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 Rozwój kompetencji cyfrowych - podstawy programowania dla nauczycieli - nowość 

Celem studiów jest rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli, pracowników oświaty, pedagogów. 

Rozwiązania technologiczne jako narzędzia służą realizacji, usprawnieniu wdrażania celów dydaktycznych. 

Cyfryzacja edukacji wspiera zmianę paradygmatu nauczania, powinna więc wspierać sposób myślenia  

o procesie uczenia się, nauczania, w którym uczeń staje się twórcą, a nie tylko uczestnikiem procesu 

dydaktycznego, zaś szkoła – środowiskiem uczenia się. Studia podyplomowe z zakresu Rozwój kompetencji 

cyfrowych - podstawy programowania dla nauczycieli skierowane są do osób chcących poszerzyć swoją wiedzę  

z programowania, systemów operacyjnych, podstaw informatyki, podstaw kodowania i programowania  

w praktyce szkolnej, pracy w chmurze, grywalizacji jako nowoczesnej metody nauczania, rozwijania 

kompetencji medialnych i cyfrowych oraz dla osób chcących zdobyć nowe umiejętności w tym zakresie. 
 

 Terapia integracji sensorycznej - nowość 

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności merytoryczne z zakresu psychologii 

klinicznej, psychologii rozwoju, neuropsychologii, neurofizjologii standardów diagnozy psychologicznej, 

pedagogicznej, logopedycznej oraz procesów diagnozy integracji sensorycznej. Studia mają przygotować 

słuchacza do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostycznej dziecka, określenia pełnej diagnozy i terapii 

zaburzeń procesów integracji sensorycznej oraz prowadzenia zajęć (terapii) integracji sensorycznej. Ponadto 

wskażemy kierunki planowania działań, wyposażymy słuchacza w praktyczną wiedzę na temat funkcjonalnej 

pracy z dzieckiem i osobą dorosłą z zaburzeniami rozwojowymi i ruchowymi, konstruowania programów 

terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz konstruowania programów dla dzieci  

w wieku przedszkolnym, szkolnym i osoby dorosłej z zaburzeniami sensorycznymi. 
 

 Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna  

Absolwent tej specjalności posiada kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela - wychowawcy  

w placówkach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w klasach „0” oraz we wszelkiego typu instytucjach 

zajmujących się wychowaniem, kształceniem oraz szeroko pojętą opieką nad dzieckiem w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym. Potrafi właściwie dobierać i oceniać metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań 

i rozwiązywania problemów w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także kierować procesami 

kształcenia i wychowania w grupie i zespole. Umie też animować prace nad wspieraniem rozwoju uczniów, 

inspirować ich do samokształcenia oraz oceniać jakość działań realizowanych w tej sferze. 
 

 Nauczanie języka angielskiego we wczesnej edukacji (dla osób posiadających certyfikat lub 

zdających egzamin sprawdzający - 3 sem.) - nowość 
Studia skierowane są do: absolwentów studiów wyższych kierunku filologia angielska, którzy nie mają 

kwalifikacji pedagogiczno-dydaktycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie wczesnej edukacji, 

absolwentów studiów wyższych innych niż filologia angielska, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje  

do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach 0 – III szkoły podstawowej i znają język angielski na 

poziomie minimum B1 lub posiadają certyfikat językowy na poziomie B2, czynnych nauczycieli języka 

angielskiego bez kwalifikacji pedagogiczno-dydaktycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie 

wczesnej edukacji, którzy chcieliby uzupełnić brakujące kwalifikacje w zakresie psychologii, pedagogiki, 

dydaktyki przedmiotowej, emisji głosu oraz technologii informacyjnej, jak również do tych nauczycieli, którzy 

chcieliby podnieść swoje kwalifikacje. 
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 Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna - nowość 
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej 

pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem. Przygotowanie do rozpoznawania indywidualnych 

możliwości dziecka w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych i podjęcia działań korekcyjno-

kompensacyjnych, kształtowanie umiejętności rozpoznawania zaburzeń w zachowaniu i podejmowania 

określonych działań, przygotowanie do prowadzenia terapii pedagogicznej dla uczniów dyslektycznych. Studia 

dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu terapii psychologiczno-pedagogicznej (zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych), kwalifikacje w zakresie terapii, profilaktyki, diagnostyki pedagogicznej, konstruowania 

programów edukacyjno-terapeutycznych, z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań pedagogicznych. 
 

 Doradztwo i poradnictwo zawodowe - nowość 

Studia przygotowują uczestników do pracy doradcy zawodowego, który udziela pomocy w formie grupowych  

i indywidualnych porad zawodowych. Absolwenci posiadają kompetencje do pracy w zakresie planowania 

kariery zawodowej i edukacyjnej. Uwzględniają w pracy doradczej potrzeby rynku pracy oraz systemu 

edukacyjnego, a także możliwości psychofizyczne i sytuację życiową klienta (w tym osoby  

z niepełnosprawnością). Absolwent jest przygotowany do podejmowania współpracy z rodzicami i 

nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystuje w tym celu wiedzę o zawodach, 

znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, informacje o rynku pracy oraz techniczne środki 

przekazywania informacji edukacyjno-zawodowej. 
 

 Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci - nowość 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do organizowania i realizacji wczesnego wspomagania rozwoju 

dzieci, rozumianego jako wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu 

stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka od chwili 

jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także - pomoc i wsparcie udzielane rodzicom  

i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez 

indywidualny program wczesnego wspomagania. Celem studiów podyplomowych, jest przygotowanie 

specjalistów zatrudnionych w placówkach służy zdrowia, ośrodkach specjalistycznych placówkach oświatowych 

w tym w przedszkolach i szkołach podstawowych do wczesnej diagnozy oraz wieloprofilowego usprawniania 

dziecka, pomocy rodzinie dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem bądź niepełnosprawnością, a także 

wczesnego wspomagania i usprawniania procesu nauczania i wychowania dziecka.  
 

 Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - 

oligofrenopedagogika - nowość 
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne  

do podejmowania działań rewalidacyjnych w stosunku do uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną,  

o różnym stopniu upośledzenia. Absolwent studiów przygotowany jest do prowadzenie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych i opiekuńczych, dostosowanych do możliwości psychofizycznych każdego ucznia. Prowadzenie 

zajęć rewalidacji indywidualnej, której nadrzędnym celem jest wdrażanie uczniów do samodzielności, 

adekwatnego i efektywnego reagowania na wymogi otoczenia, by mogli jak najpełniej uczestniczyć w życiu 

społecznym. Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do nauczania i terapii (rewalidacji) dzieci  

i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Przygotowują do pracy m.in. w: przedszkolach, szkołach  

i ośrodkach (SOSW, OREW) w których realizowane jest kształcenie specjalne (edukacja włączająca, integracja  

i specjalna), a także w placówkach spoza systemu oświaty tj. ośrodkach wczesnej interwencji, warsztatach 

terapii zajęciowej itp. 
 

 Nauczanie przedsiębiorczości i ekonomii  - nowość 

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności merytoryczne potrzebne do prowadzenia 

zajęć z przedmiotów Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce, w wiedzę i umiejętności metodyczne potrzebne 

do prowadzenia zajęć z tych przedmiotów, szczególnie w pracy metodą projektów. Ponadto studia służą 

rozwijaniu u uczestników znajomości aktualnego prawa oświatowego w zakresie związanym z nauczaniem 

Przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce. Dodatkowo celem studiów jest także rozwijanie umiejętności 

samokształcenia i planowania własnego rozwoju, w tym umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji 

oraz umiejętności posługiwania się komputerem i technologiami informacyjnymi. Studia podyplomowe  

z zakresu Nauczanie Przedsiębiorczości i ekonomii przeznaczone są dla osób chcących zdobyć uprawnienia  

do nauczania tych przedmiotów (we wszystkich szkołach zarówno obecnie istniejących, jak i przewidzianych 

reformą edukacji), a także dla osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji i umiejętności. Absolwenci 
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studiów podyplomowych ze stopniem magistra uzyskają uprawnienia do nauczania przedsiębiorczości  

i ekonomii w praktyce w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych ogólnokształcących i zawodowych, a ze 

stopniem licencjata do nauczania w szkołach podstawowych. 
 

 Nauczanie matematyki i fizyki - nowość 

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności merytoryczne potrzebne do prowadzenia 

zajęć z przedmiotów Matematyka i Fizyka, w wiedzę i umiejętności metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć 

z tych przedmiotów, szczególnie w pracy metodą projektów. Ponadto studia służą rozwijaniu u uczestników 

znajomości aktualnego prawa oświatowego w zakresie związanym z nauczaniem Matematyki i Fizyki. 

Dodatkowo celem studiów jest także rozwijanie umiejętności samokształcenia i planowania własnego rozwoju, 

w tym umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz umiejętności posługiwania się komputerem  

i technologiami informacyjnymi. Absolwenci studiów podyplomowych ze stopniem magistra uzyskają 

uprawnienia do nauczania matematyki i fizyki w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych 

ogólnokształcących i zawodowych, a ze stopniem licencjata do nauczania w szkołach podstawowych. 
 

 Nauczanie języka angielskiego we wczesnej edukacji (dla osób nieznających języka 

angielskiego - 4 sem.) - nowość 

Studia podyplomowe adresowane są do nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach podstawowych  

w klasach 0 – III oraz absolwentów studiów wyższych z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego  

na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Studia skierowane są do: absolwentów studiów 

wyższych z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz czynnych zawodowo nauczycieli przedszkola  

i edukacji wczesnoszkolnej, a nieposiadających uprawnień do nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz 

na poziomie klas 0 – III szkoły podstawowej. 
 

 Arteterapia w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - nowość 

Studia są o charakterze doskonalącym i dają przygotowanie do czynnego wsparcia osób potrzebujących. 

Jednocześnie przygotowują absolwenta do ubiegania się o Certyfikat Arteterapeuty Szkolnego w Stowarzyszeniu 

Arteterapeutów Polskich „Kajros” [podstawowym warunkiem ubiegania się o Certyfikat Arteterapeuty 

Szkolnego jest ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Arteterapii]. Celem studiów jest poszerzenie 

wiedzy w zakresie Arteterapii i umiejętności zastosowania jej w działaniach ukierunkowanych na wspieranie 

rozwoju podmiotowego. Zakres oferowanej wiedzy i umiejętności kierowany jest do osób, które pragną 

poszerzyć swoje kompetencje o walory terapeutyczne w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
 

 Przygotowanie pedagogiczne 
Studia podyplomowe z zakresu Przygotowania pedagogicznego przeznaczone są dla absolwentów studiów 

wyższych, którzy pragną zdobyć kwalifikacje do nauczania w szkołach (poza nauczaniem początkowym  

i specjalnym) i w innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Pozwalają one uzyskać podstawowe 

kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają 

wymagane w tym zakresie kwalifikacje. Słuchacze wyposażeni zostaną w wiedzę, umiejętności i kompetencje z 

zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz kształtowania umiejętności metodycznych 

niezbędnych nauczycielom szkół wszystkich szczebli. Dzięki studiom podyplomowym Przygotowanie 

pedagogiczne absolwenci studiów I stopnia uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela  

w szkołach podstawowych, natomiast osoby z tytułem magistra - wykonywania zawodu nauczyciela we 

wszystkich typach szkół.  
 

 Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w biznesie i administracji -

 nowość 

Obowiązujące od 25 maja 2018 r. rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) wprowadza nowe obowiązki, które muszą wypełnić podmioty 

przetwarzające dane osobowe. Jednym z obowiązków jest powołanie Inspektora Ochrony Danych, który jest 

wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa  

i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań. Celem studiów podyplomowych 

jest między innymi kształcenie osób przygotowujących się do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych. 

Studia skierowane są do kadry zarządzającej, osób odpowiedzialnych za tworzenie systemów ochrony danych 
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osobowych, osób pełniących funkcje Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub przygotowujących się do 

nowej roli Inspektora Ochrony Danych.  
 

 Rachunkowość i finanse z certyfikatem księgowego Stowarzyszenia Księgowych  

w Polsce - nowość  

Studia podyplomowe adresowane do osób, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie rachunkowości  

i finansów oraz uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 331 301). Studia 

pozwalają na zdobycie wiedzy w zakresie stosowania narzędzi rachunkowo-finansowych. Słuchacze otrzymają 

kompendium wiedzy z rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej oraz nabędą umiejętności 

zastosowania metod i narzędzi rachunkowo-finansowych. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia 

studiów podyplomowych potwierdzające podwyższenie kompetencji, a słuchacze, którzy uzyskają ocenę 

pozytywną z egzaminu końcowego kursu Podstawy rachunkowości dla kandydatów na księgowego I stopnia 

realizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce otrzymają uprawnienia do wykonywania zawodu 

księgowego (kod zawodu 331 301) oraz zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych 

zgodne ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia  

11 stycznia 2012 r. oraz certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji księgowego według wymagań 

określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce opartych na Międzynarodowych Standardach 

Edukacyjnych ustalonych przez IFAC (Międzynarodową Federację Księgowych). 
 

 Prawo i finanse w jednostkach samorządu terytorialnego - nowość 

Absolwent studiów podyplomowych Prawo i finanse w jednostkach samorządu terytorialnego posiada 

umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu prawa konstytucyjnego, samorządowego oraz regulacji w 

zakresie finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa finansowego jednostek samorządu 

terytorialnego wszystkich szczebli. Posiada także niezbędną wiedzę z zakresu prawa i postępowania 

administracyjnego. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad 

etycznych. 
 

 Administracja publiczna 

Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności osób pracujących lub zamierzających 

podjąć pracę w administracji (rządowej i samorządowej), jak też dążących do pogłębiania swojej wiedzy oraz 

kompetencji zawodowych w celu ubiegania się o wyższe stanowiska służbowe. Studia podyplomowe 

administracja publiczna skierowane są do osób chcących zdobyć wykształcenie z zakresu administracji 

publicznej oraz w przyszłości podjąć pracę w instytucjach administracyjnych różnego szczebla,  

w szczególności na stanowiskach kierowniczych lub w służbie cywilnej. 
 

 Bezpieczeństwo systemów informatycznych - nowość 

Absolwenci studiów podyplomowych Bezpieczeństwo systemów informatycznych posiadają umiejętności, 

kompetencje społeczne i wiedzę ogólną z dziedziny informatyki, a w szczególności z zakresu: organizacji  

i funkcjonowania nowoczesnych komputerów i systemów informatycznych, systemów operacyjnych w stopniu 

umożliwiającym pracę w zespołach zajmujących się bezpieczeństwem informacji w informatyce. Absolwenci 

studiów podyplomowych Bezpieczeństwo systemów informatycznych są przygotowani do pracy  

w przedsiębiorstwach wdrażających i nadzorujących instalacje sieciowe oraz w przedsiębiorstwach  

i instytucjach użytkujących sprzęt komputerowy i systemy informatyczne. Absolwenci posiadają wzbogaconą 

wiedzę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa: systemów baz danych i internetowych aplikacji bazodanowych, 

eksploatacji systemów informatycznych z zapewnieniem bezpieczeństwa takich systemów.  
 

 Skuteczne zarządzanie 

Absolwent studiów podyplomowych Skuteczne zarządzanie posiada umiejętności posługiwania się ogólną 

wiedzą z zakresu nauk ekonomicznych, zwłaszcza nauk o zarządzaniu. Posiada podstawową wiedzę z zakresu 

strategii, finansów, zarządzania zespołami, psychologii przywództwa, zarządzania kompetencjami i talentami, 

negocjacji i mediacji, badań rynkowych, zarządzania projektami oraz planowania. Absolwent studiów 

podyplomowych Skuteczne zarządzanie jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania 

nabytej wiedzy i umiejętności. Potrafi samodzielnie opracować, zaprezentować i obronić plan, wybranego przez 

siebie przedsięwzięcia biznesowego.  
 

 Business English 

Studia podyplomowe doskonalące adresowane do osób, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie 

komunikacji biznesowej lub pragną nabyć wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia zajęć w zakresie 

http://cspidz.psww.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=280&Itemid=575
http://cspidz.psww.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=280&Itemid=575
http://cspidz.psww.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=272&Itemid=566
http://cspidz.psww.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=272&Itemid=566
http://cspidz.psww.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=137
http://cspidz.psww.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=270&Itemid=564
http://cspidz.psww.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=140
http://cspidz.psww.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=157&Itemid=141


Business English. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów w specjalistycznych pracowniach 

językowych. Do studiów przystąpić mogą tylko kandydaci ze znajomością języka min. na poziomie A2. 

Absolwent studiów podyplomowych Business English posiada umiejętności posługiwania się językiem 

angielskim z zakresu biznesu, marketingu i finansów. Posiada podstawową wiedzę z zakresu praktycznego 

wykorzystania języka angielskiego w zakresie gospodarki, handlu i zarządzania podmiotami gospodarczymi. 

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań wymagających znajomości języka angielskiego w zakresie 

eksportu oraz podstaw tłumaczenia w biznesie. Różnorakie ćwiczenia tłumaczeniowe i specjalistyczne 

przygotowują w sposób celowy do pracy w charakterze specjalisty w zakresie komunikacji lingwistycznej  

w biznesie.  
 

 Tłumaczenia specjalistyczne - nowość 

Studia podyplomowe doskonalące adresowane do osób, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie 

tłumaczenia lub pragną nabyć wiedzę i umiejętności potrzebne do przygotowywania tłumaczeń. Zajęcia 

prowadzone są przez doświadczonych lektorów w specjalistycznych pracowniach językowych. Studia 

skierowane do osób posiadających dyplom ukończenia studiów z filologii angielskiej lub posiadających 

certyfikat na poziomie min. B1, lub udokumentowaną znajomość języka na poziomie min. B1.  
 

 Metodyka nauczania języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

Absolwent kierunku Metodyka nauczania języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej posiada 

umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk humanistycznych, zwłaszcza dydaktyki i metodyki 

nauczania języków obcych na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Posiada podstawową wiedzę z zakresu 

nauk filologicznych, zwłaszcza filologii angielskiej w zakresie podstawy programowej dla nauczania języka 

obcego na etapie przedszkolnym i pierwszym drugim etapie edukacyjnym. Posiada podstawową wiedzę  

z zakresu metod, form i technik pracy z dziećmi, oraz z zakresu wykorzystania technologii informatycznych  

i multimediów w edukacji lingwistycznej dzieci.  

 

Szachy w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 
 
CSPiDZ prowadzi zapisy na kurs Szachy w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej organizowany we współpracy  

z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. Ministerstwo Edukacji Narodowej oficjalnie 

poinformowało o wprowadzeniu od dnia 1 września 2017 roku elementów gry w szachy do edukacji 

wczesnoszkolnej. Ma to na celu nie tyle nauczenie dzieci zasad tej gry, co wykorzystanie jej do wszechstronnego ich 

rozwoju. Kurs skierowany jest do czynnych nauczycieli przedszkolnych oraz pracujących z dziećmi klas I - III szkoły 

podstawowej. Uzupełni on dotychczasowe wykształcenie w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  

o nowy moduł. Celem kursu jest zapoznanie nauczycieli z zasadami gry w szachy, jaki i dydaktyki i metodyki jej 

nauczania. Tym samym ukończenie kursu umożliwi nauczycielom wspieranie rozwoju ogólnego wychowanków 

poprzez nauczanie gry w szachy oraz poszerzenie własnych kompetencji i kwalifikacji. Liczba godzin w ramach 

kursu: 30 h, koszt: 340 zł. 

 

Zniżki:   
30% - w przypadku podjęcia nauki równocześnie na dwóch rodzajach studiów podyplomowych (30 % 

wartości opłaty niższej jednego rodzaju studiów) 

20% - dla absolwentów PWSZ we Włocławku  

10% - dla osób skierowanych przez zakład pracy (minimum 3 osoby z jednego zakładu pracy)      

10% - w przypadku dokonania jednorazowej wpłaty za cały cykl studiów 
 

Nie pobieramy opłaty wpisowej.  Przyjdź i zapisz się już dziś! 
  

www.cspidz.pwsz.wloclawek.pl 
 

Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku 

ul. Mechaników 3 

tel. 668 075 543 

e-mail: ilona.rojewska@pwsz.wloclawek.pl 

http://cspidz.psww.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=304&Itemid=596
http://cspidz.psww.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=271&Itemid=565
www.cspidz.pwsz.wloclawek.pl


 
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU 
  

  
 

 
CENNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 
 

Lp. 
Studia podyplomowe 

Liczba 

sem. 

Liczba 

godzin 

Opłata za 

semestr 

1.  Rozwój kompetencji cyfrowych - podstawy programowania dla nauczycieli 2 230 1500 zł 

2.  Terapia integracji sensorycznej 3 395 1200 zł 

3.  Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna  3 405 1100 zł 

4.  Nauczanie języka angielskiego we wczesnej edukacji 
(dla osób posiadających certyfikat lub zdających egzamin sprawdzający) 

3 510 1400 zł 

5.  Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna 3 350 1250 zł 

6.  Doradztwo i poradnictwo zawodowe 3 380 1200 zł 

7.  Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 3 365 1300 zł 

8.  Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika 3 365 1000 zł 

9.  Nauczanie przedsiębiorczości i ekonomii 3 365 1250 zł 

10.  Nauczanie matematyki i fizyki 3 540 1250 zł 

11.  Nauczanie języka angielskiego we wczesnej edukacji  
(dla osób nieznających języka angielskiego) 

4 690 1550 zł 



12.  Przygotowanie pedagogiczne 3 480 1300 zł 

13.  Arteterapia w  pracy z dzieckiem o specjalnych  potrzebach edukacyjnych  3 420 1400 zł 

14.  Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w biznesie i administracji 2 170 1900 zł 

15.  Rachunkowość i finanse z certyfikatem księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 2 161 1850 zł 

16.  Prawo i finanse w jednostkach samorządu terytorialnego  2 150 1500 zł 

17.  Administracja publiczna  2 150 1500 zł 

18.  Bezpieczeństwo systemów informatycznych 2 165 1550 zł 

19.  Skuteczne zarządzanie 2 160 1500 zł 

20.  Business English 2 190 1550 zł 

21.  Tłumaczenia specjalistyczne 2 205 1500 zł 

22.  Metodyka nauczania języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 3 340 1150 zł 

  

Warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest zebranie grupy min. 15 uczestników. 
 

Zniżki:   
30% - w przypadku podjęcia nauki równocześnie na dwóch rodzajach studiów podyplomowych (30 % wartości opłaty niższej jednego rodzaju studiów) 

20% - dla absolwentów PWSZ we Włocławku  

10% - dla osób skierowanych przez zakład pracy (minimum 3 osoby z jednego zakładu pracy)      

10% - w przypadku dokonania jednorazowej wpłaty za cały cykl studiów 

  

Na studiach podyplomowych nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej i wpisowej! 

 


