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Instytut istnieje od 2015 roku. Studia podyplo-
mowe realizowane są przy współpracy z Wyższą 
Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu. Za-
interesowani mogą wybierać spośród ponad stu 
kierunków. Prowadzone są studia podyplomowe 
z zakresu pedagogiki, psychologii, nauk o zarzą-
dzaniu i bezpieczeństwie, kultury fi zycznej i nauk 
o zdrowiu. Instytut prowadzi także studia Executi-
ve MBA. Mając na uwadze potrzeby rynku, oferta 
Instytutu jest stale wzbogacana o nowe kierunki.

Instytut Studiów Podyplomowych Andrago-
-Centrum wyróżniają nowoczesne i przystosowane 
do potrzeb edukacyjnych programy nauczania. Za-
jęcia odbywają się w zabytkowej kamienicy, w ści-
słym centrum Kielc. Kadra Instytutu to doświadcze-
ni wykładowcy uczelni wyższych znajdujących się 
zarówno na terenie naszego województwa, jak i poza 
nim oraz praktycy z wielu dziedzin, którzy z ogromną 
pasją i zaangażowaniem przekazują swoją wiedzę teo-
retyczną oraz praktyczną naszym studentom.

Inauguracja roku akademickiego w Instytucie 
co roku połączona jest z naukową, certyfi kowaną kon-
ferencją kierowaną do nauczycieli, pedagogów, stu-

dentów kierunków pedagogicznych oraz wszystkich 
innych osób zainteresowanych tematyką. 

Instytut Studiów Podyplomowych Andrago-Cen-
trum zapewnia wysoki poziom nauczania, zniżki dla 
absolwentów oraz atrakcyjne czesne (z możliwością 
rozłożenia na raty).
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Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla nauczycieli oraz innych osób z wykształceniem wyższym, pracujących lub pla-
nujących pracę z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera. Ukończenie studiów poszerzy kwalifi kacje  
pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli, pracowników poradni psychologicznych.

Program studiów
Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:
 podstawy pedagogiki specjalnej,
 dydaktyka specjalna,
 diagnostyka w pedagogice specjalnej,
 zaburzenia integracji sensorycznej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu.
Pełny program znajduje się na stronie www.studia-kielce.pl.

Uzyskane kwalifi kacje

Absolwenci zyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu pedagogiki specjalnej, które umożliwiają 
podjęcie pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera (ASD).
Celem studiów jest m.in.:
 poszerzenie wiedzy studentów o informacje dotyczące specyfi ki rozwoju osób ze spektrum autyzmu,
 wyposażenie w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy edukacyjnej i terapeu-
tycznej z osobami z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb osób z całościowymi zabu-
rzeniami rozwoju.

Czas trwania
studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy
480 godzin dydaktycznych + 180 godzin praktyka

Koszt
100 zł  –  wpisowe (płatne przy zapisie)
1200 zł – opłata za I semestr
1200 zł – opłata za II semestr
800 zł – opłata za III semestr

PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA, TERAPIA 
I WSPOMAGANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI 

ZE SPEKTRUM AUTYZMU
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Czas trwania
studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy
550 godzin dydaktycznych + 180 godzin praktyk

Koszt
100 zł  –  wpisowe (płatne przy zapisie)
1200 zł – opłata za I semestr
1200 zł – opłata za II semestr
800 zł – opłata za III semestr

2

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia magisterskie lub zawodowe (licencjat) z przygoto-
waniem pedagogicznym, głównie nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych zainteresowanych zdo-
byciem dodatkowych kwalifi kacji w zakresie oligofrenopedagogiki.

Program studiów
Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:
 psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 oligofrenopedagogika,
 rewalidacja indywidualna,
 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.
Pełny program znajduje się na stronie www.studia-kielce.pl.

Uzyskane kwalifi kacje

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifi kacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną 
intelektualnie w specjalistycznych placówkach szkolno-wychowawczych oraz w oddziałach integracyjnych, 
klasach integracyjnych, ogólnodostępnych placówkach oświatowych.
Absolwent jest przygotowany m.in. do:
 prowadzenia zajęć dydaktycznych i rewalidacyjnych z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną,
 prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi z niepełno-
sprawnością intelektualną,
 prowadzenia zajęć terapeutycznych z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną.

PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA I REHABILITACJA 
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
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Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia magisterskie lub zawodowe (licencjat) z przygoto-
waniem pedagogicznym, głównie nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych zainteresowanych zdo-
byciem dodatkowych kwalifi kacji w zakresie terapii pedagogicznej.

Program studiów
Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:
 diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 dydaktyka specjalna,
 ADHD i zahamowania psychoruchowe – perspektywa psychologiczno-pedagogiczna,
 metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania.
Pełny program znajduje się na stronie www.studia-kielce.pl.

Uzyskane kwalifi kacje

Studenci uzyskują kwalifi kacje do prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych 
z dziećmi i młodzieżą. Zdobywają uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, a także 
kompetencje do diagnozowania osiągnięć dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wspo-
magania rozwoju. Będą umiejętnie prowadzić proces terapeutyczny i nabędą wiedzę z zakresu ADHD. Ab-
solwenci mogą starać się o zatrudnienie jako nauczyciel terapeuta w przedszkolach, szkołach i placówkach 
oświatowo-wychowawczych.

Czas trwania
studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy
535 godzin dydaktycznych + 180 godzin praktyk

Koszt
100 zł  –  wpisowe (płatne przy zapisie)
1200 zł – opłata za I semestr
1200 zł – opłata za II semestr
800 zł – opłata za III semestr

PEDAGOGIKA SPECJALNA – DIAGNOZA 
I TERAPIA PEDAGOGICZNA
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Czas trwania
studia podyplomowe czterosemestralne – 16 miesięcy
600 godzin dydaktycznych + 180 godzin praktyk

Koszt
100 zł  –  wpisowe (płatne przy zapisie)
1200 zł – opłata za I semestr
1200 zł – opłata za II semestr
1200 zł – opłata za III semestr
800 zł – opłata za IV semestr

2

Adresaci studiów

Absolwenci studiów wyższych (studiów I, II stopnia; jednolitych studiów magisterskich), którzy ukończyli do-
wolne specjalności z obszaru nauk humanistycznych, kierunków medycznych i nauk o zdrowiu, pedagogiki, 
psychologii, fi lologii, fi zjoterapii.

Program studiów
Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:
 fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego,
 podstawy neuropsychologii,
 mózgowe mechanizmy mowy,
 kształtowanie się i rozwój mowy dziecka.
Pełny program znajduje się na stronie www.studia-kielce.pl.

Uzyskane kwalifi kacje
Absolwent posiadający przygotowanie pedagogiczne uzyska kwalifi kacje do zajmowania stanowiska nauczy-
ciela logopedy. Osoba nieposiadająca przygotowania pedagogicznego uzyska kwalifi kacje logopedy specjali-
sty. Studia dają uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy m.in. w:
 przedszkolach i szkołach (powszechnych, integracyjnych i specjalnych),
 poradniach pedagogiczno-psychologicznych,
 poradniach społeczno-zawodowych,
 gabinetach logopedycznych,
 ośrodkach szkolno-wychowawczych.

PEDAGOGIKA SPECJALNA – LOGOPEDIA
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Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia magisterskie lub zawodowe (licencjat) z przygoto-
waniem pedagogicznym, głównie nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych zainteresowanych zdo-
byciem dodatkowych kwalifi kacji.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:
 choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci,
 wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka,
 dziecięce zaburzenia emocjonalne i adaptacyjne,
 defi cyty sensoryczne u dzieci.
Pełny program znajduje się na stronie www.studia-kielce.pl.

Uzyskane kwalifi kacje
Absolwent może być zatrudniony w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych, pomocy społecznej, zakładach 
opieki zdrowotnej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy dostosownych 
do jego potrzeb. Studia przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania 
rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego w wieku 0-7 lat oraz z trudno-
ściami w rozwoju w wieku wczesnoszkolnym (7-10 lat). Słuchacz nabędzie umiejętności w zakresie rozpozna-
wania zaburzeń w rozwoju dziecka oraz opracowywania i realizowania z dzieckiem i jego rodziną indywidu-
alnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka, 
koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka.

Czas trwania
studia podyplomowe trzysemestralne
540 godzin dydaktycznych + 180 godzin praktyka

Koszt
100 zł  –  wpisowe (płatne przy zapisie)
1200 zł – opłata za I semestr
1200 zł – opłata za II semestr
800 zł – opłata za III semestr

PEDAGOGIKA SPECJALNA – WCZESNE WSPOMAGANIE 
ROZWOJU DZIECKA
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Czas trwania
studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy
480 godzin dydaktycznych + 180 godzin praktyka

Koszt
100 zł  –  wpisowe (płatne przy zapisie)
1200 zł – opłata za I semestr
1200 zł – opłata za II semestr
800 zł – opłata za III semestr

2

Adresaci studiów
Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych, w szczególności pracowników socjalnych, pedagogów, 
pracowników jednostek pomocy społecznej, służby zdrowia oraz instytucji przeznaczonych dla osób star-
szych i niepełnosprawnych.

Program studiów
Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:
 podstawy pedagogiki specjalnej,
 diagnoza w terapii zajęciowej,
 metodyka pracy terapeuty zajęciowego,
 metody i techniki terapii pedagogicznej.
Pełny program znajduje się na stronie www.studia-kielce.pl.

Uzyskane kwalifi kacje
Absolwenci zyskują kompetencje do pracy terapeutycznej w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy 
społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, pensjonatach, zakładach 
karnych. Po ukończeniu studiów absolwenci posiadają wiedzę  z zakresu  metod terapii zajęciowej i technik 
praktycznej pracy wspierającej funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne.

PEDAGOGIKA SPECJALNA – TERAPIA ZAJĘCIOWA
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Adresaci studiów
Studia przeznaczone są dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, fi zjoterapeutów, logopedów, 
terapeutów zajęciowych posiadających tytuł magistra lub licencjata.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:
 diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej,
 teoria odruchów sensomotorycznych – rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych,
 rozwój psychomotoryczny dziecka – różnice indywidualne w rozwoju dzieci,
 programowanie terapii w zaburzeniach SI.
Pełny program znajduje się na stronie www.studia-kielce.pl.

Uzyskane kwalifi kacje
Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie integracji sensorycznej daje praktyczne umiejętności 
do prowadzenia terapii z osobami z zaburzeniami integracji sensorycznej, a otrzymanie certyfi katu tera-
peuty SI daje pełne kwalifi kacje do prowadzenia diagnozy i terapii metodą SI. Student jest wyposażony 
w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu diagnozy i terapii integracji sensorycznej niezbędne 
do samodzielnego przeprowadzenia postępowania diagnostycznego. Absolwenci mogą pracować w placów-
kach oświatowych i rehabilitacyjnych, a także prowadzić gabinety integracji sensorycznej.

Czas trwania
studia podyplomowe trzysemestralne
500 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk

Koszt
100 zł  –  wpisowe (płatne przy zapisie)
1900 zł – opłata za I semestr
1900 zł – opłata za II semestr
900 zł – opłata za III semestr
500 zł – certyfi kat (egzamin organizowany przez Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej) dla zainteresowanych osób
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Czas trwania
studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy
515 godzin dydaktycznych + 150 godzin praktyk

Koszt
100 zł  –  wpisowe (płatne przy zapisie)
1200 zł – opłata za I semestr
1200 zł – opłata za II semestr
800 zł – opłata za III semestr

2

Adresaci studiów
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych nieposiadających uprawnień pedagogicznych, 
a chcących podjąć pracę jako nauczyciel we wszystkich typach szkół.

Program studiów
Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:
 podstawy dydaktyki,
 podstawy diagnozy pedagogicznej,
 pedagogika ogólna,
 prawo oświatowe.
Pełny program znajduje się na stronie www.studia-kielce.pl.

Uzyskane kwalifi kacje
Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują przygotowanie pedagogiczne niezbędne do zajmowania 
stanowiska nauczyciela przedmiotu zgodnego z posiadanymi przez słuchacza kwalifi kacjami merytorycz-
nymi, jakie określa kierunek ukończonych studiów wyższych. Zdobywają kwalifi kacje i uprawnienia do pracy 
na stanowisku nauczyciela i wychowawcy we wszystkich rodzajach placówek oświatowych.

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
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Adresaci studiów

Studia przeznaczone dla nauczycieli oraz innych osób z wykształceniem wyższym, które posiadają kwalifi ka-
cje pedagogiczne, a nie posiadają kwalifi kacji do prowadzenia zajęć z geografi i.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:
 podstawy dydaktyki,
 metodyka nauczania geografi i w klasach IV-VIII,
 metodyka nauczania geografi i w szkole ponadpodstawowej,
 geologia.
Pełny program znajduje się na stronie www.studia-kielce.pl.

Uzyskane kwalifi kacje
Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel geografi i we wszystkich typach szkół.

Czas trwania
studia podyplomowe trzysemestralne
425 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk

Koszt
100 zł  –  wpisowe (płatne przy zapisie)
1200 zł – opłata za I semestr
1200 zł – opłata za II semestr
800 zł – opłata za III semestr
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Czas trwania
studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy
405 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk

Koszt
100 zł  –  wpisowe (płatne przy zapisie)
1200 zł – opłata za I semestr
1200 zł – opłata za II semestr
800 zł – opłata za III semestr

2

Adresaci studiów

Studia przeznaczone dla nauczycieli oraz innych osób z wykształceniem wyższym, które posiadają kwalifi ka-
cje pedagogiczne, a nie posiadają kwalifi kacji do prowadzenia zajęć z przyrody.

Program studiów
Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:
 podstawy dydaktyki,
 budowa i czynności życiowe zwierząt,
 budowa i czynności życiowe roślin,
 ekologia.
Pełny program znajduje się na stronie www.studia-kielce.pl.

Uzyskane kwalifi kacje

Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel przyrody we wszystkich typach szkół.

PRZYRODA
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Adresaci studiów

Studia przeznaczone dla nauczycieli oraz innych osób z wykształceniem wyższym, które posiadają kwalifi ka-
cje pedagogiczne, a nie posiadają kwalifi kacji do prowadzenia zajęć z biologii.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:
 dydaktyka biologii w szkole podstawowej,
 dydaktyka nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej,
 anatomia i fi zjologia organizmu człowieka,
 podstawy mikrobiologii.
Pełny program znajduje się na stronie www.studia-kielce.pl.

Uzyskane kwalifi kacje

Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel biologii we wszystkich typach szkół.

Czas trwania
studia podyplomowe trzysemestralne
495 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyka

Koszt
100 zł  –  wpisowe (płatne przy zapisie)
1200 zł – opłata za I semestr
1200 zł – opłata za II semestr
800 zł – opłata za III semestr
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Czas trwania
studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy
470 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyka

Koszt
100 zł  –  wpisowe (płatne przy zapisie)
1200 zł – opłata za I semestr
1200 zł – opłata za II semestr
800 zł – opłata za III semestr

2

Adresaci studiów

Studia podyplomowe skierowane są przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifi kacje zawo-
dowe do nauczania chemii w szkołach wszystkich typów. 

Program studiów
Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:
 metodyka nauczania chemii w klasach IV-VIII,
 metodyka nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej,
 chemia ogólna,
 podstawa programowa chemii.
Pełny program znajduje się na stronie www.studia-kielce.pl.

Uzyskane kwalifi kacje
Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel chemii we wszystkich typach szkół.

CHEMIA
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Adresaci studiów

Studia przeznaczone dla nauczycieli oraz innych osób z wykształceniem wyższym, które posiadają kwalifi ka-
cje pedagogiczne, a nie posiadają kwalifi kacji do prowadzenia zajęć z fi zyki.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:
 podstawy fi zyki z elementami fi zyki relatywistycznej,
 fi zyka cząsteczkowa i termodynamika z elementami fi zyki statystycznej,
 dydaktyka nauczania fi zyki w szkole podstawowej,
 dydaktyka nauczania fi zyki w szkole ponadpodstawowej.
Pełny program znajduje się na stronie www.studia-kielce.pl.

Uzyskane kwalifi kacje
Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel fi zyki we wszystkich typach szkół.

Czas trwania
studia podyplomowe trzysemestralne
440 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyka

Koszt
100 zł  –  wpisowe (płatne przy zapisie)
1200 zł – opłata za I semestr
1200 zł – opłata za II semestr
800 zł – opłata za III semestr
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Czas trwania
studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy
420 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk

Koszt
100 zł  –  wpisowe (płatne przy zapisie)
1200 zł – opłata za I semestr
1200 zł – opłata za II semestr
800 zł – opłata za III semestr

2

Adresaci studiów
Studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifi kacje zawodowe do 
nauczania matematyki w szkołach wszystkich typów. 

Program studiów
Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:
 podstawy dydaktyki,
 dydaktyka nauczania matematyki dzieci z dyskalkulią,
 geometria analityczna,
 podstawy analizy matematycznej.
Pełny program znajduje się na stronie www.studia-kielce.pl.

Uzyskane kwalifi kacje

Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel matematyki we wszystkich typach szkół.

MATEMATYKA

15www.studia-kielce.pl    tel. 730 506 730 / 531 283 185



2

Adresaci studiów

Studia przeznaczone dla nauczycieli oraz innych osób z wykształceniem wyższym, które posiadają kwalifi ka-
cje pedagogiczne, a nie posiadają kwalifi kacji do prowadzenia zajęć z wiedzy o społeczeństwie.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:
 podstawy prawa wspólnotowego,
 wstęp do nauki o państwie,
 metodyka nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasach IV-VIII,
 metodyka nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole ponadpodstawowej.
Pełny program znajduje się na stronie www.studia-kielce.pl.

Uzyskane kwalifi kacje

Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel wiedzy o społeczeństwie we wszyst-
kich typach szkół.

Czas trwania
studia podyplomowe trzysemestralne
510 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyka

Koszt
100 zł  –  wpisowe (płatne przy zapisie)
1200 zł – opłata za I semestr
1200 zł – opłata za II semestr
800 zł – opłata za II semestr
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Czas trwania
studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy
500 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyka

Koszt
100 zł  –  wpisowe (płatne przy zapisie)
1200 zł – opłata za I semestr
1200 zł – opłata za II semestr
800 zł – opłata za III semestr

2

Adresaci studiów

Studia przeznaczone dla nauczycieli oraz innych osób z wykształceniem wyższym, które posiadają kwalifi ka-
cje pedagogiczne, a nie posiadają kwalifi kacji do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie.

Program studiów
Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:
 przemiany rodziny na przełomie XX i XXI wieku,
 funkcje współczesnej rodziny,
 etyka życia rodzinnego,
 wprowadzenie do seksuologii.
Pełny program znajduje się na stronie www.studia-kielce.pl.

Uzyskane kwalifi kacje
Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel wychowania do życia w rodzinie 
we wszystkich typach szkół.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
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Adresaci studiów
Studia przeznaczone są dla: osób, które ukończyły min. studia I stopnia (licencjat), biegle posługujących 
się komputerem, z szeroką wiedzą ogólną; nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy 
po ich ukończeniu będą pełnić rolę nauczyciela bibliotekarza; osób bez uprawnień pedagogicznych pragną-
cych nabyć kwalifi kacje do pracy w bibliotekach innego typu niż szkolne czy pedagogiczne.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:
 metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza,
 bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo,
 informacja naukowa,
 systemy biblioteczne.
Pełny program znajduje się na stronie www.studia-kielce.pl.

Uzyskane kwalifi kacje

Absolwenci mogą starać się o zatrudnienie we wszystkich typach bibliotek i innych instytucjach związanych
z książką, a interdyscyplinarna wiedza i umiejętności zwiększają ich konkurencyjność na rynku pracy.

Czas trwania
studia podyplomowe trzysemestralne
475 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk

Koszt
100 zł –  wpisowe (płatne przy zapisie)
1200 zł – opłata za I semestr
1200 zł – opłata za II semestr
800 zł – opłata za III semestr
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Czas trwania
studia podyplomowe dwusemestralne
370 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk

Koszt
100 zł  –  wpisowe (płatne przy zapisie)
1400 zł – opłata za I semestr
1400 zł – opłata za II semestr

2

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób planujących ubieganie się o stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły lub 
placówki oświatowej, pracowników administracji oświatowej samorządowej i rządowej, dyrektorów i wicedy-
rektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifi kacje.

Program studiów
Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:
 nadzór pedagogiczny w szkole,
 ogólna teoria organizacji i zarządzania,
 prawo oświatowe,
 fi nanse szkoły.
Pełny program znajduje się na stronie www.studia-kielce.pl.

Uzyskane kwalifi kacje
Absolwent studiów będzie dysponował wiedzą i umiejętnościami z zakresu kierowania oraz zarządzania 
szkołą/ placówką oświatową. Posiądzie również dodatkową wiedzę i umiejętności w zakresie planowania, 
aplikowania i zarządzania funduszami pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej.

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
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 administracja publiczna
 andragogika
 archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną wraz z ochroną 
informacji niejawnych i prawnie chronionych 
 archiwizacja i ochrona informacji niejawnych
 arteterapia
 bezpieczeństwo i higiena pracy
 bezpieczeństwo międzynarodowe
 bezpieczeństwo narodowe i kierowanie obronnością
 bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe
 bibliotekoznawstwo
 biologia
 budownictwo drogowe
 budownictwo ogólne
 chemia
 coaching w biznesie
 cyberbezpieczeństwo
 detektywistyka i wywiad gospodarczy
 dietetyka 
 doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
 doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier
 dysleksja – diagnoza i terapia w różnych okresach życia 
 edukacja dla bezpieczeństwa 
 efektywność energetyczna w budownictwie
 emisja głosu w mowie i śpiewie
 energetyka i odnawialne źródła energii
 etyka
 executive MBA
 fizyka 
 geografia
 gerontologia (opieka nad osobami starszymi) 
 gimnastyka korekcyjna
 historia
 informatyka
 integracja sensoryczna 
 inżynieria odnawialnych źródeł energii
 inżynieria środowiska (instalacje sanitarne)
 język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
 język polski 
 kadry i płace 
 kosmetologia
 kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
 kryminologia z elementami wiktymologii
 księgowość i płace w mikro i małym przedsiębiorstwie
 księgowość wspólnot mieszkaniowych
 matematyka
 mechanika i mechatronika 
 mediacje i negocjacje 
 menadżer kultury
 menager przedsiębiorstwa społecznego 
 mentor usamodzielniania 
 muzyka i plastyka w szkole podstawowej
 nauczanie języka polskiego jako obcego
 nauczyciel programowania w przedszkolach i edukacji wczesnoszkolnej 
 nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie florystyki
 nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie fryzjerstwa nowoczesnego
 nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie kosmetologii
 neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii
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 nowoczesna komunikacja marketingowa 
 obrona terytorialna
 ochrona danych osobowych w administracji i biznesie – inspektor ochrony danych osobowych 
 odnawialne źródła energii
 organizacja pomocy społecznej 
 pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym
 pedagogika specjalna  – diagnoza i terapia pedagogiczna 
 pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami 
ze spektrum autyzmu
 pedagogika specjalna – logopedia
 pedagogika specjalna – pedagogika leczniczo-terapeutyczna
 pedagogika specjalna – pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
 pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową 
(surdopedagogika)
 pedagogika specjalna – terapia zajęciowa
 pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową 
(tyflopedagogika)
 pedagogika specjalna – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom
 profesjonalny dyrektor – menedżer oświaty
 profilaktyka i terapia uzależnień
 przedsiębiorczość – ekonomia w praktyce
 przygotowanie pedagogiczne
 przyroda
 psychologia biznesu
 psychologia dochodzeniowo-śledcza
 psychologia działań menadżerskich
 psychologia społeczna
 psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji
 psychologia w sporcie
 psychologia wychowania i pedagogika Marii Montessori
 psychologia zarządzania personelem
 psychopedagogika
 psychoonkologia
 specjalista ds. ochrony środowiska
 surdologopedia
 taniec i rytmika
 technika
 terroryzm i zagrożenia hybrydowe
 trener personalny
 trener umiejętności społecznych 
 tutoring, mentoring i coaching
 wiedza o kulturze
 wiedza o społeczeństwie z integracją europejską
 wychowanie do życia w rodzinie
 wychowanie fizyczne
 wychowanie resocjalizujące
 zarządzanie bezpieczeństwem w administracji państwowej i samorządowej
 zarządzanie i audyt 
 zarządzanie oświatą
 zarządzanie służbami ratownictwa w sytuacjach kryzysowych
 zarządzanie strategiczne w państwie
 zarządzanie w ochronie zdrowia – menedżer ochrony zdrowia
 zarządzanie zasobami ludzkimi
 zarządzanie, marketing i analityka w sporcie 
 zarządzie finansami (rachunkowość i podatki)
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