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STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
10-718 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 5,  (0-89) 523-33-79, fax (0-89) 523-35-19,
e-mail: kzzgp@uwm.edu.pl
Charakterystyka:

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w przemyśle paszowym, w doradztwie rolniczym,
niektórych działach służb surowcowych przemysłu rolno-spożywczego.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

180 godzin
absolwenci uczelni rolniczych
2 semestry
kwalifikacja na podstawie złożonej dokumentacji (podanie, dyplom
ukończenia studiów zawodowych lub magisterskich )
do 20 września
1 październik
I sem. – 1400 zł, II sem. – 1400 zł
prof. dr hab. Jan Tywończuk

Informacje dodatkowe:
kształcenie w trybie zaocznym (dwu-trzydniowe zjazdy raz w miesiącu)
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STUDIA PODYPLOMOWE NAUCZANIE BIOLOGII W GIMNAZJACH I SZKOŁACH
PONADGIMNAZJALNYCH
Wydział Biologii
Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1A /fax (0-89)523-42-99, (0-89) 523-35-06
e-mail: ewa.gojlo@uwm.edu.pl
Charakterystyka:

Głównym celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu biologii. Dla osób spełniających
warunki formalne podane w rozporządzeniu MENiS z dnia 23 września 2003 r. dotyczące standardów kształcenia
nauczycieli; uzyskania kwalifikacji do nauczania biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Studia maja
charakter doskonalący i kwalifikacyjny. Szczególna uwaga zwrócona jest na zagadnienia dotyczące poznania
różnorodności świata żywego oraz zrozumienia podstawowych procesów życiowych organizmów. Zostaną podane
zasady funkcjonowania organizmu człowieka w zdrowiu i chorobie oraz jego wpływ na kształtowanie się środowiska
przyrodniczego. Przewidziane są dodatkowe zajęcia dla osób chcących zwiększyć zakres zajęć rozwijających wiedzę z
przedmiotu szkolnego „edukacja prozdrowotna”.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

350 godzin
osoby z wyższym wykształceniem
3 semestry
kolejność zgłoszeń
do 16 października
listopad
ok. I sem. – 1100 PLN, II sem. – 1100 PLN , III sem 1100 PLN
dr Katarzyna Głowacka

Informacje dodatkowe:
Uczestnicy chcący uzyskać kwalifikacje nauczycielskie powinni posiadać uprawnienia pedagogiczne (ukończone studia
nauczycielskie lub odpowiednie kursy pedagogiczne).
Dokumenty: podanie do kierownika studium ( z danymi osobowymi- imię, nazwisko, adres, miejsce pracy, telefon) odpis dyplomu;
jeżeli ukończone studia nie były nauczycielskie lub pedagogiczne zaświadczenie o ukończeniu odpowiedniego kursu, dwa zdjęcia.
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STUDIA PODYPLOMOWE NAUCZANIE CHEMII W GIMNAZJUM
Wydział Biologii
Katedra Biochemii
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1A /fax (0-89)535-20-15, (0-89) 523-38-15
e-mail: e.kostyra@ matman.uwm.edu.pl
Charakterystyka:

Głównym celem jest przygotowanie nauczycieli bez kierunkowego wykształcenia chemicznego do prowadzenia
przedmiotu chemia na poziomie gimnazjum. W ramach studiów prowadzone są zajęcia z teorii i metodyki nauczania
chemii oraz ćwiczenia laboratoryjne z uwzględnieniem reformy oświaty i współczesnych poglądów na
interdyscyplinarny charakter tego przedmiotu.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

354 godzin
specjaliści nauk przyrodniczych ze stopniem mgr, którzy nie mają
przygotowania do nauczania w zakresie chemii
3 semestry
na podstawie złożonych dokumentów oraz umotywowania wyboru
szkolenia
wrzesień
październik
za całość 4000,prof. dr hab. Elżbieta Kostyra
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STUDIA PODYPLOMOWE NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Wydział Biologii
Zakład Mikrobiologii
10-957 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 1A,  (0-89) 523-42-28

e-mail: jdr@uwm.edu.p
Charakterystyka:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia przedmiotu przyroda w szkole podstawowej. Studium
ma charakter kwalifikacyjny. Zajęcia prowadzone są w ramach 6 bloków tematycznych, w tym modułu dotyczącego
metodyki nauczania przyrody oraz zastosowania technik informatycznych.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

350 godzin
nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, absolwenci studiów
biologicznych, geograficznych, fizycznych i chemicznych.
3 semestry
analiza dokumentów
30 września
1 października
I sem. – 850 zł, II sem. – 850 zł, III sem. – 850zł
dr hab. Aleksander Świątecki, prof. UWM
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STUDIA PODYPLOMOWE DORADZTWO MAJĄTKOWE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego
10-720 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15,  (0-89) 523-42-62; fax (0-89) 523-38-32.; (0-89) 523-42-62, www.uwm.edu.pl/kgn
Charakterystyka:
Studia mają na celu podniesienie kwalifikacji pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się szeroko
definiowaną gospodarką nieruchomościami oraz poszerzeniem wiedzy osób specjalizujących się w obsłudze rynku nieruchomości.
Zakres merytoryczny Studium został określony w wyniku konsultacji ze środowiskiem specjalistów ds. gospodarki
nieruchomościami, z jednostkami samorządu terytorialnego, inwestorami oraz stowarzyszeniami zawodowymi rzeczoznawców
majątkowych, pośredników i zarządców nieruchomości.
Program Studium umożliwia słuchaczom zapoznanie z prawnymi, teoretycznymi i praktycznymi problemami doradztwa
majątkowego na rynku nieruchomości i obejmuje następujące bloki tematyczne: zagadnienia prawne – 35 godz., gospodarowanie i
zarządzanie nieruchomościami – 55 godz., doradztwo majątkowe na rynku nieruchomości – 95 godz., seminaria i warsztaty – 45
godz. Studia kończą się zaliczeniem i obroną pracy kontrolnej oraz egzaminem.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:
Szczegółowe informacje:

230 godzin
osoby posiadająca wykształcenie wyższe
2 semestry, organizowane są w systemie zjazdowym, niestacjonarnym.
Na każdym zjeździe realizowanych jest 20 godzin dydaktycznych.
Częstotliwość zjazdów średnio, co trzy tygodnie.
decyduje kolejności zgłoszeń, do chwili zebrania grupy, szczegółowych
informacji udziela sekretariat Studiów tel.: 089 523-42-62
do 15 października i do 15 marca. Zgłoszenie powinno zawierać podanie
o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
kwestionariusz osobowy (wzory na stronie internetowej Katedry GNiRR
www.uwm.edu.pl/kgn
listopad, kwiecień
3200 zł - płatne w dwóch ratach przed rozpoczęciem semestrów (przed
rozpoczęciem I-go semestru - 1700 zł, przed rozpoczęciem II-go
semestru - 1500 zł).
Prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek
www.uwm.edu.pl/kgn, e-mail: jkuryj@uwm.edu.pl
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STUDIA PODYPLOMOWE GEODEZJI NUMERYCZNEJ
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Katedra Geodezji Szczegółowej
10-957 Olsztyn, ul. Heweliusza 12,
/fax, (0-89) 523-48-78, (0-89) 523-42- 84
e-mail: kgsz@uwm.edu.pl
strona domowa: www.geo.mapa.net.pl
Charakterystyka:

Wstęp do informatyki. Budowa i obsługa komputera. Lokalne sieci komputerowe. Internet. Relacyjne i obiektowe bazy
danych. Oprogramowane tachimetry elektroniczne. Rejestracja danych. Transmisja danych do i z komputera. Układy
współrzędnych w geodezji. Podstawowe programy obliczeń geodezyjnych. Osnowy szczegółowe z zastosowaniem
techniki GPS. Osnowy odtwarzalne z zastosowaniem techniki GPS. Wyrównywanie osnów geodezyjnych.
Ortofotomapa. Światowe standardy oprogramowań graficznych do tworzenia i aktualizacji map numerycznych. Metody
tworzenia map numerycznych: z pomiarów bezpośrednich, drogą przetwarzania istniejących materiałów
kartograficznych i danych geodezyjnych. Mapa numeryczna z pomiarów bezpośrednich. Mapa numeryczna z bazą
zewnętrzną. Tworzenie bazy danych mapy numerycznej. Aktualizacja i udostępnianie bazy danych mapy numerycznej.
Łączenie niezależnych baz danych. Standardy i narzędzia wymiany danych. Dokładność mapy numerycznej.
Standardowe i niestandardowe możliwości pozyskiwania informacji z bazy danych mapy numerycznej. Mapy
tematyczne jako pochodne bazy danych mapy numerycznej. Modelowanie (modyfikacja) rekordów bazy danych mapy
numerycznej. Numeryczny model terenu. Warstwice i przekroje terenu. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej: podstawy prawne funkcjonowania, gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych. Standardy
tworzenia mapy numerycznej w kraju. Baza danych mapy numerycznej jako podstawa Systemów Informacji o Terenie.
Systemy Informacji o Terenie funkcjonujące w kraju.
Trzy zjazdy odbędą się w nowoczesnych zinformatyzowanych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
wojewódzkim, miejskim i dwóch powiatowych.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:

Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

około 200 godzin
inż., mgr inż. geodezji oraz osoby legitymujące się dyplomem
ukończenia szkoły wyższej
2 semestry
skierowanie z zakładu pracy lub podanie w przypadku zgłoszenia
indywidualnego wraz z adresem do korespondencji, telefonem
kontaktowym, faxem, i ew. e-mailem oraz kserokopia dyplomu
ukończenia studiów wyższych poświadczona przez zakład pracy
do 30 września
II połowa października
I sem. – 2200 zł, II sem. – 2200 zł
dr inż. Adam Doskocz
tel. (0-89) 523-48-78, tel/fax (0 89) 523 39 66

Informacje dodatkowe:
w ramach studium mogą być organizowane kursy dokształcające z zakresu tematyki studiów. Zakres i warunki do uzgodnienia.
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STUDIA PODYPLOMOWE PODSTAWY MODELOWANIA INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Katedra Geodezji Szczegółowej
10-957 Olsztyn, ul. Heweliusza 12,
/fax (0-89) 523-48-78,
e-mail: kgsz@uwmedu.pl
strona domowa: www.infogeo.mapa.net.pl

Charakterystyka:
Celem studium jest wykształcenie grupy specjalistów związanych z projektowaniem, administrowaniem i
użytkowaniem systemów informacji geograficznej w zakresie nowoczesnej znormalizowanej metodologii i środków
informatycznych budowania i implementacji modeli informacji geograficznej w ujęciu norm europejskich. Potrzeba
podstawowej wiedzy w tym zakresie wynika m.in. z krajowych przepisów prawnych (m.in. ustawa o zamówieniach
publicznych), które zobowiązują wykonawców do stosowania norm europejskich w podejmowaniu i realizacji
zamówień, także w dziedzinie GIS.
Przedmiotem studium jest przyjęta w normach międzynarodowych i europejskich metodologia informatyczna
umożliwiająca projektowanie i budowanie zgodnych baz danych geograficznych w zróżnicowanych środowiskach
narzędziowych, instytucjonalnych, przedmiotowych i innych. Zgodność ta jest konieczna dla zapewnienia efektywnego
współdziałania oddzielnych realizacji GIS, a zatem dla komunikowania informacji (wymiany danych) pomiędzy
użytkownikami systemów informacji geograficznej.
Ramowa tematyka studium obejmuje m.in.: wprowadzenie i ogólny przegląd norm, podstawy metodyczne,
modelowanie związków encji, przykładowy model pojęciowy katastru, podstawy modelowania obiektowego i notację
UML, reguły budowy schematów aplikacyjnych, modelowanie geometrii i topologii, opisywanie położenia – metody
bezpośrednie i pośrednie, jakość, metadane, podstawy implementacji i język GML.
W toku studium prowadzone są zajęcia teoretyczne w formie wykładów oraz zajęcia praktyczne – w formie ćwiczeń
laboratoryjnych w pracowni komputerowej.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:

Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

około 100 godzin
inż., mgr inż. geodezji oraz osoby legitymujące się dyplomem
ukończenia szkoły wyższej
2 semestry
skierowanie z zakładu pracy lub podanie w przypadku zgłoszenia
indywidualnego wraz z adresem do korespondencji, telefonem
kontaktowym, faxem, i ew. e-mailem oraz kserokopia dyplomu
ukończenia studiów wyższych poświadczona przez zakład pracy
do 30 września
I połowa października
I sem. – 1350 zł, II sem. – 1350 zł
prof. dr hab. inż. Wojciech Pachelski
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STUDIA PODYPLOMOWE WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego
10-720 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15,  (0-89) 523-42-62; fax (0-89) 523-38-32.; (0-89) 523-42-62, www.uwm.edu.pl/kgn
Charakterystyka:
Studia mają na celu:
− zapoznanie z problematyką szacowania nieruchomości i przygotowanie specjalistów z tego zakresu, którzy po ukończeniu
Studium i odbyciu praktyki zawodowej mogą, zgodnie z ustawą z dn. 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami, ubiegać się
o nadanie państwowych uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości.
− przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych ułatwiających wykonywanie wszelkich zawodowych czynności
w obszarze gospodarki nieruchomościami.
Świadectwo ukończenia Studium uprawnia do rozpoczęcia praktyki zawodowej z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego.
Program Studiów spełnia wymogi określone w ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164,
poz. 1365 i zm.) oraz realizuje wytyczne Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia minimalnych
wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie szacowania nieruchomości. Studia kończą się zaliczeniem i
obroną pracy kontrolnej oraz egzaminem.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:
Szczegółowe informacje:

250 godzin
osoby posiadająca wyższe wykształcenie: prawnicze, ekonomiczne lub
techniczne.
2 semestry, organizowane są w systemie zjazdowym, niestacjonarnym.
Na każdym zjeździe realizowanych jest 20 godzin dydaktycznych.
Częstotliwość zjazdów średnio, co trzy tygodnie.
decyduje kolejności zgłoszeń, do chwili zebrania grupy, szczegółowych
informacji udziela sekretarz Studiów tel.: 089 523-42-62.
do 15 października i do 15 marca. Zgłoszenie powinno zawierać podanie
o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
kwestionariusz osobowy (wzory na stronie internetowej Katedry GNiRR
www.uwm.edu.pl/kgn
listopad, kwiecień
3900 PLN
prof. dr hab. Ryszard Źróbek
www.uwm.edu.pl/kgn, e-mail: jkuryj@uwm.edu.pl
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STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE I OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
10-724 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15,  (0-89) 523-38-32; (0-89) 523-49-54,
e-mail: kgn@uwm.edu.pl
Charakterystyka:

Celem Studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką zarządzania oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci mogą, zgodnie z ustawą z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, ubiegać się o nadanie przez ministra właściwego ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i
mieszkaniowej licencji zawodowych z tych zakresów. Program dydaktyczny i organizacyjny tych studiów, obejmujący
380 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów został opracowany przez prof. dr hab. inż. Ryszarda Źróbka i dr inż.
Andrzeja Muczyńskiego. Ukończenie studiów podyplomowych daje wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające
wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem nieruchomościami i pośrednictwem. Świadectwo ukończenia
uprawnia do odbywania praktyk zawodowych.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

380 godzin
osoby legitymujące się dyplomem ukończenia szkoły wyższej
2 semestry; studia realizowane są w systemie zjazdowym – 18 zjazdów
(po 9 w semestrze), ostatni zjazd jest zjazdem egzaminacyjnym
postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane przez komisję
szczegółowych informacji udziela sekretarz studiów, tel. (0-89) 523-4954, 523 38 32
szczegółowych informacji udziela sekretaretarz studiów, tel. (0-89) 52349-54, 523 38 32
I sem. – 1600 zł, II sem. – 1600 zł
Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek, prof. zw.
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STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ I ŚRODOWISKIEM
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Katedra Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
10-720 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15,  (0-89) 523-34-73; fax (0-89) 524-06-48.
Charakterystyka:

Studia obejmują programem 7 bloków tematycznych( w tym 6 merytorycznych i 1 organizacyjny), których treść
wynika z potrzeb ustawicznego kształcenia pracowników samorządów terytorialnych zajmujących się problematyką
planowania przestrzennego. Klasyczna wiedza z zakresu technik i procedur planowania przestrzennego musi obecnie
zostać uzupełniona rynkowymi aspektami zarządzania przestrzenią planistyczną oraz środowiskiem naturalnym gmin.
Program studiów: blok podstawowy (wprowadzający)-25h, blok „zarządzanie planem przestrzennego
zagospodarowania”-40h; blok „przestrzenne i środowiskowe skutki planu zagospodarowania przestrzennego”- 30h;
blok „ zarządzanie przestrzenią planistyczną”- 40h; blok „ opłaty za korzystanie z przestrzeni planistycznej i
środowiska”- 70 h; blok „warsztaty i seminaria”- 75h ; kolokwia i egzamin końcowy – 20h
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:

Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

300 godzin
osoby legitymujące się dyplomem ukończenia szkoły wyższej w
specjalnościach pokrewnych
z merytorycznym zakresem studiów
podyplomowych, a zwłaszcza studiów z zakresu: architektury i
urbanistyki, budownictwa, gospodarki przestrzennej, geografii,
zarządzania i administracji, prawa, geodezji i szacowania nieruchomości
oraz (lub) praca zawodowa lub naukowa w dziedzinach związanych z
gospodarką przestrzenna.
2 semestry
konkurs dyplomów
do końca lipca
wrzesień
I sem. – 1800 zł, II sem. – 1800 zł
Prof. dr hab. inż. Tomasz Bajerowski
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WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
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STUDIA PODYPLOMOWE ANTROPOLOGIA LITERATURY REGIONALNEJ
Wydział Humanistyczny
Instytut Filologii Polskiej
10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1,  (0-89) 527-63-13
filol.@human.uwm.edu.pl

Charakterystyka:

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci szkół wyższych, nauczyciele, pracownicy instytucji kultury i inni. Treści
wykładów i ćwiczeń związane są z edukacją regionalną, dotyczącą głównie: zagadnień antropologicznych, koncepcji
regionalizmu, kultury i literatury Warmii i Mazur.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

310 godzin
osoby z wyższym wykształceniem
2 semestry
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
do 30 września
październik
sem. ok. 1100 zł
dr hab. Zbigniew Chojnowski prof. UWM
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STUDIA PODYPLOMOWE ARCHIWISTYKI
Wydział Humanistyczny
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1  (0-89) 524-64-49, fax (0-89) 527-36-12.
e-mail: historia@uwm.edu.pl
Charakterystyka:

Studia Podyplomowe Archiwistyki zajmują się kształceniem archiwistów z różnych sieci i służb archiwalnych oraz
innych osób zainteresowanych problemami naukowymi archiwistyki i zawodowymi zagadnieniami archiwów (np.
nauczycieli akademickich specjalności archiwalnych). Program Studiów poświęconych problemom komputeryzacji
archiwów będzie realizowany w dwóch semestrach, w wymiarze 200 godzin, a obejmował będzie teoretyczne podstawy
komputeryzacji archiwów (wybrane zagadnienia z informatologii i informatyki), wybrane zagadnienia z archiwistyki
(problemy opisu archiwalnego i struktura zasobu archiwalnego), wybrane zagadnienia z zakresu nauki
o skomputeryzowanych systemach archiwalnych, ćwiczenia z zakresu komputerowego opracowania archiwaliów.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:

200 godzin
osoby z wyższym wykształceniem: archiwiści z różnych służb i sieci
archiwalnych, nauczyciele akademiccy specjalności archiwalnych
2 semestry
kandydaci (posiadający studia wyższe) przyjmowani są według
kolejności zgłoszeń
30 września
październik
całość studium: 1000 zł
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STUDIA PODYPLOMOWE BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ
Wydział Humanistyczny
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1,  (0-89) 524-63-16, 527-36-12, 524-64-40, 524-40-44
e-mail: historia@uwm.edu.pl,

Charakterystyka:

Program obejmuje zagadnienia procesu biblioteczno-informacyjnego z uwzględnieniem specyfiki różnych typów
bibliotek i ośrodków informacji. W toku studiów ważne miejsce zajmują zautomatyzowane metody wyszukiwania,
opracowywania i udostępniania informacji i dokumentów, formalne i rzeczowe opracowywanie zbiorów, publikowane i
elektroniczne źródła informacji, metodyka pracy z czytelnikiem i użytkownikiem informacji, marketing biblioteczny
informacja europejska, oraz zarządzanie współczesną biblioteką. Studia mają charakter kwalifikacyjny.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

program obejmuje 12 przedmiotów w łącznym wymiarze 356 godzin
absolwenci studiów magisterskich i zawodowych różnych kierunków nie
mający przygotowania bibliotekarskiego
3 semestry
kolejność złożenia dokumentów
do 20 września
Październik
I sem. – ok. 900 zł

dr Marzena Świgoń

Informacje dodatkowe:
Uczestnikom gwarantujemy dostęp do zbiorów biblioteki UWM oraz krajowych i zagranicznych baz danych
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STUDIA PODYPLOMOWE DYDAKTYKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Wydział Humanistyczny
Instytut Neofilologii
10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1, (tel./fax (0-89) 523-59-66, 524 63 45
e-mail: german.human@uwm.edu.pl
Charakterystyka:

Celem studiów jest doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli języka niemieckiego pracujących w
szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
Słuchacze zostaną przygotowani do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych , wynikających z
nowoczesnych standardów nauczania języka niemieckiego. Poszerzą swoje kompetencje o treści dydaktycznometodyczne i psycho-pedagogiczne. Słuchacze zapoznają się z zadaniami stawianymi nauczycielom języka obcego w
dobie rozszerzenia Unii Europejskiej i wynikającego z tego faktu konsekwencjami np. udział w projektach
międzynarodowych, przygotowanie do egzaminów z języka niemieckiego, dokumentowanie własnych umiejętności
językowych w formie portfolio językowego). Słuchacze zostaną przygotowani do prowadzenia badań akcyjnych w
ramach prowadzonych przez siebie lekcji języka niemieckiego oraz wybiorą obszar dydaktyczno-metodyczny, w
ramach którego dokonają własnych badań. Ponadto słuchacze zostaną zapoznani z nowoczesnym wykorzystaniem
technik multimedialnych i komunikacyjnych w nauczaniu języka obcego, a także poszerzą wiedzę filologiczną i ogólną
o treści z zakresu najnowszej literatury, kulturoznawstwa i krajoznawstwa z ostatnich pięciu lat.
Absolwent studiów podyplomowych może ubiegać się zgodnie z odpowiednimi przepisani oświatowymi o zmianę
swego statusu zawodowego na podstawie świadectwa ukończenia doskonalących studiów podyplomowych.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:

Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

365 godzin
absolwenci studiów wyższych legitymujących się dyplomem ukończenia
studiów magisterskich i licencjackich w zakresie filologii germańskiej, a
także nauczyciele posiadający uprawnienia do nauczania języka
niemieckiego(ZOP, KDS, GDS)
Uczestnikami mogą być nauczyciele ze wszystkich typów szkół.
3 semestry
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
wrzesień
październik
I sem. – 1300 zł,
dr Alina Dorota Jarząbek
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STUDIA PODYPLOMOWE DZIENNIKARSTWA I PUBLIC RELATIONS
Wydział Humanistyczny
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1,  (0-89) 535-14-87
Charakterystyka:

Program studiów składa się z dwóch bloków:
1. Blok teoretyczny- wykłady z zakresu historii dziennikarstwa (prasa, radio, telewizja), gatunków
dziennikarskich, podstaw prawnych i autorskich pracy dziennikarza, etyki dziennikarskiej, specyfiki
dziennikarstwa lokalnego, ogólnopolskiego i zagranicznego.
2.
Blok warsztatowo-praktyczny: udział w praktykach w mediach regionalnych, warsztaty: dziennikarza
radiowego, prasowego, telewizyjnego, sportowego, międzynarodowego, fotoreportera; ćwiczenia z zakresu
public relations, retoryki i kultury języka, obsługi komputera.
Celem kształcenia jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu dziennikarza
prasowego, radiowego i telewizyjnego.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

460 godzin w tym 60. godz. praktyk w mediach lokalnych
osoby z wyższym wykształceniem
4 semestry
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
do 30 września
październik
1600 zł
prof. dr hab. Andrzej Staniszewski
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STUDIA PODYPLOMOWE EDUKACJI MULTIMEDIALNEJ
Wydział Humanistyczny
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1, /fax (0-89) 524 64 75
e-mail: psh@human.uwm.edu.pl
Charakterystyka:

Celem Studiów jest gruntowne zapoznanie nauczycieli i pracowników instytucji oświatowych ze współczesnymi
technologiami multimedialnymi oraz przygotowanie do stosowania tych technologii w praktyce edukacyjnej. Studia
mają także ułatwić realizowanie treści wynikających z obowiązku wprowadzenia do praktyki szkolnej ścieżki
edukacyjnej „Edukacja czytelnicza i medialna”.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

270 godzin, w tym 160 godzin zajęć laboratoryjnych
osoby z wyższym wykształceniem: nauczyciele oraz pracownicy
instytucji oświatowych zainteresowani wykorzystaniem technologii
multimedialnych w praktyce pedagogicznej
2 semestry
według kolejności zgłoszeń
do 23 września
13 października
I sem. – 1800 PLN, II sem. – 1800 PLN
dr Krzysztof Narojczyk

Informacje dodatkowe:
Studia dają podstawy do zarządzania szkolną pracownią internetową.
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STUDIA PODYPLOMOWE EDYTORSTWO TEKSTÓW
Wydział Humanistyczny – Instytut Filologii Polskiej
10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1,  (0-89) 527-63-13 lub 524-63- 12.
e-mail: edytorstwo@go2.pl
www: http://human.uwm.edu.pl/edytor/

Cele: Studia zapoznają z nowoczesnymi edytorami tekstów. Przygotowują do pracy w charakterze edytora, korektora,
edytora-wydawcy. Dają wiedze z zakresu tekstologii, poligrafii, marketingu książki, prawa autorskiego. Zdobyte
kwalifikacje praktyczne i wiedza teoretyczna mogą być wykorzystane także w środkach masowego przekazu,
instytucjach zajmujących się analizą i przetwarzaniem danych jak i w awansie zawodowym nauczycieli.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

350 godzin
słuchaczami mogą być osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia studiów wyższych,
licencjackich
3 semestry
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
do 28.02.2005 r.
marzec
sem. 1200 zł
Dr Sławomir Buryła
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STUDIA PODYPLOMOWE EUROPEJSKA EDUKACJA JĘZYKOWA
Wydział Humanistyczny
Instytut Neofilologii
10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1, (tel./fax 0-89 523-59-66, 0-89 524 63 45
e-mail: german.human@uwm.edu.pl
www: http://human.uwm.edu.pl/germ/podyplom.htm

Charakterystyka:
Charakterystyka:
Celem studiów jest doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli języków obcych pracujących w szkolnictwie
podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym poprzez zapoznanie z zalecanym przez Radę Europy dokumentem jakim jest
Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. W jego oparciu słuchacze zapoznają się z
najnowszymi trendami w glottodydaktyce, które wyznaczą aktualne standardy europejskiej edukacji językowej do roku 2010.
Słuchacze zostaną zapoznani z nowoczesnym wykorzystaniem technik multimedialnych i komunikacyjnych w nauczaniu języka
obcego.
Kwalifikacje:
Absolwent studiów podyplomowych będzie przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych i wychowawczych
zadań, wynikających z nowoczesnych standardów nauczania języków obcych. Absolwent poszerzy swoje kompetencje o treści
dydaktyczno-metodyczne i psychopedagogiczne, odpowiadające aktualnym problemom, przed którymi staje nauczyciel języka
obcego w dobie rozszerzenia Unii Europejskiej i wynikającymi z tego faktu konsekwencjami i zadaniami dla edukacji językowej (np.
udział w projektach międzynarodowych, rozwój programów autorskich, przygotowanie do egzaminów z języka obcego,
dokumentowanie własnych umiejętności językowych w formie portfolio językowego).
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:

Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

118 godzin
absolwenci studiów wyższych legitymujących się dyplomem ukończenia
studiów magisterskich i licencjackich w zakresie neofilologii, a także
nauczyciele posiadający uprawnienia do nauczania języka obcego na
podstawie zdanych egzaminów Instytutu Goethego, British Council, Delf
itp. Uczestnikami mogą być nauczyciele ze wszystkich typów szkół.
1 semestr
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
do końca września
październik
sem. – 1500 zł,
dr Alina Dorota Jarząbek
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STUDIA PODYPLOMOWE FILOLOGII POLSKIEJ
Wydział Humanistyczny
Instytut Filologii Polskiej
10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1,  (0-89) 527-63-13 lub 524-63- 65.

e-mail: gabor@human.uwm.edu.pl
Charakterystyka:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich o profilu humanistycznym, którzy posiadają
przygotowanie pedagogiczne i pracują w szkolnictwie i oświacie. Program nauczania obejmuje zajęcia wykładowe,
konwersatoryjne i seminaryjne z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i metodyki nauczania (łącznie 536
godzin). Obowiązuje ponadto praktyka przedmiotowa w wymiarze 10 godzin. Nauka kończy się wraz z uzyskaniem
absolutorium, przedłożeniem pracy seminaryjnej i zdaniem egzaminu końcowego.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

400 godzin
słuchaczami mogą być tylko osoby legitymujące się magisterskim
dyplomem ukończenia studiów wyższych o profilu humanistycznym
posiadający przy tym przygotowanie pedagogiczne
3 semestry
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
Do 15 września
zajęcia rozpoczynają się w połowie października danego roku, w którym
ogłoszony zostanie nabór
sem. 1300 zł
Dr hab. Grzegorz Igliński, prof. UWM

Informacje dodatkowe:
Nauka prowadzona jest systemem zaocznym na dwudniowych zjazdach organizowanych średnio co dwa tygodnie. Podania o
przyjęcie, adresowane do kierownika Studium, wraz z oryginalnym odpisem dyplomu magisterskiego, zaświadczeniem od
pracodawcy potwierdzającym pełnioną funkcję, dwiema podpisanymi fotografiami oraz zaadresowaną kopertą zwrotną ze znaczkiem
należy składać w sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej na nazwisko prowadzącego studia podyplomowe - dr. hab. Grzegorza
Iglińskiego, prof. UWM. O przyjęciu i terminie rozpoczęcia zajęć kandydaci zostają powiadomieni drogą pocztową.
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STUDIA PODYPLOMOWE FILOZOFICZNO-ETYCZNE
Wydział Humanistyczny
Instytut Filozofii
10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1,  / fax (0-89) 523-34-89,
http://human.uwm.edu.pl/filozofia/index.htm
Charakterystyka:
Ofertę kształcenia kierujemy głównie do czynnych nauczycieli przedmiotów humanistycznych, lecz także matematycznoprzyrodniczych i katechetów. Formalnym wymogiem do rozpoczęcia nauki w Podyplomowym Studium Filozoficzno-Etycznych
(PSFE) jest ukończenie studiów wyższych na poziomie licencjackim (zawodowym) lub magisterskim.
Ukończenie PSFE daje uprawnienia do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki w gimnazjach oraz szkołach średnich.
Wykaz przedmiotów PSFE: Wstęp do filozofii, Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej, Historia filozofii nowożytnej,
Historia filozofii współczesnej, Etyka normatywna, Historiozofia, Etyka opisowa z elementami metaetyki, Epistemologia,
Antropologia filozoficzna, Filozofia społeczna, Aksjologia, Filozofia ekologii, Edukacja filozoficzna, Filozofia nauki, Estetyka.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

370 godzin dydaktycznych (210 wykładów, 160 ćwiczeń)
osoby z wyższym wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym
3 semestry
rekrutacja na podstawie złożonych dokumentów
do 30 września
październik
900 PLN za semestr (łącznie 2700 PLN)
dr Andrzej Kucner, tel.508 333 882
akucner@poczta.onet.pl lub andrzej.kucner@human.uwm.edu.pl
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STUDIA PODYPLOMOWE HISTORII
Wydział Humanistyczny
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1, /fax (0-89) 524 64 75
e-mail: psh@human.uwm.edu.pl
Charakterystyka:

Celem Studiów jest zapewnienie absolwentom, w oparciu o najnowszy stan badań, niezbędnego kompendium wiedzy z
zakresu historii oraz wdrożenie ich do wykorzystywania nowoczesnych technik komputerowych we wszystkich etapach
badań naukowych i nauczaniu historii. Ukończenie Studiów znacząco wzbogaci wiedzę merytoryczną i umiejętności
warsztatowe nauczyciela historii.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

365 godzin, w tym 45 godzin w laboratorium komputerowym
osoby z wykształceniem wyższym kierunków humanistycznych,
społecznych teologicznych, prawnych i pedagogicznych
3 semestry
według kolejności zgłoszeń
do 23 września
13 października
I sem. – 1500 PLN, II sem.- 1500 PLN, III sem. – 450 PLN
dr Krzysztof Narojczyk

Informacje dodatkowe:
zajęcia realizowane na dwudniowych zjazdach (sobota-niedziela)
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STUDIA PODYPLOMOWE HISTORIA CYWILIZACJI
Wydział Humanistyczny
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1, /fax (0-89) 524 64 75
Charakterystyka:

Adresatem Studiów są absolwenci historii lub dyscyplin pokrewnych. Zajęcia umożliwiają aktualizację, w ujęciu
problemowym, wiedzy historycznej słuchaczy w oparciu o najnowszy stan badań. Zapoznają się także z możliwościami
zastosowania nowoczesnych technik komputerowych w dostępie do bazy źródłowej i doskonaleniu procesu
dydaktycznego lub badawczego.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

270 godzin
osoby z wyższym wykształceniem
pokrewnym
2 semestry
według kolejności zgłoszeń
do 23 września
13 października
I sem. – 1350 PLN, II sem. – 1350 PLN
dr Krzysztof Narojczyk
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wyższym

historycznym

lub

STUDIA PODYPLOMOWE KULTUROZNAWSTWA
Wydział Humanistyczny
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1,  (0-89) 535-14-87
e-mail: renataradzka@wp.pl
Charakterystyka:

Absolwent Podyplomowego Studium Kulturoznawstwa legitymuje się wysokim poziomem wykształcenia
ogólnohumanistycznego. W szczególności reprezentuje dobre przygotowanie z zakresu teorii, historii i filozofii kultury.
Celem kształcenia jest umożliwienie słuchaczom zdobycia wiedzy w zakresie: komunikacyjnych aspektów
uczestnictwa w kulturze, a w szczególności współczesnych kierunków w humanistyce, dialogu międzykulturowego,
przemian kultury symbolicznej. Podyplomowe Studium Kulturoznawstwa umożliwia zdobycie kwalifikacji do
nauczania przedmiotu: „Wiedza o kulturze”.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

350
osoby z wyższym wykształceniem
3 semestry
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
do 30 września
październik
1400 zł
prof. dr hab. Andrzej Staniszewski
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STUDIA PODYPLOMOWE KULTURY I WYRAZISTOŚCI MOWY
Wydział Humanistyczny
Instytut Filologii Polskiej
10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1,  (0-89) 527-63-13, (0-89) 526-01-08, 505 057 232
filpol.@human.uwm.edu.pl

Charakterystyka:

Studia przygotowują do publicznych wystąpień, uczą prawidłowej emisji i higieny głosu, sztuki interpretacji i
artykulacji wypowiedzi, technik pokonywania stresu. W programie nauczania: techniki relaksacyjne, wizualne i
oddechowe, autoprezentacja i interpretacja tekstów, zajęcia logopedyczne i ortofoniczne, emisja głosu. Praca w małych
grupach. Indywidualny tok nauczania. Ćwiczenia prowadzą wysokiej klasy specjaliści, absolwenci szkół artystycznych:
logopedzi medialni, reżyserzy, aktorzy, śpiewacy operowi, specjaliści mowy scenicznej.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:

Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:

210 godzin
absolwenci szkół wyższych; adresatami są osoby, dla których głos i
komunikacja głosowa są podstawowym narzędziem pracy zawodowej:
nauczyciele, prawnicy, politycy, dziennikarze, urzędnicy, księża,
wokaliści, kandydaci na studia artystyczne, kierownicy i menadżerowie
2 semestry
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
dokumenty (podanie, odpis dyplomu, trzy zdjęcia)
do 29 października
30 października
sem. 1000 zł

33

STUDIA PODYPLOMOWE DLA TŁUMACZY JĘZYKA ROSYJSKIEGO W ZAKRESIE
PRZEKŁADU SĄDOWEGO I PRAWNICZEGO
Wydział Humanistyczny
Instytut Neofilologii
10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1, /fax 0-89 524 65 57; 606 719 496; 600 255 250
http://human.uwm.edu.pl/podyplom/index.htm e-mail:rus.podyplom@uwm.edu.pl
Charakterystyka:

Studia podyplomowe przygotowują do zawodu tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego w zakresie przekładu
sądowego i prawniczego. Poza warsztatami przekładowymi (pisemnymi i ustnymi) w programie znajdują się m. in.
podstawy prawa polskiego i rosyjskiego, metodologia tłumaczenia prawniczego. Po pomyślnym zaliczeniu wszystkich
modułów programu słuchacze przystępują do egzaminu końcowego.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

300 godzin
absolwenci studiów wyższych magisterskich i zawodowych biegle znający
język rosyjski
2 semestry
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
do 30 września
październik
2500 PLN (za semestr )
dr Iwona Anna Ndiaye
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STUDIA PODYPLOMOWE EUROPEJSKIE
Wydział Humanistyczny
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1,  (0-89) 535-14-87
Charakterystyka:

Celem studiów jest: zapoznanie słuchaczy z problematyką funkcjonowania Unii Europejskiej, jej polityki, finansów,
struktur, a także zagadnień związanych z edukacją, nauką i polityką kulturalną w UE.
Atutem tego kierunku jest poszerzenie oferty kształcenia o historię kultury, literatury i cywilizacji europejskiej, a także
przedmioty ogólne tj. naukę o polityce, geografię polityczną i gospodarczą Europy, międzynarodowe stosunki
gospodarcze.
Sylwetka
absolwenta:
Absolwent będzie posiadał ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych. Powinien znać historię
Europy, uwarunkowania jej integracji, a także to, co związane z zasadami funkcjonowania UE.
Uczestnicy studiów podyplomowych będą przygotowani do pracy w administracji rządowej, samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych, organach Wspólnot Europejskich, przedsiębiorstwach, placówkach kulturalnych,
wydawnictwach,
mediach
oraz
szkolnictwie.
Wybrane
przedmioty:
Nauka o polityce, geografia polityczna i gospodarcza Europy, historia literatury i kultury europejskiej, tożsamości kulturowe i religijne w Europie, wstęp do komunikowania międzykulturowego, międzynarodowe stosunki gospodarcze,
porządek prawny Wspólnot Europejskich, integracja gospodarcza w Europie, demokracja w Europie, edukacja, nauka i
polityka kulturalna w UE, globalizacja mediów, polityka UE, polityka zagraniczna Polski, finanse publiczne w UE, media w Europie, cywilizacja europejska, współpraca transgraniczna i regionalna.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:

Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

240 godz.
Studia skierowane są do wszystkich osób, które pragną rozszerzyć swoją
wiedzę
na
temat
funkcjonowania
Unii
Europejskiej.
Ofertę kierujemy przede wszystkim do pracowników administracji
terytorialnej, w tym samorządowej, nauczycieli oraz właścicieli
przedsiębiorstw oraz wszystkich tych, którzy pracują w strukturach UE..
3 semestry
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
do 15 października
październik
1600 zł
dr Anita Frankowiak
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STUDIA PODYPLOMOWE WIEDZA O KULTURZE
Wydział Humanistyczny
Instytut Filologii Polskiej
10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1, / fax (0-89) 527-63-13
e-mail: wok@human.uwm.pl
Charakterystyka:

Celem studiów jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę potrzebną do nauczania przedmiotu Wiedza o kulturze w liceum
oraz planowania i realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych. Zajęcia podzielone są na trzy moduły: Komunikacja
interpersonalna i dydaktyka , Semiotyka kultury oraz Małe ojczyzny. Studia kończą się egzaminem i prezentacja tez
pracy kończącej studia podyplomowe.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

392 godzin (184 godziny wykładów; 20 godziny ćwiczeń; 8 godzin
seminarium)

Uczestnicy studiów:

osoby z dyplomem magisterskim po kierunkach humanistycznych lub
innych specjalnościach, które zainteresowane są rozwijaniem swoich
umiejętności i wiedzy o realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych
3 semestry
według kolejności zgłoszeń
do września
koniec września
sem. 1200,- zł
dr Lech Krajewski

Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

Informacje dodatkowe:
Zajęcia prowadzone są systemem zaocznym. Dwudniowe zjazdy odbywają się co dwa tygodnie. Podanie, odpis dyplomu studiów
magisterskich oraz podpisaną fotografię należy składać w sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej na nazwisko kierownika studium
– dr Lecha Krajewskiego lub przesłać drogą pocztową.
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STUDIA PODYPLOMOWE ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA JĘZYKA
NIEMIECKIEGO
Wydział Humanistyczny
Instytut Neofilologii
10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1, (tel./fax (0-89) 523 559 66, 524 63 45
e-mail: german.human@uwm.edu.pl
www: http://human.uwm.edu.pl/germ/podyplom.htm

Charakterystyka:
Celem studiów jest metodyczne przygotowanie nauczycieli w zakresie zintegrowanego wczesnoszkolnego nauczania
języka niemieckiego, a także rozwijanie przez nich własnych kompetencji językowych. Słuchacze zostaną zapoznani z nowoczesnym
wykorzystaniem technik multimedialnych i komunikacyjnych w nauczaniu języka niemieckiego.
Kwalifikacje:
Absolwent studiów podyplomowych rozwinie własne kompetencje językowe, nabędzie umiejętności metodycznodydaktyczne do wczesnoszkolnego nauczania języka niemieckiego, rozwinie aktywizujące metody pracy z małymi dziećmi do
nauczania języka niemieckiego, nabędzie umiejętności projektowania zintegrowanych jednostek tematycznych z wykorzystaniem
treści w języku niemieckim, pogłębi wiedzę na temat sposobów poznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka. Studia
mają charakter kwalifikacyjny, a świadectwo ich ukończenia uprawnia do nauczania języka niemieckiego w oddziałach
przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Niezależnie od nabytych kwalifikacji metodycznych, absolwent dąży do uzyskania certyfikatu
potwierdzającego rozwój kompetencji językowej.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:

Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

350 godzin
absolwenci studiów magisterskich na kierunku pedagogika
wczesnoszkolna (i/lub przedszkolna), absolwenci wyższych studiów
zawodowych w zakresie nadającym kwalifikacje do nauczania
przedszkolnego i/lub wczesnoszkolnego
3 semestry
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
do końca września
październik
sem. – 1300 zł,
dr Alina Dorota Jarząbek
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WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
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STUDIA PODYPLOMOWE DIAGNOSTYKA W OCHRONIE ROŚLIN
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Katedra Fitopatologii i Entomologii
10-957 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 17,  (0-89) 523- 49-56, 523-37-81 fax (0-89) 523-36-72,
e-mail: resma@moskit.uwm.edu.pl, bozena.kordan@uwm.edu.pl
Charakterystyka:

Studium przeznaczone jest dla absolwentów studiów wyższych kierunków rolniczych, biologicznych ekologicznych i
technicznych. Celem studium jest przekazanie wiedzy z zakresu diagnozowania agrofagów: chwastów, chorób i
szkodników. Absolwenci zostaną przygotowani do podjęcia pracy w Inspektoratach Ochrony Roślin i Nasiennictwa
oraz w fitosanitarnych Oddziałach Granicznych i Ośrodkach Doradztwa Rolniczego.(doradztwo specjalistyczne).
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

organizacja ochrony roślin w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej – 5 h,
diagnostyka akarologiczna – 5 h, diagnostyka nematologiczna 5h, diagnostyka
entomologiczna – 80 h, diagnostyka fitopatologiczna – 80 h diagnostyka
chwastów – 10 h, organizmy podlegające obowiązkowi zwalczania 15 h , Łącznie
– 200 h
absolwenci szkół wyższych z dyplomem I st. i II st. kierunków:
rolnictwo, biologia, ekologia nauki techniczne
2 semestry – 10 zjazdów w systemie zaocznym
zgłoszenia z kompletem dokumentów
do 30 września
październik
całość: 2400 zł
Prof. dr hab. Dolores Ciepielewska

Informacje dodatkowe:
Po złożeniu egzaminu uczestnicy uzyskują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego.
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STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE BIOMASY
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
10-957 Olsztyn, pl. Łódzki 3, pok.410 /fax (0-89) 523- 48-80
Charakterystyka:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie profesjonalnej kadry z zakresu produkcji i energetycznego
wykorzystania biomasy. Aktualnie następuje bardzo szybki postęp technologiczny w zakresie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii (OZE) stąd też wynika potrzeba jego przekazu zainteresowanym osobom.
Słuchacze studiów otrzymają najnowszą wiedzę z zakresu obowiązującego prawa, finansowania inwestycji i
norm z zakresu OZE. Ponadto tematyka dotyczy źródeł pozyskiwania biomasy i technologii jej przetwarzania na wtórne
nośniki energii. Słuchacze będą mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz wykonania analiz z wykorzystaniem
aparatury według norm PKN i ISO oraz projektów i ćwiczeń, umożliwiających im jeszcze w trakcie trwania studiów
sprawdzenie nabytej wiedzy.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

200 godzin
absolwenci szkół wyższych
2 semestry – 10 zjazdów w systemie zaocznym
zgłoszenia z kompletem dokumentów
30 sierpnia – szczegółowych informacji udziela sekretarz studiów tel. (089) 523-48-38
II dekada października
I sem. - 1300 zł, II sem. – 1300 zł
Prof. dr hab. Stefan Szczukowski, prof. zw.
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STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA ROLNICZA I OGRODNICZA
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Katedra Ogrodnictwa
10-718 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 21, (0-89) 523-34-50

Uprzejmie informujemy, że we wrześniu 2008 r. rozpoczynamy studia podyplomowe z zakresu: „Produkcja rolnicza
i ogrodnicza”.
Informacji udziela: Teresa Gęsiarz, tel. 089 523 34 50
Charakterystyka:

Studia mają na celu doskonalenie umiejętności i wiedzy osób pracujących w szerokim otoczeniu rolnictwa i
ogrodnictwa, którzy posiadają wykształcenie na poziomie wyższym (licencjat, studia inżynierskie, magisterskie)
ukończonych różnych kierunków studiów. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby bezpośrednio
pracujący w otoczeniu rolnictwa, szkolnictwie, zamierzający nabyć ziemię lub przejąć gospodarstwa po rodzicach (Dz.
U. Nr 64 poz. 592 z 15 kwietnia 2003 r. ”O kształtowaniu ustroju rolnego”). W programie dydaktycznym realizowane
będą zagadnienia dotyczące: rolnictwa w Unii Europejskiej, organizacji i zarządzania gospodarstwem rolnym, postępu
biologicznego w rolnictwie i ogrodnictwie, ochrony roślin, gleboznawstwa z elementami geologii, mikrobiologii w
rolnictwie, fizjografii, agrometeorologii, użytków zielonych, uprawy roślin rolniczych, sadownictwa, szkółkarstwa,
warzywnictwa, roślin ozdobnych, roślin przyprawowych, waloryzacji użytków rolnych, produkcji zwierzęcej,
informatyki w rolnictwie i inne.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:

Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:

Kierownik studium:

360 godzin
absolwenci szkół wyższych
3 semestry
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe nadające kwalifikacje w
zakresie produkcji rolniczej i ogrodniczej, jest posiadanie przez
kandydata dyplomu ukończonych studiów wyższych dowolnej
specjalności na poziomie (licencjat, studia inżynierskie lub wyższe
magisterskie).
Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów
- dwie fotografie 37 / 52 mm podpisane na odwrocie
- kserokopia dowodu osobistego (strony: 1,2,3 i 6) jeśli wydany przed
pierwszym stycznia 2001 roku lub strony 1 i 2 nowego.
- dokument poświadczający zmianę nazwiska
nabór ciągły do skompletowania grupy
wrzesień 2008
1500 zł za semestr
Wymienioną kwotę należy wpłacić na konto UWM w Olsztynie
(Bank PKO BP Oddział Centrum w Olsztynie
38 1020 3541 0000 560200144121) z dopiskiem za studia podyplomowe
1014-0402 „Produkcja rolnicza i ogrodnicza” (semestr I).
Dr hab. Jan Kopytowski , prof. UWM
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WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
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STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYKA
Wydział Matematyki i Informatyki
Katedra Informatyki i Badań Operacyjnych
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14,  (0-89) 524 60 92  /fax )89) 524-61-29
e- mail: psi@matman.uwm.edu.pl, psti@matman.uwm.edu.pl
www: http://matman.uwm.edu.pl/psi/ http://matman.uwm.edu.pl/psti/
Charakterystyka:
Studia kwalifikacyjne-uprawniające do nauczania w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnymi ponadgimnazjalnym osoby z
wykształceniem pedagogicznym, kierunek spełnia wymagania kwalifikacyjne MEN zawarte w rozporządzeniu z dnia 7 września
2004r.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

473 godzin
osoby legitymujące się wyższym wykształceniem pedagogicznym
3 semestry,
wg kolejności zgłoszeń
październik
wrzesień-październik
1300 zł za semestr
prof. dr hab. Nikolai Lepechinski
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STUDIA PODYPLOMOWE ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
Wydział Matematyki i Informatyki
Katedra Informatyki i Badań Operacyjnych
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14,  (0-89) 524 60 92  /fax )89) 524-61-29
e- mail: psi@matman.uwm.edu.pl, psti@matman.uwm.edu.pl
www: http://matman.uwm.edu.pl/psi/ http://matman.uwm.edu.pl/psti/
Charakterystyka:
Studia pogłębiają wiedzę słuchaczy z zakresu systemów operacyjnych; uczą programowania (w tym shell i CGI , tworzenia i
wykorzystywania sieci komputerowych (głównie Internet), zarządzania nimi, tworzenia i stosowania baz danych.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

300 godzin
osoby z wyższym wykształceniem wszystkich kierunków
2 semestry,
wg kolejności zgłoszeń
październik
październik
2250 zł za semestr
prof. dr hab. Nikolai Lepechinski
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STUDIA PODYPLOMOWE MATEMATYKI
Wydział Matematyki i Informatyki
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14a,  (0-89)524-60-34, 524 60 48,
e-mail: jjakob@matman.uwm.edu.pl
Charakterystyka:

Studia przeznaczone są dla osób uczących lub zamierzających uczyć matematyki, posiadających kwalifikacje
pedagogiczne i dyplom ukończenia studiów na kierunku zbliżonym do matematyki, tzn. dla absolwentów następujących
kierunków studiów; astronomia, automatyka i robotyka, budownictwo, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika,
fizyka, fizyka techniczna, geodezja i kartografia, informatyka, informatyka i ekonometria, inżynieria chemiczna i
procesowa, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, metalurgia, nawigacja, oceanotechnika,
włókiennictwo.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

480 godzin
absolwenci wyżej wymienionych kierunków
4 semestry
rozmowa kwalifikacyjna
15 września
październik
I sem. – 1250 zł
dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM

Informacje dodatkowe:
Studia dające absolwentom w/w kierunków kwalifikacje do nauczania matematyki we wszystkich rodzajach szkół. Spełniają
wszystkie kryteria zawarte w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 września 2003 (czas
trwania, liczba godzin, standardy nauczania).
Absolwenci innych kierunków mogą zostać przyjęci na studia, ale zgodnie z w/w Rozporządzeniem , w tym przypadku nie będą
spełnione standardy nauczania matematyki.
Program studiów jest zbliżony do programu studiów zaocznych i obejmuje dydaktykę matematyki. Kandydaci powinni mieć
uprawnienia pedagogiczne lub uzupełniać je we własnym zakresie.
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STUDIA PODYPLOMOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W BIZNESIE
Wydział Matematyki i Informatyki
Katedra Matematyki Stosowanej
10-721 Olsztyn, ul. Licznerskiego 4  (0-89) 523-34-14
e-mail: beka@uwm.edu.pl
Charakterystyka:

Program studiów jest skierowany do absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych poznaniem nowoczesnych
metod zarządzania i obejmuje zagadnienia ekonomiczno menedżerskie, metody analizy danych i metody
optymalizacyjne oraz blok przedmiotów informatycznych (systemy operacyjne, teoria sieci, bazy danych, technologie
internetowe i systemy ekspertowe).
Dodatkowe informacje można uzyskać w Międzynarodowym Centrum Biznesu i Administracji Publicznej (tel. 523-4928).
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

240 godzin
absolwenci różnych kierunków studiów
2 semestry
kolejność zgłoszeń
20 wrzesień
październik
I sem. – 1600 zł, II sem. – 1600 zł
dr Bernard Kasietczuk

Informacje dodatkowe:
Studia są oferowane i merytorycznie nadzorowane przez Wydział Matematyki i Informatyki we współpracy z Międzynarodowym
Centrum Biznesu i Administracji Publicznej.

46

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
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STUDIA PODYPLOMOWE ZWALCZANIA SZKODNIKÓW SANITARNYCH W PRZEMYŚLE
SPOŻYWCZYM
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego
10-957 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 14, pok.F-1  (0-89) 523-39-95, fax (0-89) 523-39-95
e-mail: jan.uradzinski@uwm.edu.pl
www: studiumddd.webpark.pl
Charakterystyka:

Celem uruchomionych Studiów jest szkolenie specjalistów w zakresie zwalczania szkodników sanitarnych w zakładach
przemysłu spożywczego: mięsnych, drobiarskich, rybnych, mleczarskich, chłodniach składowych oraz fermach
współpracujących z wymienionymi zakładami zgodnie z wymaganiami GAP, GMP, GHP, HACCP.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

200 (168 godzin wykładów + 32 godziny zajęć praktycznych)
lekarze wet., kierownicy i pracownicy firm usługowych zwalczających
szkodniki sanitarne, inspektorzy stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
oraz inne osoby posiadające dyplom ukończenia studiów
2 semestry
rozmowa kwalifikacyjna
koniec sierpnia
październik
I sem. – 1950 zł, II sem. – 1950 zł
Prof. dr hab. Jan Uradziński

Informacje dodatkowe:
powołane w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie studium jest pierwszą placówką dydaktyczną w Polsce, która działa
w oparciu o autorski program przygotowany przez znanych specjalistów z zakresu “Pest control”.
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WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH
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STUDIA PODYPLOMOWE AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA
Wydział Nauk Ekonomicznych
Zakład Rachunkowości
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4, p. 305 (0-89) 523-47-36, fax. (0-89) 523-45-30,
www.uwm.edu.pl/wne e-mail: zakrach@uwm.edu.pl
Charakterystyka:

Studia adresowane są do osób pragnących uzyskać niezbędną wiedzę do wykonywania pracy w komórkach audytu i
kontroli wewnętrznej w zakładach i instytucjach sfery finansów publicznych.
Realizowany program składa się z następujących modułów: metodyka przeprowadzania audytu, standardy audytu
wewnętrznego i kontrola wewnętrzna, oszacowanie ryzyka, ustrój administracji publicznej i procedury administracyjne,
zamówienia publiczne, finanse publiczne, rachunkowość budżetowa, seminarium, system funduszy unijnych,
praktyczne aspekty realizacji zadania audytowego.
Uzyskane kwalifikacje: Absolwenci studiów uzyskają wiedzę na temat elementów nowoczesnego zarządzania: audytu,
analizy ryzyka, systemu kontroli wewnętrznej.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

200 godzin
osoby posiadające wyższe wykształcenie
2 semestry
kolejność zgłoszeń
do 31 września
wrzesień/październik
całość 3000 zł (płatne w II ratach)
Dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM
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STUDIA PODYPLOMOWE DORADZTWO FINANSOWE
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów i Bankowości
10-720 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 3,  (0-89) 523-39-63, fax. (0-89) 523-47-84,
e-mail: katfin@uwm.edu.pl
Charakterystyka:
Celem studium jest poznanie metod, technik i instrumentów wykorzystywanych w procesach pozyskiwanie kapitału
zewnętrznego oraz lokowania nadwyżek finansowych na rynku pieniężnym i kapitałowym. Słuchacze studiów uzyskują najnowszą
wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków finansowych i ubezpieczeniowych, która jest niezbędna w pracy każdego doradcy
finansowego.
W zakres tematyczny programu wchodzą: makroekonomia, prawo finansowe, doradztwo na rynku inwestycyjnym i
ubezpieczeniowym, doradztwo finansowe, ryzyko gospodarcze i finansowe oraz zarządzanie portfelem inwestycyjnym.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

230 godzin
osoby posiadające wykształcenie wyższe dowolnego stopnia
2 semestry (XII zjazdów sobotnio-niedzielnych)
kolejność zgłoszeń
nabór ciągły
Październik, marzec (po skompletowaniu grupy)
3200 PLN (możliwość wniesienia opłaty w ratach)
Prof. zw. dr hab. Maria Dębniewska

Informacje dodatkowe:
Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
banków, Urzędu Skarbowego, firm ubezpieczeniowych oraz prawnicy.
Studium kończy się napisaniem pracy dyplomowej i egzaminem ustnym przed komisją.
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STUDIA PODYPLOMOWE EKONOMIA-RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
Wydział Nauk Ekonomicznych
Zakład Rachunkowości
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4, p. 305 (0-89) 523-47-36, fax. (0-89) 523-45-30,
e-mail: zakrach@uwm.edu.pl http://www.uwm.edu.pl/wne/
Charakterystyka:

Studia adresowane są do pracowników sfery budżetowej pragnących pognębić, rozszerzyć i uaktualniać swoją wiedzę z
zakresu finansów publicznych.
Realizowany program składa się z następujących modułów: rachunkowość budżetowa, rachunkowość finansowa,
finanse publiczne, podatki i opłaty lokalne, dyscyplina finansów publicznych. Procedury postępowania podatkowego,
zamówienia publiczne, analiza finansowa, podstawy marketingu, komunikacja społeczna, audyt wewnętrzny, rynek
finansowy, seminarium.
Uzyskane kwalifikacje: nabycie wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji głównego księgowego w sektorze publicznym
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

190 godzin
osoby posiadające wyższe wykształcenie
2 semestry
kolejność zgłoszeń
do 31 sierpnia
wrzesień/październik
całość 3000 zł (płatne w II ratach)
dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM

Informacje dodatkowe:
absolwenci studiów nabywają wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji głównego księgowego w sektorze publicznym (Dz. U. Nr 102,
poz. 1116, ustawa z dnia 27 lipca 2001r.)
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STUDIA PODYPLOMOWE EKONOMIA W BIZNESIE
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Makroekonomii
10-719 Olsztyn, ul. K. Obitza 2,  (0-89) 523-37-82, fax. (0-89) 523-38-81,
e-mail: ke@uwm.edu.pl
Charakterystyka:

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy współczesnej wiedzy z zakresu ekonomii i nauk pokrewnych, która ułatwi
im zrozumienie współczesnych procesów ekonomicznych występujących w Polsce i na tym tle umożliwi podejmowanie
najbardziej racjonalnych decyzji służących ich aktywizacji zawodowej, zarówno w dotychczasowym miejscu pracy, jak
i w sytuacji, gdy są osobami poszukującymi pracy; umożliwi poznanie aktualnych zasad samozatrudnienia i
prowadzenia biznesu w warunkach integracji Polski z Unią Europejską; przygotowuje do upowszechniania tej wiedzy,
np. wśród uczniów szkół średnich.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:

Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

205 godzin
absolwenci wszystkich kierunków studiów ekonomicznych, którzy
chcieliby uaktualnić swoją wiedzę ekonomiczną; absolwenci wszystkich
kierunków studiów nieekonomicznych, którzy ze względu na charakter
zatrudnienia, chęć samozatrudnienia lub zamiar zdobycia nowego
zawodu- poszukują współczesnej wiedzy ekonomicznej; nauczyciele
szkół, którzy w swojej pracy dydaktycznej zamierzają specjalizować się w
przedmiotach ekonomicznych; oficerowie i podoficerowie Wojska
Polskiego oraz pracownicy innych służb mundurowych, którzy poszukują
wiedzy pozwalającej im na szybkie zdobycie nowego zawodu.
2 semestry
kolejność zgłoszeń
do 31 sierpnia
do 31 stycznia
wrzesień/październik
styczeń/luty
całość 2300 zł
Prof. dr hab. Janusz Heller
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STUDIA PODYPLOMOWE EKONOMICZNE SKUTKI PLANOWANIA MIEJSCOWEGO
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Nieruchomości
10-957 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4,  (0-89) 523-35-07, fax. (0-89) 523-44-63,
e-mail: tmlol@uwm.edu.pl
Charakterystyka:

Celem studiów jest: rozszerzenie i ugruntowanie ogólnej wiedzy z zakresu planowania przestrzennego, skutków
uchwalenia planu i wprowadzenia go do realizacji; zapoznanie się z nowoczesną teorią rewitalizacji obszarów miast i
wsi; zaprezentowanie nowoczesnych metod prognozowania skutków ekonomicznych, technicznych, społecznych i
przestrzennych; uzyskanie niezbędnej wiedzy do podjęcia pracy w dziale gospodarki nieruchomościami, planowania
przestrzennego, inwestycyjnym; uzyskanie kwalifikacji jakie powinien posiadać urbanista posiadający uprawnienia
państwowe w zakresie tzw. ustawicznego kształcenia; uzyskanie niezbędnych kwalifikacji do sporządzenia skutków
ekonomicznych planu zagospodarowania przestrzennego.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

280 godzin
osoby posiadające wykształcenie wyższe ekonomiczne, ekonomicznotechniczne lub administracyjno-prawne
2 semestry
kolejność zgłoszeń
nabór permanentny
po skompletowaniu grupy
dwa semestry 2000,-zł
dr inż. Dariusz Łaguna

Informacje dodatkowe:
Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pracownicy biur urbanistycznych w Olsztynie, oraz innych
ośrodków naukowo-dydaktycznych w Polsce.
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STUDIA PODYPLOMOWE FINANSE I BANKOWOŚĆ
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów i Bankowości
10-720 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 3,  (0-89) 523-39-63, fax. (0-89) 523-47-84,
e-mail: katfin@uwm.edu.pl
Charakterystyka:

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa oraz działalności banków. Główny akcent
jest położony na metody sfery finansowej w procesie zarządzania bankiem i przedsiębiorstwem. W zakres tematyczny
programu wchodzą: makroekonomia, finanse przedsiębiorstwa, finanse publiczne, analiza finansowa, organizacja i
zarządzanie bankiem komercyjnym, bankowa obsługa prawna, operacje bankowe - krajowe i zagraniczne, działalność
kredytowa banku, rynek pieniężno-kredytowy, marketing i strategia banku, informacja i informatyka bankowa.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

230 godzin
osoby posiadające wykształcenie wyższe
2 semestry (XII zjazdów sobotnio-niedzielnych)
kolejność zgłoszeń
nabór ciągły
październik, marzec (po skompletowaniu grupy)
3000 PLN (możliwość wniesienia opłaty w ratach)
prof. dr hab. Maria Dębniewska

Informacje dodatkowe:
Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pracownicy banków – dyrektorzy i księgowi .
Studium kończy się napisaniem pracy dyplomowej i egzaminem ustnym przed komisją.
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STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYKA I STATYSTYKA W DYDAKTYCE
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Analizy Rynku i Marketingu
10-745 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4, pok. 213b,  (0-89) 523-42-37, fax. 523-44-15
e-mail: akowal@moskit.uwm.edu.pl
Charakterystyka:

Studia adresowane są do nauczycieli placówek oświatowych, którzy pragną zdobyć niezbędne kwalifikacje do
prowadzenia przedmiotu informatyka na poziomie szkół podstawowych i średnich. Szczególny nacisk położono na
pracę z komputerem, zapoznaniem się z jego budową i możliwościami. Poznaniem arkuszy kalkulacyjnych i edytorów
tekstu oraz zasad algorytmiki, programowania i podstaw statystycznej prezentacji danych. Jak również praktycznego
wykorzystania komputera w prowadzeniu procesu dydaktycznego z różnych przedmiotów oraz selekcjonowania,
gromadzenia i upowszechniania informacji.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

350 godzin
osoby posiadające wykształcenie wyższe
pracownicy placówek oświatowych
3 semestry
kolejność zgłoszeń
do października
październik
za trzy semestry 3150 zł
dr Andrzej Kowalkowski

Informacje dodatkowe:
Studia odbywają się w Olsztynie i Golubiu-Dobrzyniu
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STUDIA PODYPLOMOWE MARKETINGOWE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
Wydział Nauk Ekonomicznych
Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej
10-720 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 19, p.100 /fax. (0-89) 523-49-28, 523-36-77
e-mail: center@uwm.edu.pl,
http://center.uwm.edu.pl/
Charakterystyka:

Studia kierowane są do osób prowadzących działalność gospodarczą, menedżerów wyższych szczebli zarządzania oraz
do pracowników działów marketingu. Celem kształcenia studiów podyplomowych w zakresie „Marketingowe
zarządzanie przedsiębiorstwem jest zdobycie wiedzy w zakresie zarządzania i marketingu w aspekcie ich integralności.
Absolwenci powinni posiąść umiejętności we wdrażaniu koncepcji marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem z
marketingiem pełniącym funkcje koordynatora wszystkich działań przedsiębiorstwa. Program studiów obejmuje 240
godzin zajęć ujętych w czterech blokach tematycznych: ekonomia (40h), zarządzanie (56h), marketing strategiczny
(56 h), marketing operacyjny ( 88h).
Zdobyta przez absolwentów wiedza i umiejętności pozwoli im planować i wdrażać elementy procesu, dzięki któremu możliwa stanie się
pełna realizacja orientacji marketingowej przedsiębiorstwa, a przez to poprawa jego konkurencyjności i pełnego dopasowania do potrzeb
klientów.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
240 godzin
Uczestnicy studiów:
absolwenci studiów wyższych
Czas trwania:
2 semestry
Zasady przyjmowania kandydatów:
kolejność zgłoszeń
Terminy zgłoszeń:
nabór ciągły
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
październik, luty
Planowana odpłatność za:
za całość – 3500 PLN
Kierownik studium:
dr inż. Zbigniew Warzocha
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STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE I MARKETING W OŚWIACIE
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Analizy Rynku i Marketingu
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4, pok. 210A,  (0-89) 523-34-83, kom. 0602 36 97 88; 510 249 057 e-mail:
michalak@uwm.edu.pl

Charakterystyka:

Studia adresowane są do pracowników oświaty zajmujących kierownicze stanowiska lub ubiegających się o tego typu
funkcje. Szczególny nacisk w procesie kształcenia będzie położony na prawidłową organizację i ewolucję procesu
dydaktyczno-wychowawczego oraz umiejętność gospodarowania środkami budżetowymi jak również umiejętność
wypracowania dodatkowych środków w oparciu o trafne rozpoznanie możliwości ich pozyskania z rynku lokalnego.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

280 godzin
pracownicy jednostek oświatowych
2 semestry
złożenie dokumentów
nabór ciągły
październik / luty (po skompletowaniu grupy)
I sem. – 1100 zł, II sem. – 1100 zł
dr Jacek Michalak

Ponadto organizujemy kurs z zakresu „ Metody mierzenia osiągnięć własnych w pracy szkoły” .
Kurs adresowany jest do nauczycieli i dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, którzy chcieliby nabyć umiejętności
w zakresie opracowania, wdrażania oraz zarządzania projektami w celu doskonalenia jakości pracy szkoły.
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STUDIA PODYPLOMOWE MARKETINGOWE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Analizy Rynku i Marketingu
10-745 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4, pok. 213 b (0-89) 523-42-37, fax. (0-89) 523-44-15,
e-mail: akowal@moskit.uwm.edu.pl
Charakterystyka:

Studia podyplomowe skierowane są do nauczycieli zajmujących lub chcących zajmować kierownicze stanowiska we
wszystkich rodzajach placówek oświatowych. Oprócz podstawowych zagadnień związanych z organizacją i ewolucją
procesu dydaktyczno-wychowawczego nacisk kładzie się na umiejętność kierowania zespołami ludzkimi, pozyskiwania
uczniów i słuchaczy, pozyskiwania środków finansowych i umiejętnego gospodarowania nimi oraz kształtowania
wizerunku placówki poprzez dostępne formy public relations. Istotnym elementem kształcenia jest również nauka
trafnego rozpoznawania potrzeb i możliwości rynku lokalnego.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

300 godzin
nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele władz oświatowych,
absolwenci uczelni wyższych
2 semestry
kolejność zgłoszeń
do października
październik
2350 zł za dwa semestry
dr Andrzej Kowalkowski

Informacje dodatkowe:
studia odbywają się w Olsztynie i w Golubiu -Dobrzyniu
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STUDIA PODYPLOMOWE MARKETING W KULTURZE
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Analizy Rynku i Marketingu
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4, pok. 211,  (0-89) 523-36-31, fax (0-89) 523-44-15.
Charakterystyka:

Studia przeznaczone są dla osób pracujących w organizacjach i firmach zajmujących się działalnością kulturalną, dla
pracowników starostwa, gmin oraz samorządów różnych szczebli, a także dla absolwentów studiów zainteresowanych
problematyką kulturalną.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

290 godzin
osoby z wyższym wykształceniem
2 semestry
złożenie dokumentów
wrzesień
październik
I sem. – 1200 zł, II sem. – 1200 zł
Prof. dr hab. Mirosław Łaguna
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STUDIA PODYPLOMOWE MARKETINGOWE ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Analizy Rynku i Marketingu
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4, pok. 211B,  (0-89) 523-47-93, kom. 0608 11 04 62; e-mail: pilstan@uwm.edu.pl
Charakterystyka:

Studia adresowane są zwłaszcza do obecnych i przyszłych kadr menedżerskich:
•
przedsiębiorstw handlowych, wytwórczych i usługowych,
•
dyrektorów i kierowników handlowych, obecnych i przyszłych,
•
zarządzających i mających w tym kierunku wysokie, aczkolwiek jeszcze skrywane aspiracje.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

240 godzin
osoby z wyższym wykształceniem
2 semestry
złożenie dokumentów- kolejność zgłoszeń
nabór ciągły
październik i luty
I sem. – 1600 zł, II sem. – 1600 zł
dr Stanisław Pilarski
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STUDIA PODYPLOMOWE MENEDŻER JAKOŚCI
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Analizy Rynku i Marketingu
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4, pok. 210B,  (0-89) 523-44-79, kom. 0600374017
e-mail: margrzyb@uwm.edu.pl fax. 089 523-44-79
Charakterystyka:

Studia adresowane są zwłaszcza do obecnych i przyszłych kadr menedżerskich przedsiębiorstw handlowych,
wytwórczych i usługowych, do osób:
• zainteresowanych problematyką zarządzania jakością w organizacjach,
• odpowiedzialnych za wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Ponadto absolwenci studiów otrzymują certyfikat auditora wewnętrznego –zintegrowanych systemów
zarządzania jakością oraz certyfikat pełnomocnika dyrektora do spraw jakości
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

240 godzin
osoby z wyższym wykształceniem
2 semestry
złożenie dokumentów- kolejność zgłoszeń
nabór ciągły
październik i luty
I sem. – 1800 zł, II sem. – 1800 zł
dr Mariola Grzybowska-Brzezińska
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PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4,  (0-89) 523-34-86, fax. (0-89) 523-37-37,
e-mail: kpgir@uwm.edu.pl
Charakterystyka:

Realizowany program składa się z następujących bloków tematycznych: zarządzanie jakością w administracji,
zarządzanie projektami i fundusze strukturalne, zarządzanie w sektorze publicznym, praca kierownicza i zarządzanie
zasobami ludzkimi, rachunkowość finansowa i zarządcza, przedsiębiorczość, logistyka, zamówienia publiczne,
psychologia społeczna i komunikacja interpersonalna, polityka regionalna i współpraca transgraniczna, globalizacja,
międzynarodowe stosunki gospodarcze, integracja Polski z Unią Europejską, prawo europejskie, marketing, programy
rozwoju regionalnego i lokalnego, public relations i etyka biznesu, sztuka negocjacji i trening asertywności, seminarium
dyplomowe.
Wykładowcami są naukowcy i praktycy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego,
Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz innych ośrodków.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:

Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

210 godzin, zajęcia realizowane są w trakcie sobotnio-niedzielnych
zjazdów
studia przeznaczone są dla kadry menedżerskiej, osób prowadzących
działalność gospodarczą lub zamierzających rozpocząć taką działalność,
dla pracowników małych i średnich firm chcących zaktualizować wiedzę
ekonomiczną, pracowników służb (Policja), a także dla absolwentów
studiów wyższych zainteresowanych problematyką menedżerską.
2 semestry
o przyjęcie mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe, o
przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
do 31 sierpnia
październik
3000 PLN (całośc)
Prof. dr hab. Roman Kisiel
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STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE NAUCZANIA PRZEDMIOTU
„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Analizy Rynku i Marketingu
10-745 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4, pok. 210A (0-89) 523-34 –83; kom. 0602 36 97 88
e-mail: michalak@uwm.edu.pl
Charakterystyka:

Studia adresowane są przede wszystkim do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych uczących przedmiotów zawodowych
ubiegających się o dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania przedmiotu „Przedsiębiorczość”. Celem studiów jest
wyposażenie uczestników w kwalifikacje upoważniające do nauczania tego przedmiotu. Studia te powołane są zgodnie
z założeniami reformy szkół średnich.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

350 godzin
nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
3 semestry
złożenie dokumentów
nabór ciągły
październik i luty
I sem. – 1500 zł, II sem. – 1500 zł
dr Jacek Michalak

Informacje dodatkowe:
Zjazdy sobotnio-niedzielne (raz w miesiącu) w Olsztynie
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STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI UNIJNYMI
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej
10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 204,  (0-89) 523-34-86, 523 45 41 fax (0-89) 523-37-37,
e-mail: kpgir@uwm.edu.pl
Charakterystyka:
Studia zostały utworzone z myślą o wszystkich, którzy pragną pozyskać umiejętności niezbędne do sprawnego przygotowania i
zarządzania projektami finansowymi ze środków UE. Celem studiów jest także przekazanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych
dla aktywnego uczestnictwa polityce regionalnej, planowanej i realizowanej wg instytucjonalnych standardów unijnych.
Realizowany program składa się z następujących bloków tematycznych: teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego, gospodarka
narodowa w warunkach przemian, system finansów publicznych, elementy wiedzy o Unii Europejskiej, zarządzanie gospodarką
lokalną i regionalną, polityka regionalna w Polsce, makroekonomiczne uwarunkowania integracji europejskiej, elementy prawa
europejskiego, cykl zarządzania projektem, podstawy psychologii, protokół dyplomatyczny, projekty: konkurencyjność gospodarki,
inwestycje lokalne, zasoby ludzkie oraz rolnictwo i obszary wiejskie, seminarium dyplomowe, konwersatorium.
Wykładowcami są naukowcy i praktycy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Regionalnej Izby Obrachunkowej
oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, pracownicy innych jednostek administracji rządowej i samorządowej.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:

Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:

Kierownik studium:

237 godzin, (zajęcia realizowane są w trakcie sobotnio-niedzielnych
zjazdów)
Studia przeznaczone są dla osób, których zainteresowania lub
wykonywane obowiązki zawodowe skłaniają do poszerzenia wiedzy z
zakresu integracji europejskiej. Grupę docelową stanowią przedstawiciele
administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego i lokalnego,
pracownicy podmiotów korzystających z funduszy krajowych i unijnych
oraz organizacji zajmujących się działalnością związaną z pozyskiwaniem
środków i realizacją projektów finansowych przez UE. Mile widziani są
także absolwenci uczelni wyższych.
2 semestry
o przyjęcie mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe,
dowolnego stopnia, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
do 31 sierpnia (na edycję studiów rozpoczynającą się w semestrze
zimowym)
do 31 stycznia (na edycję studiów rozpoczynającą się w semestrze letnim)
październik )dla edycji studiów rozpoczynającej się w semestrze
zimowym) luty (edycja studiów rozpoczynająca się w semestrze letnim)
I rata (do 31 sierpnia- dla edycji rozpoczynającej się w semestrze
zimowym, do 31 stycznia – dla edycji rozpoczynającej się w semestrze
letnim) 100 PLN
II rata (do 31 października-dla edycji rozpoczynającej się w semestrze
zimowym, 28 lutego-dla edycji rozpoczynającej się w semestrze letnim)
1700 PLN
III rata (do 31 stycznia-dla edycji rozpoczynającej się w semestrze
zimowym, do 30 września dla edycji rozpoczynającej się w semestrze
letnim) 1700 PLN
(istnieje możliwość rozłożenia na raty miesięczne)
Prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw.
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STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI
Wydział Nauk Ekonomicznych – Zakład Rachunkowości
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4, pok. 305  (0-89) 523-47-36, fax. (0-89) 523-45-30,
e-mail: zakrach@uwm.edu.pl http://www.uwm.edu.pl/wne/
Charakterystyka:

Realizowany program składa się z następujących modułów: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza,
rachunkowość podatkowa, controlling w przedsiębiorstwie, analiza finansowa, organizacja firmy, prawo gospodarcze,
ubezpieczenia społeczne, rynek finansowy, elementy marketingu, zamówienia publiczne, komunikacja społeczna,
integracja europejska, seminarium.
Uzyskane kwalifikacje: umiejętność obsługi finansowo-księgowej podmiotów gospodarczych za pośrednictwem biura
rachunkowego.
Informacje dodatkowe: absolwenci studiów podyplomowych, którzy udokumentują trzyletnią praktykę w księgowości
oraz posiadają wykształcenie wyższe magisterskie mogą ubiegać się o uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych bez zdawania egzaminu państwowego.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

230 godzin
osoby posiadające wykształcenie wyższe
2 semestry
kolejność zgłoszeń
nabór permanentny
po skompletowaniu grupy
całość 4000 zł (płatne w II ratach)
dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM
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STUDIA PODYPLOMOWE Z RACHUNKOWOŚCI DLA NAUCZYCIELI
Wydział Nauk Ekonomicznych – Zakład Rachunkowości
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4, pok. 305  (0-89) 523-47-36, fax. (0-89) 523-45-30,
e-mail: zakrach@uwm.edu.pl http://www.uwm.edu.pl/wne/
Charakterystyka:

Celem studiów jest uzyskanie uprawnień do nauczania rachunkowości w szkole jako drugiego przedmiotu, pogłębienie
oraz aktualizacja wiedzy z zakresu rachunkowości oraz przedmiotów pokrewnych.
Realizowany program składa się z następujących modułów: metodyka i nauczanie rachunkowości, funkcja nauczyciela
we współczesnej szkole, planowanie pracy nauczyciela z uwzględnieniem podstawy programowej, psychologia,
pedagogika, rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, rachunkowość podatkowa, rachunkowość budżetowa,
rachunkowość bankowa, controlling, analiza finansowa, organizacja firmy, prawo gospodarcze, ubezpieczenia
społeczne, rynek finansowy, zastosowanie komputera w rachunkowości, komunikacja społeczna, integracja europejska.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

350 godzin
absolwenci studiów wyższych zawodowych lub magisterskich kierunków:
ekonomia, zarządzanie i marketing, prawo i administracja oraz kierunkach
(specjalnościach) zbliżonych
3 semestry
kolejność zgłoszeń
nabór permanentny
po skompletowaniu grupy
całość 4000 zł (płatne w III ratach)
dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM
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STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
Wydział Nauk Ekonomicznych
Zakład Rachunkowości
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4, p. 305 (0-89) 523-47-36, fax. (0-89) 523-45-30,
www.uwm.edu.pl/wne e-mail: zakrach@uwm.edu.pl
Charakterystyka:

Realizowany program składa się z następujących modułów: rachunkowość przedsiębiorstw, rachunkowość zarządcza,
rachunkowość podatkowa, analiza finansowa, organizacja firmy, ubezpieczenia społeczne, rynek finansowy, marketing
w przedsiębiorstwie, zamówienia publiczne, komunikacja społeczna, seminarium.
Uzyskane kwalifikacje: umiejętność samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie
produkcyjnym, handlowym i usługowym.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

210 godzin
osoby posiadające wyższe wykształcenie
2 semestry
kolejność zgłoszeń
nabór permanentny
po skompletowaniu grupy
całość 4000 zł (płatne w II ratach)
Dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM

Informacje dodatkowe: absolwenci studiów podyplomowych, którzy udokumentują trzyletnią praktykę w księgowości
oraz posiadają wykształcenie wyższe magisterskie mogą ubiegać się o uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych bez zdawania egzaminu państwowego.

68

STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ubezpieczeń
10-725Olsztyn, ul. Kurta Obita 2,  (0-89) 523-42-91, tel/fax (0-89) 523-42-49;
tel/fax (0-89) 523-42-49 e-mail: kubezp@uwm.edu.pl
Charakterystyka:

Studia mają na celu rozszerzenie wiedzy w zakresie problematyki ubezpieczeniowej. Zapoznanie się z przepisami
prawnymi warunkującymi działalność ubezpieczeniową oraz z produktami oferowanymi na współczesnym rynku
ubezpieczeniowym. Zaprezentowanie nowoczesnych form i metod zarządzania ryzykiem. Realizowany program
obejmuje następujące bloki tematyczne: zagadnienia prawne, zarządzanie ryzykiem, ubezpieczenia gospodarcze,
ubezpieczenia społeczne, marketing ubezpieczeniowy, finanse i rachunkowość ubezpieczeniowa.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

200 godzin
osoby z wyższym wykształceniem
2 semestry
złożenie dokumentów
nabór ciągły
po skompletowaniu grupy
całość 3000,- zł możliwość rozłożenia opłaty w dwóch ratach
Prof. dr hab. Elżbieta Kucka
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STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE BIZNESEM
Wydział Nauk Ekonomicznych
Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej
10-720 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 19, /fax. (0-89) 523-49-28, 523-43-60
e-mail: center@uwm.edu.pl, http://center.uwm.edu.pl/
Charakterystyka:

Celem realizowanych studiów jest wszechstronne dostosowanie do wymogów nowoczesnej gospodarki rynkowej,
kształcenie wysokiej klasy menedżerów dla potrzeb biznesu i administracji w oparciu o najlepsze wzorce
amerykańskiej i europejskiej edukacji biznesowej. Realizowane zagadnienia związane są szczególnie z kształtowaniem
przywództwa, identyfikacją i formułowaniem obszarów problemowych oraz ich interdyscyplinarnym rozwiązaniem.
Osoby z odpowiednią znajomością języka angielskiego, po spełnieniu stosownych wymogów formalnych i
merytorycznych, mają możliwość kontynuowania edukacji menedżerskiej na studiach International MBA/MPA.
Absolwenci tych studiów uzyskują również kanadyjski dyplom magisterski MBA (Master of Business Administration)
Uniwersytetu New Brunswick.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

310 godz.
absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych
2 semestry
kolejność zgłoszeń
nabór ciągły
październik, luty
całość - 4000 zł
dr inż. Wojciech Kozłowski
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STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE I MARKETING W SŁUŻBIE ZDROWIA
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Analizy Rynku i Marketingu
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4, pok. 213C,  (0-89) 523-47-93, kom. 0608 11 04 62; e-mail: pilstan@uwm.edu.pl
Charakterystyka:

Studia adresowane są zwłaszcza do obecnych i przyszłych kadr menedżerskich:
•
publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
•
instytucji dysponującymi środkami na opiekę zdrowotną,
•
administracji państwowej i samorządowej kształtującej politykę zdrowotną.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

240 godzin
osoby z wyższym wykształceniem
2 semestry
złożenie dokumentów- kolejność zgłoszeń
nabór ciągły
październik
I sem. – 1850 zł, II sem. – 1850 zł
dr Stanisław Pilarski

W ramach realizowanego programu studiów istnieje możliwość złożenia egzaminu i uzyskania certyfikatu Auditora Wewnętrznego
zintegrowanych systemów zarządzania jakością w Służbie Zdrowia.
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STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Organizacji i Zarządzania
10-720 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 3,  (0-89) 523 49 28, 523 36 77
e-mail: center@uwm.edu.pl

www.center.uwm.pl
Charakterystyka:

Studia przeznaczone są dla kadr kierowniczych różnych szczebli oraz osób samodzielnie prowadzących działalność
gospodarczą oraz zamierzających podjąć taką działalność. Celem studiów jest przekazanie uczestnikom nowoczesnej
wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie skutecznego zarządzania firmą w warunkach niepewności i ryzyka.
Program obejmuje następujące bloki tematyczne: zarządzanie przedsiębiorstwem (zarządzanie strategiczne, zarządzanie
zasobami ludzkimi, metody zarządzania, zarządzanie jakością), marketing (strategie marketingowe, badania rynkowe,
promocja, dystrybucja), finanse i rachunkowość zarządczą, negocjacje biznesowe, zagadnienia prawne (prawo
gospodarcze, prawo pracy), współpraca przedsiębiorstwa z otoczeniem (urząd skarbowy, bank, ZUS) oraz integracja
europejska;
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

200 godzin
kadry kierownicze różnych szczebli, osoby samodzielnie prowadzące
firmy
2 semestry
kolejność zgłoszeń
nabór ciągły
po skompletowaniu grupy
całość 3000 zł (możliwość opłaty w ratach)
prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski
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STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Organizacji i Zarządzania
10-957 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 3,  (0-89) 523-34-98, fax./tel (0-89) 523-34-98.
e-mail: koiz@uwm.edu.pl
Charakterystyka:

Studia adresowane są do pracowników pionów personalnych i osób sprasowujących funkcje kierownicze.
Podstawowymi celami studiów są: aktualizacja i usystematyzowanie wiedzy w zarządzaniu zasobami pracy,
kształtowanie i rozwijanie umiejętności menadżerskich w kierowaniu ludźmi, poznawanie metod i narzędzi planowania,
zatrudnienia, rekrutacji i derekrutacji, poznawanie zasad tworzenia systemów motywacyjnych i rozwoju społecznego
potencjału pracy.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

200 godzin
kadry kierownicze różnych szczebli oraz pracownicy pionów zasobów
ludzkich.
osoby posiadające wyższe wykształcenie dowolnej specjalności
2 semestry
kolejność zgłoszeń
nabór ciągły
po skompletowaniu grupy
całość 3000 zł (możliwość opłaty w ratach)
Prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski
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WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH
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STUDIA PODYPLOMOWE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Z ELEMENTAMI
ERGONOMII
Wydział Nauk Technicznych
Katedra Elektrotechniki i Energetyki
10-724 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego 11,  (0-89) 523-36-03, 523-36-12, 506337777,
Charakterystyka:
Studia wychodzą naprzeciw potrzebom tych pracowników zatrudnionych w służbach bhp, którzy zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. mają obowiązek w ciągu 5 lat od wejścia rozporządzenia, ukończyć
studia wyższe lub uzupełnić wykształcenie na studiach podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów wyższych uczelni o kierunkach technicznych lub pokrewnych
zatrudnionych w zakładach pracy na stanowiskach inspektorów i specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
Słuchacze studium zapoznają się z regulacjami prawnymi ochrony pracy obowiązującymi zarówno w Polsce
jak i innych krajach Unii Europejskiej. Na zajęciach zostaną omówione podstawowe zagrożenia z jakimi pracownik
może zetknąć się na stanowisku pracy oraz sposobami ich eliminacji lub zmniejszenia stopnia ich szkodliwego
oddziaływania na organizm człowieka. Z zakresu ergonomii słuchacze poznają zagadnienia związane z filozofią pracy
oraz typowymi reakcjami organizmu na niekorzystne warunki materialnego środowiska pracy. Na zajęciach poruszane
będą również zagadnienia związane z systemami oceny zgodności środków technicznych stosowanych w procesie
pracy. Zakończenie studiów podyplomowych polegało będzie na napisaniu pracy dyplomowej i jej obronę przed
komisją egzaminacyjną.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

192 godzin
osoby posiadające wykształcenie wyższe o kierunku technicznym lub
pokrewnym
2 semestry
na podstawie postępowania kwalifikacyjnego w oparciu o złożone
dokumenty: podanie, odpis dyplomu ukończenia właściwych studiów,
kwestionariusza, 2 zdjęcia.
do połowy października
listopad
I sem. – 1600 zł, II sem. – 1600 zł
dr inż. Jerzy Jaworski

75

STUDIA PODYPLOMOWE
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO - METODY I ŚRODKI
Wydział Nauk Technicznych
Katedra Eksploatacji Pojazdów i Maszyn
10-724 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego 11,  (0-89) 523-34-63,
Charakterystyka:

Studia będą prowadzone w specjalnościach:
- edukacja w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (kształcenie nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych,
licealnych i zawodowych)
- ekspertyzy z zakresu oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego (przeznaczona dla rzeczoznawców techniki
samochodowej, ekspertów, pracowników służb komunikacyjnych administracji państwowej i samorządowej.
Program studiów obejmuje:
• problematykę edukacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dzieci i młodzieży (unikanie zagrożeń
respektując przepisy prawa i dostosowanie się do warunków ruchu drogowego);
• problematykę działań i środków edukacyjnych, prawnych i technicznych umożliwiających wyeliminowanie lub
ograniczenie zagrożeń w ruchu drogowym;
• identyfikację stanu i ocenę wypadku lub kolizji drogowej w aspekcie określenia przyczyny i wyceny uszkodzonych
pojazdów;
Problematyka edukacji bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmuje zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
warunków ruchu pojazdów i ludzi na drodze; badania i analizy ruchu; inżynierii bezpieczeństwa ruchu drogowego;
zagrożeń dzieci i młodzieży w ruchu drogowym; metodyki nauczania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w
szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych.
Problematyka oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmuje zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
warunków ruchu na drodze pojazdów i ludzi; badania i analizy ruchu; inżynierii bezpieczeństwa ruchu drogowego;
identyfikacji i budowy pojazdów; wyceny pojazdów, maszyn i urządzeń; metodyki opiniowania; metodyki rekonstrukcji
wypadków drogowych; powypadkowe badanie pojazdów.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

270 godzin
osoby posiadające wykształcenie wyższe
2 semestry
kolejność zgłoszeń i rozmowa kwalifikacyjna
1500,- zł sem.
Prof. dr hab. inż. Ryszard Michalski
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STUDIA PODYPLOMOWE EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH O
NAPIĘCIU DO 15 KV
Wydział Nauk Technicznych
Katedra Elektrotechniki i Energetyki
10-724 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego 11,  (0-89) 523-36-03, 523-36-12,
Charakterystyka:

Studia przygotowują w systemie zaocznym absolwentów wyższych uczelni o kierunkach technicznych lub związanych
z techniką do sprawowania prawidłowej eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu do 1kV. Program
studiów obejmuje 130 godzin wykładów z podstaw elektrotechniki, maszyn i napędu elektrycznego, aparatów i
instalacji elektrycznych, urządzeń dźwignicowych, przepisów budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
oraz 30 godzin ćwiczeń laboratoryjnych z pomiarów ochronny i urządzeń dźwigowych. Studia kończą się egzaminem
dającym uprawnienia do wykonywania prac pomiarowo-kontrolnych, dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

160 godzin
osoby posiadające wykształcenie wyższe o kierunku technicznym lub
związane z techniką
2 semestry
kolejność zgłoszeń
do połowy października
listopad
I sem. – 1500 zł, II sem. – 1500 zł
dr inż. Jerzy Jaworski
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STUDIA PODYPLOMOWE
ENERGETYKA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Wydział Nauk Technicznych
Katedra Elektrotechniki i Energetyki
10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego 11,  (0-89) 523-36-21, fax. 523-36-03,
www.uwm.edu.pl/wnt e-mail: bognak@uwm.edu.pl

Charakterystyka:

Program studiów podyplomowych wynika z wymogów Unii Europejskiej nakładających obowiązek, aby 7,5%
udziału ogólnego zużycia energii elektrycznej pochodziło z odnawialnych źródeł oraz ochrony środowiska przed
szkodliwym oddziaływaniem tradycyjnych inwestycji energetycznych. W programie przewidziano także zapoznanie z
zasadami tworzenia wymaganych Ustawą „Prawo Energetyczne” bilansów energetycznych dla gmin z wykorzystaniem
lokalnych w tym niekonwencjonalnych źródeł energii. Wiedza ta pozwoli także na sporządzenie bilansów
energetycznych dla przedsiębiorstw oraz da podstawy do poznania możliwości i sposobów wykorzystania
odnawialnych nośników energii.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

160 godzin
absolwenci wyższych uczelni o kierunkach technicznych
2 semestry
kolejność zgłoszeń
ciągły, do skompletowania grupy
po skompletowaniu grupy
za semestr około 1500 zł
prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki
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STUDIA PODYPLOMOWE KOMPUTERY I NANOTECHNOLOGIA
Wydział Nauk Technicznych
Katedra Podstaw Techniki
10-724 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego 11,  (0-89) 523-44-43, 523-45-07
10-266 Olsztyn, ul. Okrzei 1 a, tel/fax (089) 526-58-39
http://www.uwm.edu.pl/wnt/ketiifm/st_podyp/nano.html
Charakterystyka:

Przedmioty: techniki komputerowe w prezentacji danych w biurze i Internecie, Podstawy rachunku wektorowego i
tensorowego, podstawy mechaniki ośrodków ciągłych, elementy fizyki metali i krystalografii, stopy funkcjonalne,
modelowania fizyko-mechanicznych charakterystyk materiałów.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:
Sekretarz studiów:

160 godzin
osoby posiadające wykształcenie wyższe o dowolnym kierunku
technicznym, lub związany z techniką
2 semestry
kolejność zgłoszeń
20 sierpnia
październik
2080,-zł za całość
dr hab. inż. Teodor Breczko prof. UWM
dr inż. Krzysztof Kuś
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STUDIA PODYPLOMOWE METODY KOSZTORYSOWANIA W WARUNKACH
GOSPODARKI RYNKOWEJ
Wydział Nauk Technicznych
Instytut Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej
10-724 Olsztyn, ul. Heweliusza 10,  (0-89) 523-47-38.
Charakterystyka:

Celem studium jest poszerzenie wiedzy osób zawodowo związanych z przygotowaniem dokumentacji inwestycji i robót
budowlanych, wycenę nieruchomości oraz szeroko pojętymi zagadnieniami ekonomicznymi w budownictwie. Program
studiów przewiduje przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu budownictwa, technologii robót budowlanych i
materiałów budowlanych, niezbędnej do kosztorysowania, przepisów prawnych i norm technicznych. Oprócz
wykładów przewidziane są ćwiczenia z zastosowaniem najpopularniejszych programów do kosztorysowania.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

160 godzin
różni, mający kontakt z budownictwem, procesem inwestycyjnym,
zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi, likwidatorzy szkód
w towarzystwach ubezpieczeniowych
2 semestry
kolejność zgłoszeń
do końca lutego każdego roku
ok. 15 marca co roku
całość 2500 zł
dr inż. Elżbieta Szafranko
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STUDIA PODYPLOMOWE UŻYTKOWE PROGRAMY KOMPUTEROWE
W ZASTOSOWANIACH INŻYNIERSKICH
Wydział Nauk Technicznych
Katedra Materiałów Funkcjonalnych i Nanotechnologii
10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 11, tel. 0-89 523 41 84, 0-89 523-44-43, 0606824901,0698613189
Charakterystyka:
Celem studiów podyplomowych z zakresu programów użytkowych w zastosowaniach inżynierskich jest przygotowanie
współczesnego inżyniera do pracy według najnowszych wymogów. Inżynierowie z długoletnią praktyką zawodową,
którzy w rozwoju przemysłu stanowią ważny i strategiczny zasób ukończyli studia inżynierskie nie mając w zakresie
programów kształcenia oprogramowania wspomagającego prace inżynierskie. Współcześni absolwenci szkół
technicznych zapoznali się z programami użytkowymi w różnym zakresie. Programy do prac inżynierskich są
doskonalone w szybkim tempie, opracowywane są coraz to nowsze wersje. Stąd też wynika potrzeba stałego
podnoszenia wiedzy zarówno doświadczonego inżyniera, jak i inżyniera z kilkuletnim stażem, w zakresie nowych
narzędzi pracy- tj. programów użytkowych wspomagających projektowanie konstrukcji, procesów technologicznych i
kształtowanie właściwości materiałów konstrukcyjnych i specjalnych.
Słuchacze studiów otrzymają wiedze ogólną z zakresu programów użytkowych, posiądą umiejętność pracy na
komputerze z wykorzystaniem m.in. programów: MatLAB, MathCAD, Statistica, AutoCAD, SOLIDWORKS,
AFGROW, PDMWorks.
Ponadto, po zapoznaniu się w pierwszym etapie studiów z poszczególnymi programami użytkowymi, w drugim etapie
będą mieli możliwość, sprawdzania nabytej wiedzy teoretyczne wykonują projekty i obliczenia inżynierskie z
wykorzystaniem tych programów. Uczestnikom studiów zostaną indywidualnie udostępnione najnowsze wersje
programów-stąd jednym z wymogów rekrutacyjnych jest dysponowanie własnym laptopem.
Absolwent studiów podyplomowych otrzyma świadectwo potwierdzające stosowne kompetencje do podjęcia pracy w
nowoczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

80 godzin wykładów, 160 godzin ćwiczeń,
absolwenci studiów wyższych
2 semestry (12 zjazdów co 3 tygodnie po 20 godzin, 4 grupy 15 osobowe)
kolejność zgłoszeń
nabór ciągły
po skompletowaniu grupy
2800 PLN za semestr, płatne jednorazowo lub w ratach
Dr hab. inż. Sylwester Kłysz, prof UWM
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WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI
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STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKA Z ASTRONOMIĄ
Wydział Nauki o Żywności
Katedra Fizyki i Biofizyki
10-957 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4,  (0-89) 523-35-55, fax. (0-89) 523-45-47,
e-mail: mielosz@uwm.edu.pl
Charakterystyka:

Studia te przygotowują do nauczania fizyki z astronomią poprzez opanowanie odpowiedniego zasobu wiedzy z zakresu:
- najważniejszych zjawisk, praw oraz teorii fizycznych i astronomicznych
- metod badań eksperymentalnych i obserwacji astronomicznych
- umiejętności analizy i rozwiązywania problemów fizycznych za pomocą metod matematycznych
- zasad dydaktyki fizyki w okresie wdrażania reformy systemu edukacji
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

450 godzin
absolwenci kierunków przyrodniczych i matematycznych
3 semestry
w roku akademickim 2006/2007 zawieszona
2700 zł ( I sem. – 900 zł, II sem. – 900 zł, III sem. – 900 zł
dr Krystyna Mieloszyk

Informacje dodatkowe:
uzyskane kwalifikacje – dodatkowa specjalność.
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STUDIA PODYPLOMOWE ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY W NOWYCH
UWARUNKOWANIACH EUROPEJSKICH
Wydział Nauki o Żywności
Instytut Towaroznawstwa i Kształtowania Jakości
10-726 Olsztyn, pl. Cieszyński 1, /fax. (0-89) 523-49-66,
e-mail: kas@uwm.edu.pl
Charakterystyka:

Program wskazuje na nowoczesne instrumenty wykonywania priorytetów i działań zawartych w strategiach rozwoju
społeczno-gospodarczego. Wprowadza rozwiązania metodyczne polityki lokalnej i regionalnej stosowane w Unii
Europejskiej. Zagadnienia oparte są na przykładzie profilu gospodarczego regionu warmińsko-mazurskiego. Program
studium podkreśla umiejętność wieloletniego planowania inwestycyjnego oraz programowania rozwoju w aspekcie
kryteriów największej efektywności dobieranych rozwiązań. Studia przeznaczone są przede wszystkim dla obecnej i
przyszłej kadry kierowniczej samorządu terytorialnego.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

300 godzin
absolwenci wszystkich kierunków studiów.
2 semestry
kolejność zgłoszeń
do września
październik
całość 3900 zł
Dr hab. Krystyna Skibniewska, Prof. UWM
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STUDIA PODYPLOMOWE WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ „AGRO-UNIA”
Wydział Nauki o Żywności
Instytut Towaroznawstwa i Kształtowania Jakości
10-957 Olsztyn, pl. Cieszyński 1,  (0-89) 523-37-31,
Charakterystyka:

Realizacja programu służy wykształceniu specjalistów w zakresie obszaru „rolnictwo” do funkcjonowania w
strukturach Unii Europejskiej i przygotowanych do pracy w agendach rządowych. Tematyka studiów obejmuje:
podstawowe wiadomości o UE; programy SAPARD, ISPA, PHARE II (rozliczanie inwestycji); procedury korzystania z
pomocowych funduszy UE; praktyczne przygotowanie wniosków aplikacyjnych o pomoc finansową z funduszy
strukturalnych, PROW i dopłat bezpośrednich.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

192 godzin
absolwenci studiów wyższych
licencjackich
2 semestry
kolejność zgłoszeń
czerwiec -wrzesień
październik
I sem. – 1400 zł, II sem. – 1400 zł
Dr inż. Elżbieta Gujska
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WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I RYBACTWA
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STUDIA PODYPLOMOWE OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA
Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa
Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska
10-957 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 1,  (0-89) 523-37-68, fax (0-89) 523-47-52.
Charakterystyka:

Zajęcia dla absolwentów szkół wyższych o różnych kierunkach kształcenia organizowane są systemie zjazdowym – 10
dwudniowych zjazdów. Na program Studiów składają się zasadnicze moduły wiedzy: zanieczyszczenia i ich odbiorniki,
monitoring
w ochronie środowiska, unieszkodliwianie zanieczyszczeń pochodzenia ściekowego, gospodarka
odpadami stałymi, ochrona powietrza atmosferycznego, odnowa środowiska naturalnego, aspekty prawne w ochronie
środowiska, realizacja inwestycji w ochronie i kształtowaniu środowiska, metody nauczania przedmiotu „ochrona i
kształtowanie środowiska”.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

190 godzin
absolwenci szkół wyższych
2 semestry
złożenie podania, odpisu dyplomu, 1 zdjęcie; decyduje kolejność
zgłoszeń
do 15 września
październik
I sem. – 1200 zł, II sem. – 1200 zł
dr hab. Mirosław Krzemieniewski, prof. UWM

Informacje dodatkowe:

W ramach studium podyplomowego organizowane są warsztaty ćwiczeniowe w salach dydaktycznych UWM oraz
warsztaty terenowe w wybranych obiektach jak: oczyszczalnie ścieków, wysypiska.
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WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I SZTUKI
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STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE ANDRAGOGIKI
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
Zakład Dydaktyki i Doradztwa Zawodowego
10-725 Olsztyn, ul. R. Prawocheńskiego 13,  (0-89) 523-38-42, fax (0-89) 523-38-59; 523-49-73

e-mail: l.skwarek@uwm.edu.pl
kat.dit@uwm.edu.pl
Charakterystyka:

Studia powinny przygotować andragogów do podejmowania nowych zadań związanych z wychowaniem
i rganizowaniem placówki oświatowej dla dorosłych. Andragodzy powinni stać się kreatorami w procesie
wprowadzania zmian wywołanych reformą oświaty z ogólnymi wyzwaniami społeczności. Konieczne jest zatem
możliwe wszechstronne przygotowanie współczesnego człowieka do pełnienia rozlicznych funkcji.
W programie studiów zawarte są treści obejmujące przede wszystkim zagadnienia natury filozoficzno-etycznej,
psychologicznej, społecznej, wychowawczo-dydaktycznej i organizacyjnej, niezbędne w skutecznej pracy
z człowiekiem dorosłym.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

350 godzin
absolwenci szkół wyższych
3 semestry
kolejność zgłoszeń
do 30 września
październik
Około 1100 PLN za jeden semestr
dr Urszula Rogalska
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STUDIA PODYPLOMOWE BADANIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W OŚWIACIE
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
Katedra Dydaktyki i Doradztwa Zawodowego
10-725 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 13,  (0-89) 523-38-42, fax (0-89) 523-38-59

e-mail: l.skwarek@uwm.edu.pl
Charakterystyka:

W programie studiów zawarte są treści obejmujące przede wszystkim zagadnienia natury filozoficzno-etycznej,
psychologiczno-socjologicznej, pedagogicznej, diagnostycznej, związane z polityką oświatową, a w szczególności z
badaniem jakości kształcenia w oświacie.
Cele kształcenia:
- wyposażenie w podstawy teoretyczne z zakresu badania jakości kształcenia
w oświacie;
- kształcenie i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie badania
jakości kształcenia z uwzględnieniem kontekstów: filozoficznych,
socjologicznych, pedagogicznych, psychologicznych
- kształcenie etycznych postaw koniecznych podczas badania jakości w oświacie
- rozwijanie refleksyjnego stosunku do własnej osoby i pracy zawodowej
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

350 godzin
absolwenci szkół wyższych
3 semestry
kolejność zgłoszeń
do 30 września
październik
I sem. – ok. 1000 zł, II sem. – ok. 1000 zł, III sem. – ok. 1000 zł
Dr Urszula Rogalska
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STUDIA PODYPLOMOWE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Katedra UNESCO
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17,  (0-89) 524-62-44, (0-89) 527-92-12, 524-62-41
www.uwm.edu.pl/unesco
monika.maciejewska@uwm.edu.pl

Charakterystyka: Studia skierowane są do osób zainteresowanych pracą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dotyczy to zarówno osób, które nie miały wcześniej kontaktu z tą tematyką, jak również tych, którzy mają w tym
zakresie doświadczenie zawodowe, przygotowują się do uzyskania awansu związanego z nadzorem i zarządzaniem
komórkami organizacyjnymi BHP. Celem Studium jest nadanie kwalifikacji w dziedzinie BHP pozwalających na
zatrudnienie na stanowisku starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów ds.
bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

286 godzin
absolwenci studiów wyższych
2 semestry
kolejność zgłoszeń
dwa nabory w roku akademickim (pierwszy-koniec września, drugi –
koniec lutego)
pierwszy-październik, drugi –marzec
semestr 1600 zł
dr Monika Maciejewska
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STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
Zakład Dydaktyki i Doradztwa Zawodowego
10-725 Olsztyn, ul. R. Prawocheńskiego 13,  (0-89) 523-38-42, (0-89) 523-35-32, 523 45 69
fax (0-89) 523-38-59.

e-mail: kat.did@uwm.edu.pl
tomek@uwm.edu.pl
Charakterystyka:

Przysposobienie obronne jest obowiązkowym przedmiotem nauczania w zakresie kształcenia ogólnego w
szkołach ponadgimnazjalnych.
Studia dla nauczycieli przysposobienia obronnego skierowane są do absolwentów szkół wyższych pragnących
uzyskać kwalifikacje do nauczania przysposobienia obronnego w szkole. Zadaniem studiów jest wyposażenie
uczestników w wiedze i umiejętności w zakresie planowania, organizowania i realizowania zajęć dydaktycznowychowawczych z przysposobienia obronnego, zgodnie z podstawą treści programowych.
Główne cele studiów to: przygotowanie uczestników do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń
naturalnych, cywilizacyjnych i militarnych; przyswajanie wiedzy i umiejętności w zakresie indywidualnej i zbiorowej
ochrony ludności, dóbr materialnych i środków egzystencji; opanowanie zasad zachowania się w miejscu wypadku,
sposobów prowadzenia akcji ratunkowej i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku zagrożenia życia
lub zdrowia poszkodowanych; ukształtowanie postaw proobronnych słuchaczy i przygotowanie ich do uczestnictwa w
przedsięwzięciach ochrony ludności podejmowanych przez organy administracji rządowej, samorządowej i
pozarządowej; rozwijanie refleksyjnego stosunku do własnej osoby i pracy zawodowej nauczyciela.
Program studiów obejmuje między innymi następujące moduły kształcenia: zagrożenia w czasie pokoju, kryzysu
militarnego i wojny ; obrona cywilna; psychologiczne skutki sytuacji kryzysowych; rola i zadania sił zbrojnych w
systemie obronności państwa; ratownictwo i pierwsza pomoc przedmedyczna; broń strzelecka i strzelnicowo sportowe;
terenoznawstwo oraz pedagogiczno-metodyczny.

.Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

360 godzin
absolwenci wyższych uczelni
3 semestry
kolejność zgłoszeń
do 30 września
październik
I sem. – 1100 zł, II sem. – 1100 zł
III sem. – 1100 zł
dr Krzysztof Gąsecki
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STUDIA PODYPLOMOWE
DIAGNOSTYKA I TERAPIA PSYCHOPEDAGOGICZNA
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
Katedra Pedagogiki Społecznej
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17,  (0-89) 527-64-28, 524-62-70.
Charakterystyka:

Cele:
- merytoryczne i metodyczne dostosowanie do standardów Unii Europejskiej,
-doskonalenie umiejętności prowadzenia diagnozy i interwencji psychopedagogicznej,
-doskonalenie umiejętności diagnostyczno-oceniających,
-doskonalenie umiejętności interwencyjnych dla potrzeb praktyki pedagogicznej,
-doskonalenie umiejętności interpersonalnych służących poprawie komunikacji pomiędzy specjalistami pracującymi z
osobami znajdującymi się w sytuacjach trudnych i traumatycznych,
-opanowanie nowatorskich metod i technik diagnostycznych oraz interwencyjno-terapeutycznych w obszarze
psychopedagogiki, pomocnych w pracy z osobami znajdującymi się w trudnych sytuacjach życiowych (stresowych,
kryzysowych),
-zapewnienie placówkom o charakterze pomocowym i dydaktyczno-wychowawczym pracowników kompetentnych w
zakresie profesjonalnej diagnozy, oceny i interwencji psychopedagogicznej.
Studia podyplomowe przeznaczone dla: nauczycieli przedmiotów, pedagogów różnych specjalizacji, pracowników
pomocy społecznej, osoby zatrudnione w służbach mundurowych, animatorzy społeczni pracujący z dziećmi, młodzieżą
lub dorosłymi, wolontariusze organizacji pozarządowych pracujący z jednostkami i grupami zagrożonymi społecznie,
edukatorzy w zakresie profilaktyki społecznej, pracownicy służb medycznych.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

370 godzin
osoby z wykształceniem licencjackim i magisterskim
3 semestry
kolejność zgłoszeń
do 15 lutego
luty
semestr-1250 zł
dr Marta Guziuk
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STUDIA PODYPLOMOWE DORADZTWO ZAWODOWE
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
Zakład Dydaktyki i Doradztwa Zawodowego
10-725 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 13,  (0-89) 523-38-42, fax (0-89) 523-38-59; 523-49-73
e-mail: l.skwarek@uwm.edu.pl
kat.did@uwm.edu.pl

Charakterystyka:

Celem uruchomienia studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego jest przygotowanie profesjonalnej
kadry znającej zasady funkcjonowania rynku pracy, zasady zatrudnienia, zdolnej do łagodzenia skutków bezrobocia,
wyposażonej w wiedze i umiejętności z zakresu aktywizacji zawodowej. Kadry zdolnej realizować cele i zadania
współczesnego doradztwa zawodowego.
Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych już zatrudnionych lub chcących podjąć pracę w charakterze
doradcy zawodowego. W programie studiów zawarte są treści obejmujące przede wszystkim zagadnienia natury
etycznej, psychologiczno-socjologicznej, pedagogicznej, diagnostycznej, medycznej, związane z prawem pracy,
administrowaniem i zarządzaniem, przedsiębiorczością oraz zawodoznawstwem, doradztwem i poradnictwem.
Cele kształcenia: wyposażenie w podstawy teoretyczne z zakresu doradztwa zawodowego. Kształcenie i doskonalenie
umiejętności praktycznych takich jak: umiejętności diagnostyczne, organizacyjne i administracyjne związane z
prowadzeniem poradnictwa indywidualnego i grupowego. Zrozumienie istoty poradnictwa zawodowego, zasad rozwoju
zawodowego (kariery zawodowej). Rozwijanie refleksyjnego stosunku do własnej osoby i pracy zawodowej doradcy.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

430 godzin w tym 80 godz. praktyka
absolwenci szkół wyższych
3 semestry
kolejność zgłoszeń
do 30 września
październik
I sem. – ok. 1100 zł, II sem. – ok. 1100 zł,
dr Urszula Rogalska
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III sem. – ok. 1100 zł

STUDIA PODYPLOMOWE
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
Katedra Sztuk Pięknych
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17,  (0-89) 527-34-09, 524-62-09.
Charakterystyka:

Słuchaczami Studiów mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów magisterskich i licencjackich z
kwalifikacjami pedagogicznymi. Program obejmuje zajęcia praktyczne z zakresu plastyki w szkole podstawowej,
gimnazjum i liceum, metodykę wychowania plastycznego.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

350 godzin
absolwenci studiów magisterskich i licencjackich z przygotowaniem
pedagogicznym
3 semestry
konkurs dyplomów
nabór ciągły
po skompletowaniu grupy
sem. ok. –1300 zł,
Piotr Obarek, prof. UWM

Informacje dodatkowe:
dokumenty: podanie, odpis dyplomu, 1 fotografia

95

STUDIA PODYPLOMOWE EDUKACJA ZDROWOTNA I REHABILITACJA WAD POSTAWY
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
Katedra Dydaktyki i Doradztwa Zawodowego
10-725 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 13, fax (0-89) 523-38-59; 523-36-28; 523-38-42
Charakterystyka:

Celem Studiów jest przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w:
przedszkolach, szkołach oraz ośrodkach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i nadanie im w tym zakresie
uprawnień. Program Studiów stanowią w głównej mierze treści z zakresu zagadnień dotyczących najczęściej
występujących odchyleń w narządzie ruchu, postępowania w poszczególnych wadach postawy ciała.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

350 godzin
absolwenci szkół wyższych (magister oraz licencjat) o kierunku:
wychowanie fizyczne i pedagogika
3 semestry
kolejność zgłoszeń
do 30 września
październik
I sem. – ok. 1000 zł, II sem. – ok. 1000 zł, III sem. – ok. 1000 zł
dr Mariola Gaber
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STUDIA PODYPLOMOWE FORMY GIMNASTYCZNO-TANECZNE Z RYTMIKĄ
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
Katedra Pedagogiki Społecznej
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17,  (0-89) 524- 62-69 fax. 527-51-70
e-mail:bozenal@uwm.edu

Charakterystyka:
Celem prowadzonych studiów podyplomowych jest:
- przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych, zespołów tanecznych w szkołach i
placówkach kulturalno-oświatowych. W trakcie studiów prowadzone są zajęcia praktyczne z aerobiku, tańca
towarzyskiego, dyskotekowego, ludowego oraz podstaw choreoterapii. Muzykoterapia z elementami pedagogiki
zabawy oraz rytmika mają za zadanie przygotować słuchaczy do pracy z dziećmi. Wykłady z historii muzyki tanecznej
stanowią blok teoretyczny w procesie kształcenia. Słuchacze studiów otrzymują kwalifikacje do prowadzenia zajęć
muzyczno-ruchowych, tanecznych i aerobiku.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

350 godzin
absolwenci studiów wyższych
3 semestry
kolejność zgłoszeń
wrzesień
październik
I sem. – ok. 1100 zł, II sem. – ok. 1100 zł III sem. ok. 1100 zł
dr Izabela Szatrawska
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STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17,  (0-89) 524-62-27 fax (0-89) 527-51-70

e-mail: elzbieta.szyszko@uwm.edu.pl
Charakterystyka:

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Łączna ilość godzin teoretyczno-praktycznych wynosi 350 godzin. Przeznaczone
są dla absolwentów studiów magisterskich i licencjackich, chcących uzyskać uprawnienia do prowadzenia zajęć
gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach, szkołach oraz ośrodkach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej we
współpracy i pod opieką lekarza. Celem kształcenia jest umożliwienie słuchaczom zdobycia odpowiedniego zasobu
wiedzy i umiejętności do świadomego stosowania zabiegów mających na celu zapewnienie dziecku właściwego
rozwoju fizycznego i prawidłowej postawy ciała.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

351 godzin
absolwenci wychowania fizycznego, biologii oraz różnych specjalności z
obszaru pedagogiki
3 semestry
kolejność zgłoszeń
do 15 września
październik
za semestr 1100 zł
dr Mirosław Mrozkowiak

Informacje dodatkowe:
słuchacz odbywa 30 godzinną praktykę w wybranej przez siebie placówce.
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STUDIA PODYPLOMOWE GIMNASTYKA KOREKCYJNA Z ELEMENTAMI ODNOWY
BIOLOGICZNEJ
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
Katedra Pedagogiki Ogólnej
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17,  (0-89) 524-62-69, fax (0-89) 527-51-70.
e-mail:bozenal@uwm.edu
Charakterystyka:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do samodzielnego prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej w
szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych także przekazania wiedzy i umiejętności stosowania
elementów odnowy biologicznej ze szczególnym uwzględnieniem technik masażu (techniki relaksacyjne, masaż
klasyczny).
Słuchacze studiów zdobędą umiejętności w zakresie rozpoznawania i korygowania wad postawy ciała oraz
kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjnych oraz ćwiczeń profilaktycznych dla dzieci.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

350 godzin
absolwenci szkół wyższych legitymujących się dyplomem magisterskim
lub licencjackim
3 semestry
kolejności zgłoszeń
do 20 września
październik
I sem. – 1100 zł, II sem. – 1100 zł, III- sem.1100 zł
dr Izabela Szatrawska
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STUDIA PODYPLOMOWE KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ
Katedra UNESCO
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17,  /fax. (0-89) 523-44-69
www.uwm.edu.pl/unesco
http://elearning.uwm.edu.pl

Cel studiów Celem studiów jest przygotowanie uczestników studiów do organizowania i prowadzenia zajęć przez
Internet oraz nauczenie umiejętności opracowywania materiałów dydaktycznych do zdalnego kształcenia.
Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych będzie przygotowany do kształcenia osób dorosłych przez Internet następującym
zakresie:
Będzie potrafił zorganizować i przeprowadzić zajęcia na odległość korzystając z platformy elearningowej oraz innych
narzędzi do zdalnej komunikacji,
Będzie umiał przygotować materiał edukacyjny do zdalnego kształcenia
Będzie znał narzędzia do tworzenia zdalnych szkoleń oraz samodzielnie przygotuje projekt kursu internetowego
wykorzystując dostępne oprogramowanie. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studium jest złożenie z
wynikiem pozytywnym wszystkich egzaminów i zaliczeń przedmiotów ujętych w planie studium oraz przygotowanie i
umieszczenie na platformie uczelnianej, kursu (materiału dydaktycznego) do zdalnego kształcenia.
Wymagania techniczne
SPRZĘT - komputer z dostępem do Internetu, kamera, słuchawki, mikrofon
OPROGRAMOWANIE
System operacyjny: Windows 2000/XP
Przeglądarka stron internetowych: Internet Explorer 6.X lub nowsza; Mozilla Firefox 1.5 lub nowsza.
Adobe Acrobat Reader: przeglądarka plików PDF, (można ją bezpłatnie pobrać ze strony producenta)

Słuchacze studium powinni posiadać skrzynkę poczty elektronicznej (e-mail). Można ją założyć bezpłatnie, np. przez
portal Interia, Onet lub Wirtualna Polska. Istnieje również możliwość założenia konta na serwerze uczelnianym.
PROGRAM STUDIÓW
I.
BLOK PRZEDMIOTÓW INFORMATYCZNYCH – 160 godz.
I.1 Techniki multimedialne i zasady tworzenia materiałów multimedialnych – 30 godz.
I.2 Grafika komputerowa - 30 godz.
I.3 Techniki transmisji - 30 godz.
I.4 Narzędzia informatyczne w kształceniu na odległość – 40 godz.
I.5 Tworzenie dydaktycznych serwisów WWW – 30 godz.
II.
BLOK PRZEDMIOTÓW ORGANIZACYJNO - PRAWNYCH – 30 godz.
1.1 Prawo komputerowe – 15 godz.
1.2 Organizacja procesu kształcenia na odległość – 15 godz.
III.
BLOK PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA PEDAGOGICZNEGO – 70 godz.
III.1 Psychologiczne podstawy nauczania na odległość – 15 godz.
III.2Pedagogika ogólna – 10 godz.
III.3Metodyka nauczania na odległość – 30 godz.
III.4Społeczeństwo wiedzy – 15 godz.
IV.
BLOK ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH I PROJEKTOWYCH – 90 godz.
IV.1 Seminarium – 10 godz.
IV.2 Projekt multimedialny – 80 godz.
Techniki multimedialne i zasady tworzenia materiałów multimedialnych
Cel zajęć: przedstawienie ogólnych zasad opracowywania materiałów multimedialnych dla edukacji z uwzględnieniem
ich kompozycji, czytelności i estetyki. Opisanie zasad redagowania materiałów drukowalnych i przygotowywania
prezentacji. Praca z obrazem, dźwiękiem, clipem video
Grafika komputerowa
Cel zajęć: przygotowanie uczestników studium do sprawnego przygotowania i opracowywania materiałów graficznych
do celów dydaktycznych w kształceniu na odległość.
Techniki transmisji
Cel zajęć: Usystematyzowanie i powtórzenie podstawowej wiedzy dotyczącej posługiwania się komputerem. Nabycie
umiejętności posługiwania się pocztą elektroniczną oraz korzystania ze stron WWW. Wprowadzenie w problematykę
sieci komputerowych w zakresie niezbędnym do przygotowania i prowadzenia zajęć edukacji zdalnej. Korzystanie z
komunikatorów, kamer – praca zdalna.
Narzędzia informatyczne w kształceniu na odległość
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Cel zajęć: prezentacja wybranej platformy do zdalnej edukacji, ćwiczenia z zakresu tworzenia zajęć zdalnych z
wykorzystaniem prezentowanej platformy. Tworzenie testów narzędziami platformy, tworzenie prostych szkoleń w
obrębie platformy elearningowej, praca grupowa.
Tworzenie dydaktycznych serwisów WWW
Cel zajęć: nauczenie tworzenia stron internetowych, mających umożliwić absolwentom studium zamieszczanie na
stronach WWW materiałów dydaktycznych i dostosowanie ich do specyfiki medium, jakim jest przeglądarka
internetowa. Z materiałów dydaktycznych, udostępnionych za pośrednictwem Internetu mogą samodzielnie korzystać
uczniowie.
Prawo komputerowe
Cel zajęć: zapoznanie z prawnymi aspektami wykorzystania materiałów cudzych i własnych w kształceniu zdalnym,
umieszczaniem, pobieraniem i wykorzystywaniem materiałów z Internetu, korzystania z innych źródeł.
Organizacja procesu kształcenia na odległość
Cel zajęć: przedstawienie zasad organizacyjnych dotyczących przygotowywania i przeprowadzania zajęć zdalnych oraz
organizacji egzaminów i ewaluacji takich zajęć.
Zagadnienia:
1. Sposób udostępnienia kursu – Internet lub Intranet
2. Wybór platformy do kształcenia internetowego i jego konsekwencje
3. Wybór systemu operacyjnego
4. Szacowanie kosztów obsługi platformy kształcenia internetowego
5. Problem dostępu do Internetu odbiorców kursu
Psychologiczne podstawy nauczania na odległość
Cel zajęć: pokazanie psychologicznych aspektów nauczania i uczenia się z wykorzystaniem technologii
informatycznej ze szczególnym uwzględnieniem Internetu. Opisanie oddziaływania przekazu multimedialnego na
uczącego się. Porównanie wad i zalet nauczania bezpośredniego i zdalnego w tym wpływu środowiska, także
komputerowego, na wyniki nauczania. Określenie roli nauczyciela, wykładowcy i integratora w kształceniu na
odległość. Opisanie zasad konstrukcji kursów internetowych i zajęć edukacji zdalnej.
Metodyka nauczania na odległość
Cel zajęć: ukazanie problematyki kształcenia na odległość oraz uwidocznienie różnic między edukacją bezpośrednią a
edukacją zdalną. Pokazanie metod kształcenia zdalnego.
Społeczeństwo wiedzy
Cel zajęć:
• zapoznanie z podstawowymi problemami społeczeństwa informacyjnego (globalizacja, edukacja, praca, handel, ochrona danych i przestępstwa komputerowe)
• kształtowanie umiejętności właściwego korzystania z technologii informacyjnej
• przekazanie treści merytorycznych i metodycznych o znaczeniu technologii informacyjnej i komputerowej we
współczesnej cywilizacji
• ukazanie szans i zagrożeń w rozwoju społeczeństwa wiedzy w Polsce
Projekt multimedialny:
Cel zajęć: wytworzenie przez uczestników studium kursu (szkolenia) multimedialnego do szkolenia na odległość.
Zapoznanie się z dedykowanym narzędziem do tworzenia kursów zdalnych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

350 godzin
absolwenci wyższych uczelni
2 semestry
kolejność zgłoszeń
20 października
semestr 1400 zł
Prof. dr hab. Józef Górniewicz
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STUDIA PODYPLOMOWE KSZTAŁCENIE PEDAGOGÓW SZKOLNYCH
I WYCHOWAWCÓW
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
Katedra Dydaktyki i Doradztwa Zawodowego
10-725 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 13,  (0-89) 523-38-42, fax (0-89) 523-38-59; 523-49-73

e-mail: l.skwarek@uwm.edu.pl
kat.did@uwm.edu.pl
Charakterystyka:

Studia przygotowują pedagogów szkolnych i wychowawców do nowego, zgodnego z założeniami oświaty i
wyzwaniami współczesności, sposobu realizacji zadań wychowawczych. Pedagodzy szkolni i wychowawcy mają stać
się kreatorami w procesie wychowania człowieka nowego, dojrzałego, a więc etycznego, twórczo kreatywnego,
mobilnego, przedsiębiorczego, podejmującego trud ustawicznego kształcenia się. Celem Studiów jest wykształcenie
umiejętności: rozpoznawania głównych ideologii wychowawczych, wykształcenie umiejętności krytycznej oceny
osiągnięć i porażek na gruncie polityki oświatowej oraz kontaktów z Unią Europejską; rozpoznawania zmian,
pokonywania oporów wobec zmian i wprowadzenie zmiany w pracy wychowawcy i pedagogia szkolnego; planowanie
pracy wychowawcy i pedagoga szkolnego; planowanie pracy.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

350 godzin
absolwenci wyższych uczelni posiadający przygotowanie pedagogiczne
3 semestry
kolejność zgłoszeń
do 30 września
październik
I sem. – 1100 zł, II sem. – 1100 zł , III sem. – ok. 1100 zł
dr Urszula Rogalska
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STUDIA PODYPLOMOWE LIDERÓW INNOWACJI W ADMINISTRACJI
pod auspicicjami UNESCO-CEPES
Katedra UNESCO
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pok. 308  /fax. (0-89) 524-62-83
e-mail:janusik@uwm.edu.pl www.uwm.edu.pl/unesco
Charakterystyka:

Prezentowana oferta edukacyjna jest odpowiedzią na problemy pojawiające się w administracji w Polsce, w związku
z koniecznością dostosowania jej funkcjonowania do wymogów Unii Europejskiej. Promowana w krajach Unii
Europejskiej idea innowacyjności oraz dążenie do kształtowania społeczeństwa informacyjnego wymagają
zdecydowanej zmiany dotychczasowego trybu pracy administracji samorządowej i rządowej w Polsce. Zmiany te
dotyczą przede wszystkim otwartości, elastyczności i kreatywności działania.
Cel Studium:

Przygotowanie uczestników Studium do promocji przedsiębiorczości w środowiskach lokalnych, kształtowanie
umiejętności efektywnego wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w swoim środowisku zawodowym. Poznanie
podstawowych zasad organizacji i zarządzania administracją w Unii Europejskiej. Poznanie możliwości oraz procedur
pozyskiwania funduszy unijnych jak i krajowych dla rozwoju innowacyjności w środowiskach lokalnych. Rozwijanie
umiejętności skutecznego korzystania z narzędzi, które oferuje współczesna technika w dziedzinie teleinformatyki.
Poznanie technicznych możliwościami pracy i kształcenia „na odległość” przy wykorzystaniu infrastruktury
teleinformatycznej UWM w Olsztynie i uczestnika Studium. Rozwijanie kompetencji w zakresie kreatywnego
myślenia i rozwiązywania napotykanych problemów.
Absolwenci Studium uzyskają niezmiernie potrzebne kwalifikacje liderów innowacyjności w zarządzaniu
administracją. (w roku akademickim 2007/2008 rekrutacja zawieszona)
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:

Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

300 godzin
Osoby pracujące we władzach samorządowych, placówkach
oświatowych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
osoby odpowiedzialne za fundusze Unijne w urzędach gminnych oraz
powiatowych
2 semestry
kolejność zgłoszeń
do 25 września
październik
całość 2200 zł (1100 zł za semestr)
dr Monika Maciejewska
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STUDIA PODYPLOMOWE Z LOGOPEDII
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
Katedra Dydaktyki i Doradztwa Zawodowego
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17,  (0-89) 524-62-14 fax (0-89) 523-50-57

www.uwm.edu.pl/logoter
Charakterystyka:

Słuchacze w ramach studiów:
- uzyskują merytoryczne i metodyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć logopedycznych w zreformowanym
systemie edukacji narodowej,
- pogłębiają wiedzę w zakresie przebiegu procesu komunikacji językowej,
- poznają różne przypadki zaburzeń mowy oraz wad wymowy,
- są przygotowywani do diagnozowania logopedycznego,
- zdobywają praktyczne umiejętności prowadzenia profilaktyki i terapii logopedycznej,
-zdobywania umiejętności konstruowania scenariuszy zajęć logopedycznych,
- uczą się planowania, organizowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć logopedycznych.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:

Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

619 godzin
Studia przeznaczone są dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, pedagogów szkolnych i
pedagogów poradni psychologiczno-pedagogicznych, posiadających tytuł
magistra
4 semestry
rozmowa kwalifikacyjna
do 30 września
październik
semestr ok.1400,- zł
dr hab. Lucyna Hurło prof.UWM
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STUDIA PODYPLOMOWE MODUŁOWEGO NAUCZANIA DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
Katedra Dydaktyki i Doradztwa Zawodowego
10-725 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 13,  (0-89) 523-38-42, (0-89) 523-36-28,
fax (0-89) 523-38-59.
Charakterystyka:

W programie studiów w głównej mierze są treści z zakresu: projektowania modułowego programu, psychologii pracy,
prawa pracy, doradztwa zawodowego, metody aktywizujące i inne.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

350 godzin
absolwenci
wyższych
uczelni
posiadających
przygotowanie
pedagogiczne
3 semestry
kolejność zgłoszeń
do 30 września
październik
I sem. – 1000 zł, II sem. – 1000 zł, III sem. – ok. 1000 zł
dr Mariola Gaber
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STUDIA PODYPLOMOWE Z OLIGOFRENOPEDAGOGIKI Z PODSTAWAMI PRACY W
KLASIE INTEGRACYJNEJ
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
Zakład Pedagogiki Specjalnej
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17,  (0-89) 524-62-27
Charakterystyka:

Podstawowym celem Studiów jest przygotowanie nauczycieli i wychowawców do pracy rewalidacyjnej z osobami
niepełnosprawnymi intelektualnie poprzez uzyskanie przez nich kwalifikacji z zakresu oligofrenopedagogiki. Realizacja
tegoż celu przewiduje wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy o właściwościach psycho-fizycznego i społecznego
rozwoju jednostek upośledzonych umysłowo, jego dynamice i możliwościach adaptacyjnych, zapoznanie słuchaczy z
istniejącymi metodami, formami i środkami oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych w procesie rewalidacji oraz
ukierunkowanie uczestników studium do dalszego samokształcenia.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:

Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

400 godzin
nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni ośrodkach specjalnych dla
jednostek niepełnosprawnych intelektualnie, posiadający dyplom
ukończenia studiów wyższych, osoby, które mają zamiar podjąć pracę w
szkolnictwie specjalnym
3 semestry
kolejność zgłoszenia oraz zatrudnienie w placówkach specjalnych dla
osób upośledzonych umysłowo
do 30 września
październik
sem. około – 1200 zł,
dr hab. Amadeusz Krause, prof. UWM
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STUDIA PODYPLOMOWE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
Katedra Pedagogiki Społecznej
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17,  (0-89) 524-62- 69, fax (0-89) 527-51-70.
e-mail:bozenal@uwm.edu
Charakterystyka:

Studia przeznaczone są dla kandydatów na stanowiska kierownicze w oświacie oraz nowo powołanych dyrektorów
szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. Program zawiera bloki tematyczne szczególnie przydatne
współczesnemu dyrektorowi – kierunkowe związane z istotą procesu zarządzania, funkcjami kierownika oraz
umiejętnościami przydatnymi współczesnemu dyrektorowi – specjalistyczne związane ze szkołami i placówkami
oświatowo-wychowawczymi – ogólnoekonomiczne ściśle wiążące się z problematyką dotyczącą finansów,
rachunkowości, majątku placówki oświatowej oraz pozostałe mające na celu wzbogacenie wiedzy i umiejętności
kierowników placówek oświatowych. Głównym kryterium oceny wiedzy uczestników studiów i ich postępów w
problematyce będącej przedmiotem kształcenia, a tym samym warunkiem uzyskania świadectwa jest przygotowanie
pracy seminaryjnej oraz odbycie egzaminacyjnej rozmowy końcowej.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

350 godzin
kandydaci na stanowiska kierownicze w oświacie oraz nowo powołani
dyrektorzy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych posiadający
wyższe wykształcenie (magister lub licencjat)
3 semestry
kolejność zgłoszeń
do 20 września
Październik
I sem. – 1100 zł, II sem. – 1100 zł, III sem – 1100 zł
dr Iwona Grabarczyk
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STUDIA PODYPLOMOWE ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
Katedra Pedagogiki Społecznej
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17,  (0-89) 524-62-69, fax (0-89) 527-51-70.
e-mail:bozenal@uwm.edu
Charakterystyka:

Jest to forma kształcenia przeznaczona dla pracowników socjalnych posiadających wyższe wykształcenie. Celem
studium jest umożliwienie słuchaczom podwyższenia kwalifikacji zawodowych – poprzez pogłębienie znajomości
teoretycznych podstaw pracy socjalnej, a także udział w realizacji wybranych zadań praktycznych. Kadrę
wykładowców stanowią nauczyciele akademiccy UWM, sędziowie Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz
doświadczeni pracownicy instytucji pomocy społecznej. Po złożeniu przewidzianych egzaminów i uzyskaniu zaliczeń
z poszczególnych przedmiotów absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych, które są
dokumentem honorowanym przez resort Pracy i Polityki Socjalnej.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

290 godzin
przeznaczone jest dla pracowników socjalnych posiadających wyższe
wykształcenie
2 semestry
w kolejności zgłoszeń
do 20 września
październik
I sem. – 1300 zł, II sem. – 1300 zł
dr Ewa Kantowicz
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STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGIKA KULTURY ZDROWOTNEJ
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
Zakład Wczesnej Edukacji
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17,  (0-89) 524-62-29. fax 089 523 50 57
Charakterystyka:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym pragnących zdobyć kwalifikacje do
prowadzenia zajęć z kultury zdrowotnej: aktywności ruchowej w przedszkolach oraz klasach 1-3, edukacji zdrowotnej i
gimnastyki korekcyjne w przedszkolu oraz w klasach I-III i IV-VI szkoły podstawowej w zreformowanym systemie
edukacji narodowej. Program studiów umożliwia zapoznanie z najnowszymi trendami edukacji w zakresie kultury
zdrowotnej oraz wynikającymi z nich konsekwencjami dla działalności dydaktycznej i wychowawczej nauczycieli
przedszkola i klas I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej; kształtowanie rozumienia procesów rozwojowych i ich związek
z dzieckiem w zakresie kultury zdrowotnej rozwijanie krytycznej świadomości pedagogicznej i twórczych postaw
słuchaczy związanych z fizyczną i zdrowotna działalnością edukacyjną w przedszkolu i szkole podstawowej;
zapewnienie szkołom podstawowym kompetentnych realizatorów programu kultury zdrowotnej jako specjalności w
ramach podyplomowych studiów pedagogicznych; przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi i młodzieżą szkół
podstawowych w zakresie pedagogiki kultury zdrowotnej; nabycie przez uczestników studiów umiejętności
praktycznych i teoretycznych w zakresie promocji zdrowia w przedszkolu oraz szkole podstawowej
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

360 godzin
studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających wykształcenie
pedagogiczne, magisterskie lub licencjackie
3 semestry
analiza dokumentów
do 30 września
październik
sem. 1200 PLN
dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM
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STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17,  (0-89) 524-62-38
Charakterystyka:

Studium przeznaczone jest dla nauczycieli posiadających wyższe wykształcenie pedagogiczne, kuratorów sądowych, a
zwłaszcza pełniących role opiekunów i wizytatorów w zakresie opieki nad dzieckiem lub zamierzających objąć takie
stanowiska w różnych instytucjach opieki. Jego praktycznym celem jest uzyskanie kwalifikacji w zakresie pedagogiki
opiekuńczej niezbędnych do pełnienia wyżej wymienionych i im podobnych stanowisk.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

350 godzin
nauczyciele posiadający wyższe wykształcenie pedagogiczne
3 semestry
kolejność zgłoszenia
do 30 września
październik
sem. około – 1100 zł,
Dr Maria Truszkowska
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STUDIA PODYPLOMOWE PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
Katedra Pedagogiki Społecznej
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17,  (0-89) 524-62-69,
fax (0-89) 527-51-70
e-mail:bozenal@uwm.edu
Charakterystyka:

Studium przeznaczone jest dla kandydatów na specjalistów w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji.
Głównym celem Studium jest przygotowanie i doskonalenie kadry w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
resocjalizacyjnych i penitencjarnych.
Studium adresowane jest do absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą rozwijać wiedzę i umiejętności w zakresie
pracy z osobami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniami i przestępczością. Program obejmuje
m.in. przedmioty: pedagogikę resocjalizacyjną, profilaktykę i terapię uzależnień, ustawodawstwo i sądownictwo dla
nieletnich, kryminologię, metodykę oddziaływań resocjalizacyjnych, pedagogikę penitencjarną.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

360 godzin + praktyki
absolwenci studiów magisterskich i licencjackich
3 semestry
kolejność zgłoszeń
do 20 września
październik
I sem. – 1100 zł, II sem. – 1100 zł, III sem. 1100 zł
dr Sławomir Przybyliński
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STUDIA PODYPLOMOWE PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17,  (0-89) 524-62-68, 524-62-27
Charakterystyka:

Cele: zdobycie wiedzy na temat uzależnień, profilaktyki i pomagania. Umiejętność diagnozowania uzależnień.
Umiejętność pisania programów profilaktycznych. Poznanie profilaktycznych form pracy z młodzieżą. Umiejętności
metodyczne prowadzenia zajęć profilaktycznych Umiejętność pomagania osobom uzależnionym. Opracowanie lokalnej
strategii i programu działań profilaktycznych aktywizujących środowisko młodzieżowe.
Zadania: przekazanie wiedzy z zakresu uzależnień, pomagania i profilaktyki. Pisanie programów profilaktycznych.
Ćwiczenia z zakresu pomagania uzależnionym. Obserwacja pracy terapeutów uzależnień. Praktyka w placówkach
zajmujących się uzależnionymi.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

300 godzin
osoby z wyższym wykształceniem
2 semestry
kolejność zgłoszeń (podanie, odpis dyplomu, 2 zdjęcia)
do 30 września lub do chwili utworzenia pełnych grup
październik
I sem. – 1300 zł, II sem. – 1300 zł
dr Alina Rozłucka
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STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA DO NAUCZANIA
PRZEDMIOTU PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
Katedra Dydaktyki i Doradztwa Zawodowego
10-437 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 13,  (0-89) 523-38-42, 523-49-73, fax (0-89) 523-38-59.
Charakterystyka:

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w kwalifikacje upoważniające do nauczania przedmiotu:
Przedsiębiorczość. Studia te powołane są zgodnie z założeniami reformy szkół średnich.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

373 godziny ogółem
absolwenci wyższych uczelni
3 semestry
kolejność zgłoszeń
do 30 września
październik
I sem. – ok. 1000 zł, II sem. – ok. 1000 zł, III sem. – ok. 1000 zł
dr Urszula Rogalska
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STUDIA PODYPLOMOWE POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk Politycznych
10-007 Olsztyn, ul. Szrajbera 11, pok. 226, /fax. (0-89) 527-08-01, 524-63-66

www.uwm.edu.pl/inp
Charakterystyka:

Studia kierowane są do pracowników administracji samorządowej zajmującej się problematyką bezpieczeństwa
publicznego i zarządzania kryzysowego, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, policji, straży granicznej, straży
gminnej, pracowników firm i przedsiębiorstw prywatnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz nauczycieli
przedmiotu przysposobienie obronne. Absolwenci tej specjalności będą profesjonalnie przygotowani do pracy w
gminnych zespołach reagowania, powiatowych i wojewódzkich Centrach Zarządzania Kryzysowego oraz
odpowiednich komórkach organizacyjnych zarządzania kryzysowego, w przedsiębiorstwach, firmach, instytucjach
użyteczności publicznej, jednostkach bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

350 godzin
absolwenci szkół wyższych
3 semestry
kolejność zgłoszeń podanie, dyplom ukończenia studiów wyższych,
1 zdjęcie
do 30 września
październik
I sem. – 1100 zł, II sem. – 1100 zł III sem – 1100 zł
Prof. dr hab. Jerzy Konieczny
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STUDIA PODYPLOMOWE POŚREDNICTWO PRACY
Katedra UNESCO
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17,  , (0-89) 527-92-12 (0-89) 524-62-37
www.uwm.edu.pl/unesco

Charakterystyka:
Celem jest przygotowanie na poziomie wyższych studiów kierunkowych osób do wykonywania zawodu
pośrednika pracy zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi zawartymi w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 01.05.2004 r. rozdz.17 art. 91 i 92). Studia skierowane są do pracowników instytucji rynku
pracy planujących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie profesjonalnego pośrednictwa pracy, osób które chcą
doskonalić swoje umiejętności w zakresie doboru ofert pracy do indywidualnych predyspozycji i potrzeb osób
poszukujących pracy, absolwentów wyższych uczelni planujących podjęcie pracy w zawodzie pośrednika pracy.
Po ukończeniu studiów absolwenci nabędą umiejętności do samodzielnego prowadzenia profesjonalnego
pośrednictwa pracy na podstawie:
-Znajomości przepisów i podstaw teoretycznych normujących zasady pośrednictwa pracy
-Zasad etycznych oraz standardów usług w pośrednictwie pracy
-Znajomość rynku pracy - lokalnego, krajowego, europejskiego
-Znajomość wybranych unormowań w prawie pracy polskim i europejskim
-Opanowania warsztatu oraz metodyki pracy w pośrednictwie pracy
-Zdobycia wiedzy i opanowania umiejętności zakresu doboru pracowników do określonego miejsca pracy
-Zapoznania z funkcjonowaniem pośrednictwa pracy dla młodzieży, osób dorosłych, niepełnosprawnych w
publicznych służbach zatrudnienia i agencjach pośrednictwa pracy.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:

Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

220 godzin
osoby, które posiadają wyższe wykształcenie (licencjackie, magisterskie
lub inżynierskie), szczególnie osoby z wykształceniem pedagogicznym,
humanistycznym bądź pokrewnym oraz osób, które już pracują w
obszarze orientacji i poradnictwa zawodowego.
Wymagane dokumenty: podanie skierowane do Kierownika Studium,
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych zawodowych
licencjackich, magisterskich lub inżynierskich, dwie fotografie.
2 semestry
kolejność zgłoszeń
do skompletowania grupy
po skompletowaniu grupy
semestr 1100 zł
dr Aldona Małyska
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STUDIA PODYPLOMOWE SOCJOTERAPII
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17,  (0-89) 527-64-28, 524 62 70
Charakterystyka:

Cele: wiedza na temat funkcjonowania małych grup, pracy z grupą i poprzez grupę, uwzględniając cele terapeutyczne,
rozwojowe i edukacyjne. Wiedza o zaburzeniach zachowania i zaburzeń emocjonalnych dzieci, młodzieży, dorosłych.
Umiejętność sporządzania diagnozy socjoterapeutycznej w kontekście zachowań, sądów poznawczych i emocji.
Umiejętność pisania programów socjoterapeutycznych i prowadzenia według tych programów zajęć. Umiejętność
pomagania terapeutycznego w zależności od typu zaburzeń. Umiejętność pracy z różnymi typami grup, w dowolnym
wieku.
Zadania: Przekazywanie wiedzy w trakcie wykładów, warsztatów i treningu. Pokazywanie różnych form pracy z
grupami. Rozwiązywanie osobistych problemów słuchaczy i zaistniałych w czasie pomagania podopiecznym.
Spotkania z profesjonalistami z zakresu terapii uzależnień, socjoterapii i psychoterapii.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

350 godzin
osoby z wyższym wykształceniem: pedagodzy szkolni, nauczyciele,
psycholodzy, terapeuci, kuratorzy, pracownicy służb społecznych.
3 semestry
kolejność zgłoszeń
do 25 września
październik
sem. – 1500 zł,
dr Alina Rozłucka

116

STUDIA PODYPLOMOWE TECHNIKA Z ELEMENTAMI PLASTYKI
W ZREFORMOWANEJ SZKOLE
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
Katedra Sztuk Pięknych
10-447 Olsztyn, ul. B. Głowackiego 17,  (0-89) 527-34-09, 524-62-09.
Charakterystyka:

Studia upoważniają do nauczania przedmiotu „technika” we wszystkich typach szkół i placówkach kulturalnooświatowych.
Program studiów obejmuje m. in. wychowanie komunikacyjne, elektronika, elektrotechnika, mechanika,
materiałoznawstwo, dokumentacja techniczna, malarstwo i rysunek, grafika, rzeźba, projektowanie.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

350 godzin
absolwenci studiów magisterskich i licencjackich z przygotowaniem
pedagogicznym
3 semestry
konkurs dyplomów
nabór ciągły
po skompletowaniu grupy
sem. ok. –1300 zł,
Piotr Obarek, prof. UWM

Informacje dodatkowe:
dokumenty: podanie, odpis dyplomu, 1 fotografia
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STUDIA PODYPLOMOWE TECHNIKI KREATYWNE W NAUCZANIU
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
Zakład Dydaktyki i Wczesnej Edukacji
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17,  (0-89) 524-62-29 fax. (0-89) 523-50-57
Charakterystyka:

Podstawowym celem Studium jest wyposażenie nauczycieli wszystkich typów szkół w wiedzę i umiejętności
nowoczesnego organizowania procesu dydaktycznego w szkole. W programie przewidziano zajęcia z zakresu:
komunikowania się nauczyciela z uczniami, lęku szkolnego, drama jako metoda nauczania i wychowania, technik
szybkiego uczenia się, nauczania z wykorzystaniem metody problemowej, uczeń zdolny w szkole, ewaluacja i ocena
pracy ucznia w metodach aktywnych.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

324 godzin
nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
2 semestry
kolejność zgłoszeń
do 30 września
Październik
I sem. (około) – 1250 zł, II sem. (około) – 1250 zł
dr Jadwiga Lubowiecka

118

STUDIA PODYPLOMOWE TERAPII PEDAGOGICZNEJ
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
Zakład Dydaktyki i Doradztwa Zawodowego
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17,  (0-89) 524-62-14, fax (0-89) 523-50-57.
www.uwm.edu.pl/logoter
Charakterystyka:

Słuchacze w ramach studiów:
- poznają wybrane koncepcje, metody, formy i techniki pracy terapeutycznej
-przyswajają niezbędną im wiedze z nauk (dyscyplin) mających bezpośredni związek z praca z dziećmi posiadającymi
trudności w uczeniu się
- zaznajamiani są ze współczesnymi tendencjami w edukacji terapeutycznej oraz konsekwencjami wynikającymi z nich
dla działalności dydaktycznej i wychowawczej
- wyposażeni są w umiejętności weryfikowania zdobytych wiadomości z praktyką zawodową
- uzyskują przygotowanie pragmatyczne do przełamania trudności dzieci w pisaniu i czytaniu
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

350 godzin
Studia przeznaczone są dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjum, pedagogów szkolnych i pedagogów poradni psychologicznopedagogicznych.
3 semestry
rekrutacja odbywa się na podstawie analizy następujących dokumentów:
podania wraz z opisem ukończonych form kształcenia, odpisu dyplomu
studiów magisterskich lub licencjackich
do 30 września
październik
koszt jednego semestru ok. 1200 zł
Dr hab. Lucyna Hurło, prof. UWM

Informacje dodatkowe:
zajęcia realizowane są podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych
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STUDIA PODYPLOMOWE WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
Katedra Pedagogiki Specjalnej i Psychologii
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, tel. (0-89) 524-62-27

Charakterystyka:

Studia o charakterze kwalifikacyjnym (zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji o wczesnym wspomaganiu
rozwoju dziecka) mają trwać trzy semestry o łącznej ilości 400 godzin. Zajęcia prowadzone będą przy ulicy
Głowackiego 17 w Olsztynie przez kadrę UWM oraz metodyków innych ośrodków naukowych w kraju,
specjalizujących się w tej tematyce. W planie zajęć przewidziano m.in. przedmioty z wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka, problematyki rodzinnej dziecka niepełnosprawnego, neurofizjologii, diagnostyki psychorozwojowej
niemowląt, neonatologii, wybranych terapii, komunikacji alternatywnej, pomocy logopedycznej itd.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:
Informacji udziela:

400 godzin
osoby z wyższym wykształceniem magisterskim lub licencjackim
3 semestry
kolejność zgłoszeń
do 15 września
październik
semestr około 1200 zł
dr hab. Amadeusz Krause, prof. UWM
Elżbieta Szyszko tel. 089 524-62-27
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STUDIA PODYPLOMOWE WIEDZA O KULTURZE
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
Katedra Pedagogiki Ogólnej
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17,  (0-89) 524-62-69, fax (0-89) 527-51-70.
e-mail:bozenal@uwm.edu
Charakterystyka:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z przedmiotu „ Wiedza o kulturze”. Zakres
przedmiotowy obejmuje wykłady i ćwiczenia z zakresu historii sztuki, muzyki, tańca i teatru. Ponadto odbywają się
zajęcia z zakresu umiejętności interpretacji dzieła artystycznego oraz poszerzające wiedzę o współczesnej literaturze
światowej. Przygotowanie teoretyczne obejmuje także elementy filozofii kultury a zajęcia z metodyki umożliwiają
nabycie praktycznych umiejętności. Słuchacze studiów otrzymają kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu” Wiedza o
kulturze a także do prowadzenia zajęć w placówkach pozaszkolnych.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

350 godzin
absolwenci szkół wyższych legitymujących się dyplomem magisterskim
lub licencjackim
3 semestry
w kolejności zgłoszeń
do 20 września
październik
I sem. – 1100 zł, II sem. – 1100 zł, III- sem.1100 zł
dr Izabela Szatrawska
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STUDIA PODYPLOMOWE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I EDUKACJA EUROPEJSKA
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk Politycznych
10-007 Olsztyn, ul. Szrajbera 11, pok. 226, /fax. (0-89) 527-08-01, 524-63-66

www.uwm.edu.pl/inp
Charakterystyka:

Studia skierowane są do nauczycieli, którzy chcą zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotu Wiedza o
społeczeństwie, pracowników organizacji samorządowych i pozarządowych. Dają wiedzę o polityce i stosunkach oraz
kulturowych współczesnego świata. W ramach studiów są również elementy rachunkowości zarządczej. Słuchacze
studiów (nauczyciele) otrzymują kwalifikacje do nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkołach
gimnazjalnych i średnich, nabędą umiejętności pracy z młodzieżą.
Uczestnicy studiów otrzymują najnowszą wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych, współczesnych
partii i systemów politycznych w Polsce i na świecie, systemów wyborczych, struktur Unii Europejskiej, marketingu i
public relations.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

350 godzin
osoby z wyższym wykształceniem
3 semestry
kolejność zgłoszeń
do 30 września
październik
I sem. – 950 zł, II sem. – 950 zł III sem – 500 zł
dr hab. Selim Chazbijewicz, prof. UWM
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STUDIA PODYPLOMOWE WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE Z PODSTAWAMI
PRACY W KLASIE INTEGRACYJNEJ
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
10-561 Olsztyn, ul. Głowackiego 17,  (0-89) 524-62-27, fax (0-89) 527-51-70.
Charakterystyka:

Studia mają charakter kwalifikacyjny, łączna ilość godzin wynosi 351. Kierowane są do absolwentów studiów
magisterskich i licencjackich, chcących uzyskać uprawnienia do prowadzenia zajęć w szkole w klasach integracyjnych
z zakresu wychowania fizycznego i zdrowotnego wynikających z koncepcji kształcenia zintegrowanego i
zblokowanego. Celem kształcenia jest upowszechnianie i wykorzystanie najnowocześniejszej wiedzy w zakresie opieki,
technologii kształcenia, różnorodnych środków kinezyterapeutycznych w korekcji i kompensacji wad narządu ruchu,
postawy ciała i układu nerwowego, promocja holistycznego podejścia do dziecka sprawnego, niepełnosprawnego, o
obniżonej sprawności fizycznej i intelektualnej oraz z innymi problemami rozwojowymi.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

351 godzin
osoby posiadające wyższe wykształcenie
3 semestry
kolejność zgłoszeń
do 15 września
październik
za sem ok. 1100- zł
dr Mirosław Mrozkowiak
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STUDIA PODYPLOMOWE WYCHOWANIE W SZKOLE
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
Zakład Wczesnej Edukacji
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17 ,  (0-89) 524-62-29 fax 9089) 523-50-57
Charakterystyka:

Celem programu nauczania jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę o istocie procesu wychowania, etyce zawodu
nauczyciela, problemach rozwojowych i wychowawczych dzieci i młodzieży. Zajęcia ćwiczeniowo-warsztatowe będą
koncentrowały się wokół kształcenia umiejętności wychowawczych nauczyciela: komunikowanie werbalne i poza
werbalne, rozwijanie postawy empatycznej i asertywnej, analizowanie sytuacji wychowawczych, kreowanie twórczej
atmosfery wychowawczej z aktywnym udziałem uczniów, współpracy z rodzicami uczniów, rozwiązywania konfliktów
wychowawczych ,itp.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

330 godzin
nauczyciele przedmiotów ze szkoły podstawowej klas IV-VI i gimnazjum
czynnie wykonujący zawód
2 semestry
kolejność zgłoszeń
do 30 września
Październik
I sem. –1400 zł, II sem. –1400 zł;
dr Jadwiga Lubowiecka

Informacje dodatkowe:
dokumenty należy składać na wyżej wskazany adres, do podania dołączyć odpis dyplomu i dwa zdjęcia legitymacyjne.
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STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
Katedra Dydaktyki i Doradztwa Zawodowego
10-437 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 13,  (0-89) 523-38-42, 523-49-73, fax (0-89) 523-38-59.

e-mail: l.skwarek@uwm.edu.pl
Charakterystyka:

Celem studiów jest przygotowanie dyrektorów i kandydatów na dyrektorów do nowego, zgodnego z założeniami
reformy oświaty sposobu realizacji zadań związanych z zarządzaniem placówką oświatową. Dyrektor – kreator zmian –
powinien być przygotowany m.in. do pełnienia takich funkcji jak: menadżer, przewodniczący rady pedagogicznej,
organizator nadzoru pedagogicznego, pedagog.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

ogółem 350 godz.
dyrektorzy przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowowychowawczych oraz kandydaci na te stanowiska
3 semestry
kolejność zgłoszeń
do 30 września
październik
I sem. – ok. 1000 zł, II sem. – ok. 1000 zł III sem. ok. 1000 zł
dr Urszula Rogalska
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STUDIA PODYPLOMOWE ZINTEGROWANEJ WCZESNEJ EDUKACJI
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
Zakład Wczesnej Edukacji
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17,  (0-89) 524-62-29, fax. (0-89) 523-50-57
e-mail: magdalena.walczak@uwm.edu.pl

www.uwm.edu.pl/pszwe
Charakterystyka:

Studia przeznaczone są dla osób z pełnym przygotowaniem pedagogicznym pragnących zdobyć kwalifikacje do pracy
w przedszkolu i w klasach I III szkoły podstawowej. Program umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie
nauczycieli do pracy w zakresie wczesnej edukacji w zreformowanym systemie oświaty. Zawiera obok przedmiotów
kierunkowych (szczegółowych metodyk kształcenia) elementy logopedii, terapii pedagogicznej i profilaktyki zaburzeń
zachowania dzieci oraz zajęcia umożliwiające nabywanie umiejętności komunikowania interpersonalnego,
wykorzystywania środków multimedialnych w kształceniu oraz programowania i ewaluacji działań edukacyjnych.
Walorem studiów jest sposób prowadzenia ćwiczeń mających głównie charakter warsztatowy.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

350 godzin
studium przeznaczone jest dla nauczycieli mających wykształcenie
pedagogiczne magisterskie lub licencjat i nie posiadających kwalifikacji
do pracy w przedszkolu lub do nauczania w klasach I-III
3 semestry
rekrutacja odbywa się na podstawie analizy następujących dokumentów:
podania z umotywowaniem wyboru studiów, odpisu dyplomu studiów
magisterskich lub licencjackich.
do 30 września
październik
sem. 1100 zł
dr Marzenna Nowicka
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STUDIA PODYPLOMOWE ZINTEGROWANE KSZTAŁCENIE ARTYSTYCZNE
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17,  (0-89) 524-62-70.

Zakład Wczesnej Edukacji
Charakterystyka:

Zmiana w poziomie kształcenia wynikająca z założeń reformy systemu edukacji wymaga od nauczycieli nowych
umiejętności i kompetencji. Jedną z nich jest umiejętność organizowania procesu poznania uczniów klas 0-VI zgodnie z
ich naturalną percepcją rzeczywistości jako całości. Podstawowym warunkiem takiej pracy jest trafny dobór materiału
nauczania z różnych dziedzin nauki wokół bloków tematycznych jak i ścieżek edukacyjnych. Jedną z takich dziedzin
jest edukacja artystyczna. Zadaniem Studiów Podyplomowych „Zintegrowane Kształcenie Artystyczne” jest ukazanie
nowych form działania pomiędzy wartościami edukacyjnymi a artystycznymi. Nauczyciele znajdują impuls do
rozpoczęcia lub rozszerzenia zakresu swojej pracy pedagogicznej i metodę, którą mogą się posłużyć wprost lub poprzez
modyfikację w różnorodnych oddziaływaniach pedagogicznych.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:

Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

350 godzin
studia przeznaczone są dla nauczycieli klas )-VI, przedszkoli, opiekunów
świetlic, pracowników bibliotek szkolnych z wykształceniem wyższym
magisterskim, wyższym zawodowym (licencjat) o kierunku: wczesna
edukacja, nauczanie początkowe, pedagogika przedszkolna, wychowanie
muzyczne, bibliotekoznawstwo.
3 semestry
kolejność zgłoszeń
do 30 września
październik
sem. – 1250 zł
dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM
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STUDIA PODYPLOMOWE ADMINISTRACJI
Wydział Prawa i Administracji
Zakład Ekonomii, Finansów i Prawa Finansowego
Olsztyn, al.Warszawska 98, tel. (0-89) 535-15-97; (0-89) 524-64-31
Charakterystyka:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla pracowników administracji publicznej – rządowej i samorządowej –
posiadających wyższe wykształcenie, bez względu na kierunek studiów. Celem studiów jest poszerzenie wierzy
niezbędnej dla pracownika administracji publicznej zajmującego bądź ubiegającego się o stanowisko kierownicze lub
samodzielne. Program obejmuje zagadnienia konstytucyjnych podstaw ustroju RP, administracji publicznej, procedur
administracyjnych, prawa pracy urzędniczego, finansów publicznych. Słuchacze studiów otrzymują najnowszą wiedzę
teoretyczną z zakresu wykładanych dyscyplin wpływających na poszerzanie wiedzy zawodowej i wykorzystania jej w
praktycznym funkcjonowaniu.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

325 godzin
absolwenci wszystkich kierunków uczelni wyższych
2 semestry
kolejność zgłoszeń
do końca września
październik
I sem. – około 1500 zł, II sem. – 1500 zł
prof. dr hab. Roman Przybyszewski
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STUDIA PODYPLOMOWE GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Wydział Prawa i Administracji
Zakład Ekonomii Finansów i Prawa Finansowego
Olsztyn, al. Warszawska 98, tel. (0-89) 535-15-97; (0-89) 524-64-31
Charakterystyka:

Studia adresowane są przede wszystkim do kierowników samorządowych jednostek zakładów budżetowych, członków
zarządów spółek komunalnych, głównych księgowych jednostek wyżej wymienionych; wójtów i burmistrzów,
pragnących intensyfikować działalność w zakresie zaspakajania usług komunalnych, innych osób, które prowadzą
działalność na pograniczu sektora prywatnego i publicznego. (rekrutacja w roku akademickim 2007/2008 zawieszona)
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

300 godzin
absolwenci wszystkich kierunków uczelni wyższych
2 semestry
kolejność zgłoszeń
do końca września
październik
I sem. – 1425 zł, II sem. – 1425 zł
prof. dr hab. Roman Przybyszewski
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STUDIA PODYPLOMOWE
PRAWA ADMINISTRACYJNEGO I SAMORZĄDOWEGO
Wydział Prawa i Administracji
Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
Olsztyn, al. Warszawska 98, tel. (0-89) 535-15-97; (0-89) 524-64-31
Charakterystyka:

Studia skierowane są do wszystkich pracowników samorządowych oraz osób zainteresowanych podjęciem pracy w
jednostkach samorządu terytorialnego. Celem studium jest zapoznanie słuchaczy z ustrojem polskiego samorządu
terytorialnego oraz zasadami jego funkcjonowania. Zakres wykładów obejmuje pełne spektrum zagadnień związanych z
systemem samorządu terytorialnego oraz prawa administracyjnego w Polsce. (rekrutacja w roku akademickim
2007/2008 zawieszona)
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

300 godzin
absolwenci wszystkich kierunków uczelni wyższych
2 semestry
kolejność zgłoszeń
do końca września
październik
I sem. – 1500 zł, II sem. – 1500 zł
prof. dr hab. Wincenty Bednarek
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STUDIA PODYPLOMOWE PRAWA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Wydział Prawa i Administracji
Zakład Ekonomii Finansów i Prawa Finansowego
Olsztyn, al. Warszawska 98, tel. (0-89) 535-15-97; (0-89) 524-64-31
Charakterystyka:

Studia adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych poznaniem polskiego systemu podatkowego. Oferta
skierowana jest szczególnie do osób pracujących w sektorze finansów publicznych oraz zainteresowanych podjęciem
pracy w tym sektorze. (rekrutacja w roku akademickim 2007/2008 zawieszona)
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

300 godzin
absolwenci wszystkich kierunków uczelni wyższych
2 semestry
kolejność zgłoszeń
do końca września
październik
I sem. – 1500 zł, II sem. – 1500 zł
dr Adam Biegalski
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STUDIA PODYPLOMOWE PRAWA PODATKOWEGO I SKARBOWOŚCI
Wydział Prawa i Administracji
Zakład Ekonomii Finansów i Prawa Finansowego
Olsztyn, al. Warszawska 98, tel. (0-89) 524-64-30
Charakterystyka:

Studia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych poznaniem polskiego systemu podatkowego. Szczególnie
adresowane jest ono do osób pracujących w służbach finansowo księgowych oraz organów skarbowych. Celem studiów
jest zapoznanie słuchaczy z konstrukcją poszczególnych polskich podatków zarówno w ujęciu modelowym jak i
praktycznym. Wykładany materiał obejmuje zagadnienia wykładu kursowego rozszerzony o praktykę orzeczniczą NSA,
interpretację Ministerstwa Finansów oraz orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

265 godzin
absolwenci wszystkich kierunków uczelni wyższych
2 semestry
kolejność zgłoszeń
do końca września
październik
I sem. – 1750 zł, II sem. – 1750 zł
dr Adam Biegalski
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STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO PRACY
Wydział Prawa i Administracji
Zakład Ekonomii Finansów i Prawa Finansowego
Olsztyn, al. Warszawska 98, tel. (0-89) 535-15-97; (0-89) 524-64-31
Charakterystyka:

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do pracy w działach kadr, działach personalnych oraz
księgowości, wykształcenie umiejętności stosowania przepisów polskiego i europejskiego prawa pracy i rozliczeń
dotyczących ubezpieczeń społecznych. Studia przeznaczone są dla menedżerów odpowiedzialnych za politykę
kadrową, działaczy związków zawodowych, pracowników działów księgowości, pracodawców.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

225 godzin
absolwenci wszystkich kierunków uczelni wyższych
2 semestry
kolejność zgłoszeń
do końca września
październik
I sem. – 1500 zł, II sem. – 1500 zł
dr Lech Grochowski
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STUDIA PODYPLOMOWE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Wydział Prawa i Administracji
Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
Olsztyn, al. Warszawska 98, tel. (0-89) 535-15-97; (0-89) 524-64-31
Charakterystyka:

Studia realizują problematykę kształcenia w aspekcie prawno-administracyjnym, ekonomiczno-społecznym w cyklu
rocznym systemem zaocznym. Celem kształcenia jest renowacja oraz poszerzenie jej obszarów o nowe treści z
dziedziny nauk wspierających działalność administracji publicznej. W tematyce zajęć dominują przedmioty prawnoadministracyjne traktowane instrumentalnie w odniesieniu do studentów wywodzących się z kręgów urzędniczych. W
założeniu program edukacyjny studiów ma wyposażyć jego absolwentów we współczesną wiedzę na temat standardów
pracy administracji publicznej. (rekrutacja w roku akademickim 2007/2008 zawieszona)
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

300 godzin
absolwenci wszystkich kierunków uczelni wyższych
2 semestry
kolejność zgłoszeń
do końca września
październik
I sem. – 1500 zł, II sem. – 1500 zł
prof. dr hab. Wincenty Bednarek
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STUDIA PODYPLOMOWE UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH
Wydział Prawa i Administracji
Katedra Prawa Rzymskiego i Prawa Kanonicznego
Olsztyn, al. Warszawska 98, tel. (0-89) 535-15-97; (0-89) 524-64-31
Charakterystyka:

Celem studiów jest :
• przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji kierowniczych w sektorze ochrony zdrowia; w samodzielnych
publicznych zakładach opieki zdrowotnej, praktykach grupowych i praktykach indywidualnych,
• przygotowanie kandydatów do pełnienia roli zawodowej w instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych,
• przygotowanie kandydatów do pracy w administracji samorządowej w zakresie ochrony zdrowia.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

272 godzin
absolwenci wszystkich kierunków uczelni wyższych
2 semestry
kolejność zgłoszeń
do końca września
październik
I sem. – 1425 zł, II sem. – 1425 zł
Prof. dr hab. Bronisław Sitek
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STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Wydział Prawa i Administracji
Katedra Historii Państwa i Prawa
Olsztyn, al. Warszawska 98, tel. (0-89) 535-15-97; (0-89) 524-64-31
Charakterystyka:

Studia przygotowują do podjęcia działalności w zakresie zamówień publicznych. Proponowany program zajęć,
prowadzonych przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji, arbitrów, trenerów z listy Prezesa UZP,
pracowników UZP obejmuje przedmioty poszerzające wiedzę ogólną z zakresu zagadnień gospodarczych i prawnych, a
także przygotowanie praktyczne do wykonywania tej funkcji.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

215 godzin
absolwenci wszystkich kierunków uczelni wyższych
2 semestry
kolejność zgłoszeń
do końca września
październik
I sem. – 1600 zł, II sem. – 1600 zł
dr Eugeniusz Hull
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STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ADMINISTRACJI
Wydział Prawa i Administracji
Zakład Ekonomii Finansów i Prawa Finansowego
Olsztyn, al. Warszawska 98, tel. (0-89) 535-15-97; (0-89) 524-64-31
Charakterystyka:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom teoretycznej i praktycznej wiedzy o współczesnych koncepcjach
zarządzania systemami jakości w różnego typu jednostkach organizacyjnych a w szczególności w przedsiębiorstwach
administracyjnych. Omawiane zagadnienia zostaną przedstawione na bazie wymagań międzynarodowych norm ISO
serii 9000,14000, normy PN18001 oraz programu Eco Management and Audit Scheme (MAS) Unii Europejskiej.
Studia są przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za wdrażanie i kierowanie systemami zarządzania w
przedsiębiorstwach. W studiach mogą uczestniczyć osoby posiadające wyższe wykształcenie, bez względu na kierunek
studiów. Słuchacze studiów otrzymują najnowszą wiedzę teoretyczną z zakresu wykładanych dyscyplin wpływających
na poszerzenie wiedzy zawodowej i wykorzystywania jej w praktycznym funkcjonowaniu.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

200 godzin
absolwenci wszystkich kierunków uczelni wyższych
2 semestry
kolejność zgłoszeń
do końca września
październik
I sem. – 1600 zł, II sem. – 1600 zł
prof. dr hab. Roman Przybyszewski
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STUDIA PODYPLOMOWE EDUKACJA FILOZOFICZNA-ETYKA
Wydział Teologii
11-041 Olsztyn, ul. Stanisława Kardynała Hozjusza 15,  (0-89) 523-89-46,
fax (0-89) 523-89-46,

e-mail: teologia@uwm.edu.pl/wt
Charakterystyka:

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacji do prowadzenia zajęć szkolnych z zakresu filozofii, ze szczególnym
uwzględnieniem etyki, w ramach przewidzianych podstawą programowania kształcenia w szkołach podstawowych,
gimnazjach oraz w szkołach średnich o różnym profilu.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

360 godzin
absolwenci wyższych uczelni
3 semestry
kolejność zgłoszeń
do 20 września
październik
sem. – 860 zł,
ks. dr Bolesław Antoni Bieniek
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STUDIA PODYPLOMOWE NAUK O RODZINIE
Wydział Teologii
11-041 Olsztyn, ul. Stanisława Kardynała Hozjusza 15,  (0-89) 523-89-46, fax (0-89) 523-89-46,
Charakterystyka:

Studia przygotowują do prowadzenia przedmiotu „przygotowanie do życia w rodzinie”, do pracy w poradnictwie
rodzinnym (profilaktyka uzależnień, przemoc w rodzinie), do pracy w strukturach samorządowych zajmujących się
problematyką prorodzinną (ośrodki społeczne powiatowe centra pomocy rodzinie, miejskie i gminne ośrodki pomocy
społecznej).
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

350 godzin
absolwenci wyższych uczelni
3 semestry
rozmowa kwalifikacyjna
do 25 września
październik
całość – 2250 zł,
ks. dr Michał Tunkiewicz
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STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA PEDAGOGICZNEGO
Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego
10-900 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 23,  (0-89) 535 50 48
Charakterystyka:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów szkół wyższych nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych do
pracy nauczycielskiej oraz do nauczycieli nie posiadających kwalifikacji do pracy pedagogicznej. Celem studiów jest
uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej oraz rozwijanie kompetencji profesjonalnych
nauczyciela.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Uczestnicy studiów:
Czas trwania:
Zasady przyjmowania kandydatów:
Terminy zgłoszeń:
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Planowana odpłatność za:
Kierownik studium:

390 + 150 godzin praktyki pedagogicznej
absolwenci szkół wyższych nie posiadający uprawnień pedagogicznych
3 semestry
kolejność zgłoszeń
nabór ciągły
po skompletowaniu grupy
w zależności od liczby osób
Dr Iwona Grabarczyk
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