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Najlepsza uczelnia, najlepszy wybór

Studia podyplomowe w DSW to przede wszystkim miejsce spotkań –
ludzi, wiedzy, doświadczeń, emocji, praktyki i teorii. Większość zajęć to
warsztaty, podczas których uczestnicy studiów uczą się zastosowania
zdobytej wiedzy w praktyce. Ukończenie studiów daje absolwentom
szansę na awans, zmianę pracy lub też rozpoczęcie własnej działalności.
Dodatkowym wsparciem podczas studiów są najbogatsze na Dolnym Śląsku
zbiory biblioteki DSW. Można w niej znaleźć wiele fachowych publikacji,
związanych z każdą dziedziną studiów oferowanych przez uczelnię. Studia
podyplomowe pozwalają w szybki i zwięzły sposób zdobyć konkretne
umiejętności i nabyć kompetencje w nowych obszarach zawodowych. Dzięki
temu absolwenci wzmacniają swoją pozycję na rynku pracy. Dodatkowo
zajęcia prowadzone są w formule zjazdów weekendowych, co pozwala
naszym słuchaczom połączyć pracę zawodową z rozwojem osobistym.
dr Barbara Kutrowska
Kierownik Działu Studiów Podyplomowych

Od lat numer 1

Nagrody i wyróżnienia

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 najwyższe miejsca wśród uczelni
niepublicznych w rankingu „Perspektyw” – jesteśmy
numerem 1 na Dolnym Śląsku.

Nasze autorskie 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.

W ofercie mamy:
·· studia I stopnia
·· studia II stopnia
·· jednolite studia magisterskie
·· studia podyplomowe.
Naszych absolwentów zapraszamy również do Szkoły
Doktorskiej (więcej na ten temat na stronie 8).
Studia podyplomowe prowadzimy już 19 lat.
W tym czasie ukończyło je 6813 absolwentów!
Obecnie w 25 różnych grupach studiuje 639
osób, a przy realizacji zajęć współpracujemy z aż
220 ekspertami różnych branż.

W 2019 roku nagrody dostali także nasi pracownicy
naukowi. 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
otrzymał nagrodę Łódzkiego Towarzystwa Naukowego za
najlepszą rozprawę z pedagogiki społecznej.

Uczestnicy wszystkich naszych studiów podyplomowych biorą udział w bezpłatnym,
wprowadzającym szkoleniu z obsługi platformy MS Teams, co umożliwia im później
prawidłowe i bezpieczne uczestnictwo w zajęciach.

Dolnośląska szkoła wyższa Miejsce dla Ciebie | 01

Profesjonalizm i pasja
Kadra z sukcesami
Kadrę Dolnośląskiej Szkoły Wyższej tworzą doświadczeni
trenerzy, coachowie, praktycy życia gospodarczego, nauczyciele akademiccy. Są to osoby mające wieloletnią praktykę
w prowadzeniu zajęć w ujęciu warsztatowym, opartym na
analizie przypadków, case studies i wymianie doświadczeń.
Współpracujemy z przedsiębiorstwami z całej Polski,
jednostkami administracyjnymi i ośrodkami edukacyjnymi
z naszego regionu, z którymi konsultujemy nasze
programy studiów, aby spełniały nie tylko oczekiwania
uczestników studiów, ale przede wszystkim oczekiwania
rynku pracy i wymogi formalnoprawne wynikające
z obowiązujących przepisów pracy.

Szerokie możliwości rozwoju
Jesteśmy jedną z niewielu uczelni niepublicznych w kraju
kształcącą tak nowocześnie w aż tak wielu dyscyplinach,
do których należą: nauka o administracji, zarządzaniu
i jakości, nauka o bezpieczeństwie, komunikacji społecznej
i mediach, pedagogika i psychologia. Nasi absolwenci to
profesjonalni menedżerowie, negocjatorzy, pedagodzy,
psycholodzy, terapeuci, nauczyciele, analitycy danych
biznesowych, eksperci w zakresie nowoczesnego
marketingu, zamówień publicznych, ochrony danych
osobowych, kadr i płac oraz menedżerowie HR.
Mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora w takich
dyscyplinach, jak pedagogika oraz nauki o komunikacji
społecznej i mediach, a także stopnia doktora
habilitowanego w dyscyplinie pedagogika.
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
i administracji w instytucjach publicznych oraz sektorze
biznesowym, ekspertów dyplomacji i stosunków
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międzynarodowych, profesjonalnych pracowników
służb mundurowych i cywilnych oraz jednostek
odpowiadających za bezpieczeństwo, menedżerów
OZE (odnawialnych źródeł energii), geodetów oraz
specjalistów w zakresie projektowania i samodzielnego
tworzenia planów przestrzennych i map. Nasza oferta jest
bardzo szeroka, a możliwości rozwoju specjalizacji, które
wykładamy, praktycznie nieograniczone.
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 Edukacji i Nauki 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.

Dla wszystkich uczestników wszystkich kierunków
studiów podyplomowych przygotowaliśmy cykl
szkoleń w formie webinarów.
Szkolenia odbędą się w trakcie jednego weekendu,
łączny czas ich trwania to cztery godziny.
Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie
potwierdzające udział w szkoleniu, wydawane razem
ze świadectwem ukończenia studiów.
Tematy szkoleń:
·· Savoir-vivre w miejscu pracy.
·· Budowanie kultury informacji zwrotnej.
·· Podróż bohatera. Wyznaczanie celów osobistych
i zawodowych metodą coachingową.
·· Współpraca międzypokoleniowa. Jak ze sobą
rozmawiać, czego oczekiwać, jak się uzupełniać.

Zainwestuj w rozwój

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

Praktyczna współpraca
Na stałe współpracujemy z wieloma podmiotami
edukacyjnymi, poradniami psychologicznymi, klastrami
nowych technologii, redakcjami, wydawnictwami, lokalnymi
i międzynarodowymi przedsiębiorstwami czy instytucjami
państwowymi. Dzięki tej współpracy nasze programy studiów
są aktualizowane i dostosowywane do oczekiwań rynku
i zmieniających się przepisów prawa, a uczestnicy studiów
dostają praktyczną i gotową do wykorzystania wiedzę.
Kierunki studiów podyplomowych współtworzymy
z wieloma znanymi i wybitnymi specjalistami, są to m.in.:
Monika Meinhart-Burzyńska, dr Andrzej Majewski,
Hubert Giezek, dr Barbara Muszyńska (edukacja
dwujęzyczna), dr Małgorzata Pietras-Szewczyk (Data Science
– analiza danych), Tomasz Bereźnicki (akademia lean lidera),
Paweł Muzyczyszyn, Maciej Sasiń (akademia trenera online),
Anna Urbańska, Maciej Orłoś (neurobiznes), Jarosław Feliński
(ochrona danych osobowych), Mateusz Okoński (six sigma),
Robert Sosiński (zarządzanie jakością), Marta Daćków (prawo
nowych technologii w biznesie), Agnieszka Korzeniowska
i Jacek Kotarbiński (marketing postpandemii).
Nasze studia to nie tylko miejsce praktycznego kształcenia,
ale też platforma wymiany doświadczeń, dobrych praktyk
i kontaktów, które często przedkładają się na realną
współpracę w przyszłości.

W ramach wybranych kierunków studiów istnieje
możliwość otrzymania dodatkowych certyfikatów,
kwalifikacji – szczegóły znajdziesz w opisach kierunków.

Projekty badawcze i międzynarodowe
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, na łączną
kwotę dofinansowania wynoszącą 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 Międzynarodowych Szkół Letnich we
współpracy z europejskimi i amerykańskimi uczelniami
i niezmiennie mamy apetyt na więcej! Prowadzimy też
międzynarodowe programy kształcenia, akredytowane
przez amerykańskie instytucje, których łączna liczba
uczestników z całego świata przekracza 1000 osób.
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Zapraszamy do biblioteki.
DOSTANIESZ TU nieograniczony dostęp
do ponad 95 000 pozycji ORAZ komfortowe
warunki do nauki, rozwoju i pisania pracy
dyplomowej.
Jeśli TYLKO masz dostęp do internetu, możesz
przeglądać katalog biblioteki i e-źródła
z dowolnego miejsca na świecie i o każdej porze.

WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM

Program Firma
Dla wielu pracodawców rozwój kompetencji pracowników
jest kluczowym działaniem w strategii rozwoju firmy. Dlatego
przygotowaliśmy Program Firma – studia i szkolenia
dla instytucji publicznych, szkół, placówek oświatowych,
przedsiębiorstw i ich pracowników. Oferta jest dopasowana
do potrzeb rynku, który stale monitorujemy.

Jakie są korzyści dla pracowników firm?
·· Podniesienie kompetencji. Dzięki uczestnictwu
w studiach podyplomowych i szkoleniach pracownicy
Państwa firm rozwiną swoje kompetencje, a co za tym
idzie – będą jeszcze lepszymi specjalistami. Bez wątpienia
jest to wielka korzyść dla rozwoju każdej firmy.
·· Opieka Koordynatora Klienta Biznesowego. Oferta będzie
dopasowana do potrzeb pracowników Państwa firm.
·· Korzystna cena – możliwość skorzystania ze zniżki
przyznanej pracodawcy.

Jakie są korzyści dla firmy?
·· Opieka Koordynatora Klienta Biznesowego. Każda firma,
która jest zainteresowana naszym programem, od
początku objęta jest opieką doradczą. Polega ona na
wskazaniu możliwych obszarów rozwoju pracowników,
w których udział może mieć nasza uczelnia. Koordynator
dobierze dla nich optymalne studia i szkolenia – wyręczy
pracodawcę w poszukiwaniu właściwych kierunków,
tematów i obszarów.

·· Studia i szkolenia szyte na miarę. Możemy przygotować
ofertę studiów na zamówienie dla całej grupy
pracowników danej firmy. Jest to specjalna propozycja dla
osób zarządzających rozwojem firm, które mają wyjątkowe
potrzeby szkoleniowe. Wówczas dopasowujemy do
Państwa oczekiwań formę zajęć, kadrę i harmonogram.
·· Korzystna cena. Studia i szkolenia w ramach Programu Firma
można zamówić na bardzo preferencyjnych warunkach.
·· Zniżki na studia dla pracowników nie łączą się
z koniecznością dofinansowania studiów przez pracodawcę.
W ramach Programu Firma udostępniamy wszystkie poziomy
i sposoby kształcenia dostępne na naszej uczelni. Są to:
·· studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
·· studia II stopnia
·· jednolite studia magisterskie
·· studia podyplomowe
·· szkolenia i kursy.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani,
zapraszamy do kontaktu:
Bartłomiej Hrehorowicz
Koordynator Klienta Biznesowego
Dział Sprzedaży i Rekrutacji
e-mail: bartłomiej.hrehorowicz@dsw.edu.pl lub
biznes@dsw.edu.pl
tel.: 662 194 948
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Zamknięcie szkół i uczelni w wyniku pandemii koronawirusa dotknęło nas wszystkich i było wielkim
wyzwaniem. Już w marcu 2020 roku udało nam się jednak 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:

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
UCZELNI:

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

·· otrzymaliśmy list gratulacyjny dla społeczności
akademickiej DSW od Prezydenta Wrocławia za
działania w czasie pandemii COVID-19

·· stworzyliśmy cykl webinarów dla rodziców
w ramach Dolnośląskiej Akademii Dzieci, Młodzieży
i Dorosłych

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

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

·· podczas ogólnopolskiej kwarantanny stworzyliśmy
międzypokoleniową grupę wsparcia w mediach
społecznościowych (FB) w ramach Dolnośląskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Student – Seniorowi,
Senior – Studentowi

·· 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!

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)

·· w pełni realizowaliśmy zasady zawarte w Deklaracji
Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

zd@lna
DSW

·· 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 (powstał np. wirtualny dziekanat dla studentów)
·· sesję przeprowadziliśmy online – zorganizowaliśmy zdalne
egzaminy, zaliczenia oraz obrony prac dyplomowych
·· prowadzimy szkolenia z MS Teams dla uczestników studiów
podyplomowych.

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
·· pozyskaliśmy środki na trzy projekty studenckie w ramach
Funduszu Aktywności Studenckich.
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POMOC:
·· wypłaciliśmy ponad 30 000 zł w ramach 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”.

ROZWÓJ:
·· uruchomiliśmy wsparcie rozwojowe dla
studentów w ramach konkursu Akademii
Umiejętności
·· dołączyliśmy do sieci Uczelnia w Chmurze
Microsoft jako 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, czyli na to, 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.

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. Bardzo cieszy nas, że aż 82,9%
z nich jest bardzo zadowolonych lub zadowolonych
z działań podjętych przez DSW w czasie pandemii
koronawirusa*. 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.

*

EDUKACJA:
·· wyposażyliśmy wszystkich naszych studentów
w specjalny uczelniany e-mail w domenie
dsw.edu.pl
·· bierzemy udział w partnerskim projekcie
edukacyjnym z gminą Syców – Modelowa
szkoła ćwiczeń
·· nasi wykładowcy przeprowadzili osiem
webinarów na temat różnych aspektów
funkcjonowania w warunkach pandemii
w ramach akcji #WiedzaMnieUskrzydla – w ich
trakcie uczestnicy mogli m.in. poznać sposoby
wspomagające skuteczną naukę oraz 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.

W informatorze znajdziesz ikony
oznaczające sposób prowadzenia zajęć na
danym kierunku.

Studia online
Zaprojektowane są w całości z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość i nie wymagają
obecności w siedzibie uczelni. Studia te mogą być
realizowane synchronicznie (np. za pośrednictwem
MS Teams), asynchronicznie lub też w formule łączącej te
dwa sposoby.

Studia hybrydowe
Zaprojektowane tak, by znaczący udział zajęć realizowano
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
jednak wymagają od uczestników pojawienia się na uczelni
i brania udziału w klasycznych zajęciach kontaktowych.
Studia te mogą być realizowane synchronicznie (np. za
pośrednictwem MS Teams), asynchronicznie lub też
w formule łączącej te dwa sposoby.
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SZKOŁA 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
badaczami i badaczkami – to atuty Szkoły Doktorskiej
DSW. Mamy doświadczenie i wiedzę, jak pracować
z doktorantami i doktorantkami, a ponad osiemdziesiąt
osób mających dyplom doktora nauk społecznych
to powód do dumy dla społeczności DSW. Wiem,
o czym mówię, sam w 2008 roku obroniłem doktorat
w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.
dr hab. Paweł Rudnicki, prof. DSW
Dyrektor Szkoły Doktorskiej DSW, wiceprzewodniczący
Rady Akademickiej DSW

Czym jest Szkoła Doktorska?

W Szkole Doktorskiej:

Kształcenie w Szkole Doktorskiej umożliwia zdobycie
zaawansowanej wiedzy z pedagogiki i dyscyplin
pokrewnych, 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.

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

kierunki
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podyplomowych
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studia online

Partner kierunku:

ADMINISTRACJA – PRAWO,
ZARZĄDZANIE i ORGANIZACJA
Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· udoskonalisz kompetencje organizacyjne i zarządcze

Wstęp do prawoznawstwa

·· pogłębisz posiadaną wiedzę prawniczą, niezbędną do
sprawnego zarządzania jednostką organizacyjną lub
zespołem w ramach struktur administracji publicznej

Prawo administracyjne

·· zdobędziesz najważniejsze dla kierownika i pracownika
administracji kompetencje miękkie i umiejętności
interpersonalne
·· zdobędziesz kluczową wiedzę z zakresu zarządzania
zasobami ludzkimi i marketingu w administracji
·· nabędziesz umiejętności organizacyjne
·· uzyskasz możliwość praktycznej weryfikacji nabytych
wiadomości teoretycznych.

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Podstawy prawa cywilnego
Prawo finansów publicznych
Prawo i fundusze europejskie
Ochrona danych osobowych i informacji
Praktyki antykorupcyjne i etyka w administracji
Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji
Ochrona własności intelektualnej

Dla kogo ten kierunek?

Teoria zarządzania i organizacji

·· Dla osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje
kierownicze w strukturach administracji rządowej
i samorządowej oraz organizacjach pozarządowych.
·· Dla pracowników średniego i wyższego szczebla
terenowych organów administracji rządowej oraz
jednostek samorządu terytorialnego.

	Program studiów
9 miesięcy

180 godzin

12 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.
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Organizacja pracy biura
Umiejętności miękkie i komunikacja interpersonalna

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest zaliczenie wszystkich zajęć
oraz przedstawienie rozwiązania studium przypadku.
Absolwent uzyskuje uprawnienia do podjęcia zatrudnienia
na stanowiskach średniego i wyższego szczebla
w strukturach administracji publicznej.
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studia online

Partner kierunku:

Agile Manager – lider
zwinnych projektów
Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· nabędziesz kompetencje miękkie, takie jak np. aktywne
słuchanie, praca w grupie, dzielenie się wiedzą, dawanie
i zbieranie informacji zwrotnej (feedbacku)
·· zdobędziesz wiedzę na temat metodyki Agile oraz
frameworka Scrum
·· poznasz rolę Scrum mastera oraz Agile coacha
·· nauczysz się pracować ze zwinnym zespołem jako lider
·· poznasz tajniki coachingu zespołu oraz coachingu
indywidualnego
·· nauczysz się metod skutecznej komunikacji i prezentacji.

Wstęp do Agile Leadership
Zwinna transformacja w organizacji
Budowanie marki osobistej lidera
Narzędzia i frameworki
Wstęp do Scrum
Scrum Guide 2020 – omówienie zakresów
odpowiedzialności
Przygotowanie zespołu do udziału w eventach
Projekty w dużych organizacjach – skalowanie

Dla kogo ten kierunek?

Praca z zespołem projektowym – warsztaty

·· Dla absolwentów wszystkich rodzajów studiów
(licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich).
·· Dla osób pracujących lub chcących pracować w zwinnych
projektach, głównie w branży IT.
·· Dla osób, które planują rozwijać swoje kompetencje
menedżerskie oparte na zwinnych metodykach. Studia
stanowią przygotowanie do roli Scrum mastera oraz
IT team lidera.

Budowanie zespołu projektowego
Coaching zespołu
Coaching indywidualny
Komunikacja w zespole
Zarządzanie relacjami w zespole
Samoorganizacja i przywództwo
Postawy lidera a fazy rozwoju zespołu

	Program studiów
9 miesięcy

200 godzin

Motywowanie zespołu
10 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online. Spotkania mają charakter wykładów, ćwiczeń
i warsztatów z uwzględnieniem metod aktywizujących
i przy zastosowaniu praktycznych studiów przypadków.
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Lider, który słucha – czyli jak zebrać feedback
Warsztaty z mentorem
Wsparcie zwinnego lidera – warsztaty grupowe 1
(maks. sześć osób)
Wsparcie zwinnego lidera – warsztaty grupowe 2
(maks. sześć osób)
Droga Scrum mastera – warsztaty indywidualne 1

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest przynajmniej 80% obecności
na zajęciach oraz przygotowanie i zaprezentowanie
projektu końcowego.

Droga Scrum mastera – warsztaty indywidualne 2

Zapewniamy słuchaczom najwyższą jakość prowadzonych zajęć. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Zwinność, która
zrzesza trenerów z wieloletnim doświadczeniem w pracy ze zwinnymi zespołami.
Fundację Zwinność tworzy grupa pasjonatów, którzy stosują zwinne procesy w praktyce i chcą się tym doświadczeniem
dzielić z innymi. Fascynują ich szeroko pojęta zwinność, samoorganizacja oraz rozwój. Nie ustają w odkrywaniu nowych
sposobów wytwarzania oprogramowania i chcą do tego zachęcać innych. Trenerzy fundacji są nastawieni na praktyczne
przekazywanie wiedzy – skupiają się więc na interaktywnych warsztatach i innych formach, które zwiększają szansę
wdrożenia nowych kompetencji w życie.
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studia online

Partner kierunku:

Akademia Lean Lidera

Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· zyskasz wiedzę z zakresu lean management –
rewelacyjnej metodologii, która pozwala na osiągnięcie
doskonałych wyników operacyjnych oraz wypracowanie
przewagi konkurencyjnej
·· poznasz lean management od strony praktycznej, czyli
w formie pięcioetapowej realizacji strategii, łączącej cele
zarządu z działaniami lean
·· przećwiczysz sprawdzone techniki i narzędzia, które
będziesz mógł od razu wykorzystać w swojej firmie
·· poznasz sposoby zachęcania pracowników do
przejmowania inicjatywy i motywowania ich do ciągłego
poszukiwania lepszych rozwiązań
·· przygotujesz się do wdrożenia strategii lean management
oraz skutecznej realizacji projektów wdrożeniowych
w swoim przedsiębiorstwie.

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla absolwentów studów I i II stopnia zainteresowanych
tematyką i doskonaleniem w obszarze lean i kaizen.
·· Dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką
szczupłego zarządzania, chcących zwiększyć swoje
umiejętności i kompetencje w zakresie doskonalenia
procesów.

	Program studiów
9 miesięcy

146 godzin

Wprowadzenie do Lean
Jak definiować potencjał do rozwoju organizacji
Praktyczne wykorzystanie narzędzi na podstawie
analizy procesów
Studium przypadku – metodologia rozwiązywania
problemów
Podstawowe narzędzia Lean (TPM, SMED, 5S/Visual)
Metodologia zarządzania projektowego
Budowa Systemu Zarządzania Efektywnością
w organizacji, opartego na kaskadzie wskaźników
(KPIs)
Leadership
Budowanie kultury organizacji BAZUJĄCEJ NA
PRZYWÓDZTWIE Lean
Zarządzanie zmianą
Rola menedżera w procesie wdrażanych zmian
Standaryzacja procesów w dobie robotyzacji –
RPA (Robotic Process Automation)
Kalkulacja parametrów procesu – czasy taktu,
cyklu, wielkości zapasu podręcznego
Automatyzacja vs Robotyzacja

10 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Robotyzacja kognitywna

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest przynajmniej 80-procentowa
obecność na zajęciach oraz przygotowanie
i zaprezentowanie projektu końcowego.

·· Program studiów kierowany jest do szerokiego grona słuchaczy wierzących, że lean jest skuteczną metodą na
zwiększanie efektywności organizacji.
·· W ramach studiów przeprowadzimy program certyfikujący – Lean Strategy Lider – dla wszystkich zainteresowanych
uczestników.
·· Po ukończeniu kierunku otrzymasz certyfikat Lean Strategy Adept.
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Partner kierunku:

Akademia Menedżera

Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· uzyskasz kompleksową informację o swoich zasobach
i rezerwach, czyli mocniejszych i słabszych stronach
(otrzymasz kompleksowy raport kompetencji
menedżerskich Master Person Analysis oraz
indywidualny personal branding)
·· zdobędziesz kompetencje miękkie z zakresu
motywowania, coachingu, inspirowania, wywierania
wpływu czy rekrutacji talentów
·· nauczysz się sprawnie wchodzić w kluczowe dla
menedżera role: inspiratora, coacha, mentora oraz
przewodnika

Postawa proaktywna lidera i zespołu
Inteligencja emocjonalna w biznesie
Zarządzanie przez cele
Diagnoza kompetencji na podstawie
wielopoziomowego testu Master Person Analysis
Sztuka wystąpień publicznych
Typy psychologiczne – kto jest kim w zespole
Nagradzanie i karanie pracowników
Rekrutacja oparta na kluczowych kompetencjach

·· zwiększysz swoją samoocenę i atrakcyjność na rynku
pracy

Warsztatowe metody rozwoju kompetencji zespołu –
menedżer w roli mentora i trenera

·· rozwiniesz swoją inteligencję emocjonalną oraz
interpersonalną.

Błyskawiczne motywowanie pracowników

Dla kogo ten kierunek?
·· Menedżerów niższego, średniego i wyższego szczebla,
którzy chcą podnieść swoją skuteczność komunikacji
i zarządzania w modelu coachingowym.
·· Doświadczonych menedżerów o twardych
kompetencjach zarządczych, którzy chcą je uzupełnić
miękkimi umiejętnościami z zakresu motywowania,
wchodzenia w rolę coacha, mentora czy trenera.
·· Osób, które chcą awansować w organizacji lub zdobyć
pracę menedżera i potrzebują treningu kluczowych
kompetencji miękkich, które przyczyniają się do
efektywności menedżerskiej.

	Program studiów
9 miesięcy

160 godzin

Coachingowy model zarządzania – menedżer jako
coach
Trening negocjacji menedżerskich
Zarządzanie stresem i emocjami
Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu menedżera
oraz członków zespołu
PR marki osobistej menedżera
Zaliczenie pracy rocznej

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest przygotowanie
i zaprezentowanie projektu zaliczeniowego, który pokazuje
proces realizowania programu studiów w formie praktycznej.

10 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Nasi słuchacze uzyskują diagnozę kompetencji menedżerskich Master Person Analysis w formie raportu oraz informacji
zwrotnej. MPA jest systemem opartym na kwestionariuszu osobowości zawodowej, stworzonym przez firmę Master
Management International z siedzibą w Danii. Test ten już od 30 lat jest z powodzeniem wykorzystywany na rynkach
Europy. Master Person Analysis należy do kategorii testów psychologicznych zaprojektowanych w celu zaspokojenia
potrzeb działów personalnych.
Oprócz tego słuchacze zdobędą certyfikat Practitioner Business Coach.
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Akademia trenera Horse
Assisted Education
Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· poznasz metody horse assisted education, czyli rozwijania
ludzi dzięki pracy z końmi, i nauczysz się ich stosowania
·· nauczysz się modyfikować przekonania i postawy
przywódcze oraz rozwijać i wzmacniać umiejętności
efektywnego zarządzania zespołem
·· odkryjesz mechanizmy psychologiczne i metody
efektywnej pracy z klientami przy wykorzystaniu HAE,
pozwalające rozwijać ich umiejętności przywódcze,
budować i wzmacniać autorytet zawodowy, siłę
osobowości oraz doskonalić umiejętności społeczne
·· program został przygotowany przez wysoko
wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim
doświadczeniem w rozwijaniu potencjału pracowników
·· zajęcia odbywają się w formie warsztatów – praktycznych
ćwiczeń z udziałem koni, pod okiem doświadczonych
trenerów; ćwiczenia są całkowicie bezpieczne niezależnie od
poziomu znajomości zasad jeździectwa i współpracy z końmi
·· słuchacze otrzymują od prowadzących indywidualne
zalecenia rozwojowe, bazujące na diagnozie potencjału
trenerskiego/coachingowego/mentoringowego słuchacza
w trakcie ćwiczeń HAE, służące poprawie efektywności
zawodowej i osobistej.

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla absolwentów studiów wyższych, mających
doświadczenie w pracy trenerskiej, coachingowej,
doradczej, mentoringowej z menedżerami i liderami
zespołów projektowych.
·· Dla osób zainteresowanych metodą horse assisted
education oraz rozwojem umiejętności przywódczych
i świadomości potencjału swoich klientów.

	Program studiów
9 miesięcy

130 godzin

10 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w formule online
(zdalnie) lub hybrydowej, w zależności od panującej sytuacji
epidemiologicznej. Zajęcia online odbywają się za pomocą
platformy MS Teams. Prowadzone są w formie warsztatowej,
a realizowane metodami aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia,
symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Realizowane na uczelni:
Czym jest metoda HAE?
Dlaczego koń może być lustrem, gdy chcemy rozwijać
u innych umiejętności przywódcze oraz współpracy
z innymi?
Specyfika uczenia liderów i projektowanie ich rozwoju
Cechy, umiejętności i rola trenera w procesie uczenia
się kierowania zespołem
Realizowane w Borkowicach – w Stajni Enklawa
Perspektywa konia – perspektywa człowieka.
Kto i dlaczego rządzi w stadzie? Psychologia stada
a zarządzanie grupą ludzi – metoda HAE w praktyce
Jak efektywnie trenować u liderów umiejętność
budowania autorytetu?
Przywódca stada – przyczyny indywidualnych
sukcesów i porażek
Nakłoń konia do współpracy – wskazówki i metody
praktyczne
Rozwijanie u liderów nowych umiejętności współpracy
w grupie oraz umiejętności społecznych
Rozwijanie umiejętności dostrzegania przez
liderów perspektywy drugiej strony i wrażliwości na
niewerbalną informację zwrotną
Styl przywództwa i współpraca z innymi – odkrywanie
i wzmacnianie u liderów mocnych stron.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest zdanie testu sprawdzającego
wiedzę i umiejętności z zakresu poznanych modułów oraz
przedstawienie przygotowanego projektu.

Zajęcia praktyczne prowadzone są przez dwóch
ekspertów i odbywają się w małych grupach, co
gwarantuje uczestnikom komfortowe warunki nauki
stosowania metody HAE w pracy z klientami. Istotnym
celem zajęć jest także rozwijanie samoświadomości
w procesie interakcji z klientami coachingu, treningu,
sesji mentoringowych czy konsultingowych.
Studenci po ukończeniu kursu otrzymują certyfikat
uczestnictwa w Akademii Trenera Horse Assisted
Education.
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Partner kierunku:

AKADEMIA TRENERA ONLINE

Na tym kierunku:
·· przygotujesz się do prowadzenia szkoleń online zgodnie
z etyką zawodu trenera
·· otrzymasz wiedzę i narzędzia służące wspieraniu
klientów w realizacji ich celów biznesowych
·· poznasz dobre praktyki dotyczące współpracy ze
zleceniodawcami szkoleń, sprzedaży projektów
szkoleniowych oraz korzystania z narzędzi HR
i coachingu
·· nauczysz się przygotowywać projekty szkoleniowe krok
po kroku, adekwatnie do zmieniających się trendów na
rynku szkoleniowym
·· poznasz metodologię pracy trenerskiej oraz praktyczne
narzędzia do prowadzenia szkoleń online
·· nauczysz się świadomie dbać o swój wizerunek
zawodowy i poszerzysz praktyczne umiejętności
związane z wystąpieniami publicznymi
·· nauczysz się inspirować i motywować ludzi do zmian.

	Program studiów
9 miesięcy

160 godzin

10 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają się
online. Prowadzone są w formie warsztatowej. Słuchacze
biorą udział w miniwykładach, dyskusjach moderowanych,
grach, symulacjach oraz ćwiczeniach praktycznych
doskonalących kompetencje trenerskie. Każdy warsztat
kończyć się będzie zadaniem wdrożeniowym, którego
realizacja będzie warunkiem koniecznym do dopuszczenia
do egzaminu.
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Wybrane zagadnienia
Zawód: trener. Wprowadzenie do skutecznego
prowadzenia szkoleń
Podstawy andragogiki dla trenerów
Zarządzanie projektem szkoleniowym

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla trenerów prowadzących szkolenia, wykłady,
prezentacje, w tym dla trenerów wewnętrznych
w organizacjach.
·· Dla pracowników działów HR lub menedżerów
pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie
przygotowywania i projektowania szkoleń.
·· Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów, którzy
chcieliby zdobyć praktyczny i poszukiwany na rynku zawód.

Zarządzanie procesem grupowym online
Projektowanie szkoleń online
Coaching w procesie szkoleniowym
Szkolenia i rozwój pracowników w organizacji
Moduł wspólny z kierunkiem HR Manager
Trener biznesu na rynku – sprzedaż i marketing usług
szkoleniowych w social mediach
Trudne sytuacje w pracy trenera online

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest minimum 80% obecności na
zajęciach oraz zdanie egzaminu końcowego, który składa
się z części teoretycznej (testu pisemnego sprawdzającego
wiedzę nabytą podczas studiów) oraz części praktycznej,
polegającej na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu
fragmentu szkolenia.

Sytuacja spowodowana ogólnoświatową pandemią spowodowała odejście od szkoleń prowadzonych stacjonarnie,
wzrósł natomiast popyt na profesjonalnych trenerów umiejących dostosować swój styl i formy pracy do sytuacji
panującej na rynku. W ramach studiów nasi słuchacze, oprócz profesjonalnej wiedzy, otrzymują:
·· certyfikat ukończenia Akademii Trenera Online
·· możliwość zbadania swojej osobowości zawodowej na podstawie metodologii Facet5® (zrozumienie własnych
talentów, preferencji zawodowych, motywacji i podejścia do pracy). Indywidualny raport oraz sesja informacji
zwrotnej jest dodatkowo płatna.
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Partner kierunku:

Akademia zarządzania
sprzedażą zdalną

Na tym kierunku:
·· poszerzysz wiedzę z zakresu narzędzi do zarządzania
sprzedażą
·· zdobędziesz praktyczne umiejętności związane
z zarządzaniem handlowcami (online i offline)
·· zajęcia prowadzą praktycy mający duże doświadczenie
w sprzedaży i w prowadzeniu biznesu
·· zdobędziesz nowe kontakty i wymienisz się
doświadczeniem z innymi menedżerami sprzedaży
·· będziesz wiedział, jak zwiększyć efektywność pracy
handlowców i sprzedawców
·· nauczysz się kierować procesami handlowymi i budować
efektywny zespół
·· poznasz narzędzia psychometryczne
·· pogłębisz umiejętność profesjonalnej komunikacji
i motywowania pracowników – także w warunkach pracy
zdalnej.

Dla kogo ten kierunek?

	Program studiów
9 miesięcy

172 godziny

10 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Wybrane zagadnienia
Zarządzanie sprzedażą w dobie zdalnych rozwiązań
Zarządzanie zespołem handlowym w dobie zdalnych
rozwiązań
Procesy sprzedażowe
Menedżerski trening sprzedażowy
Prowadzenie procesów związanych z budowaniem
zespołu
Sprzedaż i marketing w pracy menedżera sprzedaży

·· Dla menedżerów sprzedaży, przedstawicieli handlowych
i doradców.
·· Dla właścicieli firm handlowych, usługowych, produkcyjnych.
·· Dla specjalistów zajmujących się sprzedażą lub
zarządzających procesem sprzedażowym.
·· Dla osób rozważających awans zawodowy w obszarze
zarządzania sprzedażą lub zainteresowanych zmianą
branży i rozwoju kariery.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest zaliczenie wybranych
modułów studiów bazujących na modelu grywalizacji,
realizacja projektów zespołowych, prezentacja projektu
zespołowego oraz egzamin teoretyczny z wiedzy
przekazanej podczas zajęć.

Nasi słuchacze będą mieli możliwość zbadania metodą Facet5® swojej osobowości zawodowej (zrozumienia własnych
talentów, preferencji zawodowych, motywacji i podejścia do pracy). Indywidualny raport oraz sesja informacji zwrotnej
jest dodatkowo płatna.
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ARTETERAPIA

Na tym kierunku:
·· zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne
w obszarze arteterapii: muzykoterapii, choreoterapii,
biblioterapii, plastykoterapii oraz dramy i działań
teatralnych
·· poznasz metody i techniki arteterapii i zastosujesz je
w pracy z osobami zdrowymi i dysfunkcyjnymi
·· będziesz przygotowany do prowadzenia zajęć
terapeutycznych z zakresu arteterapii z dziećmi,
młodzieżą, osobami dorosłymi i starszymi
·· będziesz mógł podjąć działania artystyczne rozwijające
Twój potencjał
·· spotkasz praktyków z wieloletnim doświadczeniem oraz
cenionych badaczy z bogatym dorobkiem naukowym
·· odbędziesz praktyki, dzięki którym zapoznasz się ze
specyfiką arteterapii stosowanej w różnych placówkach
·· będziesz miał okazję obserwować arteterapeutów
podczas ich pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami
dorosłymi, dzięki czemu zdobędziesz doświadczenie
i wiedzę.

	Program studiów
9 miesięcy

272 godziny

11 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry – online
(zdalnie) lub w formule hybrydowej, w zależności
od panującej sytuacji epidemiologicznej. Zajęcia
online odbywają się przy użyciu platformy MS Teams.
Prowadzone są w formie warsztatowej, a realizowane
metodami aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje,
gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Wybrane zagadnienia
Przygotowanie psychologiczno-medyczne
Psychologia zdrowia
Diagnoza i pomoc psychologiczna
Podstawy nauk medycznych
Psychologia twórczości
Trening umiejętności psychospołecznych

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla wszystkich osób, które ukończyły studia I lub
II stopnia, mających tytuł licencjata lub magistra.
·· Dla osób zainteresowanych problematyką sztuki i jej
miejscem w życiu człowieka.

Arteterapia
Podstawy etyki zawodu arteterapeuty
Metodyka pracy z grupą
Metodyka pracy arteterapeuty
Sztuki plastyczne w terapii
Muzykoterapia
Choreoterapia
Biblioterapia
Drama i techniki teatralne
Warsztaty fotograficzne

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest zaliczenie wszystkich zajęć
i praktyk pedagogicznych oraz przygotowanie projektu
arteterapeutycznego w formie pracy dyplomowej
i zaprezentowanie go podczas egzaminu dyplomowego.

studia podyplomowe | 017

JI

I S T R AC
MIN

BS

AD

O

Z A R P R A WA

I

studia online

Audytor zewnętrzny

Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· zyskasz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne
z zakresu kierowania i zarządzania jednostką audytu
wewnętrznego
·· nauczysz się posługiwać zdobytą wiedzą w praktycznej
działalności audytu wewnętrznego
·· będziesz wiedział, jak kreować pożądane postawy
w kontaktach interpersonalnych
·· zdobędziesz wiedzę niezbędną w pracy audytora,
kontrolera lub zarządzającego w jednostkach sektora
finansów publicznych
·· poznasz pełny zakres zagadnień związanych z audytem
zewnętrznym, kontrolą czy zarządzaniem ryzykiem
·· kładziemy nacisk na aktualność programu nauczania
i praktyczne zastosowanie przekazywanej wiedzy
z zakresu audytu zewnętrznego
·· będziesz miał możliwość spotkać wykładowców
z wieloletnim doświadczeniem praktycznym
i dydaktycznym.

Dla kogo ten kierunek?

ZAGADNIENIA PRAWNE
Prawo gospodarcze
Prawo administracyjne
Prawo zamówień publicznych
AUDYT WEWNĘTRZNY
Standardy audytu wewnętrznego
Kontrola wewnętrzna
Metodologia audytu wewnętrznego – narzędzia
i techniki
Zarządzanie ryzykiem
Etyka w audycie wewnętrznym i w organizacji –
socjopsychologiczne uwarunkowania pracy audytora
wewnętrznego
PRAKTYKA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Audyt wewnętrzny w organizacjach gospodarczych
i sektorze publicznym
Defraudacje i oszustwa – mechanizmy wykrywania

·· Dla wszystkich osób zatrudnionych lub planujących
pracę w komórkach audytu wewnętrznego, zwłaszcza
w jednostkach zaliczanych do sektora finansów
publicznych.

ZADANIA AUDYTOWE W PRAKTYCE – CASE STUDIES
Audyt personalny
Audyt information technology (IT)

·· Dla osób, które pełnią lub mają zamiar pełnić funkcje
kontrolne w innych podmiotach, niezaliczanych do
sektora finansów publicznych.

Audyt RODO

·· Dla osób chcących podnieść lub uzyskać kwalifikacje
niezbędne do wykonania audytu w każdej branży.

Audyt prawny

163 godziny

9 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online. Spotkania mają charakter wykładów, ćwiczeń
i warsztatów z uwzględnieniem metod aktywizujących i przy
zastosowaniu praktycznych studiów przypadków.
Więcej na: www.dsw.edu.pl.
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Audyt i kontrola zamówień publicznych
Audyt komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej

	Program studiów
9 miesięcy

Audyt oceny sprawozdań finansowych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest obecność na wszystkich
zajęciach oraz ich zaliczenie, a także przygotowanie
indywidualnego projektu i zaprezentowanie go podczas
egzaminu dyplomowego.
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Partnerzy kierunku:

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· dowiesz się, w jaki sposób działać, gdy pojawią się sytuacje
niebezpieczne, oraz jak reagować i rozpatrywać wypadki
na stanowisku pracy i tworzyć oceny ryzyka zawodowego
·· dowiesz się, w jaki sposób można zaoszczędzić na dobrze
wdrożonych działaniach służby BHP w zakładzie pracy
·· nauczysz się budować bezpieczeństwo na stanowisku
pracy
·· przekonasz się, że warto budować kulturę
bezpieczeństwa pracy po to, aby osiągać korzyści
finansowe i samozadowolenie pracowników
·· przekonasz się, że warto zainwestować w ergonomię
i dobrą atmosferę pracy, by zwiększyć efektywność
swoich pracowników
·· będziesz wiedział, jakie działania i jakie wymagania prawne
należy spełnić, aby chronić pracownika i pracodawcę
·· dowiesz się, jakich regulacji prawnych z zakresu BHP
należy przestrzegać i jak je wdrożyć w praktyczny sposób
w zakładzie pracy.

BHP w zakładzie Pracy
BHP w zakładzie pracy
Ergonomika w kształtowaniu warunków pracy
Organizacja i metodyka prowadzenia szkoleń
w zakresie BHP
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Jak budować bezpieczeństwo pracy z materiałami
niebezpiecznymi. Praktyczne podejście
Ochrona Zdrowia pracownika w zakładzie pracy
Ochrona przeciwpożarowa
Ochrona środowiska naturalnego – aspekty ADR i Seveso
Pierwsza pomoc przedlekarska (bezpłatny certyfikat)
Choroby zawodowe
Wypadki przy pracy
Elementy psychologii pracy
Elementy Prawa w Służbie BHP

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla osób zainteresowanych zwiększeniem wiedzy
w zakresie BHP.
·· Dla osób pracujących w działach BHP po to, aby
zwiększyć kompetencje z praktykami.
·· Dla pracowników ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska.
·· Dla kandydatów na stanowiska w służbach BHP.
·· Dla osób związanych z systemami zarządzania.

Stanowiska pracy, obiekty budowlane oraz
eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych
w świetle obowiązujących przepisów
Elementy prawa pracy
Ocena ryzyka zawodowego
Zagrożenia na stanowisku pracy
Ryzyka zawodowe
Systemy informatyczne w BHP

Program studiów
9 miesięcy

172 godziny

Opracowanie dokumentacji BHP
10 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online poprzez platformę MS Teams. Realizowane są
metodami aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje,
gry, warsztaty, treningi).

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest – w zależności od bloku
tematycznego: test, przygotowanie i przedstawienie
projektu lub analiza ciekawego case study.

Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Celem studiów jest przygotwanie uczestników studiów do pełnienia obowiązków pracownika służb BHP i uzyskanie przez
nich określonych kwalifikacji zawodowych. Jako nasz absolwent możesz prowadzić działalność gospodarczą, a także
zajmować wszystkie stanowiska w służbach BHP w zależności od stażu pracy w nich. Dodatkowo zyskujesz uprawnienia:
·· zaświadczenie o ukończeniu kursu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej – bezpłatne
·· zaświadczenie wewnętrznego doradcy ADR w organizacji.
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Partner kierunku:

Coaching w biznesie

Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· przygotujesz się do korzystania z narzędzi i technik
coachingowych
·· zdobędziesz wiedzę z zakresu coachingu w biznesie od
praktyków tematu i rozwiniesz swoje kompetencje
·· nabędziesz umiejętność prowadzenia sesji coachingowej
w formie indywidualnej i grupowej
·· poznasz zasady stosowania i wdrażania coachingu
w biznesie
·· dowiesz się, jakie są korzyści z praktykowania uważności
u coacha
·· zdobędziesz wiedzę z zakresu stosowania odpowiednich
narzędzi coachingowych w biznesie
·· będziesz uczestniczył w zajęciach, które prowadzone
będą w formie warsztatowej.

Dla kogo ten kierunek?

Trening interpersonalny dla uczestników
Rozwój kompetencji interpersonalnych coacha
Struktura procesu efektywnej komunikacji –
budowanie relacji, poczucie bezpieczeństwa,
synchronizacja, aktywne słuchanie
Pytania coachingowe: otwarte, zamknięte, sugerujące,
otwierające
Wybrane kompetencje i umiejętności pracy coacha
Podstawy psychologii w biznesie.
Współczesne problemy zarządzania w organizacjach
Coaching w biznesie.
Coaching grup i zespołów
Struktura rozmowy i procesu coachingowego
Cel w coachingu

·· Dla osób, które chcą zdobyć nowy zawód związany
z towarzyszeniem w rozwoju osobistym i wspieraniem
w tym zakresie innych.

Profile osobowe i filtry percepcji klientów
z wykorzystaniem narzędzi coachingowych

·· Dla przedsiębiorców, menedżerów, przedstawicieli firm
szkoleniowych, trenerów chcących wzbogacić swój
warsztat pracy.

Coaching biznesowy – menedżerski i rozwojowy dla
zarządzających

·· Dla pracowników działów HR i wszystkich chcących
zdobyć praktyczne kwalifikacje z zakresu coachingu
w biznesie.

Narzędzia coachingowe oraz budowanie własnego
biznesu coachingowego

Coaching uważności

Coaching biznesowy – sprzedażowy

Metodologia SMART i model GROW

	Program studiów
9 miesięcy

180 godzin

10 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online. Spotkania mają charakter wykładów, ćwiczeń
i warsztatów z uwzględnieniem metod aktywizujących i przy
zastosowaniu praktycznych studiów przypadków.
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

020 | studia podyplomowe

Metodologia MBCT Oxford jako propozycja pracy
treningowej
Zarządzanie sobą jako coachem. Trudne sytuacje
w coachingu

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest obecność na zajęciach oraz
egzamin w formie sesji coachingowej.
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DATA SCIENCE – analiza danych

Na tym kierunku:
·· dowiesz się, czym są analiza danych, modelowanie
danych i wspierające te procesy systemy IT
·· zrozumiesz procedury przetwarzania danych oraz
wymogi techniczne i pozatechniczne dotyczące
dostarczanych rozwiązań
·· będziesz operował ekstraktami (zbiorami) danych z różnych
źródeł, w tym w szczególności z relacyjnych baz danych
·· nauczysz się analizować ukryte zależności w zbiorach
danych i identyfikować rozkłady poszczególnych zmiennych
·· zastosujesz techniki widzenia komputerowego
w odniesieniu do danych graficznych i sekwencji wideo
·· nauczysz się tworzyć działające modele w formie
możliwej do wykorzystania w systemach IT, np. jako
kontenery, biblioteki, moduły
·· nauczysz się przekazywać klientom (w szczególności
osobom bez przygotowania teoretycznego
i technicznego) wyniki projektów w sposób przejrzysty,
zrozumiały i ustrukturyzowany
·· zdobędziesz umiejętność programowania w języku
Python i korzystania z języka SQL
·· będziesz umiał wykorzystywać moduły obliczeniowe
R i NumPy
·· poznasz tajniki business intelligence i big data
·· zdobędziesz doświadczenie w wykorzystywaniu machine
learning i deep neural network.

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia
(licencjackich, inżynierskich) oraz magisterskich. Program
przewiduje moduł wprowadzający w zagadnienia
data science, obejmujący repetytorium z matematyki
i statystyki.

·· Dla osób, które pragną zapoznać się z metodami analizy
danych, poznać podstawy programowania oraz narzędzia
analityczne stosowane w data science.
·· Dla każdego, kto marzy o postawieniu pierwszych kroków
w branży IT.
·· Dla absolwentów kierunków ścisłych, którzy pragną
uzupełnić wiadomości zdobyte na studiach o wiedzę
praktyczną i umiejętności pozwalające rozpocząć karierę
jako data scientist.

	Program studiów
9 miesięcy

240 godzin

12 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry – online (zdalnie)
lub w formule hybrydowej, w zależności od panującej sytuacji
epidemiologicznej. Zajęcia online odbywają się przy użyciu
platformy MS Teams. Prowadzone są w formie warsztatowej,
a realizowane metodami aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia,
symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest udział w zajęciach objętych
programem studiów oraz zdanie egzaminu.
Program kierunku obejmuje także dziewięć godzin
warsztatów z tutorem. Jego rolą jest opieka nad
słuchaczem i pomoc w kształtowaniu indywidualnej
ścieżki kariery zawodowej.
Dzięki pomocy specjalisty z branży HR będziesz mógł
także skomponować swoje CV oraz poćwiczyć udział
w profesjonalnej rozmowie kwalifikacyjnej.
Przewidywane obszary do przepracowania:
·· Jak zaplanować swoją przyszłość zawodową?
·· Jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej?
·· Warsztat komponowania CV.
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Wybrane zagadnienia
Wstęp do dziedziny Data Science
Problematyka data science
Rachunek prawdopodobieństwa
Repetytorium z matematyki i statystyki
analiza danych
Statystyka
Analiza danych
Wstęp do języka R
Programowanie w języku R
Programowanie w języku Python
Wstęp do języka Python
Programowanie w języku Python
Praca z modułem NumPy
Podstawowe narzędzia pracy w obszarze
Data Science
Podstawy systemów informatycznych – system Linux
Podstawy baz danych i języka SQL
System wersjonowania GIT

022 | studia podyplomowe

Big Data – praca z dużymi zbiorami danych
Wstęp do problematyki big data
Gromadzenie i eksploracja dużych zbiorów danych
Business intelligence
Machine learning and deep neural network
Uczenie maszynowe
Wstęp do sztucznej inteligencji
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych
Zajęcia obejmują wprowadzenie do wybranej
biblioteki realizacji sieci neuronowych (np. Keras)
przy wykorzystaniu języka programowania Python,
przekształcanie danych wejściowych, tworzenie
struktury sieci neuronowej
Kompetencje interpersonalne i podstawy
zarządzania
Wstęp do Scrum
Komunikacja interpersonalna
Public speech – metody poprawnej prezentacji
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Partner kierunku:

DIALOG MOTYWUJĄCY

Na tym kierunku:
·· nauczysz się biegle posługiwać dialogiem motywującym –
metodą o skuteczności potwierdzonej badaniami
naukowymi, zakwalifikowaną do tzw. evidence-based
practices (EBP) – praktyk o potwierdzonej naukowo
skuteczności
·· wzbogacisz wachlarz swoich możliwości i znacznie
zwiększysz efektywność podejmowanych działań
·· dowiesz się, jak skutecznie towarzyszyć swojemu
rozmówcy w zmianie
·· nauczysz się budować trwałość i zobowiązanie do
zmiany na zasobach własnych rozmówcy oraz rozmawiać
w atmosferze akceptacji i troski
·· poznasz bogate zaplecze metodologiczne dialogu
motywującego
·· nauczysz się wykorzystywać określone narzędzia
i strategie, dopasowując je do potrzeb danego rozmówcy
·· w komfortowych i bezpiecznych warunkach będziesz mógł
praktykować stosowanie metod i strategii DM – 60% zajęć
prowadzonych jest w formie warsztatów, tak aby każdy
student mógł praktykować pod okiem specjalisty.

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

	Program studiów
9 miesięcy

102 godziny

10 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry – online (zdalnie)
lub w formule hybrydowej, w zależności od panującej sytuacji
epidemiologicznej. Zajęcia online odbywają się przy użyciu
platformy MS Teams. Prowadzone są w formie warsztatowej,
a realizowane metodami aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia,
symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Wybrane zagadnienia
Kształcenie podstawowe
Wprowadzenie do dialogu motywującego
Metody dialogu motywującego
Kształcenie teoretyczne
Komunikacja w dialogu motywującym
Proces w dialogu motywującym
Strategie pracy w dialogu motywującym
Kształcenie praktyczne
Trening umiejętności praktycznych
Synergia w dialogu motywującym

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest zaliczenie egzaminu
polegającego na zaprezentowaniu praktycznych umiejętności
z obszaru dialogu motywującego (informacje zwrotne dla
słuchacza formułowane są za pomocą przeznaczonych
do tego narzędzi, tj. skal MICA i MITI). Oprócz dyplomu
absolwent zdobywa tytuł praktyka dialogu
motywującego Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego.

Dialog motywujący (DM) to metoda pracy oparta na podejściu humanistycznym, terapii systemowej, terapii
poznawczo-behawioralnej, psychologii inspiracji i psychologii motywacji. To styl prowadzenia rozmowy, służący
umocnieniu u rozmówcy jego własnej motywacji i zobowiązania do zmiany. Twórcami metody są prof. William Miller
i prof. Stephen Rollnick.
Studia mają charakter doskonalący. Ich program jest autorską koncepcją Polskiego Instytutu Dialogu
Motywującego, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Programową Instytutu, składającą się z ekspertów DM,
należących do Międzynarodowego Towarzystwa Trenerów Dialogu Motywującego (MINT). Radę programową tworzą:
Rik Bes (Holandia), David Prescott (USA), Tom Barth (Norwegia), Jane Groves, Fiona Clarke (Anglia).
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Dietetyka i poradnictwo żywieniowe
Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· poznasz skład i zasady stosowania suplementów diety
·· zdobędziesz aktualną wiedzę na temat towaroznawstwa
i technologii żywności
·· poznasz metody analizy składu ciała i oceny bilansu
energetycznego
·· nauczysz się skutecznie komunikować się z pacjentami
·· będziesz potrafił ułożyć jadłospis i modyfikować
dietę pacjentów w różnym wieku, uzupełniając ją
odpowiednimi suplementami diety
·· zapoznasz się z metodami suplementacji w różnych
dyscyplinach sportu oraz dowiesz się, gdzie jest granica
pomiędzy suplementacją a dopingiem.

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia.
·· Dla osób, które pracują w placówkach medycznych
(np. fizjoterapeutów, pielęgniarek i położnych), są
instruktorami, trenerami lub pracują w klubach
sportowych.
·· Dla osób, które ukończyły kierunki takie jak: biologia,
technologia żywności, biotechnologia i chcą się rozwijać,
a także dla tych, które zajmują się dbaniem o zdrowie
publiczne i rozwój zdrowego społeczeństwa.

	Program studiów
9 miesięcy

176 godzin

11 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online. Spotkania mają charakter wykładów, ćwiczeń
i warsztatów z uwzględnieniem metod aktywizujących
i przy zastosowaniu praktycznych studiów przypadków.
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest, w zależności od bloku
tematycznego, test zaliczeniowy każdego modułu.

Biomedyczne podstawy dietetyki (moduł
realizowany wspólnie z kierunkiem dietetyka
i suplementacja)
Teoretyczne podstawy nauki o żywieniu
człowieka (moduł realizowany wspólnie
z kierunkiem dietetyka i suplementacja)
Składniki odżywcze
Zasady żywienia
Klasyfikacja i charakterystyka diet
Produkty spożywcze i ich wartość odżywcza
Praktyczne aspekty planowania żywienia
człowieka (moduł realizowany wspólnie
z kierunkiem dietetyka i suplementacja)
Zasady układania jadłospisów
Poradnictwo dietetyczne i edukacja żywieniowa
Wywiad dietetyczny
Dietoterapia w chorobach cywilizacyjnych
oraz w ontogenezie
Żywienie w chorobach układu krążenia, układu
moczowego, autoimmunologicznych, nowotworowych,
układu ruchu, niedokrwistości osteoporozie
i w chorobach skóry
Wpływ diety na płodność
Żywienie kobiet ciężarnych i karmiących, dzieci
zdrowych i chorych, osób starszych i osób
z zaburzeniami odżywiania
Dietoterapia w chorobach metabolicznych
i układu pokarmowego
Żywienie w chorobach metabolicznych i w chorobach
układu pokarmowego
Istotne zagadnienie w poradnictwie
żywieniowym
Diety alternatywne
Suplementy diety i żywienie w sporcie
Interakcje żywności z lekami
Ziołolecznictwo
Interpretacja wyników badań diagnostycznych
w poradnictwie dietetycznym
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Dietetyka i suplementacja
Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· poznasz skład i zasady stosowania suplementów diety
·· zdobędziesz aktualną wiedzę na temat towaroznawstwa
i technologii żywności
·· poznasz metody analizy składu ciała i oceny bilansu
energetycznego
·· nauczysz się skutecznie komunikować się z pacjentami
·· nauczysz się układać jadłopis i modyfikować
dietę pacjentów w różnym wieku, uzupełniając ją
odpowiednimi suplementami diety
·· zapoznasz się z metodami suplementacji w różnych
dyscyplinach sportu oraz dowiesz się, gdzie jest granica
pomiędzy suplementacją a dopingiem.

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla osób, które pracują w placówkach medycznych (np.
fizjoterapeutów, pielęgniarek i położnych).
·· Dla instruktorów i trenerów.
·· Dla absolwentów biologii, technologii żywności,
biotechnologii, chcących się rozwijać w zakresie dbania
o zdrowie publiczne i rozwój zdrowego społeczeństwa.

168 godzin

Fizjologia układów związanych z odżywianiem
Fizjologia wysiłku i aktywność fizyczna
Procesy energetyczne i gospodarka wodno-elektrolitowa
Teoretyczne podstawy nauki o żywieniu
człowieka (moduł realizowany wspólnie
z kierunkiem dietetyka i poradnictwo
żywieniowe)
Praktyczne aspekty planowania żywienia
człowieka (moduł realizowany wspólnie
z kierunkiem dietetyka i poradnictwo
żywieniowe)
Podstawy suplementacji
Definicja suplementów diety
Bezpieczeństwo suplementów diety i żywności
wzbogacanej
Analiza składu suplementów diety

	Program studiów
9 miesięcy

Biomedyczne podstawy dietetyki (moduł
realizowany wspólnie z kierunkiem dietetyka
i poradnictwo żywieniowe)

Suplementacja w Polsce i na świecie
11 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Nutrigenomika i nutrikosmetyka
Suplementy diety – regulacje prawne, reklama
i marketing
Regulacje prawne dotyczące suplementów diety
Procedury rejestracji i kontrola suplementów diety
Dystrybucja suplementów diety
Marketing i reklama suplementów diety

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest, w zależności od bloku
tematycznego, test zaliczeniowy każdego modułu.

Suplementy diety w ontogenezie i znaczenie
kliniczne
Suplementacja dzieci i młodzieży, osób dorosłych,
osób starszych
Suplementacja w chorobach
Interakcje leków z suplementami diety
Diagnostyka laboratoryjna niedoborów i nadmiarów
składników odżywczych
Suplementy diety w sporcie
Dieta w sporcie
Suplementacja osób aktywnych fizycznie
Suplementy diety a doping w sporcie
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Digital Marketing
i psychologia reklamy
Partnerzy kierunku:

Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· dowiesz się, w jaki sposób zaprojektować i wdrożyć
idealnie dopasowaną do Twoich odbiorców kampanię
online
·· nauczysz się szukać informacji o swoich odbiorcach, aby
ich lepiej poznać
·· pokażemy Ci, że prowadzenie projektów wcale nie jest
trudne
·· nauczysz się stosować metodę design thinkingu do
rozwiązywania wyzwań w swojej pracy (i nie tylko)
·· poznasz psychologiczne aspekty działania reklamy
i mediów.

·· Dla menedżerów działów marketingu i digital.
·· Dla osób zainteresowanych marketingiem internetowym
i psychologią reklamy.
·· Dla pracowników działów marketingu zarówno w małych,
jak i dużych firmach.
·· Dla osób, które chcą poszerzyć swoje kompetencje
związane ze światem online.

	Program studiów
151 godzin

Design thinking
Performance marketing
Netnografia
Netnografia
Tworzenie person
Content marketing
Koncepcje i strategie content marketingu
Planowanie contentu
Storytelling
Strony www
SEO
Podstawy funkcjonowania stron WWW
Optymalizacja stron
wideo marketing

10 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Jeden z modułów realizowany jest w formule modułowej.
Oznacza to, że możliwa jest realizacja zajęć z tego bloku wraz
ze słuchaczami innych studiów podyplomowych.
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Prowadzenie projektu digitalowego

Typy contentu

Dla kogo ten kierunek?

9 miesięcy

Projekty w środowisku digital

Trendy
Tworzenie kampanii
Narzędzia
Psychologia reklamy
Wstęp do psychologii
Procesy poznawcze, nastrój, emocje
Psychologia społeczna i poznawcza w reklamie
Psychologia mediów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest, w zależności od bloku
tematycznego, test, przygotowanie i przedstawienie
projektu lub analiza ciekawego case study.
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Dogoterapia
Partnerzy kierunku:

Na tym kierunku:
·· zdobędziesz wiedzę z zakresu dogoterapii,
zoopsychologii, kynologii, fizjoterapii i pierwszej pomocy,
niezbędną w pracy dogoterapeuty
·· zyskasz możliwość szkolenia własnego psa lub psa
z ośrodka adopcyjnego Fundacja Oleśnickie Bidy,
oddanego studentowi pod opiekę na czas trwania
studiów (student daje psu dom tymczasowy)
·· zdobędziesz umiejętność tworzenia planów pracy
długo- i krótkoterminowej, konspektów dla różnych
grup docelowych (dzieci żłobkowe, przedszkolne,
uczniowie szkół podstawowych, osoby niepełnosprawne,
z zaburzeniami psychicznymi, osoby starsze)
·· zyskasz wiedzę na temat metod i form pracy z grupami
docelowymi z udziałem psa
·· wymienisz doświadczenia z praktykami dogoterapii,
zoopsychologiem, fizjoterapeutą, lekarzem weterynarii
·· odbędziesz praktyki, które pozwolą zapoznać się ze
specyfiką pracy z udziałem psa
·· odbędziesz dwutygodniowy staż w ośrodku adopcyjnym
(Fundacja Oleśnickie Bidy), gdzie nauczysz się pracować
i komunikować z psami.

Dla kogo ten kierunek?
·· dla osób, które mają uprawnienia pedagogiczne
·· dla osób potrzebujących w swojej pracy zawodowej
odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji w zakresie dogoterapii
·· dla osób zamierzających współpracować z placówkami
oświatowo-wychowawczymi, opiekuńczymi i leczniczymi
bądź prowadzić własną działalność edukacyjną i terapeutyczną, pragnących doskonalić, wzbogacać i aktualizować swoją
wiedzę oraz poszerzyć posiadane umiejętności zawodowe
·· dla osób aktywnych zawodowo w szeroko pojętej
branży szkoleniowej i edukacyjnej, chcących zapewnić
innowacyjność swoich usług.
Uczestnicy studiów oprócz świadectwa ukończenia
studiów podyplomowych otrzymują certyfikat
pomyślnego zdania egzaminu dla zespołów pracujących
w dogoterapii oraz certyfikat ukończenia stażu
w ośrodku adopcyjnym (Fundacja Oleśnickie Bidy).

	Program studiów
9 miesięcy

180 godzin

12 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry – online (zdalnie)
lub w formule hybrydowej, w zależności od panującej sytuacji
epidemiologicznej. Zajęcia online odbywają się przy użyciu
platformy MS Teams. W trakcie trwania programu słuchacze
odbywają praktyki. Prowadzone są w formie warsztatowej,
a realizowane metodami aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia,
symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Wybrane zagadnienia
Wprowadzenie do dogoterapii
Metody i formy pracy w edukacji i terapii z udziałem psa
Specyfika pracy z wybranymi grupami docelowymi (dzieci
i młodzież, osoby niepełnosprawne, starsze, chore)
Zoopsychologia
Kynologia
Fizyczne aspekty pracy psa w dogoterapii
Emocje, komunikacja, relacja w zespole człowiek–pies
Rekreacja z psem i sporty kynologiczne
Podstawy prawne i etyczne w zawodzie dogoterapeuty
Przedmioty uzupełniające: bezpieczeństwo i higiena
pracy, pierwsza pomoc w wypadkach z udziałem psów
Analiza zachowania psa w różnych sytuacjach
i określenie predyspozycji do pracy w dogoterapii
Podstawy pracy trenerskiej
Wymagania i zakres umiejętności dla zespołu
terapeutycznego

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa i certyfikatów jest uzyskanie
zaliczenia z przedmiotów programowych oraz praktyk
zawodowych, a także zdanie praktycznego egzaminu
końcowego, podczas którego student zaprezentuje efekty
pracy z psem (własnym lub adopcyjnym).
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Partnerzy kierunku:

E-COMMERCE

Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· dowiesz się, jak dokonać transformacji cyfrowej swojego
biznesu, w jaki sposób zbudować i rozwijać sprzedaż
w internecie i jak efektywnie pozyskiwać klientów w sieci
·· zajęcia prowadzone są w 100% przez przedstawicieli
świata biznesu, ekspertów od digitalu i e-commerce
·· poznasz narzędzia skutecznego sprowadzania ruchu do
e-sklepu
·· dowiesz się, jak długoterminowo prowadzić zyskowną
i skuteczną sprzedaż w sieci
·· nabędziesz praktyczne umiejętności i kompetencje
związane z prowadzeniem biznesu w sieci
·· najlepsi specjaliści na rynku zapewnią Ci dostęp do
najnowszej wiedzy z zakresu digital marketingu
·· będziesz mógł pracować podczas zajęć nad własnym
biznesem i projektami firmowymi
·· będziesz miał możliwość skorzystania z najnowszych
trendów i raportów z obszaru digital marketingu
i e-commerce za pośrednictwem specjalnej platformy
komunikacyjnej.

Wprowadzenie do e-handlu
E-commerce customer journey
Public relations i budowanie wizerunku w e-commerce
Ekspansja na rynkach międzynarodowych
Finanse w e-commerce (aspekt praktyczny)
Zarządzanie sprzedażą i CLV w e-commerce
Sprzedaż na Allegro
Sprzedaż na Amazonie
Marketing afiliacyjny w e-commerce
B2B commerce
Płatności w e-handlu
Prawne aspekty funkcjonowania e-sklepu (aspekty
praktyczne)
Zarządzanie projektami w e-commerce
Content marketing w e-commerce
Social selling
Social media w e-commerce

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla osób odpowiadających za rozwój biznesu
w internecie.

Analityka w e-commerce
Kampanie Google w e-commerce

·· Dla przyszłych i aktualnych e-commerce menedżerów.

Kampanie internetowe w e-commerce

·· Dla przedstawicieli firm i organizacji, które chcą odnieść
sukces w efektywnej sprzedaży w sieci.

UX i UI w e-commerce

·· Dla digital i marketing menedżerów, którzy chcą
poszerzyć swoje kompetencje o aspekty związane
z e-commerce.

Technologie w e-commerce

192 godziny

12 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.
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Rozwój kariery w e-commerce i efektywny personal
branding
Wideo w e-commerce

	Program studiów
9 miesięcy

Mobile commerce

Marketing automation
SEO w e-commerce
E-mail marketing

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest zaliczenie dwóch testów
przeprowadzonych po pierwszym i drugim semestrze.
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EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
KIERUNEK nadajĄcy uprawnienia do pracy
z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

Program tego kierunku jest zgodny z przepisami
prawa, w szczególności uwzględnia wymagania
określone rozporządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z 25 lipca 2019 roku
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019,
poz. 1450).

Na tym kierunku:
·· zyskasz umiejętności potrzebne do podejmowania
skutecznych działań rewalidacyjnych
i psychokorekcyjnych w stosunku do uczniów z obniżoną
sprawnością intelektualną w różnym stopniu, od lekkiego
do głębokiego
·· zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą
rozwoju psychoruchowego człowieka
·· zdobędziesz specjalistyczną, pedagogiczną
i psychologiczną wiedzę z zakresu metod i form
pracy wychowawczej oraz terapeutycznej z osobami
z niepełnosprawnością intelektualną
·· zdobędziesz wiedzę z zakresu funkcjonowania rodziny
dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
·· nauczysz się na podstawie zebranych informacji
oceniać zakres i nasilenie zaburzeń w rozwoju dziecka
(wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania)
·· nauczysz się opracowywać program indywidualnej
i grupowej pracy edukacyjnej, wychowawczej,
terapeutycznej
·· zrozumiesz potrzebę ciągłego samodoskonalenia
i rozwijania warsztatu pracy, aby uczynić go holistycznym
i zorientowanym na dziecko.

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla osób z wykształceniem wyższym (co najmniej
I stopnia), z przygotowaniem pedagogicznym, które mają
kwalifikacje do nauczania przedmiotów lub prowadzenia
zajęć, a nie mają przygotowania w zakresie pedagogiki
specjalnej.
·· Dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich,
mających uprawnienia nauczycielskie lub
wykształcenie pedagogiczne, chcących pracować
z dziećmi z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego
w przedszkolach, szkołach i ośrodkach specjalnych.

	Program studiów
15 miesięcy

450 godzin

19 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry – online (zdalnie)
lub w formule hybrydowej, w zależności od panującej sytuacji
epidemiologicznej. Zajęcia online odbywają się przy użyciu
platformy MS Teams. Prowadzone są w formie warsztatowej,
a realizowane metodami aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia,
symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Wybrane zagadnienia
Przygotowanie merytoryczne
Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży
Psychologia specjalna i kliniczna
Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży
Edukacja i rehabilitacja osób z każdym rodzajem
niepełnosprawności
Problemy seksualności osób z niepełnosprawnością
intelektualną
Warsztaty terapii zachowań niepożądanych
Gry i zabawy ruchowe w terapii dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną
Przygotowanie diagnostyczno-dydaktyczne
Diagnostyka psychopedagogiczna
Diagnoza psychomotoryczna jako proces
Podstawy dydaktyki i dydaktyka specjalna
Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne
Metodyka nauczania dzieci z lekką
niepełnosprawnością – etapy I–IV
Metodyka nauczania i wychowania dzieci z głębszą
niepełnosprawnością intelektualną
Metody terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania
świadectwa jest obecność na zajęciach, uzyskanie zaliczenia
z praktyk i testów wiedzy po każdym semestrze oraz zaliczenie
zadania polegającego na prezentacji działań praktycznych
podczas egzaminu końcowego.
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Edukacja i terapia dziecka
ze spektrum autyzmu
KIERUNEK nadający uprawnienia do pracy z dziećmi
i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

PROGRAM TEGO KIERUNKU JEST ZGODNY Z PRZEPISAMI PRAWA,
W SZCZEGÓLNOŚCI UWZGLĘDNIA WYMAGANIA OKREŚLONE
ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA
WYŻSZEGO Z 25 LIPCA 2019 Roku W SPRAWIE STANDARDU
KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA
ZAWODU NAUCZYCIELA (DZ.U. 2019, POZ. 1450).

Wybrane zagadnienia
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
Współczesne trendy w pedagogice specjalnej
Neurofizjologiczne podstawy zaburzeń w rozwoju
Wybrane zagadnienia z psychopatologii

Na tym kierunku:
·· zdobędziesz wiedzę i umiejętności na temat całościowych
zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży
·· nauczysz się rozpoznawać i zaspokajać potrzeby
rozwojowe i edukacyjne dzieci i uczniów z zaburzeniami
·· zdobędziesz najnowszą wiedzę naukową z zakresu
psychologii rozwoju, psychologii klinicznej, psychiatrii,
pedagogiki, psychopatologii
·· poznasz kryteria diagnostyczne zaburzeń ze spektrum
autyzmu oraz nabędziesz wiedzę dotyczącą funkcjonowania
(społecznego, emocjonalnego) dzieci i młodzieży z ASD
·· poznasz zasady i sposoby konstruowania indywidualnych
programów kształcenia, rewalidacji oraz udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla osób zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą
z diagnozą spektrum autyzmu.
·· Dla osób z tytułem magistra lub licencjata, które pragną
pogłębić swoją wiedzę i umiejętności oraz nabyć
dodatkowe uprawnienia.

	Program studiów
15 miesięcy

450 godzin

Autystyczne spektrum zaburzeń – etiologia,
epidemiologia i symptomatologia
ASD i współwystępujące niepełnosprawności
Wybitne zdolności u osób z ASD
Diagnoza psychopedagogiczna osób z ASD
Nowoczesne technologie w diagnozie osób z ASD
Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u osób z ASD
Podejście niedyrektywne w terapii osób z ASD
Analiza zachowania stosowana w pracy z osobami z ASD
Dydaktyka specjalna
Rozwijanie kompetencji społecznych osób z ASD
Zachowania trudne u osób z ASD – diagnoza
i strategie postępowania
Wspomagające i alternatywne metody komunikacji
w pracy z osobami z ASD
Wsparcie rodziny dziecka z ASD
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z ASD
Metodyka pracy z dzieckiem z ASD w przedszkolu
i szkole
Dorosłość osób z ASD

20 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry – online (zdalnie)
lub w formule hybrydowej, w zależności od panującej sytuacji
epidemiologicznej. Zajęcia online odbywają się przy użyciu
platformy MS Teams. Prowadzone są w formie warsztatowej,
a realizowane metodami aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia,
symulacje, gry, treningi).

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest obecność na zajęciach,
zaliczenie poszczególnych przedmiotów i praktyk oraz
poprawnie napisana praca zaliczeniowa w formie
opracowanego indywidualnie programu edukacyjnoterapeutycznego.

Więcej na: www.dsw.edu.pl.
W ramach kierunku nasi słuchacze odbędą łącznie 180 godzin praktyk. 100 godzin realizowanych jest przez słuchacza
samodzielnie, a 80 godzin praktyk, związanych z poszczególnymi zajęciami, realizowanych jest w placówkach wczesnego
wspomagania, szkołach, środowiskowych domach pomocy społecznej i/lub ośrodkach prowadzonych przez pozarządowe
organizacje pożytku publicznego.
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Edukacja zdalna w erze cyfrowej

Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· zdobędziesz wiedzę z zakresu wykorzystywania nowych
technologii informatycznych w nauczaniu
·· zyskasz umiejętność projektowania instruktażowego
·· nauczysz się projektowania oraz prowadzenia
szkoleń i wykładów online w trybie synchronicznym
i asynchronicznym, z wykorzystaniem e-learningu
i blended-learningu, platform szkoleniowych, webinarów,
grywalizacji oraz MOOC-ów
·· nauczysz się tworzyć wysokiej jakości szkolenia
online z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi
informatycznych, języka programowania JavaScript oraz
języka HTML5 i stylów CSS3
·· zdobędziesz wiedzę z zakresu metodyki zdalnego
nauczania dorosłych
·· przygotujesz się do zarządzania kursami online oraz
platformami szkoleniowymi LMS i LRS.

Zastosowanie nowych technologii w uczeniu
Projektowanie szkoleń online
Kluczowe komponenty szkoleń online
Projektowanie graficzne szkoleń online
Organizacja i wdrażanie szkoleń online
Pomiar, analiza efektywności, ewaluacja szkoleń online
Ocena uczestników zajęć online
Platformy szkoleniowe
Webinary
Narzędzia autorskie do projektowania szkoleń
Projektowanie i rozwój serious games w nauczaniu
Grywalizacja w szkoleniach online
M-learning
Social learning

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla absolwentów studiów wyższych wiążących swój
rozwój zawodowy z projektowaniem i rozwojem szkoleń
e-learningowych oraz projektowaniem zdalnych
procesów szkoleniowych (np. online).

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest zaliczenie wszystkich zajęć
objętych programem i zdanie egzaminu końcowego.

	Program studiów
9 miesięcy

182 godziny

10 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.
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Partner kierunku:

EMPLOYER BRANDING

Program studiów

Na tym kierunku:
·· nauczysz się świadomie zarządzać marką pracodawcy
·· zyskasz wiedzę z zakresu tworzenia komunikacji wewnętrznej
w organizacji oraz zarządzania relacjami zewnętrznymi
·· zaprojektujesz strategię dotyczącą employer brandingu
i public relations na potrzeby wybranej organizacji
·· zdobędziesz kompetencje w zakresie projektowania procesu
rekrutacji i adaptacji pracowników w środowisku pracy
·· będziesz wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu
praw autorskich i prawa pracy do budowania wizerunku
pracodawcy
·· rozwiniesz swoje umiejętności interpersonalne
i kreatywne myślenie
·· wymienisz się doświadczeniami z praktykami EB, PR i HR.

Dla kogo ten kierunek?

9 miesięcy

195 godzin

10 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Wybrane zagadnienia
Public relations w EB
Branding i design w EB
Human resources w EB
Employer branding
Zarządzanie projektami w EB

·· Dla osób, które ukończyły studia I lub II stopnia, mających
tytuł licencjata lub magistra.
·· Dla osób, które interesują się praktycznymi aspektami
employer brandingu i chcą zawodowo zająć się EB, poznać
narzędzia z tego zakresu i ich praktyczne zastosowania.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania
świadectwa jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotów
programowych oraz zdanie egzaminu końcowego.

·· Dla pracowników działów HR, rekrutacji i PR oraz
pracowników agencji konsultingowych i rekrutacyjnych,
dążących do rozszerzenia swoich kompetencji zawodowych.
·· Dla przedstawicieli średnich i dużych przedsiębiorstw
z sektora prywatnego (szczególnie firm produkcyjnych),
sektora publicznego i administracji (wojsko, Policja,
służba zdrowia) chcących świadomie budować
wizerunek pracodawcy na współczesnym rynku pracy.

Studia podyplomowe na tym kierunku nie tylko
pozwolą usystematyzować wiedzę z zakresu budowania
marki pracodawcy, ale przede wszystkim zobaczyć,
jak z tym tematem radzą sobie najlepsi. Do udziału
w prowadzeniu zajęć zaprosiliśmy ekspertów z firm,
które mogą być wzorem do naśladowania, takich jak
m.in. EY, Idea Getin Leasing, IKEA, Nokia, Orange czy
Santander. Będą oni wspierani przez kadrę dydaktyczną
DSW oraz przez menedżerów i EB partnerów
tworzących agencję Multum PR.
Paweł Ciećkiewicz
EB Partner, Multum PR
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Studia pozwalają na systematyczne nabywanie,
pogłębianie oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności
z zakresu EB, a także skonstruowanie własnego
warsztatu EB. Ich podsumowaniem są: sesja wyjazdowa
„Warsztaty menedżerskie”, doskonaląca umiejętności
uczestników w zakresie zarządzania zespołem, oraz
elitarne „Seminarium influencerów biznesu”.
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Full stack Developer

Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· przygotujesz się do pracy na stanowisku programisty
aplikacji internetowych
·· poznasz większość języków i technik wykorzystywanych
do tworzenia front-endu i back-endu oraz różnice
w procesach zachodzących między nimi
·· nauczysz się tworzyć od podstaw aplikację
wykorzystującą współczesne internetowe bazy danych
·· poznasz narzędzia i środowiska do testowania aplikacji
·· zdobędziesz najnowszą wiedzę z zakresu tworzenia stron
internetowych
·· nauczysz się programować w JavaScript, PHP
·· zapoznasz się z metodykami zwinnymi oraz procesem
testowania aplikacji internetowych.

Dla kogo ten kierunek?

·· Dla osób chcących zmienić branżę, zawód.
·· Dla osób chcących pracować w branży IT, w start-upach,
agencjach marketingowych.

10 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem
HTML5 oraz CSS
Praca z boostrapem
Programowanie w języku JavaScript
Programowanie w języku JavaScript
Programowanie z użyciem NodeJS
Programowanie po stronie Front-endu
Programowanie z użyciem AngularJS
Programowanie po stronie Back-endu
Programowanie w języku PHP

Podstawy relacyjnych baz danych opartych na MySQL
Podstawy nierelacyjnych baz danych opartych na
Firebase oraz MongoDB
Architektura aplikacji internetowych
Podstawy architektury aplikacji internetowych http
oraz rest

	Program studiów
168 godzin

Podstawy tworzenia stron internetowych

Internetowe bazy danych

·· Dla przyszłych testerów i programistów aplikacji
internetowych.

9 miesięcy

Partner kierunku:

Model MVC
Narzędzia full-stack developera
Praca z systemem kontroli wersji
Narzędzia programistyczne
Rozszerzenia i wtyczki przeglądarkowe
Wdrażanie aplikacji
SEO
Testowanie oprogramowania oraz metodyki
zwinne
Projektowanie testów
Metodyki zwinne

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania
świadectwa jest, w zależności od bloku tematycznego, test lub
przygotowanie i przedstawienie projektu.
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HR Business Partner

Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· zyskasz wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego
w obszarze HR w połączeniu z praktycznymi warsztatami
prowadzonymi przez doświadczonych praktyków
·· będziesz przygotowany do samodzielnego objęcia
stanowiska zarządzającego
·· nauczysz się, jak prowadzić szkolenia i stać się doradcą
zarówno dla pracowników, jak i dla kadry zarządzającej
·· poznasz najnowsze techniki autoprezentacji
·· przekonasz się, że Twoje miejsce w organizacji może się
zmienić dzięki zdobytej wiedzy i że niezwykle ważna jest
współpraca działu HR z kadrą zarządzającą
·· dowiesz się, jak zarządzać marką pracodawcy, jak
zarządzać zmianami, prowadzić negocjacje, jak
skutecznie tworzyć politykę personalną w organizacji
·· zapoznasz się z najnowszymi trendami i koncepcjami
w zarządzaniu kapitałem ludzkim oraz możliwościami
wykorzystania technik IT w obszarze HR
·· dowiesz się, jak pozyskać najlepszych dla organizacji
pracowników, i poznasz procesy ich doboru
·· dowiesz się, jak zmierzyć efektywność i skuteczność
pracy.

·· Dla wszystkich osób, które pragną być partnerem
biznesowym w organizacji.
·· Dla osób, którym kadry i płace są już doskonale znane
i chciałyby poszerzyć swoją wiedzę i zmienić swoją rolę
w organizacji.

Szkoleniowe i pozaszkoleniowe metody rozwoju
pracowników
Prawo pracy
Style i techniki zarządzania zespołem
System ocen pracowniczych
Szkolenie kadry kierowniczej
Zarządzanie talentami
Dobór pracowników
Kultura organizacyjna
Inteligencja emocjonalna
Zarządzanie zmianą
Zakres zadań, uprawnień, odpowiedzialności HR
biznes partnera

Rozwiązywanie konfliktów
Przeciwdziałanie mobbingowi organizacyjnemu
i osobistemu
Zarządzanie projektami kadrowymi
Trendy i koncepcje w zarządzaniu kapitałem ludzkim
Projektowanie systemów wynagrodzeń

Design thinking w obszarze HR
10 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
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Employer branding

Budowanie zaangażowania pracowników

Program studiów

Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Wymagania kwalifikacyjne i kompetencyjne wobec
pracowników działu HR

Stres osobisty i zawodowy

·· Dla absolwentów szkół wyższych zainteresowanych
poszerzeniem swojej wiedzy z obszaru HR.

157 godzin

HR biznes partner – znaczenie i miejsce w organizacji

Role HR BP – nowe i tradycyjne role HR

Dla kogo ten kierunek?

9 miesięcy

Planowanie strategiczne

Zarządzanie pokoleniami

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest, w zależności od bloku
tematycznego: test, przygotowanie i przedstawienie
projektu, analiza ciekawego case study.
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Partner kierunku:

HR Manager

Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· zyskasz gruntowną i nowoczesną wiedzę z zakresu
zarządzania zasobami ludzkimi

Profesjonalny dział HR z perspektywy HR menedżera

·· poznasz praktyczne narzędzia niezbędne do wdrażania
i optymalizacji procesów zarządzania personelem

Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi

·· rozwiniesz kluczowe kompetencje, niezbędne do pracy
na stanowisku kierowniczym w dziale personalnym
·· dowiesz się, jaka jest rola zarządzania zasobami ludzkimi
w nowoczesnej organizacji i w jaki sposób buduje to jej
przewagę konkurencyjną
·· zrozumiesz, czym jest kierowanie ludźmi, jak pozyskiwać
pracowników, jak efektywnie komunikować się z nimi, jak
ich motywować, rozwijać i szkolić
·· nauczysz się projektować narzędzia wspierające
zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
·· poznasz działania sprzyjające budowaniu zaangażowania
i satysfakcji z pracy
·· nauczysz się projektować, wdrażać i optymalizować
nowoczesne narzędzia i procesy HR
·· poznasz aktualne trendy i praktyki stosowane
w nowoczesnym HR

Zarządzanie kulturą organizacyjną

Zarządzanie kluczowymi procesami HR
Przeprowadzanie badań i ocen w organizacji
Szkolenia i rozwój pracowników w organizacji) – moduł
wspólny z Akademią Trenera
Systemy motywacyjne w nowoczesnej organizacji
Przywództwo i zarządzanie zespołem
Zarządzanie konfliktem w przedsiębiorstwie

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest uzyskanie zaliczenia dwóch
testów semestralnych oraz zdanie egzaminu końcowego
(obrona projektu).
Dodatkowo każdy warsztat kończy się zadaniem
wdrożeniowym, którego realizacja będzie warunkiem
koniecznym do dopuszczenia do egzaminu końcowego.

·· rozwiniesz sieć kontaktów oraz wymiany informacji
i wiedzy z praktykami HR.

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla osób zajmujących stanowiska kierownicze,
specjalistów, pracowników działów personalnych,
doradców personalnych i psychologów pracy.
·· Dla wszystkich tych osób, które chcą zdobyć wiedzę
i umiejętności z zarządzania zasobami ludzkimi.

Program studiów
9 miesięcy

164 godziny

10 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.
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Informatyka i edukacja informatyczna
dla nauczycieli
kierunek nadający uprawnienia do nauczania
informatyki i prowadzenia zajęć komputerowych

Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· zdobędziesz uprawnienia do nauczania
informatyki i prowadzenia zajęć komputerowych
w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych

Bezpieczeństwo i organizacja zajęć

·· przygotujesz się do stosowania narzędzi informatycznych
w nauczaniu.

Poszanowanie własności intelektualnej

Organizacja pracy z urządzeniami
Sieci w szkole

Współpraca z rodzicami
Zagrożenia i sposoby zabezpieczenia

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla nauczycieli, którzy ukończyli wyższe studia
magisterskie albo wyższe studia zawodowe dające
uprawnienia nauczycielskie.

Tworzenie zasobów dydaktycznych z wykorzystaniem
multimediów
Tablica interaktywna w edukacji wczesnoszkolnej
Podstawy algorytmiki, kodowanie i programowanie

Program studiów
9 miesięcy

168 godzin

Kodowanie procedur
10 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w formule
online (zdalnie) lub hybrydowej, w zależności od panującej
sytuacji epidemiologicznej. Zajęcia online odbywają się
przy użyciu platformy MS Teams. Prowadzone są w formie
warsztatowej, a realizowane metodami aktywizującymi
(takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Kodowanie i dekodowanie bez użycia komputerów
Platformy wspierające naukę kodowania i programowania
Programowanie w Scratchu
Roboty edukacyjne
Nauka zdalna
Platformy edukacyjne
Projekty edukacyjne, np. e-Twinning
Gry dydaktyczne: zasoby i tworzenie własnych gier,
w tym interaktywnych kart pracy
Narzędzia wykorzystywane podczas zajęć
dydaktycznych i w pracy własnej w edukacji
(polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, a także
na muzyce czy plastyce)
Grafika komputerowa, rastrowa, wektorowa, animacja
Wspieranie pracy nauczyciela – dokumentacja, karty pracy
Kreowanie wizerunku nauczyciela i jego pracy – media
społecznościowe
Metody pracy z dziećmi – posługiwanie się
narzędziami IT
Wykorzystywanie tabletów i smartfonów w edukacji –
aplikacje w edukacji

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania
świadectwa jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotów
programowych oraz zdanie egzaminu dyplomowego
zakładającego przygotowanie projektu końcowego.
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Partnerzy kierunku:

Integracja sensoryczna

NIEPUBLICZNA
PORADNIA

Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· nauczysz się samodzielnego planowania działań
praktycznych przygotowujących do pracy z dzieckiem
z zaburzeniami rozwojowymi i ruchowymi
·· nauczysz się konstruować (w ramach wczesnego
wspomagania) programy terapeutyczne dla dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym z zaburzeniami
sensorycznymi
·· nauczysz się prowadzić samodzielną obserwację
diagnostyczno-kliniczną dziecka oraz planować
i przeprowadzać terapię zaburzeń procesów integracji
sensorycznej
·· zdobędziesz najnowszą wiedzę z zakresu rozwoju
dziecka, zaburzeń rozwoju oraz różnic indywidualnych
w rozwoju
·· nauczysz się diagnozować zaburzenia przetwarzania
sensorycznego
·· dowiesz się, jak wspierać rozwój dziecka w aspekcie
emocjonalnym, psychomotorycznym, logopedycznym

Neurologia rozwoju
Psychologia rozwojowa
Psychologia kliniczna
Zaburzenia w rozwoju
Różnice indywidualne w kontekście pracy z dzieckiem
i jego rodzicami
Integracja sensoryczna
Zaburzenia integracji sensorycznej
Psychomotoryka i deficyty
Technika wywiadu i obserwacji – aspekt
psychologiczny
Obserwacja kliniczna zaburzeń SI
Wspieranie rozwoju dziecka: aspekt emocjonalny,
fizyczny, poznawczy, psychomotoryczny
Diagnoza i terapia procesów SI

·· nauczysz się tworzyć budżet i plan eventu oraz strategię
promocji wydarzenia

Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna,
psychomotoryczna

·· dowiesz się, w jaki sposób pracować z rodziną dziecka.

Komunikacja jako element pracy terapeutycznej
Konstruowanie programów terapii IS

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów,
fizjoterapeutów.
·· Dla wszystkich osób zainteresowanych rozwojem
dziecka i pracą z dzieckiem z trudnościami w integracji
sensorycznej.

Program studiów
15 miesięcy

360 godzin

Psychologiczne trudności rodziców dzieci
z dysfunkcjami rozwojowymi
Psychologiczne trudności dzieci z zaburzeniami SI
Logopedyczny aspekt a terapia integracji sensorycznej
Integracja sensoryczna w praktyce fizjoterapeuty

23 zjazdy

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Terapia IS a inne metody rehabilitacyjne,
psychologiczne, pedagogiczne

Etyka zawodu

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest, w zależności od bloku
tematycznego, przygotowanie i przedstawienie projektu
lub analiza studium przypadku.
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INTEGRACJA SENSORYCZNA
I PSYCHOMOTORYKA

Program tego kierunku jest zgodny z przepisami
prawa, w szczególności uwzględnia wymagania
określone rozporządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z 25 lipca 2019 roku
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019,
poz. 1450).

jedyny taki
kierunek
Z CERTYFIKATEM
W POLSCE

Wybrane zagadnienia
Podstawy teoretyczne działań służących
wspieraniu rozwoju dziecka
Psychomotoryka w holistycznym postrzeganiu dziecka
Psychologia rozwojowa
Fizjologia postrzegania

Na tym kierunku:
·· poznasz teoretyczne założenia metody integracji
sensorycznej
·· zaznajomisz się z dysfunkcjami integracji sensorycznej
i ich wpływem na funkcjonowanie dziecka
·· wykształcisz umiejętność wstępnego, przesiewowego
rozpoznawania dysfunkcji integracji sensorycznej
·· poznasz metody pracy indywidualnej i grupowej
z dzieckiem manifestującym sygnalizowane trudności
·· poznasz koncepcję psychomotoryki empowermentu,
umożliwiającą opracowywanie scenariuszy
psychomotorycznych do pracy indywidualnej i grupowej
·· zaobserwujesz, na podstawie studiów przypadków,
objawy dysfunkcji SI towarzyszące dzieciom z mózgowym
porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, autyzmem
i innymi utrudnieniami w rozwoju.

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla osób z wyższym wykształceniem magisterskim,
zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji.
·· Dla pedagogów specjalnych, psychologów i logopedów,
fizjoterapeutów, nauczycieli przedszkoli, nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli wychowania
fizycznego.

Program studiów
15 miesięcy

375 godzin

038 | studia podyplomowe

Wczesna diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
Psychomotoryczne wspieranie rozwoju dziecka
Poradnictwo rodzin – praca systemowa, prowadzenie
rozmów pedagogiczno-terapeutycznych z rodzicami
Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z MPD
Konstruowanie programów terapii integracji sensorycznej
Zajęcia o charakterze praktycznowarsztatowym
Obserwacja zaburzeń integracji sensorycznej
w wybranych przypadkach klinicznych
Integracja odruchów według Sally Godart Blythe
(certyfikat)
Dysfunkcje integracji sensorycznej a sprawność
językowa dziecka
Terapia ręki w pracy z dzieckiem z zaburzeniami
przetwarzania sensorycznego

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest uzyskanie zaliczenia,
opracowanie scenariusza zajęć psychomotorycznych,
adresowanych do określonych odbiorców, oraz omówienie
studium przypadku dziecka z zaburzeniami przetwarzania
sensorycznego.

17 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry – online
(zdalnie) lub w formule hybrydowej, w zależności od
panującej sytuacji epidemiologicznej. Zajęcia online
odbywają się przy użyciu platformy MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry,
treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Moduł diagnostyczno-metodyczny

CERTYFIKATY – oprócz dyplomu absolwenci
uzyskają certyfikat nadający tytuł psychomotoryka
empowermentu, który uprawnia do prowadzenia zajęć
z dziećmi metodą psychomotoryki empowermentu,
a także certyfikat „Ręka na warsztat”, dokumentujący
przygotowanie do pracy terapeutycznej z dziećmi
w zakresie usprawniania funkcji ręki.
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Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej (+ certyfikacja)
KIERUNEK nadający uprawnienia do pracy nauczyciela
języka angielskiego w przedszkolu i w szkole podstawowej (klasy I–III)

Program studiów zgodny jest z wymogami
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 roku
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego
do wykonywania zawodu nauczyciela języka
angielskiego, w placówkach przedszkolnych oraz
w klasach I-III szkół podstawowych.

Na tym kierunku:
·· przygotujesz się do pracy nauczyciela języka
angielskiego w publicznych i niepublicznych placówkach
przedszkolnych oraz w klasach I–III publicznych
i niepublicznych szkół podstawowych
·· odbędziesz praktyki, które pozwolą Ci zapoznać się ze
specyfiką pracy nauczyciela języka angielskiego w szkole
oraz przedszkolu
·· poznasz współczesne metody nauczania dzieci języka
angielskiego
·· weźmiesz udział w międzynarodowym projekcie
eTwinning, poprzedzonym warsztatami szkoleniowymi
·· zdobędziesz kompetencje niezbędne do wykorzystywania
wiedzy w samodzielnym konstruowaniu scenariuszy
zajęć oraz przeprowadzaniu zajęć z języka angielskiego
z dziećmi, opierając się na właściwie dobranych
materiałach językowych oraz metodach nauczania

które dadzą Ci kompetencje merytoryczne, metodyczne
i lingwistyczne, niezbędne w pracy z małymi dziećmi
·· w trakcje zajęć z praktycznej nauki języka angielskiego
oraz podczas zajęć z konwersacji, prowadzonych przez
native speakera języka angielskiego, przygotujesz się do
egzaminu PTE
·· będziesz miał okazję obserwować nauczycieli
i wychowawców podczas ich pracy z dziećmi, dzięki
czemu zdobędziesz wiedzę o specyfice zawodu
nauczyciela języka angielskiego.

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla osób, które ukończyły studia I lub II stopnia, mających
tytuł licencjata lub magistra.
·· Dla osób legitymujących się znajomością języka
angielskiego na poziomie minimum B1.
·· Dla osób mających już przygotowanie pedagogiczne
(uzyskane w ramach studiów na kierunkach
pedagogicznych oraz nauczycielskich bądź w formie
kursu / studiów podyplomowych w zakresie
przygotowania pedagogicznego), chcących zdobyć
kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela języka
angielskiego w przedszkolu i/lub klasach I–III szkoły
podstawowej.

·· będziesz uczestniczył w warsztatach i ćwiczeniach,
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Program studiów obejmuje praktyczne zajęcia dotyczące
problemu prawidłowego przyswajania języka obcego przez
dzieci, metodykę nauczania języka angielskiego, zajęcia
warsztatowe, w tym szkolenia i projekty eTwinning, oraz
praktyczną naukę języka angielskiego (przygotowanie do
egzaminu PTE General Level 3, na poziomie B2). Studia kończą
się egzaminem dyplomowym oraz egzaminem Pearson
General Level 3. Co ważne – koszt egzaminu wliczony jest
w opłatę za studia. Jeżeli więc jesteś nauczycielem i chcesz
uczyć języka angielskiego oraz potrzebujesz zdobyć kwalifikacje
metodyczne oraz językowe w formie zdanego egzaminu
państwowego na poziomie B2 – to idealny kierunek dla Ciebie.
dr Barbara Muszyńska
Kierownik kierunku, kierownik Pracowni Kształcenia
Językowego DSW

Program studiów
15 miesięcy

288 godzin

Wybrane zagadnienia
18 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry – online
(zdalnie) lub w formule hybrydowej, w zależności
od panującej sytuacji epidemiologicznej. Zajęcia
online odbywają się przy użyciu platformy MS Teams.
Prowadzone są w formie warsztatowej, a realizowane
metodami aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje,
gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest uzyskanie zaliczenia oraz
przygotowanie i zaprezentowanie podczas egzaminu
własnego scenariusza zajęć z języka angielskiego na etapie
przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

Metodyka nauczania dzieci języka angielskiego
Anglojęzyczna literatura dla dzieci
Warsztaty metodyczne: gry i zabawy w języku
angielskim
Warsztaty metodyczne: techniki multimedialne
w nauczaniu języka angielskiego
Warsztaty metodyczne: projekty eTwinning
w nauczaniu języka angielskiego
Warsztaty metodyczne: piosenka i ruch w nauczaniu
języka angielskiego
Warsztaty metodyczne: przedstawienia teatralne dla
dzieci
Praktyczna nauka języka angielskiego (przygotowująca
do egzaminu Pearson General Level 3, poziom B2)
Konwersacje z języka angielskiego z native speakerem
Repetytorium dyplomowe przygotowujące do
egzaminu dyplomowego

Podczas trwania programu zyskasz okazję, aby przygotować się i podejść do państwowego egzaminu z języka
angielskiego na poziomie B2 (Pearson General Level 3). Zdobycie certyfikatu nadaje kwalifikacje do nauczania języka
angielskiego w placówkach przedszkolnych oraz w klasach I-III szkół podstawowych w Polsce.
Koszt egzaminu zawarty jest w cenie studiów.
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Kadry i płace

Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· zyskasz wiedzę z zakresu administracji kadrowej
i płacowej w połączeniu z praktycznymi warsztatami
prowadzonymi przez doświadczonych praktyków
·· zdobędziesz kompetencje z zakresu prawa pracy,
ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego

Elementy klasycznej funkcji personalnej
Administracja personalna i płacowa
Zarządzanie zasobami ludzkimi – znaczenie i miejsce
w organizacji

·· przygotujemy Cię do samodzielnego objęcia stanowiska
specjalistycznego

Wymagania kwalifikacyjne i kompetencyjne wobec
pracowników działu personalnego

·· nauczysz się prowadzić szkolenia i być doradcą zarówno
dla pracowników, jak i dla kadry zarządzającej

Employer branding

·· przekonasz się, że Twoje miejsce w organizacji może się
zmienić dzięki zdobytej wiedzy i że niezwykle ważna jest
współpraca działu kadr z kadrą zarządzającą
·· będziesz wiedział, jak zarządzać marką pracodawcy
·· dowiesz się, jak pozyskać najlepszych dla organizacji
pracowników, i poznasz procesy ich doboru
·· dowiesz się, jak zmierzyć efektywność i skuteczność
pracy w dziale kadr
·· wymienisz doświadczenia z innymi uczestnikami studiów,
co pozwoli Ci szerzej spojrzeć na rolę pracowników
działów personalnych w organizacji
·· nauczysz się tworzenia procesu rozwoju i szkoleń
pracowników oraz zarządzania nim.

Prawo pracy
Szczególne formy zatrudnienia
Czas pracy
Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę
Urlopy pracowników
Obowiązki służb BHP
Studium przypadku
Wynagrodzenia za pracę – ogólne warunki ustalania

Zasiłki z ubezpieczeń społecznych

·· Dla pracowników działów personalnych.
·· Dla wszystkich osób zainteresowanych obszarem kadr
i płac.

Program studiów
150 godzin

Autoprezentacja i rola działu personalnego
w komunikacji wewnętrznej

Naliczanie wynagrodzeń

Dla kogo ten kierunek?

9 miesięcy

Szkoleniowe i pozaszkoleniowe metody rozwoju
pracowników

Obowiązkowe wpłaty i dofinansowanie w Państwowym
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz
świadczenia pozapłacowe
Obowiązki podatkowe pracodawcy

10 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest, w zależności od bloku
tematycznego, test, przygotowanie i przedstawienie
projektu lub analiza ciekawego case study.

Więcej na: www.dsw.edu.pl.
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Partnerzy kierunku:

Kosmetologia

Instytut Urody i Zdrowia Dama-Med
Krenig Consulting LTD
Organic Life SA
Surima Professional

Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· poznasz zagadnienia związane z kosmetologią
organiczną, onkologiczną, estetyczną, wellness, leczniczą
i medyczną z elementami endokrynologii
·· dowiesz się, współpracując z dietetykiem, czym jest
psychodietetyka w pracy kosmetologa
·· poznasz zasady profilaktyki prozdrowotnej w pracy
kosmetologa podczas współpracy z centrami fitnessu
i trenerem osobistym
·· nauczysz się skutecznej fitoterapii w nowoczesnych
formułach kosmetycznych
·· poznasz refleksoterapię i hirudoterapię w pracy
kosmetologa/podologa
·· nauczysz się zasad BHP w ujęciu epidemiologicznym
·· poznasz nowoczesny marketing i zarządzanie
w gabinetach kosmetologicznych
·· poznasz zasady i potrzeby współczesnej kosmetologii
o holistycznym podejściu do urody i zdrowia klienta
·· nabędziesz umiejętność skutecznej i ekologicznej
komunikacji z klientem i zespołem oraz poznasz
aspekty związane z prawną odpowiedzialnością w pracy
kosmetologa.

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla absolwentów kierunku kosmetologia na studiach
licencjackich i magisterskich.
·· Dla absolwentów studiów wyższych związanych
z (i interesujących się) szeroko pojętym zdrowiem, urodą
i profilaktyką prozdrowotną.
·· Dla osób zarządzających związanych z tzw. biznesem
beauty.

144 godziny

9 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Diagnostyka w pracy kosmetologa
Kosmetologia/medycyna estetyczna (biologiczne
metody stymulacji skóry w procesach rewitalizacji)
Elementy trychologii w pracy kosmetologa
Rola odżywiania komórkowego w pracy kosmetologa
Kosmetologia lecznicza
Kosmetologia onkologiczna
Elementy endokrynologii (menopauza, trądziki, zespół
policystycznych jajników, hirsutyzm, stopa cukrzycowa)
Zagadnienia z zakresu dermatologii w pracy
kosmetologa
Klient onkologiczny w gabinecie kosmetologicznym
Psychodietetyka w pracy kosmetologa
Naturoterapia (metody detoksykacji organizmu
wpływające na wygląd skóry i sylwetki)
Kosmetologia naturalna, organiczna (skuteczna
fitoterapia oparta na nowatorskich formułach
produktów kosmetycznych)
Wellness, wpływ masaży i body treatment na
regenerację skóry, poprawę jędrności i elastyczności
oraz modelowanie sylwetki
Budowanie mocnej pozycji na rynku usług
kosmetologicznych przez skuteczne zarządzanie
gabinetem i kreowanie profesjonalnej marki
Nowoczesne formy przedsiębiorczości i wykorzystanie
marketingu rekomendacyjnego do zwiększenia
przychodów i zbudowania pozycji na rynku
Jak pracować ze zmianą (cykle Kolba)

Program studiów
9 miesięcy

Kosmetologia zintegrowana

Structogram – poznanie siebie kluczem do pracy
z klientem
Skuteczna komunikacja w gabinecie
kosmetologicznym – warsztat oparty na analizie
biostrukturalnej
Zagadnienia prawno-epidemiologiczne
Odpowiedzialność prawna w pracy kosmetologa

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest obecność na zajęciach oraz
zdanie testu sprawdzającego.
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Kryminalistyka

Na tym kierunku:
·· zdobędziesz wiedzę z zakresu przestępczości w wymiarze
psychologicznym oraz kryminologicznym, a także opartą na
nauce z zakresu psychologii społecznej
·· poznasz główne czynniki kryminogenne
·· nauczysz się wiązać teorię z praktyką (m.in. diagnozować
zjawiska przestępczości i im zapobiegać)
·· zdobędziesz wiedzę w obszaru przeciwdziałania
przestępstwom
·· poznasz podstawy prawa karnego i procesowego oraz ich
praktycznego zastosowania
·· znacząco poszerzysz wiedzę z zakresu psychologii
społecznej
·· teoretycznie i praktycznie przygotujesz się do pracy
związanej z rozwiązywaniem problemów przestępczości czy
dewiacji.

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla absolwentów wyższych uczelni każdego kierunku.
·· Dla osób zainteresowanych nauką o działaniach
przestępczych, charakterystyką ofiary i sprawcy, a także
sposobami zbierania dowodów popełniania przestępstw.
·· Dla absolwentów studiów prawniczych, którzy chcieliby
pogłębić dotychczas uzyskaną wiedzę i zwiększyć swoje
szanse na rynku pracy.

	Program studiów
10 miesięcy

180 godzin

12 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry,
treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Wybrane zagadnienia
wiedza prawna
Podstawy prawa karnego
Elementy prawa cywilnego
Bezpieczeństwo społeczne
Przedmiot i zadania kryminologii
wiedza psychologiczna
Psychologia osobowości
Psychologia wywierania wpływu i psychomanipulacji
Podstawy zbierania osobowych źródeł informacji
Profilowanie sprawców przestępstw
wiedza metodyczna
Podstawy negocjacji
Organy bezpieczeństwa państwa
Zagrożenia przestępczością w Polsce i na świecie
Metody pracy w kryminalistyce
Metodyka działań dochodzeniowo-śledczych
Taktyka zwalczania przestępczości
Etyka pracy funkcjonariuszy organów ścigania

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest zaliczenie wszystkich zajęć oraz
przygotowanie i zaprezentowanie projektu dyplomowego.
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Logopedia dla nauczycieli
KIERUNEK nadający uprawnienia do prowadzenia zajęć
specjalistycznych w szkole i przedszkolu

Program tego kierunku jest zgodny z przepisami
prawa, w szczególności uwzględnia wymagania
określone rozporządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z 25 lipca 2019 roku
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego
do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019,
poz. 1450).

Na tym kierunku:
·· nabędziesz kompetencje merytoryczne, metodyczne
i psychologiczno-pedagogiczne – niezbędne do pracy
logopedy zarówno dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym, jak i dorosłych pacjentów
·· zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki,
diagnozy i terapii zaburzeń mowy z wykorzystaniem
współczesnych metod i technik pracy logopedycznej

	Program studiów
20 miesięcy

770 godzin

Zajęcia prowadzone są przez cztery semestry – online
(zdalnie) lub w formule hybrydowej, w zależności od
panującej sytuacji epidemiologicznej. Zajęcia online odbywają
się przy użyciu platformy MS Teams. Prowadzone są w formie
warsztatowej, a realizowane metodami aktywizującymi
(takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi). Z 770 godzin
programu 150 to praktyki.
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Wybrane zagadnienia
Fizjologiczne i medyczne podstawy terapii mowy

·· zajęcia poprowadzą wieloletni praktycy, doświadczeni
w pracy z pacjentami z zaburzeniami mowy, cenieni
metodycy oraz lekarze

Neurofizjologiczne podstawy rozwoju
psychomotorycznego

·· odbędziesz praktyki, które pozwolą Ci zapoznać się ze
specyfiką placówek zajmujących się logopedią – praktyki
odbywają się w 14 wyspecjalizowanych ośrodkach
zajmujących się terapią zaburzeń mowy (są to
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szpitale,
ośrodki rehabilitacyjne)

Audiologia

·· będziesz mieć okazję obserwować czynności podejmowane
przez opiekuna praktyk, terapeutę oraz nauczysz się
współdziałać w planowaniu i prowadzeniu terapii z rodzicami
i innymi jednostkami zajmującymi się pomaganiem dzieciom
i dorosłym w przezwyciężaniu ich problemów.

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla osób mających dyplom ukończenia studiów
magisterskich, uzyskany w ramach studiów na
kierunkach pedagogicznych, psychologicznych,
filologicznych, a nawet na kierunku rehabilitacyjnym.
·· Dla absolwentów studiów magisterskich (nauczycielskich,
psychologicznych) szkolących się w zakresie terapii
zaburzeń mowy i przygotowujących się do pracy
w placówkach oświatowych, artystycznych, poradniach
psychologiczno-pedagogicznych.

24 zjazdy

Psychiatria

Ortodoncja
Foniatria
Diagnoza i zróżnicowana terapia zaburzeń
mowy
Wczesna interwencja logopedyczna
Surdologopedia
Zaburzenia mowy – rozszczepy – diagnoza i terapia
Neurofizjologiczne podstawy rozwoju
psychomotorycznego
Zaburzenia mowy – dysartria – diagnoza i terapia
Psychopedagogiczne aspekty terapii mowy
Lingwistyczne podstawy logopedii
Psychologia rozwojowa
Pedagogika specjalna
Psychologia kliniczna (oligofazje, upośledzenie umysłowe)
Dysleksja
Emisja głosu

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania
świadectwa jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotów programowych i praktyk pedagogicznych oraz opracowanie i zaprezentowanie na egzaminie wybranego studium przypadku.
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Partnerzy kierunku:

Manager BHP

Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· zdobędziesz umiejętność zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy w zakładzie pracy
·· dowiesz się, w jaki sposób działać, gdy pojawią się sytuacje
niebezpieczne, oraz jak reagować i rozpatrywać wypadki na
stanowisku pracy
·· nauczysz się tworzyć oceny ryzyka zawodowego
·· przekonasz się, że warto budować kulturę bezpieczeństwa
pracy, aby osiągać korzyści finansowe i samozadowolenie
pracowników
·· zrozumiesz, że warto zainwestować w ergonomię pracy
i dobrą atmosferę, aby zwiększyć efektywność swoich
pracowników

BHP w zakładzie Pracy
Organizacja i metodyka prowadzenia szkoleń
w zakresie BHP
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Kultura bezpieczeństwa pracy z materiałami
niebezpiecznymi
Audyt wewnętrzny systemu zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy według normy
PN-N-18001
Ochrona Zdrowia pracownika w zakładzie pracy

·· będziesz wiedział, jakie działania i jakie wymagania prawne
należy spełnić, aby chronić pracownika i pracodawcę

Ochrona przeciwpożarowa – dostosowanie obiektów
pod względem BHP

·· dowiesz się, jakich regulacji prawnych z zakresu BHP należy
przestrzegać i jak je wdrożyć.

Ochrona środowiska naturalnego – aspekty ADR i Seveso
Pierwsza pomoc przedlekarska (bezpłatny certyfikat)
Choroby zawodowe

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla osób pełniących funkcje kierownicze w służbie BHP.
·· Dla wszystkich absolwentów studiów wyższych
zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie BHP
i samorozwojem.
·· Dla osób pracujących w działach BHP chcących zwiększyć
swoje kompetencje i spotkać się z praktykami.
·· Dla pracowników ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska.

Elementy psychologii pracy
Zarządzanie zespołem w czasie wypadków
Elementy Prawa w Służbie BHP
Stanowiska pracy, obiekty budowlane oraz
eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych
w świetle obowiązujących przepisów
Elementy prawa pracy
Ocena ryzyka zawodowego

	Program studiów
9 miesięcy

200 godzin

Systemy informatyczne w BHP
11 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Opracowanie dokumentacji BHP

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest, w zależności od bloku
tematycznego, test, przygotowanie i przedstawienie
projektu lub analiza ciekawego case study.

Studiując na tym kierunku, masz możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień:
·· zaświadczenia o ukończeniu kursu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej – bezpłatnie
·· zaświadczenia wewnętrznego doradcy ADR w organizacji
·· zaświadczenia z jednostki certyfikującej ISO 45001 – audytora wewnętrznego – dla chętnych, jest to opcja dodatkowo
płatna. Koszt uzależniony jest od jednostki aktualnie certyfikującej (około 1200-1500 zł za osobę).
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jedyny taki
kierunek
we wrocławiu

Marketing kultury
Partnerzy kierunku:

Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· praktycy pracujący w różnych instytucjach kultury opowiedzą
Ci o najlepszych praktykach komunikacji marketingowej
·· nauczysz się, w jaki sposób odczytywać dane wynikające
z działań w internecie oraz co dalej z nimi robić

Organizacja i planowanie eventów
Planowanie budżetu
Projektowanie eventu

·· zrozumiesz, że najciekawsze akcje promocyjne i eventy nie
zawsze miały za sobą milionowe budżety

Pozyskiwanie partnerów

·· zdobędziesz najnowszą wiedzę z zakresu marketingu online
i offline

Promocja wydarzenia

·· nauczysz się tworzyć budżet i plan eventu oraz strategię
promocji wydarzenia
·· dowiesz się, w jaki sposób działać, gdy pojawi się sytuacja
kryzysowa
·· nauczysz się budować persony i tworzyć mapy podróży
klienta
·· przekonasz się, że warto postawić odbiorcę w centrum
swoich działań
·· będziesz wiedział, jakie są typy contentu i jak stworzyć
strategię contentową
·· poznasz obowiązujące regulacje prawne z zakresu
marketingu.

·· Dla pracowników instytucji kultury / NGO.
·· Dla pracowników firm współpracujących z sektorem
kultury.
·· Dla wszystkich osób zainteresowanych marketingiem.
·· Dla osób pracujących w działach marketingu/promocji.

	Program studiów
146 godzin

Narzędzia
Strategie
Marketing online
Media społecznościowe
SEO
Inne narzędzia marketingu online (mailing, Google
Ads, Google Analytics)
Public relations
Współpraca z mediami
Współpraca z otoczeniem
Współpraca z wolontariuszami
Rozwój publiczności
Tworzenie person
Customer journey map
Lejek sprzedażowy
Content marketing

10 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Marketing offline

Sytuacje kryzysowe

Dla kogo ten kierunek?

9 miesięcy

Zarządzanie eventem

Typy contentu
Koncepcje i strategie content marketingu
Planowanie contentu
Storytelling
Prawne aspekty marketingu
RODO i zgody marketingowe

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest – w zależności od bloku
tematycznego: test, przygotowanie i przedstawienie
projektu lub analiza ciekawego case study.
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Marketing postpandemii

jedyny taki
kierunek
w polsce

Partnerzy kierunku:

Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· zdobędziesz dyplom z dziedziny odpowiadającej na nowe
wyzwania rynkowe oraz nowe wyzwania stojące przed
marketingowcami
·· dostaniesz unikatowe kompendium wiedzy o współczesnym
marketingu
·· będziesz miał kontakt z wysokiej klasy renomowanymi
specjalistami
·· nabędziesz szeroką wiedzę o nowoczesnych narzędziach
marketingowych
·· nauczysz się budowania strategii marketingowej
w warunkach zrównoważonego rozwoju
·· zyskasz najnowszą, naukową wiedzę o zmianach
klimatycznych i ekologii
·· dowiesz się, co to znaczy być firmą odpowiedzialną
społecznie.

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla absolwentów studiów wyższych, początkujących
w obszarze marketingu.
·· Dla marketerów świadomych zmian na skutek pandemii,
chcących lepiej przygotować się do funkcjonowania
w nowej rzeczywistości.
·· Dla właścicieli i pracowników firm, którzy chcą wdrożyć
marketing wartości.

Życie na Ziemi – jak jest naprawdę? Fakty i mity
o przyrodzie i klimacie
Podstawy marketingu: teoria i praktyka
Zarządzanie sytuacją kryzysową i PR
w zrównoważonej organizacji
E-marketing w postpandemii
E-commerce – jak sprzedawać online?
Zarządzanie zmianą i zdolności adaptacyjne w nowej
rzeczywistości
Komunikacja wewnętrzna w zrównoważonej
organizacji
Wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie
w mediach społecznościowych
Kampanie społeczne w praktyce marketingu
Media relations – praktyki pożądane przez
dziennikarzy
Biznes na rzecz agendy 2030 – 17 celów
równoważonego rozwoju
Społecznie odpowiedzialna działalność organizacji
(CSR) a zarządzanie ryzykiem – nowe wyzwania na
trudne czasy
Komunikacja na podstawie strategii produktu i usług
w praktyce zespołowej

	Program studiów
10 miesięcy

182 godziny

12 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest aktywna obecność na
zajęciach i zaliczenie wszystkich modułów objętych
programem.

Więcej na: www.dsw.edu.pl.

COVID-19 na zawsze zmienił świat. Także świat marketingu. Zrównoważony rozwój i ochrona bioróżnorodności to nowe
trendy, które marki muszą wziąć pod uwagę i zacząć przemawiać do odbiorcy językiem wartości. Budowanie wizerunku
jest wielostopniowym procesem, a społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to dziedzina, która zaczyna rozwijać
skrzydła w praktyce. Biznes nastawiony na długofalowe korzyści potrzebuje fachowców właściwie rozumiejących idee
zrównoważonego marketingu i potrafiących wesprzeć swoją organizację w budowaniu takiej strategii. Niewiedza prowadzi
do greenwashingu i ekościemy, a od tego już krok do prawdziwego kryzysu PR. Odpowiedzią na te wszystkie potrzeby jest
unikatowy na skalę ogólnopolską kierunek studiów podyplomowych. Jego partnerem merytorycznym jest wrocławskie
zoo wraz ze swoją, realizowaną od lat, misją ratowania zagrożonych wyginięciem gatunków i edukacji ekologicznej.
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Negocjacje i mediacje
sądowe i pozasądowe

jedyny taki
kierunek
we wrocławiu

Partner kierunku:

Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· kompleksowo przygotujesz się do roli negocjatora
i mediatora w sprawach karnych, rodzinnych i dotyczących
osób nieletnich
·· zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu
wykorzystywania alternatywnych metod w rozwiązywaniu
sporów i łagodzeniu konfliktów
·· zyskasz kwalifikacje do prowadzenia mediacji w sprawach
karnych, rodzinnych i dotyczących osób nieletnich
·· wyrobisz w sobie świadomą i dojrzałą postawę wobec
zagadnienia konfliktu, tak by traktowano go jako zjawisko
naturalnie wpisane w relacje
·· nauczysz się technik otwartej komunikacji oraz odważnego
prezentowania swojego stanowiska i własnych potrzeb
z jednoczesnym respektowaniem perspektywy i potrzeb
drugiej strony
·· nauczysz się respektowania indywidualnych różnic i często
rozbieżnych oczekiwań
·· nabędziesz umiejętność współpracy z organami wymiaru
sprawiedliwości oraz instytucjami oświatowymi w zakresie
prowadzonych mediacji.

Dla kogo ten kierunek?

Negocjacje w biznesie. Strategie i techniki. Relacje
z partnerami/klientami
Psychologia konfliktu
Komunikacja w negocjacji i mediacji
Psychologia rodziny
Standardy i zasady prowadzenia mediacji. Typy
mediacji, rola mediatora. Kompetencje mediatora
i jego etyka zawodowa. Monolog mediatora
Uregulowania prawne z nieletnim sprawcą czynu
karalnego
Uregulowania prawne mediacji karnych
Uregulowania prawne mediacji cywilnych i rodzinnych
Uregulowania prawne mediacji pracowniczych
w sporach indywidualnych
Mediacje karne – procedury, przebieg, symulacje
Mediacje rodzinne (okołorozwodowe) – procedury,
przebieg, symulacje
Mediacje cywilno-gospodarcze – procedury, przebieg,
symulacje, uregulowania prawne

·· Dla pracowników instytucji społecznych.

Mediacje oświatowe, procedury, przebieg, symulacje,
uregulowania prawne

·· Dla prawników, nauczycieli oraz pracowników Policji,
straży miejskiej.

Mediacje z nieletnim sprawcą czynu karalnego,
procedury, przebieg, symulacje

·· Dla wszystkich absolwentów studiów wyższych
zainteresowanych negocjacjami i mediacjami.

Mediacje rodzinne w sytuacji przemocy domowej
i karne z art. 207

	Program studiów
9 miesięcy

170 godzin

11 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Mediacje rodzinne (porozumienie rodzicielskie) –
procedury, przebieg, symulacje

Mediacje cywilne
Mediacje pracownicze sądowe
Mediacje szkolne-rówieśnicze

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest zaliczenie testu pisemnego
obejmującego tematy poruszane podczas zajęć.

Po ukończeniu studiów podyplomowych będziesz miał możliwość prowadzenia mediacji prywatnych oraz ubiegania się
o wpis na listę mediatorów prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych.
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Neurobiznes
Partner kierunku:

Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· zdobędziesz najnowszą wiedzę z zakresu neuronauki
i dowiesz się, jak wykorzystać zdobyte umiejętności w biznesie
·· dowiesz się, na czym polega pochodząca ze Szwajcarii
metodologia Structogram®, która, wykorzystując wiedzę
o genetyce mózgu, pozwala skuteczniej sprzedawać,
zarządzać i radzić sobie w relacjach ze sobą i innymi
·· poznasz najnowsze badania nad mózgiem oraz wykonasz
swoją własną analizę biostrukturalną za pomocą
Structogramu
·· poznasz tajniki: neuro-PR, neurosprzedaży i neuromarketingu,
które pozwolą Ci prowadzić biznes na najwyższym poziomie
·· zdobędziesz umiejętności z zakresu neurozarządzania.

·· Dla przedsiębiorców, marketingowców, menedżerów,
handlowców i specjalistów z tych dziedzin.
·· Dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką
funkcjonowania mózgu w kontekście biznesu i życia
codziennego.

	Program studiów
180 godzin

11 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Podstawy neuronauki
STRUCTOGRAM® 2
TRIOGRAM® – klucz do poznania drugiego człowieka
Technologie wykorzystywania neuro(mózgu) w biznesie
NeuroPR
Zarządzanie sobą w czasie i warsztat budowania
odporności psychicznej
Technologie wykorzystywania neuro(mózgu)
w biznesie. STRUCTOGRAM® 3 (neurosprzedaż)
Wystąpienia publiczne a mózg
Technologie wykorzystywania neuro(mózgu)
w biznesie. STRUCTOGRAM 4 (neurozarządzanie)

Dla kogo ten kierunek?

9 miesięcy

jedyny taki
kierunek na
dolnym śląsku

Neurofinanse
Uważność w biznesie
Umiejętności społeczne a neuromarketing
Media w biznesie (głos a autoprezentacja)

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest – w zależności od bloku
tematycznego: test, przygotowanie i przedstawienie
projektu lub analiza ciekawego case study.

Wiedzę nabytą podczas studiów potwierdzą cztery
międzynarodowe certyfikaty w języku polskim
i angielskim.
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Partner kierunku:

Ochrona Danych Osobowych
Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· zdobędziesz wiedzę dotyczącą aspektów prawnych,
zarządczych, informatycznych, psychologicznych,
socjologiczno-pedagogicznych oraz metodologii ochrony
zasobów informacji (audytów bezpieczeństwa informacji)

Prawno-organizacyjne zasady ochrony
informacji w organizacji – zarządzanie
procesami w ochronie danych osobowych

·· pogłębisz znajomość prawa ochrony danych osobowych,
prawa do ochrony prywatności jednostki, korespondencji
czy aktywności na portalach społecznościowych

Ochrona informacji w świetle prawa UE i RP

·· staniesz się specjalistą do spraw zabezpieczania danych
osobowych w zasobach manualnych

Bezpieczeństwo informacji w świetle normy
PN-ISO/IEC – 27001

·· zyskasz wiedzę i kwalifikacje potrzebne na stanowiskach
związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji
i ochroną danych osobowych

System zarządzania bezpieczeństwem informacji
– metodyka ISO PN-27000

·· przygotujesz się do wdrażania i doskonalenia systemów
zarządzania bezpieczeństwem informacji w różnych
organizacjach oraz do profesjonalnego przeprowadzania
audytów wewnętrznych.

·· Dla osób odpowiedzialnych za organizację ochrony
danych, w szczególności: kandydatów na administratorów
zarządzających danymi osobowymi.
·· Dla osób wykonujących zawód inspektora; doradców
i konsultantów; kandydatów na ODO; kierowników
jednostek organizacyjnych i kierowników komórek obsługi
klientów.
·· Dla osób realizujących zadania związane z przetwarzaniem
danych osobowych (audytorów, w przyszłości: IODO,
radców, konsultantów, współpracowników, trenerów).

	Program studiów
216 godzin

Funkcjonalność systemów bezpieczeństwa informacji (BI)
Dobór osób funkcyjnych (ASI/IOD/MBI/audytor)
Zasady oceny efektywności BI (preaudyt), cz. I
Ochrona instytucji, urządzeń i informacji
Ocena zagrożeń i problemy oceny ryzyka PN ISO-27005

Dla kogo ten kierunek?

9 miesięcy

Międzynarodowe i krajowe prawo ochrony prywatności
i danych osobowych

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
i danych osobowych w organizacji – systemy
bezpieczeństwa
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danych
osobowych w organizacji – systemy bezpieczeństwa
Systemy bezpieczeństwa w społeczeństwie informacyjnym
Krajowe organy nadzoru informacji i danych
osobowych
Polityka informacyjna administratorów
Psychologia w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji
Modele zarządzania bezpieczeństwem informacji
według PN ISO-27001

12 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).

Zasady oceny efektywności BI (preaudyt), cz. II
Systemy technicznej ochrony informacji
Inżynieria ochrony informacji w systemach IT
Andragogika i kultura bezpieczeństwa informacji

Więcej na: www.dsw.edu.pl.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest zaliczenie wszystkich zajęć
oraz zdanie egzaminu końcowego.

Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu audytora wewnętrznego SZBI według normy 27001*, wydanego przez partnera
DSW – TÜV NORD POLSKA.
*
Audytor wewnętrzny SZBI PN-ISO/IEC 27001 (ISMS -Information Security Management System). Kurs ten jest dodatkowo płatny i realizowany
w trakcie dodatkowego zjazdu, po zgłoszeniu zapotrzebowania przez osoby zainteresowane].
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Partner kierunku:

Ochrona Środowiska
w przedsiębiorstwie
Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· poznasz aspekty prawne w ochronie środowiska
·· poznasz ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, w tym
instrumenty stosowane w Unii Europejskiej i w Polsce, a także
koszty i źródła finansowania
·· nabędziesz najnowszą wiedzę w zakresie zarządzania
środowiskiem zgodnie z normą ISO 14001:2018
·· zdobędziesz informacje dotyczące zarządzania energią na
podstawie ISO 50001:2018
·· dowiesz się, w jaki sposób prowadzić audyty systemów
zarządzania środowiskowego i systemów zarządzania
energią
·· poznasz wymagania dla europejskiego systemu
ekozarządzania i audytu EMAS
·· dowiesz się, jakie są zadania i zasady funkcjonowania oraz
dobre praktyki dla stanowiska menedżera ds. systemu
zarządzania środowiskowego
·· poznasz przykładowe praktycznie przeprowadzone projekty
·· zostaniesz wprowadzony w tajniki technologii wodorowych.

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla osób zainteresowanych wiedzą z zakresu polskiego
i unijnego prawa ochrony środowiska.
·· Dla osób związanych zawodowo z ochroną środowiska,
które pragną pogłębić swoją dotychczasową wiedzę.
·· Dla absolwentów kierunku bezpieczeństwo i higiena
pracy oraz wszystkich absolwentów studiów wyższych
chcących poszerzyć swoją wiedzę w temacie ochrony
środowiska.

Podstawowe aspekty prawne ochrony
środowiska
EKONOMICZNE ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA
Uprawnienia do emisji i gospodarka zasobowa
w świetle ochrony środowiska
System Zarządzania Środowiskowego ISO
14001:2018
System Zarządzania Energią ISO 50001:2018
Audytowanie Systemu Zarządzania
Środowiskowego i Systemu Zarządzania
Energią
Europejski System Ekozarządzania i Audytu
EMAS
Menedżer Systemu Zarządzania
Środowiskowego
PRZEGLĄD PROJEKTU, PRZYKŁADY PRAKTYCZNE FAZY
CONTROL
Technologie wodorowe

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest, w zależności od bloku
tematycznego, test, przygotowanie i przedstawienie
projektu lub analiza ciekawego case study.

	Program studiów
9 miesięcy

160 godzin

10 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają się
online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone są w formie
warsztatowej, a realizowane metodami aktywizującymi (takimi
jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.
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studia hybrydowe

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Na tym kierunku:
·· zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności
z kluczowych obszarów dotyczących organizacji,
zarządzania placówkami oświatowymi i ich promocji
·· nauczysz się skutecznego stosowania prawa (np.
administracyjnego, finansowego, pracy)
·· zrozumiesz, jak duże znaczenie ma umiejętne budowanie
wizerunku szkoły
·· zdobędziesz kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą
i uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych
we wszystkich typach szkół i placówek oświatowowychowawczych oraz w organach prowadzących
i nadzorujących działalność oświatową
·· poznasz współczesne teorie z zakresu zarządzania
placówkami edukacyjnymi
·· będziesz uczestniczył w warsztatach i ćwiczeniach, dzięki
którym nabędziesz kompetencje teoretyczne i praktyczne
niezbędne do pracy w placówkach edukacyjnych
·· będziesz miał okazję wymienić się wiedzą z wieloletnimi
praktykami edukacji, cenionymi metodykami i badaczami
o bogatym dorobku naukowym
·· odbędziesz praktyki, które pozwolą Ci zapoznać się
ze specyfiką pracy na stanowiskach kierowniczych
w placówkach edukacyjnych
·· program studiów jest opracowany na podstawie
obowiązujących wymagań Ministerstwa Edukacji
Narodowej – szczególny nacisk położono na jakość
w edukacji i marketing w placówce oświatowej, co
w dobie niżu demograficznego jest bardzo ważne dla
prawidłowego funkcjonowania szkół i przedszkoli.

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla osób mających tytuł licencjata lub magistra.
·· Dla osób zainteresowanych zdobyciem lub
podniesieniem kwalifikacji w zakresie organizacji
placówek oświatowych i zarządzania nimi oraz tych
wszystkich, którzy przygotowują się do sprawowania
funkcji kierowniczych w oświacie.
·· Dla nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem
zawodowym, pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności
z zakresu zarządzania w edukacji.
·· Dla osób zajmujących się problematyką oświatową
w jednostkach samorządu terytorialnego oraz
pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników
organów prowadzących szkoły, animatorów działań
i organizacji oświatowych.
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	Program studiów
9 miesięcy

237 godzin

11 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry – online
(zdalnie) lub w formule hybrydowej, w zależności od
panującej sytuacji epidemiologicznej. Zajęcia online
odbywają się na platformie MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry,
treningi).
Program studiów zgodny jest z wymogami programowymi
Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Wybrane zagadnienia
Podstawy funkcjonowania instytucji
edukacyjnej
Prawo oświatowe
Szkoła jako instytucja edukacyjna
Komunikacja interpersonalna w szkole
Wychowanie w szkole
Budowanie zespołu
Nadzór pedagogiczny w szkole
Zarządzanie własnym rozwojem
Zarządzanie instytucjami edukacyjnymi
Podstawy teorii organizacji i zarządzania z elementami
statystyki
Kierowanie rozwojem pracowników
Organizacja pracy szkoły
Diagnozowanie osiągnięć szkolnych
Administrowanie szkołą

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest uzyskanie zaliczenia
z przedmiotów programowych i praktyk pedagogicznych
oraz napisanie pracy dyplomowej.
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Partner kierunku:

Organizacja pracy zdalnej
w przedsiębiorstwie
Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· poszerzysz swoją wiedzę z zakresu najlepiej działających
narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem w dobie
koronawirusa
·· zyskasz praktyczne umiejętności związane
z zarządzaniem zespołami metodami bezpośrednimi
oraz online
·· poznasz praktyków biznesu i nauczysz się od nich
najlepszych rozwiązań
·· będziesz miał okazję wymienić się doświadczeniami
z innymi menedżerami, specjalistami i przedsiębiorcami.

Zmiana roli menedżera w organizacjach
zdalnych
Transformacja rynkowa
Menedżer 3.0
Organizacja pracy własnej i zespołu
rozproszonego
Organizacja stanowiska pracy
Organizacja pracy własnej
Zarządzanie zespołem rozproszonym oraz zdalnym

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla przedsiębiorców i dyrektorów w firmach handlowych,
usługowych, produkcyjnych.
·· Dla osób odpowiedzialnych za kierowanie działami
w organizacjach.

172 godziny

Dostosowanie firmy do pracy zdalnej
Narzędzia optymalizujące procesy zdalne w organizacji
Ochrona danych osobowych

	Program studiów
9 miesięcy

Aspekty techniczne i technologiczne
w budowaniu organizacji zdalnie efektywnej

Procedury RODO
10 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest realizacja projektu
zespołowego polegającego na obmyśleniu usprawnienia
własnej organizacji, prezentacja tego projektu oraz zdanie
egzaminu teoretycznego.

Analiza rozwiązań w zakresie RODO w organizacjach
Zarządzanie zespołem w dobie zdalnych
rozwiązań
Budowanie zespołu zdalnego
Delegowanie i rozliczanie z zadań w opcji zdalnej
Motywowanie pracowników pracujących zdalnie
Budowanie zaangażowania pracowników
Metody oceny pracy pracowników zdalnych
Budowanie zaufania w organizacji zdalnie zarządzanej
Komunikacja zdalna w organizacji
Narzędzia efektywnej komunikacji zdalnej
Normy komunikacji
Kompetencje menedżerskie w organizacji
Budowanie autorytetu
Zarządzanie zmianą
Procesy HR w organizacji zdalnej
Rekrutacja zdalna
Budowanie mierników efektywności pracowników oraz
systemów rozwojowych
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Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna
kierunek Nadający uprawnienia do prowadzenia specjalistycznych zajęć
o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym z dziećmi i młodzieżą z trudnościami
w uczeniu się i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne

PROGRAM TEGO KIERUNKU JEST ZGODNY Z PRZEPISAMI
PRAWA, W SZCZEGÓLNOŚCI UWZGLĘDNIA WYMAGANIA OKREŚLONE ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA
WYŻSZEGO Z 25 LIPCA 2019 Roku W SPRAWIE STANDARDU
KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA (DZ.U. 2019, POZ. 1450).

·· przygotujesz się do prowadzenia zajęć specjalistycznych
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
organizowanej w szkołach i placówkach oświatowych
·· zdobędziesz wiedzę i umiejętności związane
z diagnozowaniem dziecka, tworzeniem programów
zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz różnych form
terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
i funkcjonowaniu społecznym
·· rozwiniesz kompetencje niezbędne w pracy z młodzieżą i dziećmi wymagającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej
·· zdobędziesz umiejętność diagnozowania swoich uczniów
i właściwego planowania pracy terapeutycznej.

Dla kogo ten kierunek?

Program studiów
20 zjazdów

Dla osób mających wykształcenie z zakresu
pedagogiki specjalnej – 510 godzin (w tym 120 godzin
praktyk), dla osób niemających wykształcenia
z zakresu pedagogiki specjalnej – 570 godzin (w tym
180 godzin praktyk).

*

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry – online (zdalnie)
lub w formule hybrydowej, w zależności od panującej
sytuacji epidemiologicznej. Zajęcia online odbywają się na
platformie MS Teams. Prowadzone są w formie warsztatowej,
a realizowane metodami aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia,
symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.
054 | studia podyplomowe

Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej
Elementy pedagogiki korekcyjnej

Specyfika rozwoju motorycznego małego dziecka
Współpraca z rodziną dziecka z zaburzeniami rozwojowymi
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej
Specyfika pracy terapeutycznej z uczniem
z niepełnosprawnością w przedszkolu, szkole
i placówce oświatowej
Specyfika pracy z dzieckiem z chorobą przewlekłą
w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej
Studium przypadku: dziecko z zaburzeniami
rozwoju w kontekście praktycznych rozwiązań
rehabilitacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych
Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne

·· Dla nauczycieli i pedagogów oraz osób mających wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe z przygotowaniem
pedagogicznym, zainteresowanych zdobyciem dodatkowych
kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi i młodzieżą o specyficznych trudnościach
w uczeniu się i z zaburzeniami utrudniającymi im funkcjonowanie społeczne. Osoby mające wykształcenie na poziomie
wyższym zawodowym będą mogły prowadzić wyżej wymienione zajęcia w przedszkolu i szkole podstawowej.

510 lub 570 godzin*

Przygotowanie merytoryczne

Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej,
klinicznej i rozwojowej

Na tym kierunku:

13 miesięcy

Wybrane zagadnienia

Warsztaty: umiejętności wychowawczych,
umiejętności socjoterapeutycznych, kreatywności
Elementy logopedii i fonetyki z metodyką terapii
zaburzeń mowy
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – elementy
diagnozy i terapii
Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
i wyrównawczych z uczniami ze specyficznymi
trudnościami w nauce czytania i pisania lub w nauce
matematyki
Metodyka zajęć terapeutycznych z uczniami
z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest uczestnictwo w co najmniej
80% zajęć, uzyskanie zaliczenia z praktyk, zaliczenie
pisemnych testów wiedzy po każdym semestrze oraz
zaliczenie zadania polegającego na prezentacji działań
praktycznych wynikających z roli nauczyciela.
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Partner kierunku:

Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami

Na tym kierunku:
·· zyskasz wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów
prawa
·· dowiesz się, w jaki sposób bezpiecznie i skutecznie
przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości
·· zdobędziesz umiejętność tworzenia i utrzymywania
relacji z klientami
·· dowiesz się, w jaki sposób budować swoją markę na
rynku nieruchomości
·· będziesz mieć możliwość odbycia praktyki
w rekomendowanych biurach obrotu nieruchomościami.

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla osób zainteresowanych rynkiem nieruchomości,
w tym również dla pracowników administracji
i spółdzielni mieszkaniowych.
·· Dla osób, które chcą prowadzić działalność
gospodarczą dotyczącą rynku nieruchomości lub które
zainteresowane są podjęciem pracy w biurze obrotu
nieruchomościami.
·· Dla osób pracujących już w branży nieruchomości
chcących podnieść swoje kompetencje zawodowe.
·· Dla wszystkich absolwentów studiów wyższych chcących
pogłębić wiedzę z zakresu obrotu nieruchomościami.

	Program studiów
9 miesięcy

160 godzin

10 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Wybrane zagadnienia
Podstawy prawa cywilnego i gospodarki nieruchomościami
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Podstawy wiedzy ekonomicznej, w tym m.in. marketing
nieruchomości, budowanie relacji z klientami
Podstawy oceny i dokumentacji technicznej
nieruchomości
Elementy praktyczne w pośrednictwie w obrocie
nieruchomościami, np. konstruowanie umowy
pośrednictwa, analiza dokumentów, realizacja
transakcji

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest, w zależności od bloku
tematycznego, test, przygotowanie i przedstawienie
projektu lub analiza ciekawego case study.

Jako absolwent tego kierunku studiów podyplomowych, po spełnieniu warunków programowych i zdaniu egzaminu
zewnętrznego, będziesz mógł ubiegać się o uprawnienia zawodowe z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
wydane przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.
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Praktyczna psychologia społeczna

Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· dowiesz się, w jaki sposób wywierać wpływ na ludzi, aby
osiągać zamierzone efekty
·· zyskasz umiejętność pracy w zespole, rozwiązywania
konfliktów, komunikowania się z ludźmi oraz
autoprezentacji
·· zrozumiesz przyczyny zachowań własnych i innych ludzi
·· poznasz mechanizmy psychologiczne leżące u podłoża
zachowań każdego człowieka.

Dla kogo ten kierunek?

	Program studiów
180 godzin

Elementy psychologii ogólnej
Wprowadzenie do psychologii społecznej
Psychologia wywierania wpływu
Psychologia konsumenta
Psychologia finansowa
Psychologia reklamy
Przedmioty uzupełniające

·· Dla osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem
wiedzy psychologicznej w prywatnych i zawodowych
kontaktach z innymi ludźmi i instytucjami.

9 miesięcy

Przedmioty ogólne

Budowanie strategii komunikacyjnej
Wystąpienia publiczne
Zasady komunikowania się w sytuacjach kryzysowych
i konfliktowych
Coaching – metody i narzędzia pracy

10 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry – online
(zdalnie) lub w formule hybrydowej, w zależności
od panującej sytuacji epidemiologicznej. Zajęcia
online odbywają się przy użyciu platformy MS Teams.
Prowadzone są w formie warsztatowej, a realizowane
metodami aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje,
gry, treningi).

Przedmioty praktyczne
Psychologia sukcesu indywidualnego i grupowego
Kreowanie własnego wizerunku
Praca zespołowa
Sposoby radzenie sobie ze stresem
Psychologiczne podstawy negocjacji

Więcej na: www.dsw.edu.pl.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest aktywne uczestnictwo
w zajęciach oraz zrealizowanie projektu zaliczeniowego
opartego na wiedzy praktycznej wyniesionej z zajęć.
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jedyny taki
kierunek
we wrocławiu

Prawo nowych
technologii w biznesie
Partner kierunku:

Na tym kierunku:
·· zapoznasz się z prawnymi i biznesowymi aspektami
korzystania z nowych technologii
·· uporządkujesz wiedzę z takich dziedzin, jak prawo
autorskie oraz własność przemysłowa, nieuczciwa
konkurencja, ochrona danych osobowych, zamówienia
publiczne czy e-commerce oraz funkcjonowanie branży IT
·· zdobędziesz wiedzę z zakresu szeroko rozumianego
prawa nowych technologii
·· przekonasz się, że w dzisiejszym otoczeniu
gospodarczym warto postawić na innowacyjność
·· będziesz umiał zidentyfikować najważniejsze ryzyka
związane z innowacyjną działalnością

	Program studiów
9 miesięcy

146 godzin

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry,
treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Wybrane zagadnienia
Wprowadzenie do nowych technologii

·· dowiesz się, jak chronić programy komputerowe
i innowacyjne rozwiązania IT

Własność przemysłowa

·· będziesz potrafił wyjaśnić, jakie procesy społeczne stoją
za regulacjami z zakresu prawa nowych technologii oraz
dlaczego rozwój biznesu bez nowoczesnych technologii
będzie niedługo rzadkością

Bazy danych

·· dowiesz się, jakie wyzwania czekają współczesne systemy
prawne w związku z rozwojem nowych technologii,
a zwłaszcza sztucznej inteligencji (AI)

Zamówienia publiczne

·· nauczysz się optymalizować działania innowacyjnego
przedsiębiorcy, tak aby przynosiło to jak największe korzyści
·· zyskasz wiedzę, jak stosować instrumenty podatkowe
związane z opodatkowaniem nowoczesnych technologii.

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla przedsiębiorców, którzy chcą nabyć wiedzę na temat
innowacyjnych aspektów funkcjonowania biznesu.
·· Dla osób doradzających podmiotom gospodarczym jako
prawnicy typu in-house bądź też w ramach zewnętrznej
kancelarii, którzy chcą poszerzyć i uporządkować swoją
wiedzę z zakresu prawa nowych technologii.

10 zjazdów

Prawo autorskie

Programy komputerowe, IT
Nieuczciwa konkurencja

E-commerce
Sztuczna inteligencja
Ochrona danych osobowych
Opodatkowanie działalności w branży nowych
technologii
Cyberprzestępczość

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest, w zależności od bloku
tematycznego: test, przygotowanie i przedstawienie
projektu lub analiza ciekawego przypadku (case study).

·· Dla wszystkich osób zainteresowanych prawem nowych
technologii.
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Partner kierunku:

Projektant UX – USER
Experience Design

Na tym kierunku:
·· nabędziesz najnowszą wiedzę z zakresu tworzenia
aplikacji internetowych oraz mobilnych
·· poznasz narzędzia do prototypowania projektów
graficznych
·· nauczysz się badać i testować rozwiązania UX
·· będziesz miał szansę uczyć się i współpracować
z praktykami i ekspertami – programistami i grafikami
·· poznasz różnice w tworzeniu układów stron
internetowych, szaty graficznej czy panelu użytkownika
i administratora
·· poznasz zasady projektowania UX zorientowanego na
osoby z niepełnosprawnością
·· nauczysz się badać i testować rozwiązania
z użytkownikami poprzez weryfikację swoich i ich
pomysłów.

	Program studiów
9 miesięcy

160 godzin

10 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Wybrane zagadnienia
Podstawy user experience
Projektowanie i prototypowanie
Testowanie i weryfikowanie UX
Metodyki zwinne
Pracownia dyplomowa

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla przyszłych projektantów UX.
·· Dla grafików komputerowych.
·· Dla absolwentów studiów wyższych innych kierunków,
którzy chcą zmienić dotychczasową ścieżkę zawodową
i rozwijać się w innych obszarach.
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Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest, w zależności od bloku
tematycznego, test, przygotowanie i przedstawienie
projektu lub analiza ciekawego case study.
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Partner kierunku:

Projektowanie sieci
informatycznych
Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· nabędziesz najnowszą wiedzę z zakresu projektowania
sieci komputerowych.
·· dowiesz się, jak wykorzystać wirtualizację i automatyzację
we współczesnych sieciach komputerowych.

Bezpieczeństwo sieci komputerowych
Trendy, zagrożenia i zabezpieczenia

·· nauczysz się konfigurować urządzenia sieciowe Cisco

Kwestie ochrony danych osobowych i danych
przedsiębiorstw

·· dowiesz się, jak zabezpieczać sieci komputerowe.

Firewalle oraz urządzenia do wykrywania włamań
IPSec oraz VPN

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla przyszłych inżynierów sieci komputerowych.
·· Dla specjalistów IT oraz bezpieczeństwa sieci.
·· Dla administratorów systemów sieciowych.
·· Dla wszystkich absolwentów studiów wyższych
z obszarów technicznych.

Systemy i sieciowe rozwiązania Linuksowe
Podstawy pracy z systemami linuksowymi
Monitoring i testowanie sieci komputerowych
z wykorzystaniem rozwiązań linuksowych
Wprowadzenie do sieci komputerowych
Model ISO/OSI oraz TCP/IP

	Program studiów
9 miesięcy

144 godziny

Ethernet
10 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest, w zależności od bloku
tematycznego, test, przygotowanie i przedstawienie
projektu lub analiza ciekawego case study.

Protokoły sieciowe
Routing oraz Switching
Konfiguracja urządzeń sieciowych Cisco
Koncepcja routingu oraz protokoły routingu
Koncepcja oraz protokoły przełączania.
Sieci rozległe
Sieci bezprzewodowe
Projektowanie domowych i korporacyjnych sieci
bezprzewodowych
Standard 802.11
Sieci światłowodowe
Projektowanie sieci światłowodowych
Wirtualizacja i automatyzacja sieci
komputerowych
Wirtualizacja i automatyzacja sieci
Konfiguracja wirtualnych urządzeń sieciowych

Podczas studiów podyplomowych na tym kierunku
masz możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów
w ramach Akademii Cisco – CCNAv7.

Projektowanie fizycznych sieci
komputerowych i serwerowni
Projektowanie sieci komputerowych
Dobór okablowania strukturalnego
Projektowanie serwerowni
Projektowanie sieci IPTV oraz VoIP
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Przygotowanie pedagogiczne
dla nauczycieli
kierunek nadający uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela
konkretnego przedmiotu lub konkretnych zajęć w przedszkolu i szkole
(w klasach I–III)

Program tego kierunku jest zgodny z przepisami
prawa, w szczególności uwzględnia wymagania
określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 lipca 2019 roku w sprawie
standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).

Na tym kierunku:
·· przygotujesz się do pracy w przedszkolach, szkołach oraz
innych placówkach oświatowych
·· zdobędziesz wiedzę psychologiczną i pedagogiczną oraz
umiejętności niezbędne do realizowania zadań zawodowych
(dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych),
wynikających z roli pracownika pedagogicznego
·· poznasz procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania
i nauczania – uczenia się
·· przygotujesz się do kompleksowego realizowania
zadań dydaktycznych, doskonalenia kompetencji
wychowawczych i opiekuńczych, samodzielnego
przygotowywania i dostosowywania programu nauczania
do potrzeb i możliwości uczniów
·· będziesz komunikować się za pomocą różnych technik
zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności
pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi
w procesie dydaktyczno-wychowawczym
·· odbędziesz praktyki pedagogiczne, dzięki którym
zdobędziesz doświadczenie w pracy opiekuńczowychowawczej z uczniami, niezbędne do zarządzania
grupą i diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów.

Dla kogo ten kierunek?

	Program studiów
15 miesięcy

540 godzin

15 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry – online
(zdalnie) lub w formule hybrydowej, w zależności od
panującej sytuacji epidemiologicznej. Zajęcia online
odbywają się przy użyciu platformy MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry,
treningi). Z 540 godzin programu 150 to praktyki.
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Wybrane zagadnienia
Przygotowanie w zakresie
psychologiczno-pedagogicznym
Podstawy wiedzy pedagogicznej
Podstawy psychologii
Teoria wychowania
Szkoła i nauczyciel w społeczeństwie i kulturze
Psychologia rozwojowa w praktyce
Metodyka pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się
Metodyka pracy z uczniem zdolnym
Przygotowanie w zakresie dydaktycznym
Podstawy dydaktyki ogólnej z elementami dydaktyki
specjalnej
Metodyka organizacji pracy zespołowej
Metodyka nauczania przedmiotów humanistycznych

·· Dla absolwentów studiów I lub II stopnia.

Metodyka nauczania przedmiotów ścisłych

·· Dla studentów studiów II stopnia, zatrudnionych bądź
planujących podjąć zatrudnienie na stanowiskach,
na których wymagane jest posiadanie przygotowania
pedagogicznego (nauczyciel przedmiotu, psycholog
szkolny, wychowawca w świetlicy, internacie, bursie,
opiekun, trener, instruktor, bibliotekarz itp.).

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

·· Dla osób, które mają merytoryczne przygotowanie do
nauczania przedmiotu, ale brakuje im przygotowania
psychologiczno-pedagogicznego.

060 | studia podyplomowe

Projektowanie i ewaluacja procesu dydaktycznego

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest uzyskanie zaliczenia
z przedmiotów programowych i praktyk pedagogicznych.
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Przygotowanie pedagogiczne
dla psychologów
kierunek nadający uprawnienia do pracy nauczyciela psychologa
w przedszkolu, szkole i innych placówkach oświatowych

Program tego kierunku jest zgodny z przepisami
prawa, w szczególności uwzględnia wymagania
określone rozporządzeniem Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 25 lipca 2019 roku w sprawie
standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.u. 2019, Poz. 1450).

Na tym kierunku:
·· zdobędziesz wiedzę z zakresu pedagogiki, metodyki oraz
podstaw dydaktyki, niezbędną w zawodzie nauczyciela
i na stanowisku specjalisty w placówce oświatowej
·· przygotujesz się do pracy w przedszkolach, szkołach oraz
innych placówkach oświatowych
·· poznasz procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania
i nauczania – uczenia się
·· przygotujesz się do kompleksowego realizowania
zadań dydaktycznych, doskonalenia kompetencji
wychowawczych i opiekuńczych, organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, samodzielnego
przygotowywania i dostosowywania programu nauczania
do potrzeb i możliwości uczniów
·· będziesz komunikować się za pomocą różnych technik
zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności
pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi
w procesie dydaktyczno-wychowawczym
·· odbędziesz praktyki pedagogiczne, dzięki którym
zdobędziesz doświadczenie w pracy opiekuńczowychowawczej z uczniami oraz kompetencje do zarządzania
grupą i diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów.

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla absolwentów psychologii, którzy planują uzyskać
uprawnienia pedagogiczne do pracy w przedszkolu,
szkole lub innej placówce oświatowej.

	Program studiów
15 miesięcy

300 godzin

13 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry – online
(zdalnie) lub w formule hybrydowej, w zależności
od panującej sytuacji epidemiologicznej. Zajęcia
online odbywają się przy użyciu platformy MS Teams.
Prowadzone są w formie warsztatowej, a realizowane
metodami aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje,
gry, treningi). Z 300 godzin programu 120 to praktyki.
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Wybrane zagadnienia
Wiedza pedagogiczna
Wiedza z zakresu dydaktycznego
Moduł praktyk pedagogicznych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania
świadectwa jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotów
programowych i praktyk pedagogicznych.
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PSYCHODIETETYKA

Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· zyskasz wiedzę, jak motywować do leczenia
dietetycznego oraz w jaki sposób przygotowywać
programy edukacyjne dla różnych odbiorców, takich jak
młodzież i dzieci, osoby starsze czy kobiety w ciąży
·· zapoznasz się z tematyką żywienia, odżywiania się, ich
somatycznych oraz psychologicznych uwarunkowań oraz
metod wspomagania ich zmiany
·· zdobędziesz bogatą wiedzę psychologiczną, umożliwiającą
zrozumienie istoty problemów związanych z odżywianiem
·· zdobędziesz wiedzę na temat szeregu chorób związanych
z niewłaściwym odżywianiem, takich jak otyłość, miażdżyca,
cukrzyca, anoreksja nervosa, bulimia nervosa, kompulsywne
objadanie się i inne zaburzenia odżywiania.

moduł dietetyczny
Anatomia i fizjologia żywienia człowieka
Podstawy żywienia człowieka
Zalecenia dietetyczne w zdrowiu i chorobie
Poradnictwo dietetyczne z zasadami układania
jadłospisów (skład żywności, normy żywienia)
Aktywność fizyczna jako element profilaktyki i terapii
Żywienie w poszczególnych okresach życia
moduł Psychologiczny
Podstawy psychologii jedzenia i odchudzania się
Psychologia emocji i motywacji

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla osób pracujących bądź zamierzających pracować
z osobami wymagającymi specjalistycznej diety, również
dla dietetyków, lekarzy i pielęgniarek, psychologów
i psychoterapeutów.
·· Dla osób zajmujących się wczesną profilaktyką zaburzeń
w sferze karmienia i odżywiania, a co za tym idzie
wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży.

192 godziny
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Podstawy prawa i etyki
moduł Praktyczny (zajęcia kliniczne)
Przeprowadzanie wywiadu żywieniowego

Komunikacja z pacjentem
11 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Dialog motywujący jako wsparcie zmiany nawyków
żywieniowych

Analiza sposobu żywienia i stanu odżywiania

	Program studiów
9 miesięcy

Elementy terapii poznawczo-behawioralnej a zmiana
nawyków żywieniowych

Układanie planów żywieniowych i behawioralnych
Pokonywanie barier i trudności w pracy
psychodietetyka

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania
świadectwa jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotów
programowych oraz zdanie egzaminu końcowego.
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Partnerzy kierunku:

PSYCHOLOGIA REKLAMY
I KOMUNIKACJI
Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· dowiesz się, jakie mechanizmy psychologiczne
wykorzystywane są w reklamie
·· nauczysz się tworzyć skuteczne strategie marketingowe

Psychologia reklamy
Wstęp do psychologii

·· będziesz wiedzieć, jak komunikować się z otoczeniem
marki i wszystkimi jej interesariuszami

Procesy poznawcze, nastrój i emocje

·· będziesz wiedzieć, jak komunikować się z otoczeniem
marki i wszystkimi jej interesariuszam

Psychologia mediów

·· pokażemy Ci, jak tworzyć wartościowy content
·· poznasz współczesnego konsumenta i jego zachowania,
dzięki czemu będziesz mógł tworzyć jeszcze bardziej
dopasowaną do swojego odbiorcy komunikację.

Psychologia społeczna i poznawcza w reklamie

Komunikacja Marketingowa
Budowanie strategii marketingowej
Content marketing
Public relations
Współczesny konsument

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla osób zainteresowanych psychologią reklamy
i komunikacji.
·· Dla pracowników działów marketingu/promocji/komunikacji.

Promocje konsumenckie i perswazyjność reklamy
Zachowania konsumenckie
Motywacja i postawy konsumentów

·· Dla rzeczników prasowych.
·· Dla kadry menadżerskiej z obszaru marketingu/mediów.

	Program studiów
9 miesięcy

140 godzin

9 zjazdów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest: obecność na zajęciach,
uzyskanie zaliczenia z przedmiotów programowych oraz
przygotowanie pracy dyplomowej w formie projektu
indywidualnego lub zespołowego.

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.
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Psychologia transportu

Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· zdobędziesz wiedzę z zakresu ruchu drogowego,
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także zagadnień
z obszaru medycyny pracy, psychologii klinicznej,
diagnozy psychologicznej, psychiatrii, prawa oraz
metodyki badań
·· odbędziesz praktyki w pracowni psychologicznej
i zyskasz możliwość indywidualnych konsultacji ze
specjalistami
·· poszerzysz wiedzę z zakresu diagnostyki psychologicznej.

·· Dla osób chcących rozwijać się w dziedzinie
bezpieczeństwa drogowego lub poszerzyć swoją wiedzę
i zdobyć praktykę.

	Program studiów
10 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Sprawność psychiczna i psychofizyczna w rozwoju
człowieka
Człowiek w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych
Znaczenie ergonomii w transporcie drogowym.
Bezpieczeństwo na drodze

Przebieg procesu badawczego. Relacja psycholog –
badany

·· Dla magistrów psychologii.

170 godzin

Ograniczenia w pracy w transporcie (medyczne
i związane z wiekiem)

Diagnostyka psychologiczna

Dla kogo ten kierunek?

9 miesięcy

Psychologia transportu – wprowadzenie

Wywiad. Diagnoza. Orzeczenie
Etyka w zawodzie psychologa transportu
Przyczyny wypadków w ruchu drogowym. Procedury
policyjne
Ćwiczenia praktyczne – znajomość obsługi aparatury
wykorzystywanej w badaniach
Zakładanie i prowadzenie samodzielnej działalności
orzeczniczej (druki obowiązujących orzeczeń, aspekty
prawne)
Zasady pierwszej pomocy i postępowania w razie
wypadku
Praktyka w pracowni psychologicznej

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest przynajmniej 80-procentowa
obecność na zajęciach, zaliczenie kolokwiów cząstkowych
oraz odbycie obowiązkowych praktyk w pracowni
psychomotorycznej.

Studia dają możliwość uzyskania wpisu do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań w zakresie
psychologii transportu. Uprawnienia wydawane są przez Marszałka Województwa po spełnieniu wymogów
formalnych. Szczegółowe informacje zawarte są w Ustawie o kierujących pojazdami, której zapisy w pełnej formie
obowiązują od 19 stycznia 2013 r.
Studia dają także możliwość zdobycia uprawnień do prowadzenia badań psychologicznych oraz pełnienia funkcji
biegłego sądowego z zakresu psychologii transportu (art. 87 Ustawy z 5 stycznia 2011, Dz.U. z 2011 r., nr 30, poz. 151).
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Psychologia wizerunku

Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· uzupełnisz wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania
zmianą oraz komunikacji interpersonalnej
·· zdobędziesz wiedzę psychologiczną dotyczącą kreowania
wizerunku firmy lub własnego

Moduł przygotowania psychologicznego
Psychologia społeczna z elementami psychologii
mediów

·· zdobędziesz umiejętność prowadzenia komunikacji
w kampanii wizerunkowej

Psychologia wpływu społecznego

·· zyskasz możliwość podzielenia się doświadczeniem
z wykładowcami prowadzącymi zajęcia.

Psychologia płci

Psychologia marki i zachowań konsumenckich

Psychologia marketingu politycznego
Psychologia osobowości

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla osób, które pracują nad wizerunkiem lidera, firmy lub
instytucji.

Moduł przygotowania praktycznego
Narzędzia kształtowania wizerunku

·· Dla osób z agencji PR i dziennikarzy.

PR jako model budowania relacji

·· Dla twórców kampanii reklamowych i wyborczych.

Zarządzanie emocjami w relacjach zawodowych
Metodyka promowania produktu

	Program studiów
9 miesięcy

178 godzin

Wizerunek lidera w polityce i biznesie
10 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Sztuka prezentacji
Moduł przedmiotów uzupełniających
Strategia komunikacji marki
Kreowanie wizerunku w sieci
Big idea w kampaniach politycznych i komercyjnych
PR w czasach kryzysu

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest wykonanie projektu
zaliczeniowego pokazującego w sposób praktyczny
wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas zajęć.
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Partner kierunku:

PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

Na tym kierunku:
·· przygotujesz się do roli menedżera, który przyciąga,
inspiruje, nadąża za tempem zmian, potrafi
współpracować niezależnie od różnic pokoleniowych
·· rozwiniesz umiejętności myślenia strategicznego,
wizjonerstwa, zorientowania na cele biznesowe,
budowania i motywowania zespołu, podejmowania decyzji
·· poznasz wyniki najnowszych badań dotyczących roli
i kompetencji menedżerów
·· poznasz sposoby budowania własnego wizerunku
i autorytetu menedżerskiego

	Program studiów
9 miesięcy

198 godzin

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Wybrane zagadnienia

·· poznasz współczesne teorie i praktyczne narzędzia
związane z zarządzaniem zespołem

Autorytet i postawa menedżerska

·· nauczysz się dobierać i stosować metody pracy oraz
styl zarządzania w zależności od sytuacji i kompetencji
pracowników

Rekrutacja pracowników

·· będziesz uczestniczył w warsztatach i ćwiczeniach, które
dadzą Ci kompetencje merytoryczne i metodyczne
niezbędne w pracy na stanowisku menedżerskim
·· będziesz miał okazję wymienić się wiedzą
i doświadczeniem z wieloletnimi praktykami o bogatym
dorobku zawodowym.

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla osób zarządzających zespołami stałymi i projektowymi
oraz dla tych, którzy aspirują do ról kierowniczych.
·· Dla osób, które ukończyły studia licencjackie np.
z zakresu psychologii, socjologii lub zarządzania.
·· Dla absolwentów studiów menedżerskich chcących
odnieść sukces zawodowy oraz zwiększyć swoje
znaczenie w organizacji.

066 | studia podyplomowe

12 zjazdów

Budowanie zespołu

Narzędziowy coaching menedżerski
Style zarządzania w odniesieniu do kompetencji
pracowników
Stawianie celów i delegowanie zadań
Motywowanie pracowników
Zarządzanie w zmianie
Trudne sytuacje w pracy menedżera
Rozwiązywanie konfliktów
Wystąpienia publiczne i prowadzenie zebrań

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest obecność na zajęciach oraz
zaliczenie przedmiotów modułowych.
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Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży

Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· zapoznasz się z wiedzą z zakresu psychologii dzieci
i młodzieży zarówno w kontekście prawidłowego rozwoju,
jak i odstępstw od niego
·· wiedza i umiejętności tu nabyte pozwolą Ci na efektywne
rozwiązywanie różnych problemów pojawiających się
w okresie adolescencji.

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla osób pracujących z dziećmi i nastolatkami
lub opiekujących się nimi, chcących nabyć wiedzę
i umiejętności dotyczące zaburzeń rozwojowych czy
też zaburzeń zachowania, ale także zaburzeń w okresie
normatywnych kryzysów rozwojowych, kiedy to
zachowanie dziecka może być niezrozumiałe.
·· Dla nauczycieli lub osób, które chcą nabyć umiejętność
różnicowania symptomów kryzysów rozwojowych
i objawów zaburzeń oraz dowiedzieć się, jak stymulować
twórcze myślenie, jak radzić sobie ze stresem, jak uczyć
dziecko/nastolatka radzenia sobie w trudnych sytuacjach
czy też jak rozmawiać o seksie.

168 godzin

Jeśli dziecko ma trudności z nauką – jak wstępnie je
rozpoznać i jak wspierać ucznia
Depresja u dzieci i młodzieży – jak wstępnie rozpoznać
zaburzenie i wspierać młodego człowieka
Trudne zachowania w kontekście rozwoju – ADHD
i zaburzenia zachowania – jak wstępnie rozpoznać
problem i wspierać dziecko
Uzależnienia chemiczne i niechemiczne – jak wstępnie
rozpoznać problem i wspierać dziecko
Zaburzenia jedzenia u dzieci i młodzieży – jak wstępnie
rozpoznać problem i wspierać dziecko
Stymulowanie twórczego myślenia
Praca ze stresem – techniki i metodyka prowadzenia
zajęć z dziećmi i młodzieżą
Edukacja seksualna – jak rozmawiać z dziećmi
i młodzieżą o seksie
Aktywność fizyczna – medycyna jutra
Czemu czasem nie możemy się dogadać –
komunikacja międzypokoleniowa

	Program studiów
9 miesięcy

Psychopatologia dzieci i młodzieży

11 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry – online
(zdalnie) lub w formule hybrydowej, w zależności od
panującej sytuacji epidemiologicznej. Zajęcia online
odbywają się przy użyciu platformy MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry,
treningi).

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania
świadectwa jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotów
programowych oraz zdanie egzaminu końcowego.

Więcej na: www.dsw.edu.pl.
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Psychotraumatologia

Na tym kierunku:
·· nauczysz się pomagać osobom, które doświadczyły
trudnych sytuacji i kryzysów
·· zdobędziesz praktyczną wiedzę oraz narzędzia
i profesjonalne przygotowanie pomocne w pracy
z traumą w ramach interwencji
·· nabędziesz umiejętność diagnozy oraz konsultacji
stabilizujących
·· będziesz miał możliwość poddania superwizji
przypadków z własnej pracy zawodowej
·· będziesz miał możliwość zbadania własnego stanu
emocjonalnego w kontakcie z osobą po traumie
·· wzbogacisz warsztat pracy o to, jak przeciwdziałać
wtórnej traumatyzacji oraz wypaleniu zawodowemu.

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych,
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i innych
przedstawicieli służb społecznych.
·· Dla lekarzy i ratowników medycznych oraz innych
przedstawicieli służb medycznych (w tym w szczególności
pracowników opieki paliatywnej).
·· Dla kuratorów sądowych i funkcjonariuszy Policji (przy
spełnionym wymogu: wykształcenie wyższe magisterskie
na kierunku psychologia, pedagogika, praca socjalna,
resocjalizacja i pokrewne).
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	Program studiów
9 miesięcy

180 godzin

10 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry – online
(zdalnie) lub w formule hybrydowej, w zależności
od panującej sytuacji epidemiologicznej. Zajęcia
online odbywają się przy użyciu platformy MS Teams.
Prowadzone są w formie warsztatowej, a realizowane
metodami aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje,
gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest aktywna obecność na
zajęciach oraz zaliczenie testów z poszczególnych
przedmiotów, a także omówienie przypadku z własnej
praktyki w ramach seminarium.

Wybrane zagadnienia
Psychotraumatologia

Przedmioty uzupełniające

Symptomatyka i rodzaje traum, historia pracy i badań
nad traumą, PTSD

Rola osoby pomagającej, zakres relacji, kontrakt
terapeutyczny, dokumentacja

Diagnoza traumy, podstawowe mechanizmy obronne,
model terapii urazów

Etyka i tajemnica zawodowa

Reinscenizacja – rozpoznawanie i metody pracy,
bodźce wyzwalające
Trauma wczesnodziecięca – rodzaje krzywdzenia,
portret rodzica krzywdzącego, „nieobecna matka”,
wpływ traumy na całokształt rozwoju dziecka, przekaz
transgeneracyjny
Trauma a okres dojrzewania – wpływ traumy na
przebieg adolescencji, specyficzne trudności
nastolatka, demoralizacja i podatność na uzależnienia
Społeczne konsekwencje traumy
Diagnostyka i metodyka
Specyfika relacji z osobą straumatyzowaną –
konsultacja, diagnoza, stabilizacja
Długotrwała choroba i śmierć jako wydarzenia
traumatyzujące

Profilaktyka wypalenia w interwencji
Rola terapeuty, kontrakt terapeutyczny,
dokumentowanie traumy, etyka i tajemnica
zawodowa
Mechanizmy obronne u pacjenta i terapeuty
Zaburzenia psychosomatyczne po traumie i ich
funkcja, ból chroniczny w kontekście traumy.
Rodzaje i metody pracy z ciałem jako element pracy
z traumą
Dolegliwości psychosomatyczne u osób
pracujących w obszarze traumy
Trudności osobiste w kontakcie z traumą, osobiste
mechanizmy obronne
Superwizja i współpraca w zespole jako czynniki
chroniące osobę pomagającą

Praca z rodziną zrekonstruowaną, w tym zastępczą
i adopcyjną
Neurofizjologia traumy
Zaburzenia osobowości i zaburzenia psychiczne jako
konsekwencje traumy
Psychopatologia
Wprowadzenie do teorii więzi J. Bowlby’ego
Znaczenie więzi w prawidłowym rozwoju dziecka
Trauma relacyjna jako czynnik zaburzający rozwój
Wprowadzenie do rozwoju psychoseksualnego
Nadużycie seksualne jako specyficzny rodzaj traumy
Specyfika funkcjonowania rodziny kazirodczej –
rozpoznawanie symptomów, interwencja, planowanie
pomocy
Portret sprawcy przemocy seksualnej
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Resocjalizacja

Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy
z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi w obszarze
resocjalizacji

Przedmioty kierunkowe
Pedagogika resocjalizacyjna

·· zyskasz kwalifikacje umożliwiające realizowanie
skutecznych działań resocjalizacyjnych

Metodyka resocjalizacyjna

·· nauczysz się prowadzić zajęcia w placówkach
resocjalizacyjnych czy opiekuńczo-wychowawczych
(takich jak np. zakład karny, areszt śledczy, zakład
poprawczy, ośrodek lub schronisko dla nieletnich).

Metody pracy resocjalizacyjnej

Readaptacja społeczna

Ewaluacja procesu wychowania i resocjalizacji
Indywidualne i grupowe programy resocjalizacyjne
Diagnoza resocjalizacyjna

Dla kogo ten kierunek?

Postawy społeczne wobec osób z niedostosowaniem

·· Dla wszystkich absolwentów studiów I i II stopnia
z obszaru nauk humanistycznych, a szczególnie
nauczycieli wychowawców, pedagogów, psychologów.
·· Dla osób chcących zdobyć wiedzę i kwalifikacje z zakresu
resocjalizacji.
·· Dla osób, które poszukują zatrudnienia w placówkach
resocjalizacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych,
a nie mają kwalifikacji do pracy resocjalizacyjnej.

Praca socjalna
Terapia środowiska rodzinnego
Przedmioty uzupełniające
Podstawy psychologii rozwojowej i klinicznej
Warsztat umiejętności wychowawczych
Podstawy pedagogiki specjalnej
Elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego

	Program studiów
15 miesięcy

570 godzin

Psychologia sądowa i penitencjarna
17 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Z 570 godzin programu 150 to praktyki.
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Podstawy psychologii
Pedagogika penitencjarna i środków probacyjnych
Radzenie sobie ze stresem i agresją
Warsztat efektywnej komunikacji
Psychopedagogika rodziny
Wybrane zagadnienia patologii społecznych
Negocjacje i mediacje
Metodyka zajęć psychoedukacyjnych
Profilaktyka uzależnień
Instytucje prewencyjne/resocjalizacyjne
Technologie informacyjne w resocjalizacji

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest uzyskanie zaliczenia
z przedmiotów programowych i praktyk, które odbywają
się w trakcie studiów.
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Partner kierunku:

Six Sigma

Na tym kierunku:
·· poznasz istotę, pojęcia oraz cele metody six sigma

Dla kogo ten kierunek?

·· szczegółowo zapoznasz się z metodą DMAIC

·· Dla osób zainteresowanych pracą przy optymalizacji
procesów i prowadzeniu projektów.

·· opanujesz narzędzia i metody, które będziesz w stanie
skutecznie zastosować na każdym etapie prowadzonego
projektu

·· Dla menedżerów, liderów i kierowników myślących
o rozwoju swoich umiejętności i posiadanych narzędzi
menedżerskich.

·· zdobędziesz umiejętności identyfikowania obszarów
do doskonalenia w przedsiębiorstwie, doboru
właściwych uczestników zespołu, jasnego i konkretnego
formułowania celu oraz zakresu projektu

·· Dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia chcących
rozwijać się w obszarze aktywnego prowadzenia
projektów six sigma i kierowania nimi.

·· poznasz skuteczne narzędzia statystyczne i metody
zarządzania wykorzystywane na każdym etapie cyklu
DMAIC, co umożliwi skuteczną realizację projektów
doskonalących
·· zyskasz umiejętność interpretacji, opracowywania
i stosowania w praktyce kart kontrolnych (SPC),
analiz systemów pomiarowych (MSA), planowania
i przeprowadzania eksperymentów (DOE)
·· przygotujesz się do aktywnego prowadzenia projektów
six sigma i kierowania nimi oraz nadzoru nad pracą
innych zespołów doskonalących się w tej metodologii.

Program studiów
9 miesięcy

160 godzin

10 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest zdanie testu sprawdzającego
oraz przygotowanie projektu zgodnego z zasadami DMAIC.
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Wybrane zagadnienia
STRATEGIA LEAN / METODA SIX SIGMA – LEAN SIX SIGMA,
„KOMBAJN” DOSKONAŁY

Testowanie hipotez: chi kwadrat, opracowanie listy
przyczyn źródłowych

Geneza lean manufacturing – droga Toyoty

DoE – plan eksperymentu. Identyfikacja problemu

Ewolucja lean management – przekrój narzędzi

Opracowanie listy przyczyn źródłowych problemu

Six sigma – historia i korzyści
Wprowadzenie do six sigma
DMAIC
Six sigma w przedsiębiorstwie – role w firmie
FAZA DEFINE

FAZA IMPROVE
Generowanie rozwiązań
Ocena i wybór rozwiązania
Ocena ryzyk. FMEA
Projekt pilotażowy. Wdrażanie rozwiązania. Etapy projektu

Analiza biznesowa problemów, skąd brać tematy –
diagram Pareto

Diagram drzewa, diagram Gantta. Czas trwania projektu.
Komunikacja w projekcie

Karta projektu, budowanie zespołu

Negocjacje i wywieranie wpływu podczas wprowadzania
zmian

Business case, cel projektu – miary i kontrmiary
Skuteczny harmonogram
Wstępny obraz procesu, SIPOC
Budowanie zaangażowania zespołu
FAZA MEASURE
Opracowanie szczegółowej mapy procesu

PRZEGLĄD PROJEKTU, PRZYKŁADY PRAKTYCZNE FAZY
ANALYSE/IMPROVE
Przegląd projektu, ocena wybranych tematów
Przykłady praktyczne fazy analyse/improve
FAZA CONTROL

Generowanie i wybór zmiennych

Ocena uzyskanych wyników

Opracowanie planu zbierania danych

Ustanowienie nowego standardu

Ocena i weryfikacja systemu pomiarowego

Wprowadzenie zmian

Zmienność w procesie

Ocena rezultatów biznesowych

Analiza systemu pomiarowego metodą ciągłą Gage R & R

Zamknięcie projektu

Analiza systemu pomiarowego metodą atrybutową Kappa
Analiza zdolności procesu. Wskaźniki zdolności
Opracowanie statystycznego obrazu procesu
PRZEGLĄD PROJEKTU, PRZYKŁADY PRAKTYCZNE FAZY
MEASURE

PRZEGLĄD PROJEKTU, PRZYKŁADY PRAKTYCZNE FAZY
CONTROL
Przegląd projektu, ocena wybranych tematów
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ORGANIZACJI
Wprowadzenie do tematyki zarządzania zmianą

Przegląd projektu, ocena wybranych tematów

Charakterystyka faz zmiany w organizacji

Przykłady praktyczne fazy measure

Ludzie w procesie zmiany (reakcje wobec zmiany,
kategoryzacja osób w zależności od przyswajalności
zmian)

FAZA ANALYSE
Wstępna analiza zależności
Wstęp do testowania hipotez. Przedział ufności. Błąd
rodzaju I i II. Liczność próby
Testowanie hipotez: 1-sample t-test, 2-sample t-test,
paired t, ANOVA
Testy nieparametryczne. Transformacja
Testowanie hipotez: regresja, transformacja box-cox,
1-proportion test, 2-proportion test
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Rola menedżerów, liderów w zakresie implementacji
zmian
Opór wobec zmian i sposoby jego przezwyciężania
Rozpoznawanie poszczególnych faz zmiany
Standardowe zachowania menedżera w poszczególnych
fazach zmiany
Lider w zmianie
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Socjoterapia
kierunek nadający uprawnienia do prowadzenia
zajęć specjalistycznych

Program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa,
w szczególności uwzględnia wymagania określone
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu
kształcenia przygotowującego do wykonywania
zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).

Na tym kierunku:
·· przygotujesz się do prowadzenia zajęć
specjalistycznych (grup socjoterapeutycznych) z dziećmi
i młodzieżą z zaburzeniami zachowania i problemami
emocjonalnymi

	Program studiów
15 miesięcy

380 godzin

17 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry – online (zdalnie)
lub w formule hybrydowej, w zależności od panującej sytuacji
epidemiologicznej. Zajęcia online odbywają się przy użyciu
platformy MS Teams. Prowadzone są w formie warsztatowej,
a realizowane metodami aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia,
symulacje, gry, treningi).
W trakcie trwania programu słuchacze odbywają praktyki,
a w każdym semestrze odbędzie się jeden pięciodniowy
trening wyjazdowy.

·· nauczysz się prowadzić grupy edukacyjne, rozwijające
kompetencje społeczno-emocjonalne

Treningi i warsztaty prowadzą trenerzy rekomendowani
przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

·· nauczysz się prowadzić warsztaty umiejętności
psychospołecznych, grupy wsparcia i rozwoju osobistego

Więcej na: www.dsw.edu.pl.

·· nauczysz się planowania i prowadzenia interwencji
w zespołach klasowych w związku z problemami np.
agresji, mobbingu, brakiem integracji, trudnych zachowań
·· będziesz umiał przeprowadzić diagnozę relacyjną
i zaplanować oddziaływania terapeutyczne (tworzyć
sytuacje korygujące dla zaburzonych zachowań)
·· będziesz miał okazję uzupełnić i pogłębić wiedzę
oraz umiejętności z zakresu: diagnozy i terapii zaburzeń
zachowania oraz zaburzeń emocjonalnych, pracy z grupami
(dynamika, konflikt, fazy rozwoju grupy, wykorzystanie
procesu grupowego do oddziaływań rozwojowych,
terapeutycznych, wspierających i interwencyjnych), a także
nawiązywania kontaktu i więzi (praca na relacjach)
·· nauczysz się tworzyć scenariusze zajęć socjoterapeutycznych
(z zakresu umiejętności psychospołecznych)
i terapeutycznych (sytuacje korygujące dla konkretnego
zaburzonego zachowania) oraz opracowywać programy
i prowadzić zajęcia socjoterapeutyczne.

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla osób mających przygotowanie pedagogiczne,
pracujących w różnych typach szkół, młodzieżowych
ośrodkach wychowawczych oraz socjoterapeutycznych.
·· Dla pedagogów, psychologów, socjologów, terapeutów,
pracowników socjalnych niemających przygotowania
pedagogicznego, a pracujących lub zamierzających
podjąć pracę w placówkach podległych Ministerstwu
Pracy i Polityki Społecznej.
·· Dla osób aktualnie niezwiązanych z powyższymi
stanowiskami, lecz mających wykształcenie wyższe
i zainteresowanych proponowaną tematyką.

Wybrane zagadnienia
moduł Przygotowania merytorycznego
Współczesne koncepcje rozwoju
Koncepcje dewiacji – resocjalizacja
Profilaktyka uzależnień, promocja zdrowia
Prądy i kierunki psychoterapii dzieci i młodzieży
Konflikt – teorie, sposoby rozwiązywania
Socjoterapia: diagnoza, metoda, programy
socjoterapeutyczne, ewaluacja
moduł Kształcenia umiejętności
praktycznych
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Trening interpersonalny
Trening umiejętności wychowawczych
Trening osobistego stylu pracy (terapeutyczny lub
asertywności)
Warsztat socjoterapii – grupa dziecięca i młodzieżowa
Warsztat antystresowy (techniki relaksacyjne)

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest uzyskanie zaliczenia
z przedmiotów programowych i praktyk oraz przygotowanie
pracy dyplomowej z zakresu podejmowanych oddziaływań
socjoterapeutycznych w ramach praktyk w miejscu pracy
lub w innej wybranej przez uczestnika studiów placówce,
a także zdanie egzaminu.
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Surdopedagogika – edukacja i rehabilitacja
osób z niepełnosprawnością słuchową
kierunek nadający uprawnienia do prowadzenia zajęć specjalistycznych

Program tego kierunku jest zgodny z przepisami
prawa, w szczególności uwzględnia wymagania
określone rozporządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z 25 lipca 2019 roku W sprawie
standardu kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.u. 2019,
poz. 1450).

Na tym kierunku:
·· zdobędziesz merytoryczną wiedzę i praktyczne
umiejętności niezbędne do pracy wychowawczoopiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi
i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą
·· będziesz przygotowany do wykonywania diagnozy
psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych słuchowo
·· nauczysz się wspierać rodzinę dziecka
z niepełnosprawnością słuchową oraz inicjować
i prowadzić działania integracyjne w ich środowisku
·· będziesz umiał poprowadzić proces kształcenia
i wychowania osób z uszkodzonym narządem słuchu
·· zrealizujesz praktyki pedagogiczne w placówkach
kształcących uczniów z niepełnosprawnością słuchową
(w szczególności w szkołach specjalnych i na oddziałach
specjalnych)
·· zdobędziesz kwalifikacje do pracy edukacyjnoterapeutycznej z dzieckiem z wadą słuchu i dostosujesz
wymagania edukacyjne do specjalnych potrzeb ucznia
z niepełnosprawnością słuchową
·· w trakcie praktyk zapoznasz się z nowoczesną ofertą
szkół dla dzieci z uszkodzeniem słuchu w zakresie terapii
i pomocy uczniowi w codziennym funkcjonowaniu.

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla osób pracujących lub planujących pracę z osobami
z niepełnosprawnością słuchową, w tym zwłaszcza dla:
pedagogów, nauczycieli, wychowawców, terapeutów,
pracowników przedszkoli, szkół, placówek, świetlic,
poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizatorów
warsztatów terapii zajęciowej.
·· Dla osób legitymujących się wykształceniem wyższym (co
najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym,
mających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub
prowadzenia zajęć, a niemających przygotowania
w zakresie pedagogiki specjalnej.

	Program studiów
15 miesięcy

630 godzin

20 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry – online (zdalnie)
lub w formule hybrydowej, w zależności od panującej sytuacji
epidemiologicznej. Zajęcia online odbywają się przy użyciu
platformy MS Teams. Prowadzone są w formie warsztatowej,
a realizowane metodami aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia,
symulacje, gry, treningi). W trakcie trwania programu
słuchacze odbywają praktyki pedagogiczne.
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest uczestnictwo w zajęciach,
uzyskanie zaliczenia z praktyk, zaliczenie pisemnych
testów wiedzy po każdym semestrze oraz zadania
polegającego na prezentacji działań praktycznych
wynikających z roli nauczyciela.

Jeśli ukończyłeś studia I stopnia, zdobędziesz uprawnienia do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej – zgodnie
z posiadanymi kwalifikacjami, zdobytymi w trakcie studiów. Jeżeli natomiast masz dyplom studiów magisterskich
(II stopnia lub jednolitych), będziesz mógł pracować we wszystkich typach i rodzajach szkół i placówek oświatowych,
w których organizowane jest kształcenie specjalne dla osób z niepełnosprawnością słuchową.
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Wybrane zagadnienia
Kształcenie kierunkowe
Dydaktyka specjalna
Diagnostyka w dydaktyce specjalnej
Kształcenie merytoryczne
Podstawy prawne funkcjonowania osób
niepełnosprawnych
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z elementami
andragogiki specjalnej
Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej
Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii

Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne
Metodyka nauczania i wychowywania dzieci
niesłyszących i słabosłyszących w edukacji
wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Metody pracy z uczniem niepełnosprawnym
w nauczaniu przedmiotowym oraz integracyjnym
i włączającym
Metodyka pracy terapeutycznej z uczniami
z niepełnosprawnością słuchową
Manualne sposoby usprawniania języka
Podstawy języka migowego

Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
i rewalidacyjnej oraz wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej
Medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób
z niepełnosprawnością słuchową
Elementy pedeutologii surdopedagogicznej
Wspomagające i alternatywne metody komunikacji
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Partner kierunku:

Tester oprogramowania

Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· zapoznasz się w praktyce z testowaniem aplikacji
desktopowych, mobilnych oraz internetowych
·· poznasz narzędzia i frameworki do testowania
automatycznego oraz przygotujesz się do zdania
egzaminu ISTQB
·· nabędziesz najnowszą wiedzę z zakresu testowania
oprogramowania
·· nauczysz się programować w języku programowania
Python
·· zapoznasz się z metodykami zwinnymi w testowaniu
oprogramowania.

·· Dla przyszłych testerów oprogramowania.
·· Dla developerów chcących poznać aspekt testowania
oprogramowania.
·· Dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia chcących
rozwijać swoje umiejętności, zmienić pracę lub branżę.

	Program studiów
168 godzin

10 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane są metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Podstawy programowania w Pythonie
Programowanie obiektowe
Teoretyczne podstawy testowania
oprogramowania
Testowanie oprogramowania w cyklu życia
oprogramowania
Rodzaje testów
Testowanie manualne
Narzędzia testera

Dla kogo ten kierunek?

9 miesięcy

Programowanie w Pythonie

Testowanie aplikacji za pomocą Selenium, Appium,
Robot Framework
Testy bezpieczeństwa oraz wydajności
Testowanie oprogramowania pod kątem
bezpieczeństwa
Testowanie oprogramowania pod względem
wydajności
Testy UX oraz UI
Linux oraz SQL
Podstawowy korzystania z systemu Linux
Podstawy relacyjnych baz danych oraz SQL
Metodyki zwinne w testowaniu
oprogramowania
Projektowanie testów
Metodyki zwinne
Pracownia dyplomowa
Przygotowanie do napisania pracy dyplomowej.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest, w zależności od bloku
tematycznego, test lub przygotowanie i przedstawienie
projektu.

Podczas studiów masz możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów w ramach Akademii Cisco (programista Python)
oraz przygotowania do egzaminu ISTQB Foundation Level.
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Tyflopedagogika – edukacja i rehabilitacja
osób z niepełnosprawnością wzrokową
kierunek nadający uprawnienia do prowadzenia zajęć specjalistycznych

Program tego kierunku jest zgodny z przepisami
prawa, w szczególności uwzględnia wymagania
określone rozporządzeniem Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 lipca
2019 roku W sprawie standardu kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela (Dz.u. 2019, poz. 1450).

Na tym kierunku:
·· zdobędziesz merytoryczną wiedzę i praktyczne
umiejętności niezbędne do pracy wychowawczoopiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi
i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą
·· będziesz przygotowany do wykonywania diagnozy
psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych wzrokowo
·· nauczysz się wspierać rodzinę dziecka
z niepełnosprawnością wzrokową oraz inicjować
i prowadzić działania integracyjne w ich środowisku
·· będziesz umiał poprowadzić proces kształcenia
i wychowywania osób z uszkodzonym narządem wzroku
·· zrealizujesz praktyki pedagogiczne w placówkach
kształcących uczniów z niepełnosprawnością wzrokową
(w szczególności w szkołach specjalnych i na oddziałach
specjalnych)
·· zdobędziesz kwalifikacje do pracy edukacyjnoterapeutycznej z dzieckiem z wadą wzroku i dostosujesz
wymagania edukacyjne do specjalnych potrzeb
takiego ucznia na wszystkich etapach edukacyjnych:
w przedszkolu, szkole specjalnej, masowej, integracyjnej,
a także w internacie i świetlicy
·· w trakcie praktyk zapoznasz się z nowoczesną ofertą
szkół dla dzieci z uszkodzonym wzrokiem w zakresie
terapii i pomocy uczniowi w codziennym funkcjonowaniu.

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla osób pracujących lub planujących pracę z osobami
z niepełnosprawnością wzrokową, w tym zwłaszcza dla:
pedagogów, nauczycieli, wychowawców, terapeutów,
pracowników przedszkoli, szkół, placówek, świetlic,
poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizatorów
warsztatów terapii zajęciowej.
·· Dla osób legitymujących się wykształceniem wyższym (co
najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym,
mających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub
prowadzenia zajęć, a niemających przygotowania
w zakresie pedagogiki specjalnej.

	Program studiów
15 miesięcy

630 godzin

20 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry – online (zdalnie)
lub w formule hybrydowej, w zależności od panującej sytuacji
epidemiologicznej. Zajęcia online odbywają się przy użyciu
platformy MS Teams. Prowadzone są w formie warsztatowej,
a realizowane metodami aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia,
symulacje, gry, treningi). W trakcie trwania programu
słuchacze odbywają praktyki pedagogiczne.
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest uczestnictwo w zajęciach,
uzyskanie zaliczenia z praktyk, a także zaliczenie testów
wiedzy po każdym semestrze oraz zadania polegającego
na prezentacji działań praktycznych wynikających z roli
nauczyciela.

Jeśli ukończyłeś studia I stopnia, zdobędziesz uprawnienia do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej – zgodnie
z posiadanymi kwalifikacjami, zdobytymi w trakcie studiów. Jeżeli natomiast masz dyplom studiów magisterskich
(II stopnia lub jednolitych), będziesz mógł pracować we wszystkich typach i rodzajach szkół i placówek oświatowych,
w których organizowane jest kształcenie specjalne dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.
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Prowadząc zajęcia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej,
doświadczam nowych sytuacji – dzielę się wiedzą
i doświadczeniem z następnymi pokoleniami przyszłych
nauczycieli. Zmieniająca się rzeczywistość skłania wielu
z nich do poszukiwania nowych propozycji kształcenia.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to szczegółowa
propozycja uzupełniająca wiedzę osób zainteresowanych
wspomaganiem rozwoju dzieci ze specjalnymi
potrzebami rozwojowymi. Jestem przekonana, że
szczegółowe kierunki pedagogiczne odpowiadają
potrzebom społecznym i zainteresowaniom nauczycieli.
Jadwiga Kąciak-Szymczyna
Wykładowca DSW, opiekun kierunku wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka

Wybrane zagadnienia
Kształcenie kierunkowe
Dydaktyka specjalna
Diagnostyka w dydaktyce specjalnej
Kształcenie merytoryczne
Podstawy prawne funkcjonowania osób
z niepełnosprawnością
Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
z elementami andragogiki specjalnej
Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
i rewalidacyjnej oraz wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej
Medyczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób
z niepełnosprawnością wzrokową
Elementy tyflopsychologii
Wybrane problemy tyflopedagogiki
Metody w komunikacji wspomagającej i alternatywnej
Elementy pedeutologii tyflopedagogicznej
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Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne
Metodyka nauczania i wychowania dzieci
z niepełnosprawnością wzrokową w edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Metody pracy z uczniem niepełnosprawnym
w nauczaniu przedmiotowym oraz integracyjnym
i włączającym
Metody wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
z niepełnosprawnością wzrokową
Brajlowskie metody porozumiewania się
Metodyka pracy terapeutycznej z uczniami
z niepełnosprawnością wzrokową
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Wycena nieruchomości

Na tym kierunku:
·· przygotujesz się do wykonywania zawodu rzeczoznawcy
majątkowego, w tym do zdania egzaminu państwowego
·· lepiej zrozumiesz zasady ekonomii, gospodarki
i mechanizmów rynku nieruchomości oraz wybrane
zagadnienia z zakresu prawa budowlanego
·· poznasz najnowsze regulacje prawne oraz metodologię
sporządzania operatów
·· poznasz zagadnienia z zakresu przekształcania
użytkowania wieczystego we własność
·· spotkasz praktyków zawodu, którzy mają najbardziej
aktualną wiedzę dotyczącą tej branży.

	Program studiów
9 miesięcy

269 godzin

14 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Wybrane zagadnienia
Podstawy wiedzy z zakresu prawa 
Podstawy wiedzy ekonomicznej

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla osób, które są już związane z branżą nieruchomości –
zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie
nieruchomościami.
·· Dla osób pragnących rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności
z obszaru rynku nieruchomości – pracowników banków,
pracowników instytucji samorządowych, pracowników
administracji i spółdzielni mieszkaniowych, konsultantów,
doradców inwestycyjnych.

Podstawy wiedzy technicznej
Rzeczoznawstwo majątkowe

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest uzyskanie zaliczenia
z przedmiotów programowych oraz przygotowanie
i zaprezentowanie projektu końcowego na egzaminie.

·· Dla wszystkich osób mających dyplom I i II stopnia
zainteresowanych branżą nieruchomości (np.
absolwentów uczelni i wydziałów ekonomicznych,
prawnych i technicznych).
·· Dla pracowników biur nieruchomości, banków, instytucji
finansowych oraz dla rzeczoznawców majątkowych.
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Partner kierunku:

Zamówienia publiczne

Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· poznasz praktyczne oraz teoretyczne aspekty procedury
udzielania zamówień publicznych

Wprowadzenie do nowego Prawa zamówień
publicznych

·· poszerzysz wiedzę z głównych obszarów stosowania
ustawy, w tym obejmujących branże: budowlaną, IT
i medyczną

Elektronizacja zamówień publicznych

·· zrozumiesz perspektywy nie tylko wykonawcy, ale
również zamawiającego i jednostki kontrolującej
·· będziesz miał realną możliwość stosowania
instrumentów pozwalających na zawieranie i efektywną
realizację umów
·· dowiesz się, w jaki sposób sporządzić i przygotować
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w nowych technologicznych realiach
·· będziesz miał praktyczną wiedzę w zakresie
podstawowych obowiązków i uprawnień stron procedury
udzielania zamówień publicznych, w tym w zakresie
systemu kontroli zamówień publicznych
·· zdobędziesz praktyczną wiedzę w zakresie
przygotowywania ofert i składania środków
odwoławczych
·· poznasz zasady i ramy kontroli zamówień publicznych
oraz wydatkowania środków unijnych.

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla pracowników odpowiedzialnych za realizację
i przygotowanie dokumentacji w postępowaniach
o udzielenie zamówień publicznych.
·· Dla przedsiębiorców chcących odnaleźć się w nowych
cyfrowych realiach procedury zamówień publicznych.
·· Dla osób zamierzających podjąć działalność w sferze
zamówień publicznych.

	Program studiów
9 miesięcy

146 godzin

10 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają się
online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone są w formie
warsztatowej, a realizowane metodami aktywizującymi (takimi
jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.
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Planowanie i przygotowywanie postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego
Opis przedmiotu zamówienia
Tryby udzielania zamówień publicznych
Zasady kształtowania umów w procesie udzielania
zamówienia publicznego i oceny ryzyk z nimi
związanych
Procedury oceniania ofert
Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
Środki ochrony prawnej
Zarządzanie procesem inwestycyjnym
Pozyskiwanie projektów współfinansowanych ze
środków zewnętrznych oraz zarządzanie nimi i ich
rozliczanie
Ochrona danych osobowych w zamówieniach
publicznych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania
świadectwa jest – w zależności od bloku tematycznego:
test, przygotowanie i przedstawienie projektu lub analiza
ciekawego case study.
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Partner kierunku:

Zarządzanie jakością

Wybrane zagadnienia

Na tym kierunku:
·· zdobędziesz wiedzę niezbędną przy opracowywaniu,
wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według
standardów międzynarodowych
·· przygotujesz się do wykonywania odpowiedzialnych
zadań w poszczególnych obszarach zarządzania jakością
w przedsiębiorstwie
·· spotkasz praktyków, menedżerów i audytorów wiodących
z firmy TÜV SÜD
·· będziesz umiał zastosować w praktyce narzędzia
i metody przydatne w szeroko rozumianym zarządzaniu
jakością.

Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Jakość a klient – nowoczesne podejście
Misja, strategia, cele organizacji
Zasady TQM
Zarządzanie projektami
Planowanie, realizacja i analiza projektu
System zarządzania
ISO 9001:2015
Zintegrowane systemy zarządzania

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla dyrektorów, menedżerów, kierowników.
·· Dla osób odpowiedzialnych za systemy zarządzania
w przedsiębiorstwie.
·· Dla pracowników działów jakości i optymalizacji.
·· Dla absolwentów studiów I i II stopnia zainteresowanych
tematyką zarządzania jakością.

160 godzin

Narzędzia doskonalenia jakości
Źródła i gromadzenie danych
7 narzędzi doskonalenia jakości
5 why, burza mózgów, FMEA, 8D
Branżowe systemy zarządzania

	Program studiów
9 miesięcy

ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2017, ISO
50001:2018

10 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają
się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone
są w formie warsztatowej, a realizowane metodami
aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, ISO 22716, PN-EN ISO/IEC
17025:2018
Budowanie podejścia procesowego w organizacji
Wdrażanie podejścia procesowego w firmie
Nowoczesne koncepcje zarządzania
Filozofia kaizen
Lean manufacturing
Six sigma

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest przygotowanie projektu
dotyczącego wybranych zagadnień poruszanych na
zajęciach oraz zdanie egzaminu z wiedzy teoretycznej.

Menedżer jakości
Rola menedżera ds. jakości
Organizacja audytów wewnętrznych
Działania korygujące i korekcyjne
Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym

Podczas trwania programu studiów będziesz miał
możliwość zdobycia certyfikatów wydanych przez
międzynarodową jednostkę certyfikującą TÜV SÜD
oraz odbycia warsztatów z audytowania (planowanie
działań audytowych, analiza studiów przypadków,
dokumentowanie wyników audytu, komunikacja
werbalna i niewerbalna).

Koszty jakości
Analiza finansowo-ekonomiczna
Audytowanie systemów zarządzania
Zasady, planowanie i przygotowywanie audytów
Prowadzenie działań audytowych i dokumentacja
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Partner kierunku:

Zarządzanie Nieruchomościami

Na tym kierunku:
·· zdobędziesz wiedzę z zakresu aktualnych przepisów
prawa, zagadnień technicznych i ekonomicznych
·· zyskasz kompetencje niezbędne do poruszania się po
rynku nieruchomości w charakterze osoby zawodowo
zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami
·· nabędziesz umiejętności praktyczne potrzebne do
wykonywania usług zarządzania nieruchomościami
zarówno mieszkalnymi, jak i komercyjnymi
·· zdobędziesz wiedzę, w jaki sposób bezpiecznie
i skutecznie zarządzać nieruchomościami mieszkalnymi
i komercyjnymi
·· rozwiniesz umiejętność tworzenia i utrzymywania relacji
z klientami
·· zyskasz wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku
nieruchomości w zakresie podejmowania działań
inwestycyjnych
·· będziesz miał możliwość odbycia praktyki
w rekomendowanych biurach zarządzania
nieruchomościami.

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla osób zainteresowanych rynkiem nieruchomości,
w tym również dla pracowników administracji,
spółdzielni mieszkaniowych oraz firm zarządzających
nieruchomościami.

	Program studiów
9 miesięcy

160 godzin

10 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają się
online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone są w formie
warsztatowej, a realizowane metodami aktywizującymi (takimi
jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Wybrane zagadnienia
Podstawy prawa cywilnego i gospodarki
nieruchomościami
Podstawy zarządzania nieruchomościami
mieszkalnymi i komercyjnymi
Podstawy wiedzy ekonomicznej, w tym inwestowania
w nieruchomości
Podstawy oceny i dokumentacji technicznej
nieruchomości
Elementy praktyczne zarządzania nieruchomościami,
w tym przygotowanie planu zarządzania

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania
świadectwa jest – w zależności od bloku tematycznego – test
lub przygotowanie i przedstawienie projektu.

·· Dla osób, które są zainteresowane prowadzeniem
działalności gospodarczej na rynku nieruchomości
nieruchomości lub które zainteresowane są podjęciem
pracy w charakterze administratora nieruchomości.
·· Dla osób pracujących już w branży nieruchomości
i chcących podnieść swoje kompetencje zawodowe.

Absolwenci studiów, po spełnieniu warunków programowych i zdaniu egzaminu zewnętrznego, będą mogli ubiegać
się o uprawnienia zawodowe (licencję) z zakresu zarządzania nieruchomościami wydane przez Polską Federację Rynku
Nieruchomości. Opcja ta jest dodatkowo płatna.

082 | studia podyplomowe

BS

ZA

NI

A I C OA C HI

N

G

U

O

Z A R Z AR Z Ą

D

studia online

Partner kierunku:

Zarządzanie w Logistyce

Na tym kierunku:
·· poznasz najlepsze praktyki w planowaniu i wdrażaniu
wydajnych systemów oraz rozwiązań w procesie
odbierania produktów z punktu ich pochodzenia
i dostarczania do punktów konsumpcyjnych
·· poznasz elementy łańcucha dostaw i kluczowe momenty
zwrotu w jego obsłudze
·· poznasz możliwe zakłócenia oraz szybkie metody
przeciwdziałania ich powstawaniu
·· poznasz obszary, w których należy identyfikować miejsca
do poprawy w celu podnoszenia efektywności i obniżania
kosztów
·· nabędziesz najnowszą wiedzę z zakresu zarządzania
w logistyce
·· poznasz metody planowania logistyki magazynowej,
w tym metody składowania towarów niebezpiecznych
·· poznasz aspekty związane z bezpieczeństwem
i przygotowywaniem transportów niebezpiecznych ADR
w logistyce
·· dowiesz się, w jaki sposób działać, gdy pojawi się sytuacja
kryzysowa
·· poznasz metody pozyskiwania klientów logistycznych
i metody pracy
·· poznasz systemy wspomagania logistyki (EDI, barcode,
RFID, WMS, TMS itp.)

	Program studiów
9 miesięcy

160 godzin

10 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają się
online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone są w formie
warsztatowej, a realizowane metodami aktywizującymi (takimi
jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Wybrane zagadnienia
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Prawo cywilne i handlowe
Wprowadzenie do zarządzania logistyką i łańcuchem
dostaw
Prawo celne w logistyce
Polityka UE w zakresie logistyki
Kompetencje menedżera
Zarządzanie jakościowe w procesach logistycznych
Planowanie logistyki magazynowej i zarządzanie nią
Aspekty bezpieczeństwa i przygotowywanie
transportów niebezpiecznych ADR w logistyce
Pozyskiwanie klientów logistycznych

·· zapoznasz się z różnicami w obsłudze logistycznej
tradycyjnych sieci handlowych w porównaniu do
internetowych

Standard obsługi klienta w logistyce – dobre praktyki

·· zapoznasz się z narzędziami controllingu w logistyce
i transporcie

Controlling w logistyce i transporcie, service
excellence

·· poznasz środowisko i metody budowania kultur lean.

Informatyczne wspomaganie zarządzania w logistyce

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla menedżerów średniego szczebla, kierowników,
specjalistów ds. logistyki w przedsiębiorstwach.
·· Dla analityków łańcuchów dostaw, planistów
i specjalistów odcinków zarządzania logistycznego.
·· Dla osób potrzebujących uzupełnić, uporządkować swoją
wiedzę w zakresie zarządzania logistyką w prowadzonych
przedsiębiorstwach i działalnościach gospodarczych.

Zarządzanie logistyką w sieci sprzedaży tradycyjnej
i online oraz organizacja

Lean w przedsiębiorstwie usługowym
Budowanie kultury lean i osiąganie konsensusu
w organizacji

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania
świadectwa jest pozytywny wynik testu z przedmiotów
zrealizowanych w trakcie studiów.

studia podyplomowe | 083

BS

ZA

NI

A I C OA C HI

N

G

U

O

Z A R Z AR Z Ą

D

studia online

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Na tym kierunku:
·· przygotujesz się do efektywnego, nowoczesnego
pełnienia funkcji menedżerskich w jednostkach
opieki zdrowotnej w warunkach ciągłej potrzeby
dostosowywania się do dynamicznej transformacji rynku
usług medycznych, zarówno w publicznym, jak również
prywatnym sektorze zdrowia
·· zyskasz wiedzę w zakresie restrukturyzacji publicznych
placówek medycznych
·· będziesz gotowy na wdrażanie nowoczesnych technologii
czy też wykorzystywanie ofert prywatnych pakietów
ubezpieczeniowych
·· zdobędziesz wiedzę związaną z prawnymi,
organizacyjnymi i ekonomicznymi zasadami
funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce
·· dowiesz się, jakie są formy prawne, w jakich mogą działać
jednostki organizacyjne służby zdrowia, ze szczególnym
wskazaniem, w jakich sytuacjach która forma prawna
będzie optymalna
·· zrozumiesz proces kontraktowania i realizowania umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych
·· zdobędziesz narzędzia, które pomogą skutecznie znaleźć
się na zagranicznym rynku usług medical tourism
·· nauczysz się pozyskiwać kadrę i fundusze dla podmiotów
leczniczych
·· zdobędziesz wiedzę, jak tworzyć budżet i optymalizować
finanse podmiotu leczniczego
·· nauczysz się pozyskiwać nowych i utrzymywać starych
pacjentów
·· nawiążesz kontakty przydatne w pracy zawodowej.

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla wszystkich osób, które chcą nabyć lub poszerzyć
umiejętności nowoczesnego zarządzania w ochronie
zdrowia.
·· Dla osób z branży medycznej chcących wyróżnić na rynku
swoją placówkę, praktykę, gabinet pod względem
atrakcyjności oferty, jak i jakości świadczonych usług.
·· Dla osób sprawujących funkcje kierownicze w sektorze
publicznym lub niepublicznym opieki zdrowotnej,
jednostkach, instytucjach związanych ze zdrowiem
publicznym czy ubezpieczeniami zdrowotnymi.
·· Dla wszystkich zainteresowanych problematyką
skutecznego zarządzania w ochronie zdrowia.
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	Program studiów
10 miesięcy

180 godzin

18 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają się
online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone są w formie
warsztatowej, a realizowane metodami aktywizującymi (takimi
jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Wybrane zagadnienia
Wprowadzenie do zagadnień dotyczących zarządzania
podmiotami leczniczymi
Regulacje prawne dotyczące podmiotów leczniczych
Rejestracja podmiotów leczniczych w praktyce
Narzędzia i metody zarządzania w opiece zdrowotnej
Finansowanie w podmiotach leczniczych
Polityka personalna w praktyce
Zarządzanie zasobami podmiotów leczniczych
Nowoczesne rozwiązania w podmiotach leczniczych
Budowanie wizerunku i PR w ochronie zdrowia
Ochrona danych osobowych w podmiotach
leczniczych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest przejście gry – symulacji
zarządzania placówką medyczną – polegającej na
rozwiązaniu przez słuchaczy zadania typu case study,
związanego z funkcjonowaniem podmiotu opieki
zdrowotnej. Uczestnicy gry będą podejmowali szereg
decyzji związanych z prowadzeniem wirtualnego
podmiotu opieki zdrowotnej, podobnych do tych, które
muszą podejmować menedżerowie jednostek opieki
zdrowotnej działających w rzeczywistości. Szczególnym
atutem tej formy zaliczenia jest realizm sytuacji
i konieczność zespołowego podejmowania strategicznych
decyzji, które umożliwią komisji egzaminacyjnej ocenić
wiedzę i umiejętności słuchacza z zakresu zarządzania
podmiotami leczniczymi zdobyte podczas nauki.
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Partner kierunku:

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Na tym kierunku:
·· zdobędziesz informacje o aspektach prawnych
dotyczących zatrudniania pracowników spoza Unii
Europejskiej
·· dowiesz się, jak przeciwdziałać zjawisku mobbingu
·· zrozumiesz obowiązki pracodawcy w kontekście
ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i emerytalnych
·· zdobędziesz informacje o ochronie danych osobowych
w kontekście nowych przepisów oraz RODO
·· posiądziesz wiedzę w zakresie prawnych aspektów
związanych z obszarem ZZL
·· zdobędziesz wiedzę dotyczącą systemów wynagrodzeń
oraz zasad naliczania płac
·· dowiesz się, jakie wyzwania stoją aktualnie przed
zespołami HR

	Program studiów
9 miesięcy

160 godzin

11 zjazdów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają się
online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone są w formie
warsztatowej, a realizowane metodami aktywizującymi (takimi
jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).
Więcej na: www.dsw.edu.pl.

Wybrane zagadnienia
Prawne podstawy zarządzania kadrami
Prawo pracy
Ochrona danych osobowych
Planowanie zatrudnienia

·· nauczysz się opracowywać i wdrażać politykę personalną
wspierającą strategiczne cele firmy

Employer branding

·· nauczysz się opracowywać działania mające na celu
pozyskiwanie i utrzymanie pracowników

Zarządzanie konfliktem

Komunikacja w organizacji

·· zdobędziesz i rozwiniesz praktyczne umiejętności
w obszarach: analizy potencjału, planowania
zatrudnienia, rekrutacji i selekcji pracowników,
zatrudniania pracowników i ich onboardingu, zarządzania
strategią szkoleniową, budowania i stosowania
systemów motywacyjnych oraz przeprowadzania ocen
pracowniczych

Kształtowanie wizerunku współczesnego menedżera

·· nauczysz się wpływać na zachowania pracowników.

Komunikacja w organizacji

Dla kogo ten kierunek?
·· Dla menedżerów, pracowników działów personalnych,
właścicieli i sukcesorów firm zatrudniających
pracowników.
·· Dla osób potrzebujących ugruntować wiedzę w zakresie
zarządzania personelem.
·· Dla osób rozpoczynających karierę zawodową
w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
·· Dla absolwentów studiów wyższych, mających
przynajmniej tytuł licencjata, inżyniera.

System zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie
Uwarunkowania zarządzania kadrami
w przedsiębiorstwie
Miękkie aspekty w zarządzaniu kadrami
Public relations wewnątrz organizacji

Restrukturyzacja zatrudnienia
Rola zarządzania kadrami w gospodarce rynkowej
Zarządzanie zmianą w organizacji
Style kierowania a zarządzanie kadrami
Budowanie zespołu
Systemy motywacji pracowników
Menedżer HR – sylwetka zawodowa w kontekście
pełnionej funkcji

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych
i otrzymania świadectwa jest uzyskanie zaliczenia
z przedmiotów programowych oraz egzaminu końcowego
(przeprowadzonego w formie testu).
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wygodne zapisy –
krok po kroku

1

online

Wybierz kierunek studiów odpowiedni dla
siebie, przejdź do zapisów online i wybierz
opcję „Załóż konto” w prawym górnym rogu.
Korzyści:
• cały proces rekrutacji przejdziesz online

szybko

przyjaźnie

• sprawdzisz status swoich rekrutacji oraz
historię zapisów
• w każdej chwili dokończysz przerwany
proces uzupełniania formularza
rekrutacyjnego.

• dostarczysz dokumenty oraz podpiszesz
umowę z dowolnego miejsca na świecie
za pośrednictwem internetu

2
3
4
5

Załóż konto kandydata, w którym
znajdziesz wszystkie niezbędne instrukcje
dotyczące tego, jak skutecznie przejść proces
rekrutacji na wybrany przez siebie kierunek
studiów.

Znajdziesz tu również listę wszystkich
niezbędnych dokumentów, które trzeba
dostarczyć, by spełnić wymogi rekrutacyjne
i zostać słuchaczem na studiach
podyplomowych w DSW.

Po założeniu konta i wypełnieniu
formularza rekrutacyjnego masz siedem
dni na skompletowanie, dostarczenie
i podpisanie niezbędnych dokumentów.

Tylko dzięki kontu kandydata możesz to
wszystko zrobić bez wychodzenia z domu,
online!

Po weryfikacji wszystkich otrzymanych
od Ciebie dokumentów przekażemy Ci
informację o przyjęciu na studia.

Jeśli zdiagnozujemy jakieś błędy lub
braki, będziemy Cię o tym na bieżąco
informować.

To już! Możesz zacząć rozwijać
swoje kompetencje na studiach
podyplomowych w DSW!

Biuro Rekrutacji Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
ul. Strzegomska 55

tel.: 539670452, 539670477, 693010162

53-611 Wrocław

e-mail PL: sp@dsw.edu.pl

parter, hol główny

e-mail RU: infoua@dsw.edu.pl
e-mail EN: admission@dsw.edu.pl
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Więcej informacji o innych
możliwościach zapisu na studia
znajdziesz na naszej stronie WWW
w zakładce: „Zasady rekrutacji”.

ceny studiów podyplomowych
Kierunek studiów

Cena
w 1 racie

Kierunek studiów

Cena
w 1 racie

Administracja – prawo, zarządzanie
i organizacja

3 500 zł

Full stack Developer

5 500 zł

AgIlE MANAgEr

5 500 zł

HR Business Partner

5 750 zł

Akademia Lean Lidera

4 550 zł

HR Manager

4 600 zł

Akademia Menedżera

4 500 zł

Informatyka i edukacja informatyczna
dla nauczycieli

3 700 zł

Akademia Trenera Horse Assisted
Education

8 200 zł

Integracja sensoryczna

7 500 zł

Akademia Trenera online

4 900 zł

Integracja sensoryczna
i psychomotoryka

10 500 zł

Akademia zarządzania sprzedażą
zdalną

4 900 zł

Język angielski w edukacji
wczesnoszkolnej i przedszkolnej
(+ certyfikacja)

6 200 zł

Arteterapia

3 800 zł

Kadry i płace

5 650 zł

Audytor zewnętrzny

3 900 zł

Kosmetologia

4 600 zł

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

4 850 zł

Kryminalistyka

3 900 zł

Coaching w Biznesie

4 900 zł

Logopedia dla nauczycieli

6 900 zł

DATA SCIENCE – analiza danych

5 500 zł

Manager BHP

4 350 zł

Dialog motywujący

4 200 zł

Marketing Kultury

4 600 zł

Dietetyka i poradnictwo żywieniowe

4 300 zł

Marketing postpandemii

4 900 zł

Dietetyka i suplementacja

4 300 zł

3 900 zł

Digital Marketing i psychologia
reklamy

Negocjacje i mediacje sądowe
i pozasądowe

4 600 zł

NEURObiznes

6 600 zł

DogoTErAPIA

4 400 zł

Ochrona Danych Osobowych

3 600 zł

E-commerce

5 500 zł

4 500 zł

Edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną

Ochrona Środowiska
w przedsiębiorstwie

4 600 zł

Organizacja i zarządzanie oświatą

4 200 zł

Edukacja i terapia dziecka ze spektrum
autyzmu

5 900 zł

Organizacja pracy zdalnej
w przedsiębiorstwie

4 900 zł

Edukacja zdalna w erze cyfrowej

4 500 zł

Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna –
studia kwalifikacyjne

4 600 zł

Employer Branding

3 900 zł

Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami

3 950 zł

Ceny studiów podane w tabeli nie uwzględniają promocji i zniżek, jakie mogą Ci przysługiwać.
Sprawdź możliwości dofinansowania studiów oraz rozłożenia płatności na raty na www.dsw.edu.pl.
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Kierunek studiów

Cena
w 1 racie

Kierunek studiów

Cena
w 1 racie

Praktyczna psychologia społeczna

4 900 zł

Seksuologia

7 500 zł

Prawo nowych technologii w biznesie

4 900 zł

Six Sigma

5 600 zł

Projektant UX – User Experience Design

5 500 zł

Socjoterapia (z uprawnieniami do
prowadzenia zajęć)

4 600 zł

Projektowanie sieci informatycznych

5 500 zł

4 350 zł

Przygotowanie pedagogiczne dla
nauczycieli

Surdopedagogika – edukacja
i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością słuchową

4 600 zł

Tester oprogramowania

5 500 zł

Przygotowanie pedagogiczne dla
psychologów

4 600 zł

Tyflopedagogika – edukacja
i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością wzrokową

4 350 zł

Psychodietetyka

4 100 zł

Wycena nieruchomości

5 550 zł

Psychologia reklamy i komunikacji

4 600 zł

Zamówienia publiczne

4 750 zł

Psychologia transportu

4 800 zł

Zarządzanie jakością

6 050 zł

Psychologia wizerunku

4 900 zł

Zarządzanie Nieruchomościami

3 950 zł

Psychologia zarządzania

3 900 zł

Zarządzanie sytuacją kryzysową
w ochronie zdrowia

4 900 zł

Psychologiczne wsparcie dzieci
i młodzieży

4 500 zł

Zarządzanie w logistyce

4 900 zł

Psychotraumatologia

5 900 zł

Zarządzanie w ochronie zdrowia

4 200 zł

Resocjalizacja

3 900 zł

Zarządzanie zasobami ludzkimi

5 950 zł
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1

Dolnośląska Szkoła Wyższa – Biuro Rekrutacji, ul. Strzegomska 55

2

Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Strzegomska 47

3

Wrocławskie Parki Biznesu, Strzegomska Park

4

Wrocławski Park Przemysłowy

5

Dworzec Kolejowy Wrocław-Mikołajów
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Druk: Vmg Print sp. z o.o. Poznań 2021.
Nakład: 1760 egz.
Wszelkie dane statystyczne dotyczące działalności uczelni przedstawiają stan na koniec roku 2020.
Informacje zawarte w niniejszym informatorze nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
www.dsw.edu.pl

miejsce
dla Ciebie

