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Słowo od Rektora
Szanowni Państwo

Kształcenie permanentne, czyli ciągłe doskonalenie kwalifi kacji ogólnych 
i zawodowych to obecnie konieczność. Uczymy się przez całe życie, 
bowiem wiedza otrzymana w systemie szkolnym nie wystarcza na długo 
- świat wokół nas zmienia się dynamicznie. Wielu z nas kilka razy w swej 
karierze zawodowej zmuszonych jest zmieniać zawód, aby dostosować 
się do szybkich przeobrażeń ekonomicznych, kulturalnych, naukowych 
i wygrać w konkurencji na coraz bardziej wymagającym europejskim rynku 
pracy. Właśnie z myślą o potrzebach rynku pracy przedstawiamy Państwu 
naszą ofertę studiów podyplomowych – ponad 50 zaproponowanych 
przez Uczelnię kierunków umożliwia zdobycie kwalifi kacji w najbardziej 
przyszłościowych zawodach i specjalnościach.

Do zobaczenia w murach naszej uczelni.

doc. dr Elżbieta Kielska

Rektor WSH
doc. dr Elżbieta Kielska

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu jest silnym ośrodkiem opiniotwórczym i kulturotwórczym. Szereg realizowanych przez nas 
przedsięwzięć, takich jak wykłady otwarte i międzynarodowe, debaty publiczne itp. wywołuje rezonans w środowisku lokalnym. 
Przywiązujemy również dużą wagę do kształtowania wysokich standardów moralnych. Realizujemy uchwalony przez Senat Kodeks Etyczny 
Wyższej Szkoły Handlowej, będący zbiorem zasad i wartości, które pomagają realizować naszą misję.

Wykłady, ćwiczenia, seminaria i konwersatoria realizowane podczas studiów podyplomowych prowadzone są przez wybitnych specjalistów 
z danej dziedziny, zarówno teoretyków, jak i praktyków. Dzięki nim otrzymacie Państwo najbardziej aktualną wiedzę aplikacyjną, łączącą 
teorię z praktyką i dostosowaną do aktualnych potrzeb rynku pracy. 

Życzę Państwu wiele satysfakcji z nauki w Wyższej Szkole Handlowej. Niech świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otworzy 
przed Państwem nowe perspektywy, stanie się szansą na lepszą przyszłość, okaże się dobrą „inwestycją w siebie”.



BAZA DYDAKTYCZNA

Obiekty Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu to obecnie najnowocześniejsza 
infrastruktura dydaktyczna w regionie radomskim.

Infrastruktura Uczelni pozwala studentom zdobywać wiedzę w sposób komfortowy i dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań 
technicznych. WSH dysponuje obecnie kompleksem 6 doskonale wyposażonych budynków o powierzchni ponad 5 000 m2. 
Wszystkie obiekty zlokalizowane są w centrum miasta, w sąsiedztwie dworców PKP i PKS, hoteli, kin, klubów i restauracji.

Budynek A - Aula GłównaAuditorium Primum 
Prestiżowa aula wykładowa z miejscami dla 
ponad 300 osób

Budynek A
Siedziba Wydziału 

Studiów Strategicznych 
i Technicznych

Budynek C
Siedziba Wydziału Nauk 

Społecznych

Studenci w czasie przerwy w bibliotece WSH

Zajęcia w laboratorium multimedialnym

Ćwiczenia z grafi ki 
komputerowej 

w nowoczesnym 
laboratorium Apple

Zajęcia w laboratorium 
kryminalistycznym

Sale audytoryjne, pracownie i laboratoria wyposażone są w najnowszy sprzęt 
audiowizualny i multimedialny, m.in. takich fi rm jak Apple, IBM, Dell, JBL, Cisco. 
Całości dopełnia komfortowa infrastruktura socjalna. Kampus WSH jest obecnie 
największą i najlepiej wyposażoną bazą dydaktyczną wśród wszystkich uczelni 
niepublicznych w regionie radomskim.
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WSH – INSPIRUJE

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu prowadzi aktywną działalność na rzecz środowiska lokalnego poprzez liczne inicjatywy 
społeczne. Uczelnia jest ośrodkiem spotkań politycznych, kulturalnych i rozrywkowych. Wspiera również wszelkie akcje 
charytatywne. Wszystkie wydarzenia organizowane przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu mają charakter otwarty i są 
skierowane nie tylko do studentów WSH i społeczności akademickiej, ale również do wszystkich mieszkańców Radomia i okolic. 

KONFERENCJE I DEBATY
Do tej pory odwiedziło nas ponad 100 osób ze świata polityki, sportu, 

mediów i kultury w ramach Radomskich Wykładów Otwartych 
oraz 39 Ambasadorów podczas Wykładów Międzynarodowych. 

Zorganizowaliśmy blisko 80 konferencji naukowych.

BIZNES W WSH
Cykliczne spotkania Rady Programowej Pracodawców mają 

na celu wypracowanie zmian w programach kształcenia, 
które pozwolą na lepsze przygotowanie absolwentów do 

podjęcia i konkurowania na rynku pracy.

DOBROCZYNNOŚĆ
Corocznie włączamy się w akcje charytatywne takie jak: 
Szlachetna Paczka, Maraton Pisania Listów, Time of Blood 
i wiele innych. Organizujemy Dni Kultury m.in.: 
Dzień z Kulturą Chińską, Dzień Turcji, Dzień Tajlandii, Dni 
Afryki, Dzień Kultury Niemieckiej czy też Amerykańskiej.
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WSH KULTURALNIE
WSH jest współorganizatorem Ogólnopolskich Spotkań Filmowych 

Kameralne Lato. Festiwal to oprócz konkursu fi lmowego, także wystawy, 
koncerty i wernisaże.

DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA
Coroczna impreza, której  celem jest zaakcentowanie doniosłej 

roli działalności profi laktyczno-prewencyjnej w przeciwdziałaniu 
zagrożeniom społecznym.

AUTORYTETY
Osobistości ze świata nauki, kultury oraz polityki często 

odwiedzają mury uczelni, w ramach Radomskich 
Wykładów Otwartych. Podczas takich spotkań uczestnicy 

mogą kształtować swoje opinie i postawy, a także 
wymieniać poglądy.
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EDMUND KLICH
Doktor nauk wojskowych, pułkownik rez. 
pilot Wojska Polskiego, wieloletni szef Pań-
stwowej Komisji Badania Wypadków Lotni-
czych.

DOROTA ZAWADZKA
Polski psycholog rozwojowy, współautorka 
pomysłu konkursu „Świat przyjazny dziecku” 
oraz projektu „Bezpieczne Media”, redaktor 
naczelna serwisu dla rodziców- parenting.pl.

JACEK PAŁKIEWICZ
Dziennikarz, twórca szkoły przetrwania we 
Włoszech, podróżnik-eksplorator, odkryw-
ca źródeł Amazonki, członek rzeczywisty 
Królewskiego Towarzystwa Geografi cznego 
w Londynie. 

ROMAN POLKO
Generał dywizji Wojska Polskiego, ofi cer dy-
plomowany wojsk powietrznodesantowych 
i sił specjalnych, doktor nauk wojskowych 
w specjalności kierowanie organizacją, były 
dowódca GROM.

BARBARA PIWNIK
Doktor nauk prawnych, absolwentka prawa 
na Uniwersytecie Warszawskim, sędzia, spra-
wowała urząd ministra sprawiedliwości i pro-
kuratora generalnego.

ANNA MARIA WESOŁOWSKA
Łódzka sędzia, współautorka ustawy 
o świadku koronnym, ekspert od przestęp-
czości zorganizowanej, była członkiem 
składu orzekającego w procesie łódzkiej 
„Ośmiornicy”.

JACEK ROZENEK
Aktor fi lmowy i teatralny, specjalista projek-
towania procesów biznesowych podnoszą-
cych efektywność organizacji, coach najwyż-
szej kadry menedżerskiej.

PIOTR GADZINOWSKI
Poseł na Sejm RP trzech kadencji. Redaktor, 
publicysta, dziennikarz, odznaczony meda-
lem „zasłużony dla kultury polskiej Gloria 
Artis”.

MAREK MIGALSKI
Politolog, wykładowca akademicki, publicy-
sta polityczny i polityk, poseł do Parlamentu 
Europejskiego VII kadencji.

WYKŁADOWCY WSH

Chociaż nowoczesne technologie 
informatyczne i infrastruktura 
znaczą wiele, ostatecznie to ludzie 
decydują o poziomie nauczania. 
Kadrę wykładową WSH od zawsze 
stanowili wybitni specjaliści w 
swoich dziedzinach, którzy poza 
wiedzą teoretyczną przekazują 
naszym studentom umiejętności 
praktyczne, niezbędne do 
szybkiego odnalezienia się na 
rynku pracy.
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Studia podyplomowe w Polsce stały się jedną z najbardziej popularnych form zdobywania specjalistycznej wiedzy i umiejętności oraz 
środek do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy. Według danych statystycznych GUS już od przeszło 20 lat systematycznie 
wzrasta liczba osób kontynuujących naukę na studiach podyplomowych.

W roku akademickim 1995/1996 liczba słuchaczy studiów podyplomowych wynosiła 56 tys.

W ciągu 10 lat liczba słuchaczy uległa prawie potrojeniu i w roku akademickim 2005/2006 wynosiła już ponad 135 tys. osób.

Od blisko 5 lat co roku naukę na studiach podyplomowych podejmuje około 200 tys. osób.

W nowej rzeczywistości społecznej charakter pracy uległ znacznym przeobrażeniom, co związane jest z większą niż kiedykolwiek 
mobilnością pracowników - to często jedyny ratunek dla osób szukających pracy. 

Eksperci rynku pracy i ekonomiści zwracają uwagę, że we współczesnym świecie zmiana pracodawcy to za mało. Koniecznością 
staje się zmiana ścieżki zawodową, czyli zaczynanie pracy w nowym zawodzie więcej niż raz w życiu. Studia 
podyplomowe to doskonała okazja do zdobycia nowych kwalifi kacji.

STUDIA PODYPLOMOWE 
– DLACZEGO WARTO?

 56 tys. słuchaczy

 135 tys. słuchaczy

200 tys. słuchaczy

Wzrost zainteresowania 
kształceniem podyplomowym 
to światowa tendencja.

W 1996 roku tylko 4% pracujących Brytyjczyków w wieku 26-60 lat posiadało 
kwalifi kacje podyplomowe. Obecnie absolwenci studiów podyplomowych to 
15% społeczeństwa w wieku produkcyjnym.

Przeciętny Amerykanin pracuje 
w ciągu swego życia przez 44 lata 
i w tym czasie 11 razy zmienia 
pracodawcę (średnio: co cztery lata).4 

la
ta

12
 la

t Przeciętny czas pracy 
u jednego pracodawcy 
w granicach Unii 
Europejskiej to 12 lat. 11

 la
t Najkrótszym stażem pracy w UE chwalą 

się Łotysze (zmiana co 8 lat), najdłuższym 
– Włosi (15 lat), a Polacy znaleźli się 
w samym środku stawki (11 lat). 

Do wzrostu zainteresowania studiami podyplomowymi przyczyniła się koncepcja Life Long Learning (LLL) – Uczenie 
się przez całe życie. Koncepcja LLL jest wiodącym elementem strategii lizbońskiej, ogłoszonej w 2000 roku przez Unię 
Europejską. Zgodnie z jej treścią edukacja jest jedną z najważniejszych składowych prowadzących do tego, aby gospodarka UE 
stała się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką na świecie. Ludność natomiast ma się stać społeczeństwem wiedzy. 

>  4 mln Europejczyków w różnym wieku

> 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców  i przedstawicieli kadry edukacyjnej

Budżet całego programu wynosi prawie 15 mld euro,  z czego 1 mld został zarezerwowany dla Polski.

Z programu LIFE LONG LEARNIG (będącego obecnie częścią programu Erasmus+) 
korzysta:
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Pracodawcy poszukują osób o bardzo wysokich kwalifi kacjach i wąskich specjalizacjach. I  chociaż poziom zarobków zależy od 
wielu czynników, jednak w dalszym ciągu jednym z nich jest poziom wykształcenia. 

specjalistyczne kwali ikacje – wyższe zarobki

STUDIA PODYPLOMOWE W WSH 
– SPRAWDŹ KORZYŚCI

droga do awansu lub zmiana zawodu

Bardzo często, by pracownik mógł awansować o kolejny szczebel wyżej w fi rmie, pracodawca wymaga zaświadczenia 
o specjalistycznych umiejętnościach i takim właśnie poświadczeniem są studia podyplomowe. Poza ubieganiem się o lepsze 
stanowisko, tego typu studia pomogą znaleźć nową pracę lub przebranżowić się. Zdaniem ekspertów rynku pracy w najbliższych 
latach coraz więcej osób decyduje się na podnoszenie kwalifi kacji poprzez ukończenie dodatkowej specjalizacji, ponieważ dla 
potencjalnego pracodawcy to sygnał, że taki pracownik to osoba ambitna, gotowa do szkoleń i podejmowania nowych wyzwań.

W studiach podyplomowych uczestniczą zwykle osoby, które już pracują w branży – można więc zawiązać znajomości, które 
zaowocują wzajemną współpracą lub otworzeniem nowego biznesu. Ponadto klimat tego typu studiów i sposób, w jaki wykładowcy 
zwracają się do swoich słuchaczy pomaga w kontaktach ze współuczestnikami – większość osób jest otwarta i chętnie wymienia 
się doświadczeniami i własnymi spostrzeżeniami. 

cenne kontakty

studia podyplomowe wyższe magisterskie,
bez studiów podyplomowych

wyższe licencjackie/inżynierskie, 
bez studiów podyplomowych

3500

5300

8700

2900

4210

7000

2620

3800

5833

25
%

 z
ar

ab
ia

ło
 

po
ni

że
j

25
%

 
za

ra
bi

ał
o 

po
ni

że
j

25
%

 
za

ra
bi

ał
o 

po
ni

że
jm

ed
ia

na

m
ed

ia
na

m
ed

ia
na25

%
 z

ar
ab

ia
ło

 p
ow

yż
ej

25
%

 z
ar

ab
ia

ło
 p

ow
yż

ej

25
%

 z
ar

ab
ia

ło
 p

ow
yż

ej

wykształcenie

za
ro

bk
i

Źr
ód

ło
: O

gó
ln

op
ol

sk
ie

 B
ad

an
ie

 W
yn

ag
ro

dz
eń

 (O
BW

) p
rz

ep
ro

w
ad

zo
ne

 p
rz

ez
 S

ed
la

k 
&

 S
ed

la
k

2000

4000

6000



-------- 999999 ----

STUDIA PODYPLOMOWE W STATYSTYKACH

10 lat doświadczenia w kształceniu podyplomowym 

1 457 absolwentów

16 050 zrealizowanych godzin zajęć dydaktycznych

442 290 godzin praktyk zawodowych

67% naszych słuchaczy
deklaruje, że wiedzę zdobywaną podczas studiów
wykorzystuje w pracy zawodowej

75% naszych słuchaczy
ocenia poziom merytoryczny prowadzonych zajęć jako

wysoki

88% naszych słuchaczy
ocenia, że treści zajęć przekazywane są
jasno i zrozumiale



----- 1111000000 ----

72% naszych słuchaczy
poleca studia w WSH 
innym osobom

Niewątpliwym atutem studiów po-
dyplomowych w WSH jest korzystna 
cena w stosunku do oferowanej jako-
ści. Z uwagi na fakt, iż jestem absol-
wentką WSH, uczelnia jest mi dobrze 
znana i wiem, że można spotkać tu 
ciekawych wykładowców.  Poprzez 
organizowanie spotkań tematycz-
nych i innych eventów uczelnia ofe-
ruje wiele możliwości rozwoju oso-
bistego. Na dzisiejszym rynku pracy 
dyplom to nie wszystko. Potrzebne 
są przede wszystkim wiedza i umie-
jętność jej zastosowania w praktyce 
zawodowej.

Ukończyłem w WSH studia pody-
plomowe na kierunku logopedia. 
Jako polonista uważam, że jest 
to bardzo przydatny kierunek 
w mojej pracy zawodowej, po-
szerza wiedzę i umiejętności kie-
runkowe. Szczególnie cenne są 
zajęcia praktyczne, będące źród-
łem zadań i ćwiczeń, mogących 
znaleźć zastosowanie podczas 
przyszłej praktyki. 

Sylwia Lewińska-Szwede
absolwentka studiów 
podyplomowych

Mateusz Fabiszewski
absolwent studiów 
podyplomowych

Studia podyplomowe dają 
możliwość uzupełnienia swo-
jej wiedzy i zdobycia nowych 
kwalifi kacji. Zdecydowałam się 
na studia na kierunku Edukacja 
wczesnoszkolna i przedszkolna, 
ponieważ są mi one potrzebne w 
pracy, a jednocześnie stanowią 
uzupełnienie wiedzy kierunko-
wej, którą zdobyłam wcześniej. 
Wykładowcy podchodzą poważ-
nie do studentów i starają się im 
pomagać w każdej sytuacji, co 
jest bardzo ważne dla osób ak-
tywnych zawodowo.

Martyna Chełmińska
absolwentka studiów 
podyplomowych

Na programie studiów podyplomo-
wych skorzysta każdy, kto jest zaintere-
sowany rozwojem osobistym i kształ-
ceniem przez całe życie. Na studiach 
nie zawiodą się menedżerowie, liderzy 
zespołów i przedsiębiorcy, którzy wi-
dzą wartość w coachingowym zarzą-
dzaniu przez cele. Dotyczy to również 
pracowników działów HR, trenerów 
biznesu, doradców zawodowych czy 
nauczycieli. Dzięki studiom uzupełnią 
i rozwiną swoją dotychczasową wie-
dzę o najnowsze trendy na rynku, 
który coraz bardziej docenia współ-
pracę ze specjalistami posiadającymi 
dyplom coacha.

Magdalena Jelonkiewicz-
Bałdys
coach i trener, wykładowca 
WSH

Przy wyborze kierowałem się 
opinią na temat uczelni, ceną, 
a przede wszystkim programem 
studiów i kadrą wykładowców. 
Dbałość o odpowiednią jakość 
usług w stosunku do atrakcyjnej 
ceny jest bardzo ważnym atutem 
uczelni. Nauka w małych gru-
pach pozwala na indywidualne 
podejście do słuchaczy i lepsze 
przekazanie wiedzy.

Grzegorz Ślusarczyk
absolwent studiów 
podyplomowych

Studia z pewnością przyniosą wiele 
korzyści wszystkim słuchaczom, nie 
tylko w wymiarze zawodowym, ale 
i osobistym. Zajęcia z retoryki czy au-
toprezentacji przydadzą się każdemu 
i w każdej sytuacji, a zdobyta wiedza 
i kompetencje przyspieszą indywi-
dualny rozwój i pomogą w osiąganiu 
celów. Ponadto nabyte umiejętno-
ści sprawią, że absolwent stanie się 
bardziej atrakcyjnym kandydatem 
w oczach przyszłego pracodawcy.Maurycy Seweryn

specjalista w zakresie 
autoprezentacji i wystąpień 
publicznych, wykładowca 
WSH

OPINIE O STUDIACH
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Dzisiejszy rynek pracy wymaga ciągłego podnoszenia kwalifi kacji, uzupełniania i poszerzania wiedzy. Dobre i wielokierunkowe 
wykształcenie to znaczący kapitał, który nieustannie procentuje, a także zdecydowany atut w oczach każdego pracodawcy. 

Programy studiów podyplomowych realizowane w WSH dostosowywane są do zmieniających się potrzeb rynku pracy i oferują 
najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną. Dokładając starań, by jakość kształcenia była stale podnoszona, wprowadziliśmy 
Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia na studiach podyplomowych, który zapewnia przejrzystość i wysoki poziom 
kształcenia na każdym etapie studiów. Zakłada on regularny monitoring prowadzonych działań edukacyjnych zarówno w zakresie 
ich dostosowywania do rynku pracy, jak i warunków dydaktycznych oraz kadry.

Dla kogo studia podyplomowe?

Studia podyplomowe w WSH realizowane są w trybie niestacjonarnym. Zjazdy odbywają się co dwa lub trzy tygodnie w soboty 
i niedziele. Program studiów obejmuje 140-600 godzin zajęć dydaktycznych, które w zależności od kierunku realizowane są w ciągu 
dwóch, trzech lub czterech semestrów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów specjalistycznych, ćwiczeń, konwersatoriów, 
warsztatów, z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych: case studies, projekty, treningi, zajęcia w terenie, zadania 
zespołowe, itp. Kadrę wykładowców i trenerów stanowią doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz specjaliści-praktycy. 
Studia podyplomowe w WSH prowadzone są w salach dydaktycznych uczelni, wyposażonych w sprzęt multimedialny. Studenci 
studiów podyplomowych podczas zjazdów korzystają z bezpłatnego serwisu kawowego, przygotowanego przez uczelnię.

Studia kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Propozycja podjęcia studiów podyplomowych skierowana jest do absolwentów uczelni wyższych, zainteresowanych kontynuacją 
nauki, a także do pracowników fi rm i instytucji, osób czynnych zawodowo, które chcą podnieść swoje kwalifi kacje zawodowe i 
zdobyć dodatkowe umiejętności.

Warunkiem uczestnictwa w studium jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia (licencjat, inżynier, 
magister).

Organizacja studiów
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DOFINANSOWANIE STUDIÓW

Dofi nansowanie studiów podyplomowych 
moga uzyskać osoby pracujące, 

poszukujące pracy i bezrobotne z 
powiatowego urzędu pracy.

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać 
ze środków PFRON w ramach programu 

„Aktywny samorząd”.

Jesteś osobą bezrobotną, chcesz podnieść swoje kwalifi kacje, a nie masz na to wystarczających funduszy?  Możesz 
skorzystać z jednej z form wsparcia fi nansowego.

Urząd pracy może sfi nansować do 100% kosztów studiów podyplomowych, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. 
Za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów  osoba bezrobotna otrzyma stypendium w wysokości 
20% zasiłku dla bezrobotnych. Z dofi nansowania studiów podyplomowych może skorzystać zarejestrowana w urzędzie pracy: 
osoba bezrobotna, osoba poszukująca pracy. Aby otrzymać dofi nansowanie studiów podyplomowych należy złożyć wniosek 
o dofi nansowanie kosztów tych studiów oraz dokumenty wymagane we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym 
urzędzie pracy. Po złożeniu stosownych dokumentów i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku starosta zawiera z osobą bezrobotną, 
umowę o dofi nansowanie studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb 
przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych 
studiów.

Osoby niepełnosprawne mają możliwość podjęcia studiów podyplomowych korzystając z pomocy Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON. Słuchacze studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu 
posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, wielokrotnie korzystali z dofi nansowań PFRON. Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną oraz 
zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Środki PFRON przeznaczane są również na wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych, 
w tym szkoleń i doskonalenia zawodowego.

Urząd pracy zapłaci za Twoje studia!

S inansuj studia przez PFRON!
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Organizacja i zarządzanie w administracji

Program studiów przygotowuje do podjęcia pracy w instytucjach administracji publicznej. Słuchacze nabędą wiedzy i umiejętności 
w zakresie skutecznego zarządzania administracją publiczną, wdrażania systemów zarządzania, sprawowania funkcji kierowniczych 
w obrębie administracji publicznej, posługiwania się wszelkimi dostępnymi narzędziami komunikacji oraz technik autoprezentacji. Studia 
adresowane są nie tylko do  pracowników administracji, lecz do wszystkich zainteresowanych ta tematyką. Przewaga zajęć praktycznych 
pozwoli na przećwiczenie stosowania kreatywnych rozwiązań w zakresie organizacji i zarzadzania.

W programie studiów m.in.: podstawy ustrojowe administracji publicznej, postępowanie administracyjne, ustawa prawo zamówień 
publicznych, projekty UE w instytucjach administracji publicznej-aspekty praktyczne, organizacja i zarządzanie, kierowanie zasobami 
ludzkimi, komunikacja w organizacji, warsztaty menedżerskie

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Program jest skierowany do osób pracujących lub planujących rozpocząć pracę w służbach BHP i uzyskania nowej specjalności 
zawodowej. Podczas studiów słuchacze zdobędą wiedzę w zakresie prawa pracy, psychologii pracy, zarządzania bezpieczeństwem, 
ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ryzyka zawodowego, wypadkoznawstwa. Po ukończeniu studiów, absolwent może ubiegać 
się o zatrudnienie w różnego rodzaju sektorach gospodarki, m. in.: górnictwie, budownictwie, szkolnictwie, służbie zdrowia, służbach 
mundurowych, administracji państwowej oraz samorządach terytorialnych.

W programie studiów m.in.: zagrożenia neuropsychoimmunologiczne w środowisku pracy, organizacja służby BHP, ocena ryzyka 
zawodowego, podstawy dydaktyczne pracy instruktora BHP, pomiary czynników szkodliwych środowiska pracy, systemy oceny zgodności 
i certyfi kacji, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, ekonomiczne aspekty bhp - rachunek kosztów. 

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomoweCzas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
194

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
230

Kierunki studiów Organizacja i zarządzanie w administracji

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Bezpieczeństwo i higiena pracy
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Zarządzanie zasobami ludzkimi

Program studiów przewiduje  przewagę zajęć praktycznych nad teoretycznymi. Małe grupy i przyjazna atmosfera stymulują rozwój 
i pogłębienie umiejętności w zakresie porozumiewania się i komunikacji w fi rmie, pozyskiwania pracowników, kierowania i przywództwa, 
motywowania. Podczas studiów słuchacze nabywają  praktycznej, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu rekrutacji, oceniania, motywowania, 
wynagradzania pracowników. Absolwenci studiów mogą ubiegać się o pracę na stanowiskach: konsultant ds. rekrutacji, specjalista ds. 
kadr, specjalista ds. relacji pracowniczych, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi,  HR Manager.

W programie studiów m.in.:  strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, rekrutacja i selekcja pracowników, rozwój pracowników 
i projektowanie procesów szkoleniowych, systemy oceny pracy, zarządzanie zmianą, skuteczne negocjacje, kierowanie konfl iktem 
w organizacji, psychologiczne aspekty zarządzania ludźmi, wiarygodna fi rma, czyli jak zbudować pozytywny wizerunek organizacji.

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami to kierunek przyszłości. Program studiów przygotowuje do ubiegania się o międzynarodowe certyfi katy. Podczas 
studiów słuchacze  poznają metody i narzędzia pracy projektowej w obrębie przedsiębiorstw, organizacji rządowych i pozarządowych, 
ćwiczą umiejętności praktyczne z zakresu tworzenia i kierowania zespołami projektowymi oraz zarządzania programami, trenują 
umiejętności przywódcze oraz techniki autoprezentacji oraz przygotowują się do kierowania zarówno własną fi rmą, jak i pełnienia funkcji 
dyrektora czy członka zarządu przedsiębiorstwa.

W programie studiów m.in.:  podstawy zarządzania projektami, zarządzanie zespołem projektowym, metodyka ewaluacji projektów, 
coaching umiejętności interpersonalnych, uwarunkowania prawne zarządzania projektami, zasady fi nansowania projektów, zarządzanie 
portfelami projektów, nowe technologie w zarządzaniu projektami, praktyczne kierowanie projektami.

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
199

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
180

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Zarządzanie zasobami ludzkimi

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Zarządzanie projektami



-----  11111111666666 -----

Zarządzanie jakością

Tematyka studiów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska biznesowego na specjalistów zarządzających jakością. Studia dają 
możliwość przygotowania do egzaminu i uzyskania międzynarodowego certyfi katu. Szczególny nacisk jest położony na kształtowanie 
u słuchaczy umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości. Program jest skierowany do szerokiego grona osób 
posiadających wykształcenie licencjackie, inżynierskie lub magisterskie – studia przeznaczone są dla osób, które już zajmują się lub dopiero 
chciałyby się zajmować systemami zarządzania w przedsiębiorstwach.

W programie studiów m.in.:  podstawy zarządzania jakością, TQM - kompleksowe zarządzanie jakością, zarządzanie procesowe, zarządzanie 
logistyczne, metody i techniki zarządzania jakością, System Zarządzania Jakością wg norm ISO serii 9000, rachunek kosztów jakości, audyt 
zintegrowanych systemów zarządzania, wdrażanie i certyfi kacja.

Studia menedżerskie

Atuty kierunku to profesjonalna kadra wykładowców, zajęcia z praktykami oraz wysoka jakość w atrakcyjnej cenie. Studia przygotowują 
do sprawowania różnego rodzaju funkcji kierowniczych, zarządzania fi rmą i jej poszczególnymi działami, kreowania polityki zarządzania 
zasobami ludzkimi w fi rmie, tworzenia strategii rozwoju fi rmy i planów projektów organizacyjnych, a także doskonalą umiejętności 
przywódcze, negocjacyjne i techniki autoprezentacji. Absolwenci kierunku pełnią funkcje takie jak: account manager, product manager, 
HR manager, kierownik ds. rozwoju.

W programie studiów m.in.:  zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie marketingowe, negocjacje w biznesie, trening grupowy, 
rachunkowość zarządcza, zarządzanie fi nansami, przywództwo, coaching menedżerski, Public Relations i zarządzanie informacją, 
zarządzanie logistyczne.

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
195

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
180

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Zarządzanie jakością

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Studia menedżerskie
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Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Słuchacze kierunku przygotowują się do pracy w obrębie wieloszczeblowego systemu zarządzania kryzysowego, doskonalą umiejętność 
identyfi kowania problemów globalnych i analizy ich skutków w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa, przygotowują się do  
zwalczania i usuwania negatywnych skutków katastrof i kataklizmów, awarii i skażeń, nabywają wiedzy o działalności administracji 
publicznej jako elementu kierowania bezpieczeństwem narodowym, uczą się efektywnego działania w składzie zespołów reagowania 
kryzysowego oraz wypracowują umiejętności działania w sytuacjach kryzysowych. 

W programie studiów m.in.:   zarządzanie bezpieczeństwem, bezpieczeństwo teleinformatyczne, rodzaje zagrożeń, problemy migracji 
w kontekście bezpieczeństwa, kryminologia i kryminalistyka, problematyka terroryzmu i antyterroryzmu, zarządzanie logistyczne, 
instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego, służby specjalne współczesnego państwa.

Menedżer sprzedaży i relacji z klientem

Program studiów jest połączeniem praktycznej wiedzy na temat narzędzi marketingowych i sprzedażowych z nowoczesnymi technikami 
wsparcia sprzedaży. Zajęcia prowadzone są przez praktyków z kilkunastoletnim doświadczeniem i sukcesami. Uczestnictwo w zajęciach 
daje możliwość nawiązania kontaktów z osobami o podobnych zainteresowaniach i doświadczeniach. Studia przygotowują merytorycznie 
i praktycznie do zajmowania takich stanowisk jak: dyrektor działu sprzedaży, key account manager, kierownik zespołu sprzedaży, kierownik 
salonu sprzedaży.

W programie studiów m.in.: funkcjonowanie i analiza rynku, analiza potrzeb klienta, organizacja sprzedaży, merchandising, zarządzanie 
relacjami z klientem (CRM), analiza i prognozowanie sprzedaży, zarządzanie sprzedażą przez osobowość klientów, strategie sprzedażowe 
w praktyce, praca z klientem trudnym, tworzenie prezentacji produktów i usług, lobby i PR.

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
200

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
160

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Menedżer sprzedaży i relacji z klientem
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Elektroniczny system 
zarządzania dokumentacją

Innowacyjny program studiów przygotowuje do pracy z systemem teleinformatycznym i realizowania korespondencji pomiędzy 
podmiotami publicznymi w postaci elektronicznej poprzez EZD zintegrowanym z e-PUAP. Zajęcia prowadzone w formie warsztatów 
z zakresu wykorzystania aplikacji informatycznych. Program skierowany jest do urzędników wszystkich szczebli administracji, pracowników 
administracji sądowej, bibliotek, prywatnych składnic akt, archiwów, osób odpowiedzialnych za obieg i dekretację dokumentów, referentów 
i pracowników kancelarii.

W programie studiów m.in.: podstawy prawne informatyzacji działalności podmiotów realizujących zamówienia publiczne, platformy 
elektroniczne w realizacji usług publicznych, ochrona danych osobowych,  elektroniczne zarządzanie dokumentami w świetle instrukcji 
kancelaryjnej, elektroniczne rejestry, elektroniczne postępowanie administracyjne.

Menedżer zarządzania 
organizacjami pozarządowymi

Studia przygotowują do pracy w organizacjach pożytku publicznego oraz współpracy z nimi. Tematyka studiów może zainspirować do 
założenia stowarzyszenia, fundacji, instytucji pomocy. Podczas zajęć słuchacze nabywają wiedzy z zakresu zagadnień ekonomicznych 
i prawnych dotyczących prowadzenia NGO, umiejętność tworzenia, kierowania i organizacji pracy w instytucji sektora pozarządowego 
oraz kompetencji do pełnienia roli lidera i działacza organizacji pozarządowej.

W programie studiów m.in.: organizacje pozarządowe w systemie instytucjonalnym państwa, wolontariat, zarządzanie fi nansami, 
budżetowanie, sprawozdawczość i monitoring fi nansowy, marketing organizacji pozarządowych, współpraca NGO’s z biznesem 
i administracją samorządową, kreowanie wizerunku organizacji, metody i techniki negocjacji.

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
200

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
160

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Elektroniczny system zarządzania 
dokumentacją

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Menedżer zarządzania organizacjami 
pozarządowymi
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Wycena nieruchomości

Program studiów uwzględnia aktualne wytyczne prawne w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych 
w zakresie wyceny nieruchomości określonych przez Ministra Infrastruktury. Zajęcia warsztatowe przygotowują do praktyk zawodowych 
i egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifi kacyjną. Program jest skierowany do osób posiadających tytuł magistra (warunek konieczny), 
które w przyszłości chcą ubiegać się o licencję rzeczoznawcy majątkowego, a także do pracowników instytucji samorządowych, administracji 
publicznej, spółdzielni mieszkaniowych, konsultantów, doradców inwestycyjnych.

W programie studiów m.in.: podstawy wiedzy z zakresu prawa, podstawy wiedzy ekonomicznej, rzeczoznawstwo majątkowe, metody 
i techniki wyceny nieruchomości, dokumentacja procesu wyceny, wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych, wycena nieruchomości 
zurbanizowanych, wycena gruntów rolnych, wycena nieruchomości dla celów szczególnych, doradztwo na rynku nieruchomości.

Rachunkowość i podatki

Kierunek Rachunkowość i podatki to ciekawa propozycja dla wszystkich, którzy pragną zdobyć aktualną wiedzę i sprawnie poruszać się 
w najbardziej szczegółowych kwestiach rachunkowości i strategii podatkowych. Zajęcia prowadzone są zarówno przez teoretyków, jak 
również przez praktyków, w tym przez osoby, prowadzące własne biura rachunkowe. Wiedza i zdobyte umiejętności będą przydatne 
również przy prowadzeniu własnej działalności. Absolwenci kierunku mogą ubiegać się o pracę w biurach doradztwa podatkowego, 
biurach rachunkowych, urzędach kontroli skarbowej, pionach fi nansowo-księgowych przedsiębiorstw i izbach skarbowych.

W programie studiów m.in.: podstawy działalności gospodarczej, system podatkowy, rachunkowość fi nansowa, rachunkowość zarządcza, 
analiza sprawozdań fi nansowych, prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów z wykorzystaniem komputera, prowadzenie pełnej 
księgowości (księgi podatkowe), podatki bezpośrednie i pośrednie, prawo celne i dewizowe.

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
288

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
200

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Wycena nieruchomości

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Rachunkowość i podatki



-----  22222222000000 -----

Audyt i kontrola wewnętrzna

Audytor wewnętrzny to istotna funkcja w każdym przedsiębiorstwie, wpływająca na efektywność działań organizacji. Studia przygotowują 
do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego oraz przystąpienia do międzynarodowych egzaminów, np. Certifi ed Internal Auditor (CIA) 
czy Certifi ed Government Auditing Professional (CGAP). Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę o systemie funkcjonowania 
kontroli wewnętrznej w podmiotach gospodarczych i administracji publicznej, o procesach planowania i wykonywania audytu oraz o roli 
systemów kontroli wewnętrznej i audytu w ich działalności.

W programie studiów m.in.: podstawy organizacji i zarządzania,  elementy rachunkowości zarządczej, rachunkowość fi nansowa 
i sprawozdawczość fi nansowa, standardy audytu wewnętrznego, metodyka przeprowadzania audytu wewnętrznego, szacowanie ryzyka 
audytu wewnętrznego, praktyczne aspekty realizacji zadań audytorskich, etyczne aspekty kontroli audytu wewnętrznego.

Doradca podatkowy

Zajęcia prowadzone przez doradców podatkowych oraz kadrę dydaktyczną uczelni łączącą wiedzę akademicką z praktyką sędziowską, 
radcowską i adwokacką. Absolwenci są przygotowani do samodzielnego wykonywania zawodu doradcy podatkowego, a uprzednio 
złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego oraz mogą ubiegać się o zatrudnienie w charakterze asystenta doradcy 
podatkowego, pełnić nadzór merytoryczny nad biurem rachunkowym w sprawach podatków, podjąć pracę w Ministerstwie Finansów, 
dziale doradztwa podatkowego, referacie fi nansów i podatków urzędu gminy/urzędu miejskiego/starostwa powiatowego, komórce ds. 
podatków i egzekucji.

W programie studiów m.in.: źródła i wykładnia prawa podatkowego, międzynarodowe prawo podatkowe, zobowiązania i postępowanie 
podatkowe, pisma procesowe, etyka doradcy podatkowego, ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg, postępowanie podatkowe 
z elementami postępowania egzekucyjnego w administracji.

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
208

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
180

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Audyt i kontrola wewnętrzna

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Doradca podatkowy



----- 22222222111111 -----

Doradca inansowy

W ramach studiów słuchacze zdobywają przygotowanie do wykonywania zawodu doradcy fi nansowego oraz prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej w zakresie usług pośrednictwa fi nansowego, poznają kulturę organizacyjną liderów na rynku fi rm doradztwa 
fi nansowego w Polsce. Zajęcia prowadzone w formie warsztatów i wykładów oparte zostały na programie stanowiącym połączenie 
teorii i praktyki, wiedzy i umiejętności, zagadnień ekonomicznych i prawnych. Program adresowany jest do osób zainteresowanych 
podwyższeniem kwalifi kacji w zakresie planowania i doradztwa fi nansowego kierowanego do określonych grup klientów i odbiorców 
usług instytucji fi nansowych.

W programie studiów m.in.: funkcjonowanie rynku fi nansowego, rachunkowość i sprawozdawczość fi nansowa, analiza fi nansowa, 
instrumenty rynku fi nansowego, inwestycje w nieruchomości, optymalizacja podatkowa, alternatywne formy inwestowania, zarządzanie 
portfelem inwestycji, analiza zachowań konsumentów, techniki rozmowy z klientem.

Bankowość

Studia mają na celu dostarczenie aktualnej wiedzy w zakresie teoretycznym i praktycznym oraz umiejętności, które pozwolą absolwentom 
w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać prace w instytucjach fi nansowych, a szczególnie w sektorze bankowym. Program 
studiów obejmuje zagadnienia związane m.in. z instrumentami wykorzystywanymi przez banki funkcjonujące w gospodarce rynkowej, 
opodatkowaniem banku, ryzykiem bankowym, bankowymi operacjami papierami wartościowymi, koniunkturą bankową, marketingiem 
bankowym. Studia mają charakter uniwersalny i słuchaczami mogą być osoby legitymujące się wyższym wykształceniem.

W programie studiów m.in.: prawo bankowe i gospodarcze, zarządzanie bankiem, krajowe i międzynarodowe operacje bankowe, kredyty 
i gwarancje bankowe, ryzyko bankowe, bankowość elektroniczna, zarządzanie portfelem inwestycyjnym banku, badanie zdolności 
kredytowej, nadzór bankowy i kontrola wewnętrzna, klient w usługach bankowych.

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
195

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
180

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Doradca inansowy

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Bankowość



----- 22222222222222 -----

Prawo pracy i ubezpieczeń 
społecznych, kadry i płace

Studia umożliwiają równoczesne zdobycie wiedzy z zakresu prawa pracy, jak i ubezpieczeń społecznych. W ramach zajęć słuchacze 
rozwijają umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjnych i prawnych, szkolą się w obsłudze kadr i płac oraz zdobywają wiedzę 
na temat kształtowania indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy w sposób sprzyjający budowaniu pożądanych więzi w zakładzie 
pracy. Absolwenci mogą podjąć pracę na samodzielnym stanowisku, związanym z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi 
w sektorze prywatnym oraz w publicznych służbach zatrudnienia.

W programie studiów m.in.: prawo pracy w Unii Europejskiej, dochodzenie roszczeń; pracodawca-pracownik przed sądem pracy, stosunek 
pracy i dokumentacja kadrowa, czas pracy i urlopy, wynagrodzenie za pracę i jego ochrona oraz inne świadczenia, ochrona informacji 
niejawnych i danych osobowych, obsługa programu Płatnik, system ubezpieczeń społecznych w świetle obecnej regulacji.

Zamówienia publiczne

Tematyka studiów obejmuje regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych w Polsce z uwzględnieniem regulacji prawnych UE 
w tym zakresie. Studia przygotowują do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych. 
Studia adresowane są do osób zajmujących się przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowania o udziale zamówień publicznych, 
kontrolą przebiegu procesu zamówień publicznych, przedsiębiorców lub ich pracowników, którzy biorą udział w publicznych przetargach 
np. w takich branżach jak: budowlana, farmaceutyczna, medyczna, komputerowa, artykułów biurowych itp.

W programie studiów m.in.: postępowanie o zamówienie publiczne, tryby zamówień publicznych, Specyfi kacja Istotnych Warunków 
Zamówienia, obligatoryjne i deklaratoryjne ogłoszenia w zamówieniach publicznych, system zamówień publicznych, sprawozdawczość 
zamówień publicznych oraz wydatki publiczne do 30 tys. euro, audyt i kontrola wewnętrzna zamówień publicznych, środki ochrony 
prawnej.

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
199

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
170

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Prawo pracy i ubezpieczeń 
społecznych, kadry i płace

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Zamówienia publiczne



-----  22222222333333 -----

Administrator bezpieczeństwa 
informacji (ABI) – ochrona danych 
osobowych w administracji i biznesie

Program studiów jest odpowiedzią na nowelizację ustawy o ochronie danych osobowych. Zajęcia prowadzą wysokiej klasy specjaliści 
z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji i pracownicy pionów ochrony informacji. W ramach realizowanych warsztatów 
przewidziano dodatkowe szkolenie z analizy autentyczności dokumentów w Laboratorium Kryminalistycznym WSH. Absolwenci studiów 
posiadają kwalifi kacje do pełnienia menedżerskich funkcji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, audytu i kontrolowania 
procesu bezpieczeństwa informacji w organizacji.

W programie studiów m.in.:bezpieczeństwo informacji biznesowych – zarządzanie tajemnicą przedsiębiorstwa, czynnik ludzki 
w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji, kryptografi a i mechanizmy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo działań internetowych - metody 
ataków i systemy zabezpieczeń, prowadzenie kancelarii tajnej i niejawnej, audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa.

Prawo egzekucyjne i windykacja należności

Program studiów umożliwia słuchaczom nabycie kwalifi kacje przygotowujących do awansu zawodowego w ramach stanowisk związanych 
z szeroko rozumianym dochodzeniem roszczeń . Zajęcia prowadzone są w formie gier symulacyjnych i dyskusji ułatwiających analizę 
zachowań i rozumienie wzajemnych zależności pomiędzy partnerami windykacji. Absolwent studiów jest przygotowany do pracy 
w kancelariach komorniczych, działach windykacyjnych, księgowych i handlowych przedsiębiorstw oraz do założenia fi rmy odpowiedzialnej 
za odzyskiwanie należności.

W programie studiów m.in.: prawne uwarunkowania zawodu specjalisty ds. windykacji, etapy postępowania egzekucyjnego, środki 
zaskarżenia, egzekucja świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, przetwarzanie i ochrona danych osobowych w egzekucji, psychologiczne 
aspekty procesu windykacji, pozasądowa windykacja należności i strategia działania przedsiębiorstwa windykacyjnego.

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
170

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
160

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) – 
ochrona danych osobowych w administracji i biznesie

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Prawo egzekucyjne i windykacja 
należności



------  2222222222444444 -----

Studia dają możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu. Program studiów przewiduje zajęcia z obserwacji bezpośredniej, budowanie trasy 
sprawdzeniowej, fotografi i, taktyki prowadzenia rozmów, konstrukcji kamufl ażu, podstaw wywiadu. Absolwenci studiów będą wyposażeni 
w wiedzę  na temat ochrony własnej fi rmy czy zakładu pracy przed zagrożeniami, jakie pojawiają się w życiu biznesowym oraz umiejętności 
w zakresie ochrony przed niekontrolowanym wyciekiem informacji niejawnych. Program adresowany jest do osób zainteresowanych 
tematyką bezpieczeństwa w biznesie oraz wywiadem gospodarczym.

W programie studiów m.in.: zarządzanie informacjami, ochrona informacji niejawnych, fi zyczna i techniczna ochrona obiektów, 
bezpieczeństwo teleinformatyczne, biały wywiad, ochrona przed nieuczciwą konkurencją, bezpieczeństwo logistyczne, Business English, 
nowożytna historia Polski.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Atuty kierunku to profesjonalna i wykwalifi kowana kadra wykładowców z doświadczeniem w obszarze bezpieczeństwa oraz możliwość 
zdobycia umiejętności analizowania zjawisk i rozwiązywania problemów bezpieczeństwa w skali krajowej i globalnej, a tym samym 
przygotowania do zatrudnienia m.in. w strukturach i jednostkach Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Wojska Polskiego, Służb 
Specjalnych. Program studiów adresowany jest do pracowników i kandydatów do struktur administracji publicznej, członków zespołów 
reagowania kryzysowego oraz wszystkich absolwentów studiów wyższych zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.

W programie studiów m.in.: problemy współczesnego państwa, instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego, współczesny terroryzm, 
służby specjalne we współczesnym państwie, zadania administracji terytorialnej w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, podstawy 
kryminologii i kryminalistyki, negocjacje kryzysowe, skutki migracji dla bezpieczeństwa wewnętrznego.

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
180

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
180

Menedżer ds. bezpieczeństwa

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Menedżer ds. bezpieczeństwa

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne



-----  22222222555555 -----

Studia przygotowują do złożenia wniosku o dotację na założenie lub rozwój własnej fi rmy oraz pogłębiają wiedzę o zastosowaniach 
środków unijnych w konkretnych zadaniach i przedsięwzięciach realizowanych przez samorządy terytorialne, przedsiębiorstwa, 
organizacje pozarządowe i inne organizacje publiczne i prywatne. Program studiów umożliwia nabycie praktycznych umiejętności 
z zakresu zarządzania projektami współfi nansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Dodatkowo wzbogacony został o zajęcia warsztatowe 
z zakresu innowacji z przedstawicielami Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu. 

W programie studiów m.in.: źródła fi nansowania projektów z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2014-2020, projekt 
w kontekście założeń polityk unijnych oraz krajowych, kryteria oceny projektu, zasady pisania projektów, warsztaty - opracowanie 
dokumentacji projektowej, zarządzanie realizacją i monitorowanie projektu, zasady fi nansowania i rozliczenie projektu.

Ubezpieczenia i pośrednictwo 
ubezpieczeniowe

Udział w studiach może stanowić część szkolenia dla przyszłych agentów ubezpieczeniowych oraz przygotowanie do egzaminu dla 
przyszłych brokerów ubezpieczeniowych. Wykłady oraz warsztaty prowadzone przez przedstawicieli nauki ubezpieczeniowej z wiodących 
ośrodków akademickich oraz praktyków z branży ubezpieczeniowej - przedstawicieli instytucji rynku ubezpieczeniowego oraz pracowników 
zakładów ubezpieczeń. Absolwenci studiów mogą ubiegać się o zatrudnienie w zakładach ubezpieczeń oraz innych podmiotach rynku 
ubezpieczeniowego lub rozpocząć własną działalność gospodarczą w pośrednictwie ubezpieczeniowym (np. agenci i brokerzy).

W programie studiów m.in.: podstawy teorii ryzyka i niepewności, funkcjonowanie rynku ubezpieczeń, przestępczość ubezpieczeniowa, 
ubezpieczenia życiowe i pozostałe osobowe, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia 
fi nansowe, ubezpieczenia rzeczowe, warsztat pracy pośrednika ubezpieczeniowego.

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
180

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
200

Zarządzanie projektami unijnymi

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Zarządzanie projektami unijnymi

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Ubezpieczenia i pośrednictwo 
ubezpieczeniowe



----- 22222222666666  -----

Studia przygotowują do pracy w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, należących do kluczowych czynników budowania 
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz poprawy ich rentowności i wartości. Program studiów umożliwia zapoznanie z teorią 
i praktyką logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, przyczynami dynamicznego rozwoju logistyki i zarządzania, trendami rozwojowymi 
oraz technikami i narzędziami stosowanymi w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Absolwenci kierunku mogą ubiegać się 
o stanowiska takie jak: operatorzy logistyczni, projektanci infrastruktury logistycznej, menedżerowie ds. logistycznych, dyrektorzy łańcucha 
dostaw, planiści.

W programie studiów m.in.: logistyka międzynarodowa i globalna, podstawy zarządzania łańcuchem dostaw, logistyka dystrybucji, 
logistyka transportu i spedycja, jakość w łańcuchu dostaw, logistyczna obsługa obrotów handlowych ze Wschodem, zakupy i logistyka 
zaopatrzenia, zapasy i składowanie w łańcuchu dostaw, projektowanie systemów logistycznych.

Program studiów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu logistyki o umiejętnościach menedżerskich. 
Dwumodułowy podział planu studiów na przedmioty menedżerskie i logistyczne kompleksowo przygotowuje do roli menedżera logistyki. 
Udział w zajęciach daje możliwość nawiązania kontaktów z ludźmi z branży o podobnych zainteresowaniach i doświadczeniach. Absolwenci 
studiów mogą ubiegać się o stanowiska menedżerskie w działach logistyki oraz jednostkach, w których niezbędne jest posiadanie wiedzy 
z zakresu zarządzania kanałami logistycznymi przedsiębiorstw.

W programie studiów m.in.: logistyka międzynarodowa i globalna, logistyka produkcji, logistyka transportu, zakupy i logistyka zaopatrzenia, 
zarządzanie łańcuchem dostaw, projektowanie systemów logistycznych, zarządzanie strategiczne, przywództwo w logistyce, negocjacje w 
logistyce, planowanie marketingowe w przedsiębiorstwach logistycznych.

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
200

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
180

Logistyka łańcucha dostaw

Menedżer logistyki

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Logistyka łańcucha dostaw

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Menedżer logistyki



----- 222222222227777777 -----

Studia przygotowują do pracy w obszarze logistyki i transportu - jednych z najszybciej rozwijających się branż na świecie. Absolwenci 
studiów są merytorycznie i praktycznie przygotowani do podejmowania działalność w sferze logistyki, transportu, zwłaszcza w małych 
i średnich przedsiębiorstwach, w bazach przeładunkowych, w przedsiębiorstwach usług turystycznych oraz mają możliwość ubiegać się 
o stanowiska takie jak: kontroler przepływów logistycznych, specjalista ds. transportu, spedytor międzynarodowy, konsultant ds. procesów 
logistycznych i spedycyjnych.

W programie studiów m.in.: podstawy logistyki, prawo transportowe, organizacja przewozów i realizacja działań w transporcie, logistyka 
międzynarodowa, strategiczne i operacyjne zarządzanie logistyczne, metody tworzenia i zasady sterowania międzynarodowymi 
łańcuchami dostaw, sterowanie fl otą pojazdów, transport multimodalny.

Program studiów tworzony był we współpracy z funkcjonariuszami policji i pracownikami inspekcji transportu drogowego. Zajęcia 
prowadzone są przez czynnych zawodowo specjalistów od zagadnień drogowych. W programie studiów przewidziano wizyty studyjne 
w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego. Absolwenci studiów mają możliwość podjęcia pracy w fi rmach 
modernizujących istniejącą sieć drogową, w jednostkach projektowych i wykonawczych oraz administracji drogowej, Policji, Straży 
Miejskiej, Straży Pożarnej Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej oraz strukturach organów zarządzających ruchem.

W programie studiów m.in.: rozmiary, dynamika i przyczyny wypadków drogowych, wpływ geometrii i wyposażenia drogi na bezpieczeństwo 
użytkowników, organizacja i zarządzanie ruchem drogowym, podstawy psychologii transportu, audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
metody sterowania ruchem drogowym, podstawy obsługi oprogramowania typu CAD.

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
160

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
160

Logistyka międzynarodowa w transporcie

Zintegrowany system zarządzania 
bezpieczeństwem drogowym

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Logistyka międzynarodowa 
w transporcie

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Zintegrowany system zarządzania 
bezpieczeństwem drogowym



-----  22222222888888 -----

Studia przygotowują nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach: technik spedytor 
i technik logistyk. Program studiów uzupełniają treści kształcenia wzbogacające wiedzę i umiejętności dydaktyczne nauczycieli, które nie 
zostały uwzględnione w kwalifi kacjach zawodowych, a niezbędne do ukształtowania sylwetki zawodowej technika spedytora i technika 
logistyka. Słuchacze kierunku zapoznają się z dydaktyką przedmiotową oraz nabywają umiejętności praktycznego nauczania przedmiotu 
- przełożenia zdobytej wiedzy na proces kształcenia uczniów szkół średnich i policealnych.

W programie studiów m.in.: podstawy logistyki, systemy logistyczne, logistyka produkcji i zaopatrzenia, zarządzanie łańcuchem dostaw, 
zaawansowane technologie w logistyce, spedycja i obsługa celna, zarządzanie jakością w transporcie, logistyka dystrybucji, dydaktyka 
przedmiotu nauczania, gra biznesowa – symulacyjna.

Program studiów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na specjalistów w zakresie wykrywania cyberprzestępczości. Wykładowcy to 
kadra praktyków, posiadających aktualną wiedzę o sposobach i narzędziach działania osób dokonujących przestępstw z wykorzystaniem 
technologii informatycznych. Zajęcia warsztatowe prowadzone są w z wykorzystaniem laboratoriów informatycznych oraz laboratorium 
kryminalistycznego WSH (kryptologia, warsztaty wywiadu i kontrwywiadu w kontekście bezpieczeństwa systemów informatycznych, 
zabawa w gry strategiczne dotyczące cyberwojny i cyberterroryzmu).

W programie studiów m.in.: cyberprzestępczość – prawo krajowe i międzynarodowe, informatyka śledcza – aspekty prawne, metody 
kryptografi czne, biometryczne systemy uwierzytelnienia, wywiad i kontrwywiad w środowisku systemów informacyjnych, wybrane 
narzędzia informatyki śledczej, cyberterroryzm, testowanie i ocena bezpieczeństwa systemów informatycznych, analiza ruchu 
sieciowego.

Czas trwania:
3 semestry

Liczba godzin: 360
Praktyki: 60 godz.

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
160

Logistyka i spedycja dla nauczycieli

E-bezpieczeństwo i informatyka śledcza

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Logistyka i spedycja dla 
nauczycieli

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów E-bezpieczeństwo i informatyka śledcza



-----  22222222999999 -----

Grafi ka komputerowa i multimedialna są działami informatyki niezbędnymi w dzisiejszym świecie do tworzenia materiałów, które są 
przeznaczone do drukowania lub prezentacji wizualnych. Celem studiów jest zapoznanie studenta z modelowaniem grafi ki 2D i 3D, 
obsługą programów grafi cznych, zastosowaniami grafi ki a także z rodzajami mediów i obszarami ich wykorzystania. Zdobyta wiedza oraz 
uzyskane przez studenta umiejętności, pozwalają na integrowanie tekstu, dźwięku, grafi ki, animacji oraz sekwencji wideo przy tworzeniu 
prezentacji multimedialnych. 

W programie studiów m.in.: zasady projektowania grafi cznego i typografi i, grafi ka wektorowa, przygotowanie do druku, podstawy grafi ki 
rastrowej, przetwarzanie fotografi i cyfrowej, grafi ka animacyjna w technice Flash, obróbka plików fi lmowych, projektowanie stron www 
systemy CAD, środowiska grafi czne w zastosowaniach technicznych.

Program studiów oraz formy zajęć dostosowano do indywidualnych zainteresowań i potrzeb słuchaczy - zajęcia prowadzone są w małych 
grupach, umożliwiających słuchaczom efektywną komunikację w zespołach projektowych. W ramach studiów możliwe jest uzyskanie 
certyfi katu lokalnej Akademii CISCO i przygotowanie do uzyskania certyfi katu zawodowego CISCO: IT Essentials, CCNA Discovery, CCNA 
Exploration, CCNA Security. Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym zajmujących się zawodowo lub interesujących się 
problematyką sieci komputerowych i chcących poszerzyć swoją wiedzę lub specjalizować się w zarządzaniu sieciami komputerowymi.

W programie studiów m.in.: systemy operacyjne i sieci komputerowe, kryptografi a i mechanizmy bezpieczeństwa, podstawy i urządzenia 
transmisji danych, technologie sieciowe, projektowanie systemów i sieci komputerowych, zarządzanie systemami i sieciami komputerowymi, 
administrowanie serwerami www, zintegrowane systemy zarządzania infrastrukturą IT.

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
200

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
200

Gra ika komputerowa i multimedialna

Menedżer sieci komputerowych

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Gra ika komputerowa 
i multimedialna

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Menedżer sieci komputerowych



-----  33333333000000 -----

Program studiów adresowany jest do osób dysponujących elementarną wiedzą w zakresie zastosowań informatyki, zainteresowanych 
uzyskaniem wiedzy specjalistycznej w zakresie projektowania i budowy aplikacji przeznaczonych dla biznesu. Zajęcia realizowane 
są w formie modułów tematycznych, w ramach których słuchacze poznają narzędzia niezbędne do budowy oprogramowania, ćwiczą 
budowanie aplikacji biznesowych w oparciu o architekturę zorientowaną na usługi, nabywają umiejętności związanych z tworzeniem 
kodu dobrej jakości z użyciem zalecanych praktyk i wzorców i rozwiązują  problemy programistyczne.

W programie studiów m.in.: wprowadzenie do programowania, platformy programistyczne, programowanie obiektowe, programowanie 
w języku Java, elementy logiki biznesowej w Java EE, biznesowe systemy informatyczne, seminarium projektowe.

Niezależnie od branży, którą reprezentują kandydaci na studia, program kierunku umożliwia zdobycie umiejętności przydatnych w dalszej 
karierze zawodowej. Zajęcia prowadzone przez przedstawicieli fi rm stosujących biznes mobilny oraz fi rm konsultingowych. Adresatami 
studiów są osób, które w swoich przedsiębiorstwach i innych organizacjach zamierzają wdrożyć technologie mobilne. Absolwenci studiów 
są przygotowani do dokonywania analizy potrzeb przedsiębiorstwa w aspekcie wdrażania aplikacji mobilnych i udzielania profesjonalnego 
wsparcia.

W programie studiów m.in.: modele i strategie e-biznesu, rynek usług mobilnych, narzędzia biznesu mobilnego, zarządzanie marką 
i strategie marki w dobie nowych technologii, reklama mobilna i jej formy, product placement, biznes mobilny z wykorzystaniem mediów 
społecznościowych, zastosowanie technologii mobilnych w wybranych branżach.

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
200

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
200

Nowoczesne aplikacje biznesowe

Technologie mobilne w biznesie

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Nowoczesne aplikacje biznesowe

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Technologie mobilne w biznesie



----- 3333333333111111 -----

Studia kwalifi kacyjne przygotowują słuchaczy - nauczycieli do nauczania kolejnego przedmiotu – informatyki w szkołach podstawowych, 
gimnazjach oraz w szkołach średnich na poziomie ogólnym. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z obszarami współczesnej 
informatyki uwzględnionymi w podstawach programowych kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych. W ramach studiów słuchacze zdobędą odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające na efektywne wykorzystanie 
nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej. 

W programie studiów m.in.: oprogramowanie użytkowe i edukacyjne, systemy operacyjne i sieci komputerowe, algorytmika 
i programowanie, technologie internetowe, społeczne, etyczne i prawne aspekty informatyki, dydaktyka przedmiotu, grafi ka komputerowa 
i multimedialna, praktyka.

Celem studiów jest przygotowanie do roli nauczyciela przedszkola oraz klas I-III szkoły podstawowej, a także poszerzenie wiedzy 
i umiejętności praktycznych w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Program skierowany jest do osób 
posiadających przygotowanie pedagogiczne. Absolwenci kierunku zdobywają umiejętność organizowania procesu dydaktycznego, 
indywidualizowania kształcenia, rozwijania dziecięcych zainteresowań, rozumienia potrzeb dzieci, poznają warsztat pracy nauczyciela 
w zakresie edukacji muzycznej, motorycznej, plastycznej i technicznej, w tym zasady monitorowania osiągnięć dzieci.

W programie studiów m.in.:  psychologia rozwojowa, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, psychologia rozwoju dziecka w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, pedagogika dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, współczesne koncepcje edukacji 
małego dziecka, metodyka edukacji językowej, polonistycznej, matematycznej, muzycznej, plastycznej.

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
200

Informatyka dla nauczycieli

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Czas trwania:
3 semestry

Liczba godzin: 400
Praktyki: 150 godz.

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Informatyka dla nauczycieli

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna



-----  33333333222222 -----

Studia nadają absolwentom kwalifi kacje pedagogiczne uprawniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych, 
jednostkach szkoleniowych oraz placówkach kształcenia kadr. Program studiów jest zgodny z wymaganiami określonymi w standardach 
kształcenia nauczycieli. Studia adresowane są do  absolwentów różnych kierunków studiów, którzy chcą uzyskać kwalifi kacje umożliwiające 
podjęcie pracy w szkole, obecnych nauczycieli, którzy nie posiadają wystarczających kwalifi kacji pedagogicznych, psychologów, 
socjologów, pracowników socjalnych.

W programie studiów m.in.: pedagogika ogólna i pedagogika szkolna, psychologia ogólna, dydaktyka przedmiotów humanistycznych, 
dydaktyka przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, diagnoza i ewaluacja w pracy ucznia, wybrane zagadnienia z pedeutologii, 
organizacyjne i prawne podstawy oświaty.

Absolwenci kierunku  posiadają kompetencje i uprawnienia do pracy w szkołach specjalnych, ośrodkach specjalnych z osobami 
z niepełnosprawnością intelektualną, a także umiejętność podejmowania racjonalnych i skutecznych działań dydaktycznych, 
wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży. Program adresowany jest do osób posiadających przygotowanie 
pedagogiczne (warunek konieczny), które chcą uzyskać kwalifi kacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych, edukacyjno-terapeutycznych, 
rewalidacyjnych i wychowawczych, czynnych zawodowo nauczycieli, pedagogów,  psychologów.

W programie studiów m.in.: podstawy pedagogiki specjalnej, diagnostyka psychopedagogiczna, postawy społeczne wobec osób 
z niepełnosprawnością i niedostosowaniem, wczesna interwencja w usprawnianiu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, metodyka 
pracy z osobami o lekkiej i głębszej niepełnosprawności, elementy psychologii klinicznej i psychopatologii.

Przygotowanie pedagogiczne

Oligofrenopedagogika

Czas trwania:
3 semestry

Liczba godzin: 350
Praktyki: 150 godz.

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin: 270
Praktyki: 150 godz.

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Oligofrenopedagogika

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Przygotowanie pedagogiczne



-----  33333333333333 -----

Program jest skierowany do absolwentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych oraz osób, które chcą zdobyć uprawnienia 
do wykonywania zawodu logopedy i instruktora emisji głosu w placówkach szkolnych i służbach zdrowia, posiadających dobry słuch 
i nienaganną wymowę, a także fi lologów, pedagogów i psychologów. Podczas studiów słuchacze zdobywają kwalifi kacje do pracy 
w charakterze logopedy, wiedzę i narzędzia niezbędne do diagnozowania zaburzeń mowy, prowadzenia zajęć terapeutycznych, 
korygowania wad mowy u dzieci.

W programie studiów m.in.:  fonologia i fonetyka artykulacyjna, dyslalia, oligofazja, logorytmika, metody badań logopedycznych, 
elementy foniatrii i psychiatrii, afazja, dyzatria, schizofazja, praca logopedyczna z osobą autystyczną, rehabilitacja mowy i głosu osób po 
laryngoektomii, terapia w demencji, jąkanie – terapia i diagnoza.

Program jest skierowany do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, w tym nauczycieli języka angielskiego w różnych 
placówkach edukacyjnych, chcących uzyskać kwalifi kacje do pracy w przedszkolach i klasach I-III. Studia przygotowują się do przystąpienia 
do egzaminu FCE lub TOEIC – uprawniających do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III, zgodnie z rozporządzeniem 
MEN z dnia 12 marca 2009. WSH jest Certyfi kowanym Centrum Egzaminacyjnym TOEIC, gdzie słuchacze studiów podyplomowych mają 
możliwość zdania egzaminu na preferencyjnych warunkach.

W programie studiów m.in.: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, metodyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu i  klasach 
I-III, praktyczna nauka języka angielskiego, literatura anglojęzyczna dla dzieci, kulturoznawstwo, fonetyka, pedagogika zabawy w edukacji 
lingwistycznej, psychologiczno-pedagogiczne elementy w edukacji lingwistycznej, przygotowanie do egzaminu językowego na poziomie 
B2.

Logopedia z emisją głosu

Dydaktyka języka angielskiego w edukacji 
wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Czas trwania:
3 semestry

Liczba godzin: 350
Praktyki: 60 godz.

Czas trwania:
4 semestry

Liczba godzin: 600
Praktyki: 60 godz.

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Dydaktyka języka angielskiego w edukacji 
wczesnoszkolnej i przedszkolnej

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Logopedia z emisją głosu



-----  33333333444444 -----

Podczas studiów słuchacze nabywają wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w placówkach resortu wymiaru sprawiedliwości, 
resortu spraw wewnętrznych, resortu edukacji, kształtują umiejętności projektowania procesu resocjalizacji i doskonalą kompetencje 
interpersonalne potrzebne w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie. Absolwenci studiów mogą ubiegać się o zatrudnienie 
w sądach, zakładach karnych, placówkach resocjalizacyjnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych czy w ośrodkach pomocy społecznej 
oraz innych  instytucjach profi laktycznych, resocjalizacyjnych, wychowawczych i korekcyjnych.

W programie studiów m.in.:  patologie społeczne, pedagogika resocjalizacyjna, elementy kryminologii i wiktymologii, psychologia sądowa, 
programowanie oddziaływań indywidualnych, diagnoza osobowa w pracy kuratora sądowego, podstawy prawne funkcjonowania kurateli 
sądowej, postępowanie w sprawach nieletnich, praktyka.

Studia dają kwalifi kacje do prowadzenia zajęć z zakresu rewalidacji indywidualnej oraz terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych (w tym integracyjnych) oraz do prowadzenia rewalidacji 
indywidualnej, terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego 
wspomagania rozwoju. Program skierowany jest do absolwentów studiów magisterskich, względnie studiów licencjackich 
z przygotowaniem pedagogicznym - zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.

W programie studiów m.in.: elementy psychologii klinicznej i psychopatologii, metodyka pracy w klasach integracyjnych, rewalidacja 
i wczesne wspomaganie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z zaburzeniami sensorycznymi, przewlekle chorych i z dysfunkcją ruchu, 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, techniki terapii ruchem, animaloterapia.

Pedagogika resocjalizacyjna 
i penitencjarna z kuratelą sądową

Terapia pedagogiczna i rewalidacja 
dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Czas trwania:
3 semestry

Liczba godzin: 370
Praktyki: 150 godz.

Czas trwania:
3 semestry

Liczba godzin: 300
Praktyki: 40 godz.

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Pedagogika resocjalizacyjna 
i penitencjarna z kuratelą sądową



-----  33333333555555 -----

Studia przygotowują do samodzielnego prowadzenia szkoleń. Słuchacze, podczas studiów, wypracowują cechy profesjonalnego coacha, 
uczą się jak zdobyte zasoby wiedzy i umiejętności odpowiednio zastosować do zmotywowania i towarzyszenia klientowi w celowym 
usprawnianiu jego funkcjonowania, pomożesz np. odnalezienie balansu między życiem osobistym a zawodowym, pozostanie lub 
powrót na wytyczoną drogę. Studia rozwijają umiejętności interpersonalne przydatne w innych kontekstach zawodowych (np. w pracy 
menedżera). Zajęcia obejmują warsztaty i wykłady, które wpływają również silnie na osobisty rozwój.

W programie studiów m.in.:   proces pracy w coachingu, narzędzia coachingu, coaching biznesowy, coaching kariery, life coaching, 
coaching grupowy, coaching relacji, metody radzenia sobie z klientem trudnym, praca z oporem i ograniczającymi przekonaniami, aspekty 
międzykulturowe w coachingu, pierwszy kontakt z klientem – autoprezentacja, sesje superwizowane.

Studia przygotowują do pełnienia roli profesjonalnego doradcy zawodowego, przygotowanego do udzielania pomocy zawodowej 
młodzieży, a także dorosłym. Program studiów inspiruje do samokształcenia i tworzenia własnych narzędzi pracy, stosowania nowoczesnych 
technik rekrutacji i selekcji kandydatów oraz kształtuje umiejętność efektywnego wyszukiwania informacji z różnych środków przekazu, 
rozwija zdolności przywódcze, organizacyjne, interpersonalne i społeczne. Program skierowany jest do wszystkich, którzy chcą wykonywać 
zawód doradcy zawodowego i udzielać porad związanych z wyborem przyszłego zawodu lub kierunku kształcenia.

W programie studiów m.in.: psychologia stresu zawodowego, zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych, narzędzia 
teleinformatyczne w pracy doradcy zawodowego, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, doradztwo zawodowe osób niepełnosprawnych, 
metodyka planowania kariery zawodowej, coaching w pracy doradcy zawodowego.

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
180

Coaching

Doradztwo zawodowe

Czas trwania:
3 semestry

Liczba godzin: 350
Praktyki: 40 godz.

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Doradztwo zawodowe

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Coaching



-----  33333333666666 -----

Program ukierunkowany jest na rozwijanie wiedzy, a zwłaszcza praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych za pomocą 
różnych form, metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie. Słuchacze kierunku poznają metody wykorzystania 
konkretnych narzędzi terapeutycznych podczas prowadzenia zajęć z zakresu terapii zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych, 
pracy z młodzieżą z tzw. grup ryzyka. Absolwenci kierunku mogą ubiegać się o pracę w szkołach, świetlicach, MOPSach, klubach integracji 
społecznej, grupach pomocowych, ośrodkach uzależnień, ośrodkach wychowawczych, poradniach i świetlicach socjoterapeutycznych.

W programie studiów m.in.: psychologia dzieci i młodzieży, metodyka zajęć socjoterapeutycznych, wybrane formy terapii i socjoterapii 
rodziny, niestandardowe zastosowanie socjoterapii, socjoterapia w profi laktyce uzależnień, socjoterapia w pracy z ofi arami przemocy, 
trening asertywnych zachowań abstynenckich, kreatywność w pracy socjoterapeutycznej, warsztaty socjoterapeutyczne.

Program studiów skierowany jest głównie do przedstawicieli biznesu, pracujący w różnego rodzaju obszarach, m. in. zarządzaniu 
personelem, zarządzaniu marketingowym, reklamie, mediach społecznościowych, właścicieli fi rm, podejmujących decyzje w różnych 
obszarach zarządzania. Program studiów daje możliwość pogłębienia umiejętności budowania zespołu, zarządzania stresem oraz 
konfl iktem w organizacji, zdobycia wiedzy o wpływie rozwoju osobistego na rozwój zawodowy, jak również o projektowaniu szkoleń, 
technikach i metodach rekrutacji i selekcji pracowników, budowaniu wizerunku personalnego.

W programie studiów m.in.:  podstawy psychologii społecznej, budowanie zespołu, przywództwo, warsztaty komunikacyjne z elementami 
obsługi klienta, zarządzanie konfl iktem i zmianą, sztuka podejmowania decyzji, psychologia reklam, negocjacje w biznesie, motywowanie 
pracowników, rozwój osobisty a rozwój zawodowy.

Czas trwania:
3 semestry

Liczba godzin:
370

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
180

Socjoterapia

Psychologia w biznesie

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Socjoterapia

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Psychologia w biznesie



-----  33333333777777 -----

Studia nadają kwalifi kacje do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego ruchowo, upośledzonego 
umysłowo, słabowidzącego i niewidomego, słabosłyszącego i niesłyszącego, dziecka z całościowymi i sprzężonymi zaburzeniami 
w rozwoju oraz uczą posługiwania się językiem migowym. Program skierowany jest do psychologów, pedagogów, logopedów oraz 
osób zainteresowanych pracą w zespołach wczesnej interwencji pracujących z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością. Absolwenci 
mogą ubiegać się o zatrudnienie w ośrodkach rehabilitacji i placówkach edukacyjnych realizujących zadania wczesnego wspomagania 
rozwoju.

W programie studiów m.in.: medyczne aspekty zaburzeń rozwoju małego dziecka, diagnoza rozwojowa i funkcjonalna, metody terapii 
i wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego, podstawy języka migowego, podstawy psychologii rozwojowej, planowanie 
programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, diagnoza i wspomaganie dziecka z całościowymi i sprzężonymi zaburzeniami 
w rozwoju.

Unikalny w skali regionu program studiów, poszerzający wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i terapeutyczną w zakresie pracy z osobami 
doświadczającymi przemocy. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów-praktyków na co dzień zajmujących się przeciwdziałaniem 
przemocy, wczesną interwencją, opiniowaniem sądowo-psychologicznym, a także pracującymi z ofi arami i sprawcami przemocy. 
Studia doskonalą warsztat pracy w zespole w ramach działań interdyscyplinarnych. Słuchacze podczas zajęć zdobywają umiejętność 
podejmowania profesjonalnych działań profi laktycznych w celu przeciwdziałania zachowaniom pejoratywnym.

W programie studiów m.in.: diagnozowanie sytuacji i zachowań o charakterze przemocy, diagnozowanie przemocy wobec dziecka 
w rodzinie, zespół dziecka maltretowanego, podstawy terapii grupowej dla ofi ar przemocy, terapia sprawców przemocy w warunkach 
izolacyjnych i wolnościowych, przemoc seksualna, warsztaty profi laktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Czas trwania:
3 semestry

Liczba godzin: 350
Praktyki: 60 godz.

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
180

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Pro ilaktyka, diagnoza, interwencja – 
terapia sprawców i o iar przemocy

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Pro ilaktyka, diagnoza, interwencja 
– terapia sprawców i o iar przemocy



-----  33333333888888 -----

Zakres zajęć dostarcza wiedzy i umiejętności niezbędnych do stawiania diagnozy psychologicznej w pracy biegłego sądowego. Podczas 
studiów słuchacze zdobywają kwalifi kacje niezbędne dla osób, które zawodowo zajmują się opiniowaniem i diagnostyka psychologiczną,  
umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne oraz wiedzę  dotycząca zaburzeń funkcjonowania osobowości, przyczyn przestępczości, 
mediacji sądowych, patologii społecznych, prawa karnego. Absolwenci studiów mogą podjąć pracę jako doradca i konsultant prowadzący 
programy terapeutyczne dla sprawców przemocy domowej, ofi ar przestępstw, młodocianych sprawców przestępstw.

W programie studiów m.in.: kryminologia i wiktymologia, sprawcy przestępstw i ich ofi ary, psychologia rodziny w kontekście normy 
i patologii, metodyka pracy biegłego sądowego, podstawy psychopatologii, opiniowanie sądowopsychologiczne w sprawach cywilnych 
i karnych, seksuologia sądowa, postępowanie mediacyjne, w tym przedsądowe.

Studia przygotowują do funkcjonowania w anglojęzycznym środowisku biznesowym i mogą służyć jako przygotowanie do egzaminu 
z angielskiego języka biznesowego English for Business oferowanego na całym świecie przez Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową. 
Program skierowany jest do osób z dobrą znajomością ogólnego języka angielskiego, zainteresowanych podniesieniem swoich 
umiejętności w tym obszarze języka angielskiego oraz osób planujących rozpoczęcie pracy w fi rmach, w których potrzebna jest znajomość 
języka biznesowego.

W programie studiów m.in.: Business Writing: podstawowe zasady pisania listów handlowych, korespondencja służbowa, korespondencja 
handlowa, Business Skills: język prezentacji, narad, negocjacji, konferencji, rozmów telefonicznych oraz kontaktów służbowych, zagadnienia 
translacji: cechy charakterystyczne jezyka specjalistycznego, tłumaczenie tekstów języka biznesu.

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
240

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
180

Psychologia sądowa i mediacje

Business English

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Psychologia sądowa i mediacje

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Business English



-----  33333333999999 -----

Studia adresowane są do kadry kierowniczej wszystkich szczebli i funkcji 
oraz specjalistów z jednostek administracji publicznej odpowiedzialnych 
za porządek i bezpieczeństwo. Celem studiów jest pogłębienie wiedzy 
teoretycznej w zakresie problematyki organizacji i zarządzania 
w strukturach bezpieczeństwa publicznego oraz udoskonalenie 
umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi. Studia ukierunkowane 
są na zaznajomienie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat 
problematyki zarządzania oraz metodami i narzędziami stosowanymi 
w praktyce zarządzania.

W programie studiów m.in.: zarządzanie strategiczne, zarządzanie 
logistyczne, współczesne kierunki zarządzania zasobami ludzkimi, psychologiczne aspekty zarządzania ludźmi, przywództwo i kierowanie 
zespołem, kontrola i nadzór w organizacji, zarządzanie wynikami pracy, kierowanie konfl iktem w organizacji.

Program studiów daje gwarancje zdobycia wiedzy i umiejętności 
w zakresie analizowania aktualnego zapotrzebowania służb 
mundurowych, jak też kompetencji w dziedzinie nowoczesnego 
planowania zaopatrzenia również w sytuacjach kryzysowych, które 
stanowią immanentną cechę otoczenia działania tego rodzaju 
organizacji. Umiejętność szybkiego podejmowania właściwych 
decyzji o znaczeniu strategicznym, nabyta podczas studiów, będzie 
stanowić niezaprzeczalny atut oraz stanowić wymierną przewagę 
na konkurencyjnym rynku pracy. 

W programie studiów m.in.: jednostki specjalne w wojsku, systemy 
informatyczne logistyki, inżynieria systemów i analiza systemowa zarządzanie usługami, infrastruktura logistyczna, logistyka zaopatrzenia, 
zarządzanie nowoczesnymi technologiami, logistyka w sytuacjach kryzysowych, zarządzanie kryzysowe.

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
180

Zarządzanie w służbach mundurowych

Logistyka w służbach mundurowych

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
180

Studia adresowane są do kadry kierowniczej wszystkich szczebli oraz 
specjalistów z jednostek administracji publicznej, organów ścigania, 
wymiaru sprawiedliwości, instytucji bankowych i fi nansowych 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w danej jednostce. Celem 
studiów jest pogłębienie wiedzy teoretycznej w zakresie problematyki 
bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz nabycie przez słuchaczy 
praktycznych umiejętności w zakresie zwalczania nowych form 
przestępczości oraz reagowania na incydenty sieciowe.

W programie studiów m.in.: cyberterroryzm, szacowanie ryzyka 
dla bezpieczeństwa informacji, wykrywanie zagrożeń systemów 
teleinformatycznych, internetowa komunikacja przestępców, ochrona w czasie DdoS, ochrona przed phishingiem, informatyka śledcza, 
reagowanie na incydenty bezpieczeństwa IT, ataki sieciowe.

Czas trwania:
2 semestry

Liczba godzin:
180

Cyberprzestępczość

STUDIA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Zarządzanie w służbach mundurowych

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Logistyka w służbach mundurowych

WIĘCEJ 
INFORMACJI NA:

www.wsh.pl OFERTA EDUKACYJNA Studia podyplomowe

Kierunki studiów Cyberprzestępczość



-----  44444444000000 -----

WYKAZ SZKOLEŃ

Szkolenia menedżerskie  

Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi• 
Rekrutacja i selekcja pracowników• 
Zarządzanie superwizyjne fi rmą • 
Praca z trudnym klientem• 
Coaching menedżerski • 
Kluczowe umiejętności negocjacyjne• 

Finanse 

Rachunkowość od podstaw• 
Księgowość od podstaw• 
Podatkowa książka przychodów • 
i rozchodów
Audyt fi nansowy• 
Biznesplan – aspekty praktyczne• 

Szkolenia zawodowe

Pracownik administracyjno-biurowy• 
Specjalista ds. funduszy unijnych• 
Specjalista ds. kadr i płac• 
Specjalista ds. księgowości• 
Specjalista ds. logistyki• 
Przedstawiciel handlowy• 

Obsługa komputera

Profesjonalna obsługa komputera • 
(pakiet biurowy) 
Obsługa programu Płatnik • 
Prowadzenie ksiąg przychodów • 
i rozchodów 
Photoshop – kurs podstawowy• 
Photoshop – kurs rozszerzony• 



----- 44444444111111 -----

Szkolenia dla nauczycieli

Coaching w pracy nauczyciela • 
Przeciwdziałanie agresji u dzieci w wieku • 
przedszkolnym
Praca z dzieckiem upośledzonym • 
umysłowo 
Drama jako metoda wychowania dzieci • 
i młodzieży
Warsztat pracy doradcy zawodowego • 
w szkole
Nowoczesne metody nauczania• 
Umiejętności społeczne i interpersonalne • 
nauczyciela

Prawo

Postępowanie administracyjne – aspekty • 
praktyczne
Prawo pracy • 
Postępowanie egzekucyjne w • 
administracji
Zamówienia publiczne w aspekcie zmian • 
legislacyjnych

Szkolenia językowe

Język angielski – kurs podstawowy• 
Język rosyjski – kurs podstawowy• 
Język arabski – kurs podstawowy• 
Business English• 
Język angielski dla pracowników • 
administracji
Język polski dla obcokrajowców• 
Język angielski dla dzieci• 

Psychologia i rozwój osobisty

Trening asertywności• 
Techniki autoprezentacji• 
Zarządzanie czasem• 
Wypalenie zawodowe – objawy i sposoby • 
radzenia sobie

WYKAZ SZKOLEŃ



----- 44444444222222 -----

REKRUTACJA

podanie do Rektora o przyjęcie na studia • 
(do pobrania ze strony: www.wsh.pl)
wypełniony kwestionariusz osobowy • 
(do pobrania ze strony: www.wsh.pl)
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych• 
kserokopia 2 stron dowodu osobistego• 
2 zdjęcia legitymacyjne• 

Wymagane dokumenty:

REKRUTACJA ON–LINE!

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje 
kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.  Uruchomienie studiów na 
poszczególnych kierunkach zależy od zainteresowania słuchaczy i uwarunkowane jest liczbą chętnych nie mniejszą niż 15 osób. 

Nabór na studia prowadzony jest tradycyjnie lub on-line.

www.wsh.pl STREFA KANDYDATA Rekrutacja ON-LINE

TERMINY NABORU
Studia podyplomowe rozpoczynają w semestrze zimowym lub letnim. Wybrane programy uruchamiane są dwa razy do roku. Rekrutacja 
na semestr zimowy trwa do 30 września. Przyjmowanie zgłoszeń trwa do czasu wyczerpania wolnych miejsc. 

CZESNE
Wszystkie programy podyplomowe są płatne. Słuchacze mają możliwość dokonywania opłaty w dwóch ratach (za semestr zimowy i za 
semestr letni) oraz rozłożenia opłaty semestralnej na 4 raty. Słuchacze nie opłacają wpisowego ani opłaty rekrutacyjnej.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów z wyznaczonych przedmiotów oraz/lub napisanie 
i obrona pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Handlowej 
w Radomiu,  zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.



-----  44444444333333 -----

PROGRAMY ZNIŻKOWE

Dla rodzin
1. Program „Rodzinny” 
zniżka 20% dla członków rodziny (tylko bezpośredni stopień pokrewieństwa i 
powinowactwa, np. ojciec i syn, żona i mąż, itp.) jednocześnie podejmujących 
naukę na tym samym kierunku

tototototot pipipipp eńeńeń pp p p ppokokokokokrerereewiwiwwwieńeńeńństststststwawaawaa i i ii
cccczezezezezeeśnśnśnśnś ieieieiee p p p p ppodododododejejejejmumumumumująjąjąjąjjj cycycycycycc chchchchch

Dla pracowników i pracodawców
2. Program „Team work”
10% - dla pracowników z jednej fi rmy (co najmniej 5 osób 
jednocześnie składających dokumenty na dany kierunek 
studiów)

Dla studentów i absolwentów 
Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu

3. Absolwenci studiów podyplomowych WSH 
- 10% zniżki w opłacie czesnego na studiach podyplomowych
- 20% zniżki dla absolwentów podejmujących naukę w następnym roku  akademickim po zakończeniu jednego kierunku 
(warunkiem jest min. 12-osoba grupa uczestników z pełną odpłatnością)

4. Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich 
- 10% zniżki w opłacie czesnego na studiach podyplomowych

5. Studenci studiów magisterskich 
- 50% zniżki na studia podyplomowe dla studentów jednocześnie studiujących na studiach magisterskich

6. Studenci studiów podyplomowych WSH
- 20% zniżki na 2 kierunek studiów podyplomowych w tym samym roku akademickim (warunkiem jest min. 12- osobowa grupa 
uczestników z pełną odpłatnością)

Dla nauczycieli ze szkół objętych patronatem 
Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu

7. Nauczyciele ze szkół objętych patronatem WSH w Radomiu
- 10% zniżki dla nauczycieli ze szkół objętych patronatem WSH w Radomiu
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