy i opieki społecznej

 · działach personalnych i kadrowych firm i organizacji

 · firmach i organizacjach zajmujących się coachingiem, 
szkoleniami i warsztatami

 · instytucjach prowadzących badania naukowe z obszaru 
psychologii zarządzania i biznesu.

ciekawe informacje o kierunku

 · na wykładach studenci zdobywają wiedzę teoretyczną 
i praktyczną – biorą udział w symulacjach, analizują 
przypadki, projektują plany pomocy psychologicznej, 
uczestniczą w laboratoriach komputerowych, poznają 
narzędzia diagnostyczne i procedury pomocowe 
bazujące na etycznych standardach zawodu psychologa. 

 · Kierunek dla absolwentów studiów psychologicznych 
i stopnia (kontynuacja).

Partnerzy kierunku: 

 · Wrocławskie Centrum Zdrowia

KieruneK:  
PsyChOlOgia
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Tego się nauczysz:

 · rozumienia czynników wpływających na optymalne 
funkcjonowanie dzieci i młodzieży ze szczególnym 
uwzględnieniem środowiska rodzinnego

 · konstruktywnego wpływania na funkcjonowanie rodzin 
w obszarze psychospołecznym

 · metod psychologicznej pracy z systemem rodzinnym

 · sposobów pracy psychologicznej z dziećmi oraz  
młodzieżą niedostosowaną społecznie.

Wybrane bloki tematyczne:

 · psychologia małżeństwa i rodziny

 · współczesne problemy opieki i wychowania

 · psychologia dzieci i młodzieży

Tego się nauczysz:
 · zagadnień z zakresu zdrowia psychicznego w ujęciu 
klinicznym

 · analizowania, diagnozowania i interpretowania procesów 
i mechanizmów rządzących zjawiskami psychicznymi 
i zachowaniami człowieka

 · rozumienia uwarunkowań psychicznych człowieka oraz 
ich wpływu na interakcje z innymi ludźmi 

 · diagnozowania i terapii wybranych problemów i zaburzeń 
psychicznych

 · rozróżniania i rozumienia różnych podejść i technik 
stosowanych w psychoterapii

 · praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie

 · trudności edukacyjne – diagnoza i pomoc

 · poradnictwo rodzinne

 · trening umiejętności radzenia sobie z agresją.

ciekawe informacje o specjalności

 · Profil ten adresowany jest w szczególności do osób 
zainteresowanych tematyką rozwoju dzieci i młodzieży 
oraz lepszym rozumieniem różnych obszarów  
funkcjonowania rodziny.

 · Program studiów zakłada zdobycie umiejętności 
praktycznych z uwzględnieniem najnowszych trendów 
w zakresie psychologii dzieci i młodzieży oraz badań nad 
rodzinami.

 · okazywania empatii i budowania zdrowych relacji 
interpersonalnych oraz wspierania człowieka w jego rozwoju.

Wybrane bloki tematyczne:

 · kliniczna diagnoza psychologiczna

 · metody współczesnej psychoterapii

 · seksuologia kliniczna

 · neuropsychologiczne aspekty diagnozy

 · psychopatologia

 · psychoterapia indywidualna i grupowa

 · projektowanie wsparcia w wybranych problemach 
psychicznych.

 ChilD, aDOlesCent  
 anD Family PsyChOlOgy 

 PsyChOlOgia  
 KliniCZna 

specjalność prowadzona 
w języku angielskim

Na wszystkich specjalnościach zajęcia prowadzą praktycy: biegli sądowi kryminolodzy, pracow-
nicy zakładów karnych i aresztu śledczego, kuratorzy sądowi, orzecznicy penitencjarni, specjaliści 
zajmujący się pracą psychologiczną z osobami doświadczającymi przemocy lub ją stosującymi, 
funkcjonariusze Policji, prawnicy, mediatorzy sądowi, psychiatrzy, psychoterapeuci i seksuolodzy 
oraz członkowie zespołów interdyscyplinarnych i komisji rozwiązywania problemów alkoholo-
wych. Wśród wykładowców znajdziesz także psychologów pracujących w obszarze zarządzania 
w organizacji i biznesie, specjalistów z obszaru kreowania wizerunku firmy, doradców zawodo-
wych i personalnych, specjalistów z obszaru HR, właścicieli przedsiębiorstw, trenerów i coachów.
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Tego się nauczysz:

 · rozumienia zagadnień z zakresu psychologii relacji 
międzyludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem 
interakcji wychowawczych zachodzących 
w środowiskach: rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym

 · obserwowania i analizowania przebiegu interakcji 
dorosły–dziecko/uczeń oraz dorosły–dorosły (np. rodzic–
nauczyciel)

 · rozpoznawania i diagnozowania zjawisk optymalizujących 
i ograniczających skuteczność różnych rodzajów wpływu 
społecznego w kontekście trudności wychowawczych 
doświadczanych przez współczesnego rodzica 
i nauczyciela

 · analizowania i diagnozowania interakcji zachodzących 
między ludźmi i wynikających z nich zachowań

 · projektowania planów interwencji psychologicznej 
w kontekście wybranych problemów wychowawczych.

Wybrane bloki tematyczne:

 · praktyczne aspekty psychologii wychowania

 · diagnozowanie i rozwiązywanie trudności 
wychowawczych

 · praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie

 · trening umiejętności wychowawczych

 · projektowanie interwencji psychologiczno-
pedagogicznej.

 PsyChOlOgia  
 sPOŁeCZnO-WyChOWaWCZa 

Tego się nauczysz:
 · zagadnień z zakresu psychologii marketingu, reklamy 
i public relations 

 · analizowania procesów psychologicznych wpływających 
na zachowanie pracowników

 · diagnozowania problemów występujących w obrębie 
relacji interpersonalnych w miejscu pracy oraz problemów 
dotyczących procesu tworzenia i warunków rozwoju firmy

 · wykorzystywania wiedzy w zakresie oceny i wspomagania 
rozwoju osobistego pracowników 

 · stosowania skutecznych interwencji mających na celu 
twórcze rozwiązywanie problemów występujących 
w firmie i poszukiwanie nowych celów

 · technik pomagających opanować stres 
i przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu

 · stosowania i wykorzystywania technik negocjacyjnych 
w biznesie

 · zasad skutecznego przywództwa i nawiązywania 
efektywnej współpracy w zespole.

Wybrane bloki tematyczne:

 · budowanie wizerunku organizacji

 · motywowanie w organizacji

 · coaching indywidualny i grupowy w organizacji

 · trening kompetencji zawodowych

 · ocena i rozwój pracownika

 · projektowanie i prowadzenie szkoleń.

 PsyChOlOgia  
 ZarZąDZania W OrganiZaCJi 
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Tego się nauczysz:

 · rozpoznawania potrzeb pracowników organizacji 
oraz potrzeb społeczności lokalnych dla wyznaczania 
kierunków zaangażowania organizacji 

 · projektowania i wdrażania zmian w organizacji

 · zarządzania organizacją w sytuacji kryzysu wywołanego 
rozmaitymi czynnikami (w tym np. czynnikami 
epidemicznymi, społeczno-kulturowymi czy politycznymi)

 · rozumienia mechanizmów psychologicznych 
zachodzących w procesie decyzyjnym 

 · badania systemów tworzących proces uczenia się 
i określania najlepszych interwencji opartych na 
dowodach (what?) i strategii wdrażania (how?), aby 
osiągnąć pożądane rezultaty 

 · określania przyczyn niepowodzenia inicjatyw na rzecz 
poprawy funkcjonowania organizacji

 · rozpoznawania specyfiki sytuacji społecznej 
pracowników organizacji

 · nawiązywania i koordynowania współpracy z instytucjami 
wspierającymi życie społeczne

 · ewaluowania działań społecznych prowadzonych przez 
organizacje.

Wybrane bloki tematyczne:

 · psychologia zmiany 

 · zarządzanie kryzysem w organizacji

 · psychologia konfliktu, zarządzanie nim

 · audyt psychologiczny w organizacji

 · projektowanie i wdrażanie zmian w organizacji

 · psychologia aktywizmu i społeczności lokalnych.

ciekawe informacje o specjalności

 · Zajęcia w ramach tej specjalności mają charakter 
interdysyplinarny. Połączenie wiedzy z zakresu 
psychologii i zarządzania w kompleksowy sposób 
przygotowuje do pracy osoby, które w zmianie 
upatrują szansę na rozwój i sukces zarówno własny, jak 
i pracowników oraz całej organizacji.

 · swoją wiedzę i umiejętności absolwenci będą mogli 
wykorzystać w codziennej pracy, nawet w skrajnie 
nieprzewidywalnym środowisku, zarządzając poczuciem 
psychologicznego bezpieczeństwa zespołu.

 PsyChOlOgia  
 ZarZąDZania Zmianą 

NoWoŚĆ

Dlaczego warto studiować psychologię? Wykształcenie psychologa 
stwarza ogromne możliwości podjęcia pracy. Szwajcarzy wyróżnili 
aż 2800 zawodów, w których na absolwentów psychologii czekają 
wyzwania. Od biznesu po szeroko rozumiany obszar ochrony zdrowia, 
sądownictwo czy szkolnictwo – wszędzie kompetencje miękkie 
zyskują na znaczeniu i stają się przepustką do sukcesu zawodowego. 
Studia psychologiczne są pod tym względem wyjątkowe, bo obok 
zdobycia twardych umiejętności zawodowych, takich jak diagnoza 
czy wsparcie, nauczane przeze mnie psychometria czy metodologia 
prowadzenia badań stwarzają też okazję do poznania siebie, 
wzbogacenia warsztatu komunikowania i budowania relacji z drugą 
osobą, a także inspirujących kontaktów z profesjonalistami, którzy 
całe życie pracują z drugim człowiekiem. Cieszy mnie, gdy nasi 
studenci pełnymi garściami czerpią z tych możliwości.

dr Beata rajba
Wykładowca kierunku
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Psychologia to jedna z nauk o człowieku. Dzięki badaniom 
udaje nam się poznać prawa rządzące naszym zachowaniem, 
myśleniem, działaniem, jednocześnie bacznie przyglądamy 
się temu, co wyjątkowe i indywidualne, czyli tym cechom, 
które czynią nas niepowtarzalnymi. Studiując psychologię, 
możemy metodycznie i głęboko poznawać siebie. Pogłębiając 
wiedzę o człowieku, rozwijając umiejętności i postawy, uczymy 
się świadomie być sobą. Znając mechanizmy działania grup 
i społeczności, tak tworzymy sytuacje, by inni ludzie również mogli 
być sobą. Robimy to przez pomaganie, terapię, poradnictwo, 
wspieranie i projektowanie interakcji. Wszędzie tam, gdzie 
dochodzi do spotkania ludzi, tam, gdzie ważne jest dbanie 
o relacje, uważny rozwój, potrzebna jest obecność specjalistów, 
którzy na bazie swojej wiedzy i praktyki tworzą odpowiednie 
warunki do wzrastania. Pomaganie ludziom w zmaganiu się 
z bólem psychicznym, diagnozowanie potencjałów, planowanie 
działań społecznych, budowanie wizerunku organizacji wymagają 
osadzenia w rzetelnej wiedzy i praktycznym przygotowaniu. 
Studiowanie psychologii pomaga odpowiadać na potrzeby świata, 
w którym tak trudno być sobą i wchodzić w relacje z innymi.

mgr Maciej jonek
Wykładowca kierunku

Tego się nauczysz:

 · rozumienia, w jaki sposób obecność innych ludzi wpływa 
na człowieka i jego sposób myślenia, emocje, postawy 
i zachowanie

 · identyfikowania procesów grupowych, czyli dynamiki 
zmian zachodzących w grupie w obszarze struktury, 
pełnionych ról, wyłaniania przywódcy, a także 
komunikacji i konfliktów grupowych

 · konstruowania i prowadzenia badań naukowych 
w obszarze postaw i zachowań ludzi

 · analizy zachowań agresywnych wśród ludzi, a także 
diagnozowania ich przyczyn i objawów oraz możliwości 
ich niwelowania.

Wybrane bloki tematyczne:

 · psychologia wpływu społecznego

 · psychologia eksperymentalna

 · psychologia relacji międzyludzkich

 · wykluczenie społeczne

 · metody rozwiązywania konfliktów.

ciekawe informacje o specjalności

 · Psychologia społeczna umożliwia lepsze rozumienie 
zachowania innych ludzi, a także procesów grupowych 
i interakcji zachodzących w rozmaitych relacjach 
społecznych. Zajęcia w ramach tej specjalności pozwalają 
rozumieć mechanizmy kierujące postawami, emocjami 
oraz sposobem myślenia innych ludzi, z uwzględnieniem 
świadomości i intencji ich działań.

 sOCial PsyChOlOgy specjalność prowadzona 
w języku angielskim
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Na tym kierunku:

 · dzięki możliwości pracy z ekspertami (psychologami, 
pedagogami, prawnikami), wykorzystasz zdobytą wiedzę 
w praktyce już w trakcie studiów, konstruując i realizując 
projekty diagnostyczne, profilaktyczne i resocjalizacyjne 
zarówno w ramach zajęć realizowanych na uczelni, jak 
i w pracy resocjalizacyjnej w instytucjach, w których 
odbywane będą praktyki

 · praktyki pedagogiczne odbywają się w publicznych 
i niepublicznych placówkach zajmujących się profilaktyką 
i resocjalizacją w środowisku otwartym i instytucjonalnym, 
a także w organach służb mundurowych

 · badania prowadzone w ramach specjalności podejmują 
problematykę nasilających się zjawisk przestępczości, 
nowego typu uzależnień i patologii społecznych.

Po studiach możesz pracować w:

 · systemie sprawiedliwości, w tym jako wychowawca 
w zakładzie karnym i poprawczym, możesz również ubiegać 
się o uprawnienia zawodowego kuratora sądowego

 · systemie wychowania i resocjalizacji – jako 
wychowawca w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii 
i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

 · placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz interwen-
cyjnych, stosownie do istniejących regulacji prawnych, 
m.in. w: pogotowiach opiekuńczych, domach dziecka, 
świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych oraz 

ośrodkach interwencji kryzysowej, centrach pomocy 
rodzinie, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych lub 
specjalistycznych ośrodkach wsparcia

 · jednostkach Policji i policyjnych izbach dziecka

 · różnego rodzaju instytucjach rządowych, pozarządowych 
i organach samorządowych powołanych do wykonywania 
zadań z zakresu przeciwdziałania patologii społecznej, 
resocjalizacji oraz bezpieczeństwa publicznego.

ciekawe informacje o kierunku

 · Kierunek umożliwia studentom pogłębienie, rozszerzanie 
i porządkowanie wiedzy przedmiotowej i metodologicz-
nej pozwalającej na rozumienie specyfiki resocjalizacji 
oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami.

 · Program kształcenia stwarza warunki do kształtowania 
się i wzmacniania u studentów umiejętności 
i kompetencji niezbędnych do wykorzystywania wiedzy 
w projektowaniu, organizowaniu, realizowaniu i ewaluacji 
działalności resocjalizacyjnej – praktycznej i badawczej – 
w odniesieniu do grup i jednostek.

Partnerzy kierunku:

Zakłady Karne (miasto Wrocław), zakłady poprawcze, 
Komenda miejska Policji we Wrocławiu, zespoły 
kuratorskie, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 
młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki terapii 
uzależnień i interwencji kryzysowej.

KieruneK:  
resOCJaliZaCJa
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Tego się nauczysz:

 · rozumienia społecznych i psychologicznych 
mechanizmów funkcjonowania człowieka dorosłego

 · diagnozowania, projektowania i ewaluacji oddziaływań 
pomocowych wobec jednostek i grup zagrożonych 
patologią i wykluczeniem społecznym

 · konstruowania projektów prewencji kryminalnej, 
resocjalizacji i reintegracji społecznej oraz interwencji 
kryzysowej

 · kierowania zespołami ludzkimi i podejmowania decyzji 
w sferze lokalnej polityki społecznej i kryminalnej, 
stosując optymalne strategie i metody prewencji oraz 
rozwiązywania problemów społecznych.

Wybrane bloki tematyczne:

 · prawo karne wykonawcze

 · prewencja w systemie bezpieczeństwa publicznego 
i powszechnego

 · pedagogika penitencjarna z metodyką pracy w zakładzie 
karnym

 · metodyka pracy kuratora penitencjarnego

 · interwencja kryzysowa i wsparcie w sytuacji trudnej. 

ciekawe informacje o specjalności

 · Pogłębisz wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy 
z  osobami dorosłymi przejawiającymi zachowania 
dysfunkcjonalne oraz pozostającymi w konflikcie 
z normami społecznymi i prawnymi.

 · Zajęcia prowadzone są przez specjalistów – pedagogów 
resocjalizacyjnych, psychologów, prawników 
i specjalistów z zakresu bezpieczeństwa – badaczy 
i praktyków z bogatym doświadczeniem oraz dorobkiem 
dydaktycznym i naukowym,

 PreWenCJa Kryminalna  
 i resOCJaliZaCJa PenitenCJarna 

Tego się nauczysz:

 · rozumienia społecznych i psychologicznych 
mechanizmów funkcjonowania człowieka, zwłaszcza 
w okresie adolescencji

 · diagnozowania, projektowania i ewaluacji oddziaływań 
pomocowych wobec jednostek i grup zagrożonych 
niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym

 · konstruowania i realizacji projektów profilaktyki 
społecznej i resocjalizacji w środowisku otwartym 
i instytucjonalnym.

Wybrane bloki tematyczne:

 · prawo rodzinne i opiekuńcze

 · diagnostyka resocjalizacyjna

 · warsztaty socjoterapii

 · metodyka interwencji kryzysowej w szkole i instytucji 
resocjalizacyjnej

 · metodyka pracy kuratora sądowego.

ciekawe informacje o specjalności

 · studia na specjalności są propozycją dla osób, które 
chciałyby pogłębić wiedzę i umiejętności potrzebne do 
pracy młodzieżą z zaburzeniami zachowania, zagrożoną 
niedostosowaniem społecznym i niedostosowaną 
społecznie. 

 · ukończenie studiów wiąże się z uzyskaniem kwalifikacji 
pedagogicznych, umożliwiających podejmowanie 
zatrudnienia również w placówkach edukacyjnych.

 · Zajęcia dydaktyczne realizują praktycy, którzy na co dzień 
pracują w obszarze profilaktyki i resocjalizacji.

 · rynek pracy przejawia duże zapotrzebowanie na specjalistów 
z obszaru profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich.

 · możesz pracować m.in. w charakterze nauczyciela 
wspomagającego oraz specjalisty w zakresie współorganizacji 
procesu kształcenia i wychowania dziecka z zaburzeniami 
w zachowaniu i symptomami nieprzystosowania 
społecznego (rozporządzenie men z dnia 1 sierpnia 
2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji nauczycieli).

 PrOFilaKtyKa sPOŁeCZna  
 i resOCJaliZaCJa nieletniCh 



jeDnolite 
stuDia 
magistersKie
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Na tym kierunku:

 · uzyskasz pełne kwalifikacje niezbędne do pracy 
w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej

 · zdobędziesz aktualną wiedzę pedagogiczną i psychologiczną 
oraz umiejętności i kompetencje przydatne do pracy 
z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 · skorzystasz z Pracowni edukacji elementarnej w ramach 
zajęć ćwiczeniowych z wykorzystaniem nowoczesnych 
pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi

 · zajęcia są prowadzone przez specjalistów, nauczycieli 
i badaczy okresu dzieciństwa oraz praktyków edukacyjnych

 · nauczysz się wspomagania rozwoju dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, diagnozowania ich 
potrzeb i możliwości

 · poznasz innowacyjne metody organizowania pracy 
z grupami dzieci w różnym wieku i pochodzących 
z różnych środowisk.

Po studiach możesz pracować jako:

 · nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w szkołach 
podstawowych w klasach i–iii

 · wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
dla dzieci do lat 10 (świetlice, kluby i ogniska dziecięce, kąciki 
dziecięce w centrach handlowych)

 · nauczyciel lub wychowawca w przedszkolach publicznych 
i niepublicznych.

Partnerzy kierunku:

KieruneK:  
peDagogika 
PrZeDsZKOlna 
i WCZesnOsZKOlna

Od 1 października 2019 roku zmianie uległ system kształcenia nauczycieli przedszkola i edukacji wcze-
snoszkolnej – klas I-III szkoły podstawowej. Kształcenie przebiega na jednolitych, 5-letnich studiach 
magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Nowe zasady kształcenia na-
uczycieli określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształ-
cenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, które obowiązuje od 1 października 
2019 roku. Podstawa prawna: § 8, ust. 1, pkt 9 oraz § 48 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z 27 września 2018 roku w sprawie studiów (Dz.U. poz. 1861, ze zm.).
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ciekawe informacje o kierunku

 · W trakcie studiów będziesz mógł wybrać moduły 
przedmiotów specjalnościowych, dzięki którym 
ukierunkujesz swoje zainteresowania i umiejętności 
pedagogiczne oraz poszerzysz warsztat refleksyjnego 
praktyka o alternatywne koncepcje, metody i formy pracy 
z dziećmi/uczniami.  

 · Zostaniesz objęty wsparciem tutora, który pomoże Ci 
odnaleźć się w kulturze akademickiej i korzystać z jej 
zasobów. spersonalizowana opieka tutorska przyczyni 
się do podniesienia twoich kompetencji osobistych 
i zawodowych. Będziesz miał możliwość uczestniczenia 

jeśli masz dobry kontakt z dziećmi, jesteś osobą kreatywną, 
masz cierpliwość w tłumaczeniu zawiłości świata 
i odpowiadaniu na dziecięce pytania i jeśli rozumiesz rolę 
nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jako 
przewodnika i osoby wspierającej rozwój dziecka, to jest to 
kierunek dla Ciebie. Uzyskasz nie tylko wiedzę pedagogiczną 
i psychologiczną, ale również będziesz mieć okazję do 
pogłębiania swoich umiejętności komunikacyjnych, pracy 
zespołowej, planowania i organizacji pracy dydaktycznej 
z dziećmi. W trakcie studiów możesz jeden lub dwa 
semestry uczyć się w ramach Programu Erasmus+ na jednej 
z kilkudziesięciu uczelni, z którymi mamy podpisane umowy. 
Dzięki temu poznasz inne założenia i systemy edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pogłębisz znajomość języków 
obcych i nawiążesz nowe przyjaźnie. Skuteczniej będziesz mógł 
także planować swój rozwój zawodowy.

dr agnieszka zembrzuska, prof. DsW 
Dyrektor programowa kierunku

w różnorodnych wydarzeniach naukowych, kulturalnych 
i edukacyjnych organizowanych przez uczelnię 
(konferencje, wykłady otwarte, seminaria, warsztaty, 
eventy).

 · Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu 
nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej 
obejmuje przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne, 
psychologiczne i dydaktyczne.

 · W ramach studiów studenci odbywają 260 godz. praktyk.

 · uczą się języka angielskiego, co przygotowuje ich do 
prowadzenia zajęć z języka obcego z dziećmi.

Moduły przedmiotów specjalnościowych

Oferujemy wybór jednego z trzech modułów 
specjalnościowych, w każdym po sześć przedmiotów. 
są one realizowane od iii do Vii semestru (łącznie 72 godz. 
– 15 punktów eCts). moduł nie jest jednak specjalnością, 
tylko pulą przedmiotów, które wybierasz. szczegóły 
dotyczące poszczególnych modułów przedstawi Ci twój 
tutor pod koniec ii semestru.

Przedmioty w ramach modułów specjalnościowych 
wybierasz w iii semestrze na ii roku studiów.

Zajęcia dotyczą m.in. pracy z dziećmi ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, edukacji antydyskryminacyjnej, 
edukacji globalnej, roli zabawy w edukacji, planowania 
rozwoju zawodowego oraz zagadnień glottodydaktyki 
(uczenia się i nauczania języków obcych).
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Na tym kierunku:

 · uzyskasz pełne kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego 
w placówkach specjalnych, czyli do pracy z uczniami 
z niepełnosprawnościami, stanami ze spektrum autyzmu 
lub zaburzeniami zachowania, a także kwalifikacje do 
współorganizowania kształcenia integracyjnego w 
edukacji ogólnodostępnej

 · zdobędziesz przygotowanie pedagogiczne bazujące 
na aktualnej wiedzy, praktycznych umiejętnościach 
i kompetencjach społecznych z zakresu psychologii, 
pedagogiki i dydaktyk szczegółowych

 · przygotujesz się do pracy edukacyjnej, opiekuńczo-
wychowawczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej poprzez 
realizację praktyk zawodowych w specjalistycznych 
centrach rehabilitacyjnych.

Po studiach możesz pracować jako:

 · nauczyciel pedagog specjalny w przedszkolach i szkołach 
specjalnych

 · nauczyciel wspomagający – pedagog specjalny 
w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych

 · pedagog specjalny w specjalnych ośrodkach szkolno-
wychowawczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, 
centrach rehabilitacyjnych, poradniach psychologiczno-
pedagogicznych oraz na warsztatach terapii zajęciowej 

 · wychowawca w placówkach opiekuńczych 
i wychowawczych, w stowarzyszeniach i fundacjach 
działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

ciekawe informacje o kierunku

 · ukończenie kierunku daje perspektywy pracy w wielu 
miejscach – od edukacji publicznej, poprzez sektor 
pozarządowy, po własną działalność diagnostyczno-
terapeutyczną.

 · W trakcie studiów można uzyskać dodatkowe 
specjalistyczne kwalifikacje dzięki certyfikowanym 
kursom w zakresie wybranych metod terapii.

 · W programie znajdziesz specjalności, które podejmują 
problematykę nasilających się zjawisk niesamodzielności, 
nowego typu uzależnień i patologii społecznych, nowych 
chorób przewlekłych oraz różnego typu złożonych 
i wielorakich niepełnosprawności.

 · W trakcie pięcioletniego cyklu kształcenia wybór 
specjalności następuje po piątym semestrze; student 
może się specjalizować w jednej spośród subdyscyplin 
pedagogiki specjalnej.

Partnerzy kierunku: 

specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy nr 10 we 
Wrocławiu, Zespół szkół nr 11 – największa placówka 
integracyjna na terenie Wrocławia, milickie stowarzyszenie 
Przyjaciół Dzieci i Osób niepełnosprawnych w miliczu

KieruneK:  
peDagogika 
specjalna
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Tego się nauczysz:

 · rozumienia społeczno-kulturowych uwarunkowań 
problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną

 · rozpoznawania zaburzeń w funkcjonowaniu 
ośrodkowego układu nerwowego i posługiwania 
się metodami diagnostycznymi do oceny trudności 
rozwojowych dzieci i młodzieży

 · planowania pracy terapeutycznej z osobami 
z niepełnosprawnością intelektualną, dobierania 
i refleksyjnego stosowania metod terapii

 · stosowania podstawowych metod terapii osób 
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 · projektowania pracy z rodziną osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną.

Wybrane bloki tematyczne:

 · psychologia kliniczna z elementami neurologii

 · diagnostyka psychopedagogiczna

 · konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-
terapeutycznych

 · problemy diagnozy osób z niepełnosprawnością 
intelektualną

 · komunikacja alternatywna i wspomagająca

 · metody terapii dzieci o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych

 · podstawy integracji sensomotorycznej

 · warsztaty terapii zachowań niepożądanych

 · prawidłowości i problemy rozwoju psychoseksualnego 
dzieci i młodzieży

 · metodyka nauczania i wychowania dzieci z głębszą 
niepełnosprawnością intelektualną.

ciekawe informacje o specjalności

 · Program specjalności dostosowany jest do 
nowego standardu kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela/pedagoga 
specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób 
z niepełnosprawnością intelektualną.

 eDuKaCJa i rehaBilitaCJa  
 OsóB Z niePeŁnOsPraWnOŚCią inteleKtualną 

Tego się nauczysz:

 · rozpoznawania nieprawidłowości w rozwoju mowy

 · prowadzenia logopedycznych badań przesiewowych

 · prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej osób 
z zaburzeniami w komunikacji językowej pochodzenia 
mózgowego (np. z dyzartrią, afazją, spektrum autyzmu, 
zaburzeniami sprzężonymi), obwodowego (np. 
z zaburzeniami będącymi skutkiem uszkodzeń narządu 
słuchu lub zmian w narządzie głosu) oraz środowiskowego

 · prowadzenia zajęć logopedycznych z dziećmi 
z trudnościami w czytaniu i pisaniu

 · realizowania profilaktyki logopedycznej.

Wybrane bloki tematyczne:

 · podstawy audiologii i foniatrii

 · językoznawcze podstawy logopedii

 · podstawy glottodydaktyki

 · diagnoza trudności w czytaniu i pisaniu

 · integracja sensoryczna w rozwoju mowy 

 · diagnoza i terapia mutyzmu wybiórczego

 · metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej

 · konstruowanie programów terapii logopedycznej.

ciekawe informacje o specjalności

 · Zdobędziesz kwalifikacje logopedy, a więc w zakresie 
diagnozowania logopedycznego, programowania terapii 
oraz jej realizacji u osób z zaburzeniami w komunikacji 
językowej o różnorodnej etiologii i patomechanizmie.

 · Zostaniesz przygotowany do pracy logopedycznej 
z osobami w różnym wieku: od noworodkowego po wiek 
starczy.

 · Zdobędziesz umiejętność współpracy w tym zakresie 
z innymi specjalistami: lekarzami, psychologami, 
fizjoterapeutami.

 logopeDia 
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Tego się nauczysz:

 · rozumienia problemów osób z chorobami przewlekłymi 
i niepełnosprawnością ruchową

 · rozpoznawania zaburzeń psychospołecznych, 
wynikających z chorób somatycznych

 · edukacyjno-wychowawczego i terapeutycznego 
postępowania w pracy z dziećmi, młodzieżą 
i osobami dorosłymi z chorobami przewlekłymi 
i niepełnosprawnością ruchową zarówno w nauczaniu 
indywidualnym, jak i w pracy grupowej

 · stosowania podstawowych metod terapii osób ze 
schorzeniami i niepełnosprawnościami

 · współpracy z rodziną i innymi instytucjami na 
rzecz wspomagania rozwoju uczniów z chorobami 
przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową.

Wybrane bloki tematyczne:

 · diagnoza funkcjonalna potrzeb chorego

 · metodyka nauczania dzieci przewlekle chorych

 · metodyka opieki paliatywnej i pracy hospicyjnej

 · narracyjne metody pracy terapeutycznej

 · metodyka wykorzystania nowoczesnych technologii 
w pedagogice leczniczej

 · rehabilitacja osób z niepełnosprawnością ruchową.

ciekawe informacje o specjalności

 · rynek pracy przejawia duże zapotrzebowanie na 
specjalistów z obszaru edukacji i rehabilitacji osób 
z chorobami przewlekłymi lub niepełnosprawnością 
ruchową. Coraz więcej dzieci i młodzieży choruje 
przewlekle na choroby somatyczne i psychiczne oraz 
psychosomatyczne i potrzebuje specjalistycznego 
wsparcia w procesie edukacji i rehabilitacji.

 PeDagOgiKa leCZniCZa  
 (teraPeutyCZna) 

Tego się nauczysz:

 · rozumienia i rozpoznawania potrzeb i problemów osób 
z uszkodzonym słuchem

 · wspomagania procesu edukacji i rehabilitacji osób 
niesłyszących i słabosłyszących

 · prowadzenia zajęć wychowawczych i opiekuńczych 
z wykorzystaniem alternatywnych sposobów 
porozumiewania się z osobami niesłyszącymi

 · przeciwdziałania dyskryminacji i marginalizacji osób 
niesłyszących/głuchych i słabosłyszących.

Wybrane bloki tematyczne:

 · podstawy audiologii

 · wczesna rehabilitacja dzieci z wadą słuchu

 · zaburzenia mowy i zdolności komunikacyjne

 · język migowy, daktylografia i fonogesty

 · metody terapii indywidualnej dziecka z wadą słuchu

 · społeczna i zawodowa rehabilitacja niesłyszących 
i słabosłyszących.

 eDuKaCJa i rehaBilitaCJa OsóB Z niePeŁnOsPraWnOŚCią  
 sŁuChOWą (surDOPeDagOgiKa) 

Od 1 października 2019 roku zmianie uległ system kształcenia nauczycieli pedagogów specjalnych. 
Kształcenie przebiega na jednolitych, 5-letnich studiach magisterskich na kierunku pedagogika spe-
cjalna. Nowe zasady kształcenia nauczycieli określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, 
które obowiązuje od 1 października 2019 roku. Podstawa prawna: § 8, ust. 1, pkt 9 oraz § 48 Rozpo-
rządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 września 2018 roku w sprawie studiów (Dz.U. 
poz. 1861, ze zm.).
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Tego się nauczysz:

 · rozumienia społecznych i psychologicznych 
mechanizmów funkcjonowania człowieka

 · diagnozowania, projektowania i ewaluacji oddziaływań 
pomocowych wobec jednostek i grup zagrożonych 
patologią i wykluczeniem społecznym

 · konstruowania projektów profilaktyki społecznej, 
resocjalizacji i reintegracji społecznej oraz interwencji 
kryzysowej

 · kierowania zespołami ludzkimi i podejmowania decyzji 
w sferze lokalnej polityki społecznej, wychowawczej 
i kryminalnej przy zastosowaniu optymalnych strategii 
i metod prewencji oraz rozwiązywania problemów 
społecznych.

Wybrane bloki tematyczne:

 · metody diagnozy niedostosowania społecznego

 · profilaktyka niedostosowania społecznego

 · kryminologia z elementami wiktymologii i suicydologii

 · socjoterapia i arteterapia

 · dialog motywujący w terapii i resocjalizacji

 · interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy 
i cyberprzemocy.

 peDagogika  
 resOCJaliZaCyJna 

Dzieci z niepełnosprawnościami potrzebują specjalistycznego 
wsparcia nie tylko w ośrodkach specjalnych, ale przede 
wszystkim w szkołach ogólnodostępnych, do których coraz częściej 
trafiają. Tam właśnie niezbędni są specjaliści, którzy z jednej strony 
będą potrafili wspierać dziecko w edukacji oraz kierować procesem 
rehabilitacji, a z drugiej przygotują szkołę w taki sposób, by była dla 
wrażliwego dziecka bardziej otwarta i przystępna. Podczas naszych 
zajęć zdobywa się nie tylko wiedzę. Dysponujemy specjalistycznym 
sprzętem używanym w rehabilitacji, edukacji, a także aktywności 
sportowej. Przygotowując pedagogów specjalnych, kładziemy 
duży nacisk na działalność praktyczną. Wykracza ona czasem 
poza uczelnię i programy obowiązkowych zajęć dydaktycznych. 
Pracownicy i studenci mogą brać udział w przedsięwzięciach 
przygotowywanych dla osób z niepełnosprawnościami, które 
realizowane są wspólnie z organizacjami społecznymi oraz 
ośrodkami specjalnymi. Stale poprawiająca się dostępność uczelni 
pozwala także na współpracę z osobami z niepełnosprawnościami, 
które są studentami różnych kierunków, także pedagogiki 
specjalnej. Nie ma wątpliwości, że te kontakty zwiększają empatię 
i poczucie, że jest się potrzebnym. 

dr Dariusz rutkowski  
Wykładowca kierunku
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Na tym kierunku:

 · zajęcia prowadzą eksperci z dziedzin takich jak m.in. 
psychologia społeczna, kliniczna i sądowa oraz 
zarządzanie i biznes

 · będziesz miał możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności 
z obszaru badania procesów i mechanizmów rządzących 
zjawiskami psychicznymi i zachowaniami człowieka 

 · poznasz wpływ zjawisk psychicznych na interakcje 
międzyludzkie oraz interakcję człowieka z otoczeniem 

 · jako przyszły psycholog nabędziesz umiejętności: 
słuchania i obserwowania otaczającej Cię rzeczywistości, 
analizowania procesów zachodzących w relacjach 
międzyludzkich, okazywania empatii, a także 
nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi oraz 
diagnozowania trudności w indywidualnym i społecznym 
funkcjonowaniu współczesnego człowieka.

Po studiach możesz pracować w:

 · gabinetach, ośrodkach i pracowniach psychologicznych

 · biznesie, czyli m.in. agencjach reklamowych, działach 
marketingu i Pr, działach hr/personalnych, w agencjach 
headhunterskich i konsultingowych 

 · poradniach specjalistycznych (młodzieżowych, 
rodzinnych i małżeńskich)

 · placówkach opiekuńczych, wychowawczych 
i resocjalizacyjnych

 · przychodniach i klinikach psychiatrycznych

 · centrach interwencji kryzysowej

 · sądownictwie i więziennictwie

 · instytucjach pomocy i opieki społecznej

 · działach personalnych i kadrowych firm i organizacji

 · firmach i organizacjach zajmujących się coachingiem, 
szkoleniami i warsztatami psychologicznymi.

ciekawe informacje o kierunku

 · W ramach wykładów studenci zdobywają wiedzę 
teoretyczną, którą uzupełniają zajęciami praktycznymi – 
biorą udział w symulacjach, analizują przypadki, 
projektują plany pomocy psychologicznej, uczestniczą 
w laboratoriach komputerowych, poznają narzędzia 
diagnostyczne i procedury pomocowe bazujące na 
etycznych standardach zawodu psychologa.

Partnerzy kierunku: 

 · Wrocławskie Centrum Zdrowia

KieruneK:  
PsyChOlOgia
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Tego się nauczysz:

 · zadań i metod pracy psychologa sądowego

 · zasad sporządzania opinii sądowych 

 · procedur postępowania w procesie interwencyjnym 
wobec przemocy

 · prowadzenia mediacji, interwencji i procesu 
terapeutycznego

 · sposobów i zasad udzielania wsparcia psychologicznego 
dzieciom będącym ofiarami przestępstw

 · zagadnień z zakresu kryminalistyki, kryminologii 
i wiktymologii

 · specyfiki funkcjonowania instytucji wspierających 
i chroniących osoby poszkodowane oraz 
dyscyplinujących sprawców

 · zagadnień z zakresu prawa karnego i rodzinnego.

Wybrane bloki tematyczne:

 · psycholog jako biegły sądowy 

 · patologia małżeństwa i rodziny 

 · psychiatria sądowa 

 · diagnoza psychologiczna sprawców i ofiar przestępstw 

 · wsparcie psychologiczne dziecka jako ofiary przestępstw.

ciekawe informacje o specjalności

 · Zajęcia prowadzą praktycy – biegli sądowi kryminolodzy, 
pracownicy zakładów karnych i aresztu śledczego, 
kuratorzy sądowi, orzecznicy penitencjarni, specjaliści 
zajmujący się pracą psychologiczną z osobami 
doświadczającymi przemocy lub ją stosującymi, 
funkcjonariusze Policji, prawnicy, mediatorzy sądowi, 
psychiatrzy, psychoterapeuci i seksuolodzy oraz 
członkowie zespołów interdyscyplinarnych i komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych.

 PsyChOlOgia  
 sąDOWa 

Tego się nauczysz:

 · zagadnień z zakresu zdrowia psychicznego w ujęciu 
klinicznym

 · analizowania, diagnozowania i interpretowania procesów 
i mechanizmów rządzących zjawiskami psychicznymi 
i zachowaniami człowieka

 · rozumienia uwarunkowań psychicznych człowieka oraz 
ich wpływu na interakcje z innymi ludźmi 

 · diagnozowania i terapii wybranych problemów i zaburzeń 
psychicznych

 · rozróżniania i rozumienia różnych podejść i technik 
stosowanych w psychoterapii

 · okazywania empatii i budowania zdrowych relacji 
interpersonalnych oraz wspierania człowieka w jego 
rozwoju.

Wybrane bloki tematyczne:

 · psychologiczne aspekty chorób somatycznych

 · psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

 · diagnoza wybranych problemów psychologicznych

 · psychologia zdrowia

 · nurty i metody psychoterapii.

 PsyChOlOgia  
 KliniCZna i ZDrOWia 
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jestem wykładowcą psychologii od 25 lat i wciąż odkrywam 
psychologię na nowo. Patronuję psychologii pragmatycznej, 
nawet jeśli wymaga ona bardziej zaawansowanych badań 
naukowych. Wyzwaniem i przyjemnością jest wdrażanie 
programu, w którym przekładamy język osiągnięć naukowych 
na praktykę psychologiczną. Na zajęciach analizujemy aktualne 
wyniki badań światowych i przyglądamy się oryginalnym 
koncepcjom rozumienia ludzkiego umysłu. W różnych 
obszarach psychologii obserwujemy zmieniającą się wizję 
roli i sposobów funkcjonowania człowieka w środowisku. 
Psychologia to fascynująca nauka, która w niedalekiej 
przyszłości będzie jedną z najważniejszych dyscyplin w Polsce 
i na świecie. Psycholog spełnia kluczowe zadania nie tylko 
w ośrodkach terapeutycznych, ale wszędzie tam, gdzie 
jest diagnozowany, rozwijany i wykorzystywany potencjał 
człowieka, także w nowych technologiach informatycznych. 
Dzielę się ze studentami swoimi zainteresowaniami – włączam 
ich w  działania Heroic Imagination Project profesora Philipa 
Zimbardo oraz zapraszam do współtworzenia badań, których 
wyniki publikujemy w czasopismach psychologicznych. 

dr hab. agnieszka Wilczyńska, prof. DsW
Wykładowca kierunku

Tego się nauczysz:

 · zagadnień z zakresu psychologii marketingu, reklamy 
i public relations 

 · analizowania procesów psychologicznych wpływających 
na zachowanie pracowników

 · diagnozowania problemów występujących w obrębie 
relacji interpersonalnych w miejscu pracy oraz tych 
dotyczących procesu tworzenia i warunków rozwoju 
firmy

 · wykorzystywania wiedzy w zakresie oceny i wspomagania 
rozwoju osobistego pracowników 

 · stosowania skutecznych interwencji mających na celu 
twórcze rozwiązywanie problemów występujących 
w firmie i poszukiwanie nowych celów

 · stosowania i wykorzystywania technik negocjacyjnych 
w biznesie

 · technik pomagających opanować stres 
i przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu

 · skutecznych sposobów rozwoju własnej 
przedsiębiorczości, zakładania firmy, określania profilu jej 
działalności

 · zasad skutecznego przywództwa i nawiązywania 
efektywnej współpracy w zespole.

Wybrane bloki tematyczne:

 · budowanie wizerunku organizacji

 · zarządzanie ludźmi – warsztat pracy menedżera

 · rozwiązywanie problemów w organizacji

 · projektowanie i prowadzenie szkoleń

 · psychologiczne aspekty wywierania wpływu na ludzi.

 PsyChOlOgia ZarZąDZania  
 i BiZnesu 
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