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Szanowni Państwo! 

 

Staramy się z roku na rok coraz bardziej wzbogacać naszą 
ofertę edukacyjną i trafiać z nią do nawet bardzo wymagającego 
klienta. Stąd z powodzeniem funkcjonują tu wspólnie szkoły 
wyższe, placówka doskonalenia nauczycieli a także organizatorzy różnego rodzaju kursów. 

Są to: 

 Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna w Podkowie Leśnej; 
 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach; 
 Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie; 
 Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w 

Warszawie; 
 Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „Vademecum” w Nysie; 
 Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Vademecum” w Nysie; 

Pracujemy w oparciu o sprawdzone programy  i fachową wiedzę wykładowców. Zajęcia 
prowadzą wysoko wykwalifikowani specjaliści: pracownicy naukowi, posiadający także wiedzę 
praktyczną. Oferta edukacyjna skierowana jest do osób w każdym wieku. Na naukę nigdy nie 
jest za późno. U nas także możesz skorzystać z bogatej oferty ciekawych wycieczek jakie 
proponujemy naszym studentom, wziąć udział w imprezach kulturalnych takich jak np. wieczory 
kultury krajów śródziemnomorskich, czy też w ciekawych konferencjach naukowych. 

Wszystko po to, aby zgłębiając tajniki jednej dziedziny, dostrzec potrzebę poznania kolejnej. 
Carl Gustaw Jung powiedział, że „nauczanie to nie napełnianie zbiornika, lecz rozpalanie 
ognia”. My taki ogień wiedzy chcemy rozpalić w każdym kto uzna to za słuszne i celowe. 

  

 

Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną 

dr Bożena Węcka 
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Zapraszamy na studia licencjackie interdyscyplinarne 

WSTH p. k. Nysa i WSSMiA Warszawa 

1. Interdyscyplinarne (międzywydziałowe) studia w Instytucie Turystyki 

Zdobądź dwa dyplomy licencjackie w jednym toku studiów w specjalnościach: 

 Turystyka śródziemnomorska  
 Manager turystyki 

Dodatkowe korzyści: 

 Otrzymujesz Dyplom B.A. (Bachelor of Arts) w języku angielskim. Uzyskanie takiego 
tytułu stwarza nowe szanse edukacyjne naszym Absolwentom na studiach magisterskich 
poza granicami kraju. 

 Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci na pracę w charakterze pilota 
wycieczek 

 Ukończysz kurs wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Szczegółowe informacje: 

Instytut Turystyki Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej i Wyższa Szkoła 
Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie oferują specjalny program 
studiów interdyscyplinarnych (międzywydziałowych), umożliwiający naszym studentom 
zdobycie dwóch dyplomów licencjackich. W czasie trwania jednej ścieżki studiów pierwszego 
stopnia (licencjackich) studenci realizują skoordynowane programy dwóch uczelni wyższych, 
kończące się uzyskaniem dwóch niezależnych dyplomów lic., niezwykle poszerzających 
kwalifikacje zawodowe absolwenta w sektorze turystycznym i otwierających drogę do szerokiego 
rynku pracy. Oba skoordynowane programy realizowane są przy współpracy zespołów 
dydaktycznych dwu uczelni WSTH i WSSMiA. Program turystyki śródziemnomorskiej kończy 
się obroną pracy licencjackiej, natomiast program menagera turystyki (kierunek Politologia) 
kończy się niezależnym egzaminem dyplomowym (bez pisania pracy lic). 

Po zakończeniu programu nauczania studenci otrzymują dwa dyplomy: 

 dyplom lic. w zakresie turystyki śródziemnomorskiej – kierunek teologia, dyplom Wyższej 
Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej, 

 dyplom lic. w zakresie managera turystyki – kierunek politologia, dyplom Wyższej Szkoły 
Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie.  

Każdy z uzyskanych dyplomów otwiera jednocześnie drogę do studiów drugiego 
stopnia (magisterskich) w Polsce i za granicą.  

Całkowity koszt studiów obu programów licencjackich wynosi łącznie 

 tylko 1500 zł za semestr !!!  
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NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 

  

Wymagane dokumenty: 

 Świadectwo maturalne (oryginał) 
 3 fotografie legitymacyjne 
 dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej 
 ksero dowodu osobistego 
 Formularz zgłoszeniowy do WSTH  
 Formularz zgłoszeniowy do WSSMiA  
 3 koperty + 3 znaczki 

 
Termin zgłoszeń: 

 Nabór kandydatów na studia (bez egzaminów) kończymy w dniu 30 czerwca w naborze 
letnim i 28 lutego w naborze zimowym 

 W przypadku wolnych miejsc dodatkowy nabór odbywa się w miesiącach wakacyjnych aż 
do wyczerpania limitu miejsc. 

 Istnieje możliwość rozłożenia czesnego w każdym semestrze na raty. Szczegółowe 
informacje na temat płatności ratalnych znajdują się w Biurze rekrutacji. 

  

Informacje i zapisy: 

Biuro Rekrutacji WSTH - Nysa, ul. Poznańska 1 parter pokój nr 8 

Osoba kontaktowa: mgr Magdalena Ziółkowska 

 tel. 77 435 12 54 wew. 23, 24; 
 77 409 04 58; 77 409 04 59 
 691 564 567 
 m.ziolkowska@wsth.nysa.pl 

 

 

 

 

 

mailto:m.winiarz@wsth.nysa.pl


Centrum Edukacyjne                                                                                          www.poznanska.nysa.pl 

Zapraszamy na studia licencjackie zaoczne studia ze specjalnym programem 
dla posiadających maturę Absolwentów szkół policealnych                                                                                                       

Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej p. k. Nysa 

w Instytutach: 

1. Turystyki w specjalnościach: 

 turystyka śródziemnomorska 
 turystyka śródziemnomorska z elementami turystyki uzdrowiskowej i SPA 
 turystyka śródziemnomorska z elementami politologii NOWOŚĆ! 

2. Promocji Zdrowia w specjalnościach: 

     promocja zdrowia z elementami zdrowia publicznego 
     promocja zdrowia w pracy geriatrycznej 
     promocja zdrowia i urody NOWOŚĆ! 

 3.  Mediów i Nauk Społecznych w specjalnościach: 

     dziennikarstwo i komunikacja medialna 
     etyka społeczna i zawodowa  

 Nie wiesz co wybrać? Przeczytaj: 

 Studia Licencjackie w Instytucie Promocji Zdrowia dostarczą Ci solidnej dawki wiedzy o procesie, 
który umożliwia ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem, jego poprawę i utrzymanie, a także 
umiejętność świadczenia profesjonalnej opieki nad rzecz osób starszych, opartej na zasadach etyki i polegającej 
na uświadomieniu, że formę można poprawić poprzez prawidłowe odżywianie się, umiejętną walkę ze stresem, 
wyeliminowanie nałogów, aktywność ruchową oraz życzliwą postawę wobec innych. 

 Studia Licencjackie w Instytucie Turystyki przygotowują Cię na poziomie teoretycznym i 
praktycznym nowoczesną kadrę, zdolną do podjęcia pracy w sektorze turystycznym. Absolwenci uzyskują 
wiedzę i umiejętności do organizowania usług turystycznych, pracy w turystycznych biurach, firmach, 
administracji państwowej odpowiedzialnej za obsługę ruchu turystycznego; w szczególności do zajmowania 
stanowisk kierowniczych, oceniania i monitorowania złożonych procesów związanych z rozwojem turystyki. 
Zasadniczym celem studiów jest umożliwienie głębokiego wglądu w procesy historyczne i kulturowe, leżące u 
podstaw realiów gospodarczych i społecznych, odpowiedzialnych za rozwój turystyki w krajach basenu Morza 
Śródziemnego. 

  Studia Licencjackie w Instytucie Mediów i Nauk Społecznych przygotowują na poziomie 
teoretycznym i praktycznym nowoczesną kadrę gotową do pełnienia roli specjalisty ds. etyki (w zakresie etyki 
biznesu, etyki reklamy, etyki środowiskowej, etyki mediów, etyki urzędniczej itp.). Absolwent jest przygotowany 
także do zawodu dziennikarza pracującego w periodycznych mediach masowych (radio, telewizja, Internet). 
Absolwent rozumie podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego w skali 
lokalno-regionalnej. Rozumie znaczenie mediów masowych w życiu i funkcjonowaniu współczesnego 
społeczeństwa. 
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NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2015/2016   

 

Wymagane dokumenty: 

 Świadectwo maturalne (oryginał) 
 Świadectwo ukończenia szkoły policealnej (oryginał) 
 2 fotografie legitymacyjne (3,5x4,5) 
 Ksero wpłaty I części  czesnego – 600 zł (wpłata na konto podane poniżej) 

PROMOCJA! - do 31.08.2015 r. I wpłata tylko 300 zł 
 ksero dowodu osobistego 
 Formularz zgłoszeniowy  
 2 koperty + 2 znaczki 

Termin zgłoszeń: 

 Nabór kandydatów na studia (bez egzaminów) kończymy w dniu 30 czerwca w naborze 
letnim i 28 lutego w naborze zimowym 

 W przypadku wolnych miejsc dodatkowy nabór odbywa się w miesiącach wakacyjnych aż 
do wyczerpania limitu miejsc. 

Istnieje możliwość rozłożenia czesnego w każdym semestrze na raty. Szczegółowe 
informacje na temat płatności ratalnych znajdują się w Biurze rekrutacji. 

Informacje i zapisy: 

Biuro Rekrutacji WSTH - Nysa, ul. Poznańska 1 parter pokój nr 8 

Osoba kontaktowa: mgr Magdalena Ziółkowska 

 tel. 77 435 12 54 wew. 23, 24; 
 77 409 04 58; 77 409 04 59 
 691 564 567 
 m.ziolkowska@wsth.nysa.pl 

 

 

 

 

 

mailto:m.winiarz@wsth.nysa.pl
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Zapraszamy na studia licencjackie 3-letnie                                                              
Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej p. k. Nysa 

w Instytutach:  

1. Turystyki w specjalnościach: 

 turystyka śródziemnomorska 
 turystyka śródziemnomorska z elementami turystyki uzdrowiskowej i SPA 
 turystyka śródziemnomorska z elementami politologii NOWOŚĆ! 

W ofercie: 

     3-letnie zaoczne 

     3-letnie dzienne 

2. Promocji Zdrowia w specjalnościach: 

     promocja zdrowia z elementami zdrowia publicznego 
     promocja zdrowia w pracy geriatrycznej 
     promocja zdrowia i urody NOWOŚĆ! 

W ofercie: 

    3-letnie zaoczne 

    3-letnie dzienne 

3.  Mediów i Nauk Społecznych w specjalnościach: 

     dziennikarstwo i komunikacja medialna 
     etyka społeczna i zawodowa  

W ofercie: 

     3-letnie zaoczne 

     3-letnie dzienne 

 Więcej informacji na temat oferty edukacyjnej WSTH p.k. Nysa znajduje się na stronie internetowej 
www.wsth.nysa.pl  

Informacje i zapisy: 

Biuro Rekrutacji WSTH - Nysa, ul. Poznańska 1 parter pokój nr 8 

Osoba kontaktowa: mgr Magdalena Ziółkowska 

 tel. 77 435 12 54 wew. 23, 24; 
 77 409 04 58; 77 409 04 59 
 691 564 567 
 m.ziolkowska@wsth.nysa.pl 

 

http://www.wsth.nysa.pl/
mailto:m.winiarz@wsth.nysa.pl
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Zapraszamy na 3 letnie studia licencjackie niestacjonarne (zaoczne) Wyższej 
Szkoły Komunikowania, Politologii Stosunków Międzynarodowych 

na kierunkach: 

1. Pedagogika w specjalnościach: 

     Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 

     Pedagogika resocjalizacyjna 

2. Filologia hiszpańska 
 

3. Filologia angielska w zakresie obsługi ruchu lotniczego i turystycznego 
 

 Zasady przyjęć: 

 Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości 
 Rekrutacja na studia rozpoczyna się 15 marca (dla studiów rozpoczynających się 1 października) i trwa 

do momentu wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia roku akademickiego 
 Kandydaci przyjmowani są na studia bez egzaminu wstępnego i rozmowy kwalifikacyjnej. 
 O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń 

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne: 

 podanie o przyjęcie na studia 
 formularz zgłoszeniowy ( karta zgłoszenia) 
 oryginał, odpis lub kopię (potwierdzoną notarialnie) świadectwa dojrzałości 
 kserokopie obu stron dowodu osobistego 
 4 fotografie (37×50 cm.) podpisane na odwrocie czytelnie imieniem i nazwiskiem 
 podpisaną umowę o kształcenie 
 dowód opłaty wpisowego 

Dane teleadresowe: 

Punkt Rekrutacyjno-Informacyjny WSKPiSM w Nysie 

ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa 

 
Numery kontaktowe: 

     77 435 12 54 wew. 23 

     77 409 04 59 

     691 564 567 

DODATKOWE INFORMACJE znajdują się na stronie internetowej www.wskpism.edu.pl  

  

http://www.wskpism.edu.pl/
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Zapraszamy na 3 letnie studia licencjackie niestacjonarne (zaoczne)                                                          
Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki 

na kierunku: Politologia w specjalnościach: 

 

1. Administracja rządowa i samorządowa 

2. Amerykanistyka 

3. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe 

4. Doradztwo personalne i zarządzanie personelem 

5. Dyplomacja i stosunki międzynarodowe 

Zasady przyjęć: 

 warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości 
 Rekrutacja na semestr zimowy trwa do 30 września, a na semestr letni do 15 lutego. 
 Kandydaci przyjmowani są na studia bez egzaminu wstępnego i rozmowy kwalifikacyjnej. 
 O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń 

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne: 

 podanie o przyjęcie na studia 
 formularz zgłoszeniowy ( karta zgłoszenia) 
 oryginał, odpis lub kopię (potwierdzoną notarialnie) świadectwa dojrzałości 
 kserokopie obu stron dowodu osobistego 
 4 fotografie (37×50 cm.) podpisane na odwrocie czytelnie imieniem i nazwiskiem 
 podpisaną umowę o kształcenie 
 dowód opłaty wpisowego 

  

Dane teleadresowe: 

Punkt Rekrutacyjno-Informacyjny WSSMiA w Nysie 

ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa 

 
Numery kontaktowe:  

 77 435 12 54 wew. 24 
 77 409 04 59 
 691 564 567 
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Studia magisterskie w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej! 

Dzięki zastosowaniu nowatorskiej techniki łączy światłowodowych, które połączyły siedzibę główną GWSH w 
Katowicach z Nysą  zajęcia odbywają się w Nysie w budynku Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej 
przy ulicy Poznańskiej 1 w doskonale wyposażonych salach dydaktycznych. 

W swojej ofercie uczelnia posiada między innymi studia magisterskie na kierunkach:                

1. Zarządzanie w specjalnościach: 

 Marketingowe zarządzanie jednostkami służby zdrowia 
 Marketingowe zarządzanie w przedsiębiorstwie 
 Zarządzanie w administracji publicznej - NOWOŚĆ!!! 
 Zarządzanie zasobami ludzkimi - NOWOŚĆ !!! 

2. Turystyka i Rekreacja w specjalnościach: 

 Menedżer turystyki międzynarodowej - NOWOŚĆ !!! 
 Menedżer hotelarstwa i obiektów turystycznych - NOWOŚĆ !!! 
 Odnowa biologiczna, spa & wellness - NOWOŚĆ !!! 
 Dietetyka w sporcie, turystyce i rekreacji - NOWOŚĆ !!! 

Studia trwają 2lata (4 semestry). Po ich ukończeniu student otrzymuje tytuł magistra zarządzania lub 
turystyki i rekreacji w wybranej specjalności. Są to studia w systemie niestacjonarnym. 

Dodatkowo dla naszych studentów: 

 ciekawe niezwykle przydatne specjalności 
 wykładowcy – praktycy prowadzący zajęcia w miłej przyjaznej atmosferze 
 wysokie stypendia a także promocje, zniżki, wygodny system płatności ratalnej, 
 wszystkie zajęcia w jednym budynku w doskonale wyposażonych salach dydaktycznych. Na terenie 

budynku studenci mają swoje strefy wypoczynkowe: zewnętrzną i wewnętrzną oraz do dyspozycji 
bezprzewodowy Internet 

INFORMACJE I ZAPISY: 
PUNKT INFORMACYJNO-REKRUTACYJNY GWSH W NYSIE UL. POZNAŃSKA 1 

Osoba kontaktowa: mgr Magdalena Ziółkowska 

TEL.: 77 409 04 58   lub 77 435 12 54 wew. 23   lub 609 355 494 

Ścieżka rekrutacyjna: http://www.poznanska.nysa.pl/index.php/studia-magisterskie/gwsh/rekrutacja 
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Studia magisterskie w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych                   
i Amerykanistyki w Warszawie 

Proponujemy Państwu studia magisterskie w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki        
w Warszawie - dla której prowadzimy w Nysie przy ulicy Poznańskiej 1 Punkt Konsultacyjno-Rekrutacyjny.  

W swojej ofercie uczelnia posiada między innymi studia magisterskie na kierunku: politologia                                    
o specjalnościach: 

 Doradztwo personalne i zarządzanie personelem (najczęściej wybierana specjalność – kadrowa) 

 Administracja rządowa i samorządowa 

 Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe 

 Dyplomacja i stosunki międzynarodowe 

 Dziennikarstwo 

 Edukacja publiczna (szczególnie dla absolwentów pedagogiki) 

 Polityka zdrowotna 

 Zarządzanie w administracji 

Studia trwają 2lata (4 semestry) lub 1,5 roku ( 3 semestry) (do wyboru przez studenta). Po ich ukończeniu 
student otrzymuje tytuł magistra politologii. Są to studia w systemie niestacjonarnym. 

 Dużym atutem Uczelni są materiały dydaktyczne jakie student otrzymuje bezpłatnie po zapisie. Są to: 

 materiały zawierające zapis wideo wykładów obowiązujących w danym miesiącu studenta. Jeśli student z 
jakichś powodów nie może przyjechać na zajęcia do Warszawy lub po prostu chce te wykłady jeszcze raz 
obejrzeć ma taką możliwość obejrzenia kilka razy wykładów w zaciszu domowym a tym samym lepszego 
przygotowania się do egzaminów, 

 student otrzymuje także dodatkowe wytyczne do samokształcenia, 
 sylabusy z zestawieniem wymaganej literatury 
 materiały opracowywane przez wykładowców (konspekty, omówienie trudniejszych zagadnień przedmiotu). 

Dodatkowo uczelnia zapewnia nieobowiązkowe konsultacje z wykładowcami, w siedzibie punktu konsultacyjnego 
czyli w Nysie.  
Każdy z semestrów kończy się jednodniową sesją egzaminacyjną w siedzibie WSSMiA Jerozolimska 44 czyli w 
samym centrum Warszawy. 

 Czesne: Zadzwoń i zapytaj ile wyniesie Twoje czesne ! 

Dane teleadresowe: 

Punkt Konsultacyjno Rekrutacyjny w Nysie 

 Tel. 77 435 12 54 w.23,24 

 dos@poznanska.nysa.pl 

 - pełna nazwa szkoły 
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki 

- adres 
00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 44 
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Zapraszamy na studia podyplomowe Centrum Studiów Podyplomowych                      
w Nysie Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej                                                                                               

w Instytucie Pedagogiki na kierunek: 

 

Etyka i filozofia w szkole 

Rodzaj i czas trwania studiów: 3 semestry – 350 godzin. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń 
i zajęć praktycznych. 
Adresaci studiów: Studia podyplomowe dla nauczycieli etyki przeznaczone są dla osób posiadających 
kwalifikacje pedagogiczne, którzy zamierzają zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotu etyka w szkołach 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Cel studiów: teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z etyki we wszystkich 
typach szkół. 

 

w Instytucie Turystyki na kierunki: 

Manager turystyki i rekreacji 

Rodzaj i czas trwania studiów: 2 semestry (200 godzin). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń 
i zajęć praktycznych. 
Adresaci: Absolwenci studiów wyższych licencjackich, inżynierskich lub studiów magisterskich chcący uzyskać 
niezbędną wiedzę do pracy w sektorze turystycznym, pracownicy wydziałów turystyki urzędów gminnych i 
powiatowych, osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą w sferze turystyki a także osoby pracujące 
w sektorze turystycznym nie posiadający specjalistycznej wiedzy. 
Cel: Celem studiów jest przygotowanie specjalistów do pracy w sektorze turystycznym; pogłębienie wiedzy 
przez osoby pracujące w branży turystycznej bez specjalistycznego przygotowania; zdobycie przez uczestników 
kwalifikacji niezbędnych do kreowania oraz rozwoju turystyki i produktu turystycznego w gminie, powiecie, 
regionie, uzyskanie niezbędnej wiedzy wystarczającej do otwarcia własnego biznesu turystycznego. zdobycie 
wiedzy i umiejętności niezbędnych do kierowania i zarządzania placówkami turystycznymi; 

Turystyka śródziemnomorska z elementami turystyki uzdrowiskowej i spa 

Rodzaj i czas trwania studiów: 2 semestry (200 godzin). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń 
i zajęć praktycznych. 
Adresaci: Absolwenci studiów wyższych licencjackich, inżynierskich lub studiów magisterskich zainteresowani 
rozpoczęciem lub kontynuowaniem działalności w branży turystycznej w zakresie ośrodków turystycznych, 
uzdrowisk, centrów SPA, ze szczególnym uwzględnieniem destynacji Krajów Śródziemnomorskich i Bliskiego 
Wschodu. 
Cel: Celem studiów jest kształtowanie postaw i przekazanie wiedzy prozdrowotnej, które mogą być 
wykorzystane w sektorze usług turystycznych. Absolwent powinien być zaznajomiony z mechanizmami 
tworzenia i zarządzania ośrodkami turystycznymi, uzdrowiskami i centrami SPA, powinien także identyfikować 
zjawiska społeczno-kulturowe leżące u podstaw współczesnych zagrożeń dla zdrowia. Absolwent zdobywa 
gruntowną wiedzę z zakresu turystyki śródziemnomorskiej, opartej przede wszystkim na walorach naturalnych 
środowiska i bogatym dziedzictwie kulturowym, a także podstawowe przygotowanie w zakresie promocji 
zdrowia. 
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Turystyka krajów biblijnych 

Rodzaj i czas trwania studiów: 2 semestry (200 godzin). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń 
i zajęć praktycznych. 
Adresaci: Absolwenci studiów wyższych licencjackich, inżynierskich lub studiów magisterskich zainteresowani 
rozpoczęciem lub kontynuowaniem działalności w branży turystycznej w zakresie edukacji, dyplomacji, 
menedżeringu ze szczególnym uwzględnieniem destynacji Krajów Biblijnych. 
Cel: Wiedza i umiejętności zdobyte w toku studiów podyplomowych pomogą absolwentom w opracowaniu 
profesjonalnej oferty turystycznej do krajów biblijnych, absolwenci nabędą także umiejętności profesjonalnej 
obsługi grup przyjazdowych z krajów będących przedmiotem specjalizacji Ułatwi to znalezienie atrakcyjnej 
pracy w różnych segmentach działalności turystycznej między innymi w sferze edukacyjnej, menedżerskiej, 
samorządowej, dyplomatycznej ze szczególnym uwzględnieniem destynacji Krajów Biblijnych. 

 
Pedagogika czasu wolnego z turystyką i rekreacją 

Rodzaj i czas trwania studiów: 3 semestry (350 godzin). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń 
i zajęć praktycznych. 
Adresaci: Absolwenci studiów wyższych licencjackich, inżynierskich lub studiów magisterskich, którzy chcą 
zdobyć wiedzę z zakresu pedagogiczno-psychologicznego, biomedycznego, prawno-organizacyjnego niezbędną 
do pracy przy organizacji obozów, kolonii, wycieczek, imprez rozrywkowych, wypoczynku dzieci, młodzieży i 
osób dorosłych. 
Cel: Studia zapewniają niezbędną wiedzę do pracy kulturalno-oświatowej, organizacji wypoczynku, 
organizowania wycieczek, obozów, rajdów i zlotów oraz imprez rozrywkowych dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych. Umożliwiają także zdobycie wiedzy z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i osób 
dorosłych. 

 

w Instytucie Promocji Zdrowia na kierunki: 

Promocja zdrowia i odnowa biologiczna 

Rodzaj i czas trwania studiów: 2 semestry (200 godzin). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń 
i zajęć praktycznych. 
Adresaci: Absolwenci studiów wyższych licencjackich, inżynierskich lub studiów magisterskich, zainteresowani 
prowadzeniem odnowy biologicznej, pracą w klubach fitness, klubach sportowych, SPA oraz innych zakładach 
świadczących usługi z zakresu rehabilitacji i odnowy biologicznej, promocji i edukacji zdrowotnej. 
Cel: Celem studiów jest wykształcenie kadry przygotowanej do samodzielnej pracy w ośrodkach odnowy 
biologicznej, ośrodkach SPA, klubach fitness. Studia dają solidne przygotowanie do prowadzenia edukacji 
zdrowotnej w mediach, zakładach pracy, szkołach, szpitalach. 

Zdrowie publiczne i środowiskowe 

Rodzaj i czas trwania studiów: 2 semestry (200 godzin). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń 
i zajęć praktycznych. 
Adresaci: Absolwenci studiów wyższych licencjackich, inżynierskich lub studiów magisterskich chcący uzyskać 
lub poszerzyć wiedzę z zakresu zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego,  systemu opieki zdrowotnej. 
Cel: Studia wyposażają absolwenta w wiedzę niezbędną do sprawowania funkcji doradczych, organizatorskich i 
kierowniczych w obszarze zdrowia publicznego i środowiskowego w placówkach zdrowia, placówkach 
organizacji samorządowej. Absolwent w toku nauki nabywa umiejętności pozwalające mu realizować zadania 
profilaktyki i ochrony zdrowia, edukacji prozdrowotnej, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego oraz 
organizowania i administrowania opieki zdrowotnej. 
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Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne 

Rodzaj i czas trwania studiów: 2 semestry (200 godzin). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń 
i zajęć praktycznych. 
Adresaci: Absolwenci studiów wyższych licencjackich, inżynierskich lub studiów magisterskich, chcących 
zdobyć wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania, planowania menu z zachowaniem odpowiednich proporcji 
dostosowanych do potrzeb rozwojowych człowieka. Studia przeznaczone dla osób, które pracują w obszarze 
technologii żywności i żywienia człowieka, lekarskim, pielęgniarskim oraz innych związanych z ochroną zdrowia 
oraz nauczycieli specjalizujących się w propedeutyce żywienia człowieka. 
Cel: Celem studiów jest wykształcenie kadry przygotowanej do samodzielnego udzielania porad żywieniowo - 
dietetycznych. Absolwenci studiów uzyskają podstawową wiedzę medyczną i technologiczną z zakresu żywienia 
człowieka zdrowego na różnych etapach rozwoju, a także prawidłowego żywienia człowieka w różnego rodzaju 
schorzeniach wymagających diety. 

 
Promocja zdrowia z elementami zdrowia publicznego 

Rodzaj i czas trwania studiów: 2 semestry (200 godzin). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń 
i zajęć praktycznych. 
Adresaci: Absolwenci studiów wyższych licencjackich, inżynierskich lub studiów magisterskich chcący uzyskać 
lub poszerzyć wiedzę z zakresu zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego,  systemu opieki zdrowotnej. 
Cel: Absolwent jest przygotowany do: promowania zdrowego stylu życia, planowania i realizowania edukacji 
zdrowotnej w szkołach i instytucjach wychowania, w miejscu pracy i w środowisku życia, ponadto ma 
przygotowanie do podjęcia pracy na stanowiskach samodzielnych w jednostkach ochrony zdrowia - szpitalach, 
przychodniach, sanatoriach i jednostkach naukowo-badawczych związanych z problematyką zarządzania 
środowiskowego. Absolwent Instytutu Promocji Zdrowia może też  ubiegać się o stanowiska kierownicze, 
organizatorskie oraz związane z pracą bezpośrednią z klientami w ośrodkach SPA, Day-SPA, MEDI-SPA, 
gabinetach odnowy biologicznej, w hotelach, uzdrowiskach, gabinetach kosmetycznych z rozbudowaną ofertą 
zabiegową.  

w Instytucie Mediów i Nauk Społecznych na kierunki: 

 Doradztwo personalno-zawodowe z elementami public relations 

Rodzaj i czas trwania studiów: 2 semestry (200 godzin). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń 
i zajęć praktycznych. 
Adresaci: Absolwenci studiów wyższych licencjackich, inżynierskich lub studiów magisterskich chcący uzyskać 
przygotowanie do pełnienia funkcji doradcy personalno-zawodowego i uzyskać praktyczne kompetencje do 
prowadzenia zajęć  w urzędach pracy, organizacjach pozarządowych, lokalnych biurach karier. 
Cel: Celem studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy z zakresu psychologii i socjologii pracy, 
zawodoznawstwa, poradnictwa zawodowego, zarządzania zasobami ludzkimi.  

Medioznawstwo i zarządzanie informacją  

Rodzaj i czas trwania studiów: 2 semestry (200 godzin). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń 
i zajęć praktycznych. 
Adresaci: Absolwenci studiów wyższych licencjackich, inżynierskich lub studiów magisterskich chcący uzyskać 
wiedzę niezbędną do pracy w działach: Promocji, Reklamy, Public Relations i innych. 
Cel: Celem studiów jest uzyskanie przygotowania do pracy w organizacjach pozarządowych, w placówkach 
administracji publicznej, przedsiębiorstwach. Słuchacze zdobędą wiedzę w zakresie: kształtowania wizerunku 
firmy, zdobywania informacji, zarządzania informacją, warsztatu pracy dziennikarskiej, procesów medialnych, 
komunikacji społecznej. 
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Dziennikarstwo i komunikacja medialna 

Rodzaj i czas trwania studiów: 2 semestry (200 godzin). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć 
praktycznych. 
Adresaci: Absolwenci studiów wyższych licencjackich, inżynierskich lub studiów magisterskich, którzy chcieliby uzupełnić 
swoje wiadomości i nabyć kompetencje i sprawności związane z działalnością w obszarze mediów. 
Cel: Zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do profesjonalnego wykonywania pracy w redakcjach prasowych, 
radiowych, telewizyjnych oraz portalach internetowych, pracy rzeczników prasowych oraz reprezentantów instytucji 
trzeciego sektora. Umiejętności praktycznego zbierania, redagowania i publikowania informacji. Zdobycie wiedzy z 
podstawowych gatunków informacyjnych i publicystycznych, mechanizmów działania rynku mediów ogólnokrajowych, 
regionalnych i lokalnych 

 ROK AKADEMICKI 2015/2016                                                                               

WYMAGANE DOKUMENTY 

 dyplom ukończenia studiów (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) oryginał lub odpis 
 ksero dyplomu ukończenia studiów 
 2 zdjęcia legitymacyjne (3,5x4,5 cm) 
 ksero dowodu osobistego (dowód do wglądu) 
 dwie koperty + 2 znaczki 
 dowód wpłaty wpisowego (płatne w Kasie CSP) 
 skierowanie Pracownika na naukę (w przypadku osób, którym zakład pracy dofinansuje studia) 
 Formularz zgłoszeniowy  
 Skierowanie Pracownika na naukę  

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 

 Rekrutacja odbywa się do: 15 października (w naborze letnim) i do 28 lutego (w naborze zimowym) 
 Decyduje kolejność zgłoszeń. 

PROMOCJE : 

Dla osób, które zapiszą się na studia do 31 sierpnia 2015r. : 

 Częściowa refundacja kosztów- 100 zł 
 50 % wpisowego – tylko 50 zł 
 Możliwość opłaty za studia w 10-ciu ratach bez odsetek 

 PROMOCJA DODATKOWA - 100 zł (jedna wybrana) 

Wpłata w całości 

 3 osoby w grupie 
 promocje nie łączą się  

 

Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu: 

     77 409 04 58, 

     77 435 12 54 wew. 23 

     691 564 567 
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Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych   
zaprasza na pedagogiczne studia podyplomowe na kierunkach: 

1. Biologia NOWOŚĆ 

2. Chemia NOWOŚĆ 

3. Geografia NOWOŚĆ 

4. Historia NOWOŚĆ 

5. Przyroda NOWOŚĆ 

6. Wczesne nauczanie języka obcego NOWOŚĆ 

7. Surdopedagogika z językiem migowym NOWOŚĆ 

8. Tyflopedagogika  z elementami Brajla NOWOŚĆ 

9. Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną NOWOŚĆ 

10. Zarządzanie oświatą NOWOŚĆ 

11. Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka z autyzmem 

12. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

13. Logopedia 

14. Edukator medyczny 

15. Przygotowanie pedagogiczne 

16. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

17. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika) 

18. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja 

19. Socjoterapia, profilaktyka i terapia zaburzeń w zachowaniu 

20. Diagnoza i terapia pedagogiczna 

21. Resocjalizacja i profilaktyka 

22. Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy 

23. Diagnostyka pedagogiczna ze wczesnym wspomaganiem dziecka 

24. Mediacje i negocjacje   

25. Doradztwo zawodowe 

 

Atutem tych studiów są ciekawe praktyki, które organizujemy dla naszych studentów między innymi w: 

Przedszkolach, Szkołach Podstawowych, Ośrodkach Wychowawczych, Ośrodkach Specjalnych, Poradniach 

Psychologiczno-Pedagogicznych, Zakładach Karnych w zależności od wybranego kierunku.  

 

 Cel studiów: Celem studiów podyplomowych jest wykształcenie wysokiej klasy pedagogów, przygotowanych do pracy               

w placówkach oświatowych, specjalistycznych bądź poradniach.  
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Rekrutacja 2015-2016 

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne: 

 formularz zgłoszeniowy (karta zgłoszenia) 

 dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich) 

 ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych 

 2 identyczne zdjęcia legitymacyjne (3,5x4,5 cm) 

 ksero dowodu osobistego (dowód do wglądu) 

 dowód wpłaty wpisowego (płatne w Punkcie Rekrutacyjno- Informacyjnym  WSKPiSM 

Nysa) 

 dwie koperty ze znaczkami i adresem zwrotnym kandydata na studia 

 wzór dokumentu można pobrać ze strony 

http://www.vademecum.nysa.pl/index.php/dla-nauczycieli/studia-

podyplomowe/rekrutacja-podyplomowe  

Dane teleadresowe: 
Punkt Rekrutacyjno-Informacyjny WSKPiSM w Nysie ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa 

  

Numery kontaktowe: 

mgr Magdalena Ziółkowska 

 77 435 12 54 wew. 23 
 77 409 04 58 
 691 564 567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vademecum.nysa.pl/index.php/dla-nauczycieli/studia-podyplomowe/rekrutacja-podyplomowe
http://www.vademecum.nysa.pl/index.php/dla-nauczycieli/studia-podyplomowe/rekrutacja-podyplomowe
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NOWOŚĆ!!! NOWOŚĆ!!! NOWOŚĆ!!!                                                                                        

Zapraszamy na studia podyplomowe niestacjonarne (zaoczne)                                                           

Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach 

na kierunkach:  

1. BHP - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 
2. Kadry i płace - prawo i praktyka gospodarcza 
3. Nowoczesna administracja samorządowa  
4. Prawo i administracja 
5. Studia menedżerskie - Towarzyszymy w rozwoju organizacji  
6. Zarządzanie jednostkami służby zdrowia 
7. Zarządzanie zasobami ludzkimi 

PROMOCJE: 

Przy zapisie do 31 lipca wszystkie kierunki tańsze o 20 % !!! 

Absolwenci GWSH I WSTH otrzymują dodatkowo 5 % zniżki !!! 

Aby skorzystać z promocji należy: 
dokonać rejestracji internetowej do 31 lipca 2015 r. oraz złożyć dokumenty do 10 sierpnia 2015 r. 

 Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2015 

 Powyższe terminy mogą ulec zmianie. 

 Liczba miejsc ograniczona. 

W przypadku nie zebrania wymaganej liczby osób do utworzenia grupy dziekańskiej, rekrutacja może zostać 
przedłużona. Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem. 
Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony. W 
przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi. 

  

  

 

 

 

 

 

http://www.poznanska.nysa.pl/index.php/studia-podyplomowe/gwsh/oferta-ekonomiczne#tekst1
http://www.poznanska.nysa.pl/index.php/studia-podyplomowe/gwsh/oferta-ekonomiczne#tekst2
http://www.poznanska.nysa.pl/index.php/studia-podyplomowe/gwsh/oferta-ekonomiczne#tekst3
http://www.poznanska.nysa.pl/index.php/studia-podyplomowe/gwsh/oferta-ekonomiczne#tekst4
http://www.poznanska.nysa.pl/index.php/studia-podyplomowe/gwsh/oferta-ekonomiczne#tekst5
http://www.poznanska.nysa.pl/index.php/studia-podyplomowe/gwsh/oferta-ekonomiczne#tekst6
http://www.poznanska.nysa.pl/index.php/studia-podyplomowe/gwsh/oferta-ekonomiczne#tekst7
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Rekrutacja 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia 
przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem. 

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej na poniższej stronie: 
https://ehms.gwsh.edu.pl/e-rekrutacja/ 

 proszę wybrać następującą pozycję na liście: Studia Podyplomowe 2015/2016 zajęcia od października, 
następnie Studia Podyplomowe –Nysa 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU 
(numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO 

 Następnie Kandydat na studia podyplomowe dokonuje opłaty rejestracyjnej w wysokości 150 zł (chyba, że 
promocja stanowi inaczej) i składa w Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym „Vademecum” w Nysie 
następujące dokumenty: 
•    kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu)  
•    2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm   
•    kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu) 
•    aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania (tylko dla kierunku: Medycyna 
Estetyczna dla Lekarzy) 
•    formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w 
obecności kandydata w Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym „Vademecum” w Nysie 
•    umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana 
w obecności kandydata w Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym „Vademecum” w Nysie 

 UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko 
rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach. 

 PROMOCJE do 31 lipca 2015: 

 0 zł wpisowego 

 czesne: 20 %  taniej 

 UWAGA! Absolwenci WSTH oraz GWSH dodatkowo otrzymują 5 % zniżki    

 Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji internetowej do 31 lipca 2015 r. oraz złożyć dokumenty 
do 10 sierpnia 2015 r. 

Dane teleadresowe: 
Nysa ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa - pokój nr 8 (parter) 

  

Numery kontaktowe: 

 77 435 12 54 wew. 24 

 77 409 04 59 

 691 564 567 

 

 

https://ehms.gwsh.edu.pl/e-rekrutacja/
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UWAGA! UWAGA! SPECJALNA OFERTA! 

 
Absolwentów kursów kwalifikacyjnych realizowanych przez Placówkę Doskonalenia Nauczycieli 
"Vademecum" zapraszamy na uzupełniające studia podyplomowe Wyższej Szkoły Komunikowania, 
Politologii i Stosunków Międzynarodowych (jeden semestr). Czesne za całość studiów tylko 1000 zł!  

  

Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli - w przygotowaniu  

w zakresie: 

1. Przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu 

2. Pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu   

3. Przygotowania pedagogicznego do nauczania języka obcego 

4. Wczesnego nauczania języka obcego 

5. Zarządzania oświatą 

  

Informacje: 

Placówka Doskonalenia Nauczycieli "Vademecum" Nysa, ul. Poznańska 1 - pokój nr 8 parter 

 dos@vademecum.nysa.pl 

 77 409 04 59, 

 77 435 12 54 wew. 24 

 691 564 567 
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GRANTY OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY 

Informujemy Państwa, że w ramach Grantów Opolskiego Kuratora Oświaty  2015/2016 

w Placówce Doskonalenia Nauczycieli VADEMECUM w Nysie realizowane będą 

BEZPŁATNE kursy:     

1. Rola przedszkola we wspieraniu rozwoju dziecka młodszego w związku z 
obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego: rola diagnozy dziecka 
młodszego, wykrywanie zaburzeń i sposoby reakcji - obowiązki nauczyciela. 

2. Kształcenie umiejętności nauczycieli w zakresie oceny dojrzałości szkolnej dzieci. 
3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka szansą na jego powodzenie w edukacji 

szkolnej 
4. Obserwacja i analiza gotowości dzieci pięcioletnich do rozpoczęcia nauki w szkole. 

Jak pracować z małym dzieckiem? 
5. Sześciolatek w szkole radzi sobie, ale…….. 
6. Praca z uczniem ze spektrum autyzmu (autyzm dziecięcy, zespół Aspergera).  Jak 

pracować z uczniem z zaburzeniami łączonymi na każdym etapie edukacyjnym. 
7. Uczeń na progu II etapu edukacyjnego (w tym w kontekście obniżenia wieku 

szkolnego) czyli jak pomóc czwartoklasiście? 
8. Skuteczne techniki pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym. 
9. Kształcenie praktyczne i praktyki zawodowe integralnym ogniwem procesu 

kształcenia w szkolnictwie zawodowym. 
10. Uczeń niepełnosprawny w stopniu lekkim/umiarkowanym w szkole 

ogólnodostępnej 

11. Wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego w stopniu lekkim. 

 

 

KOORDYNATOR: 

Anna Kornecka 

Tel. 77 435 12 54 wew. 24, 721-860-739 

Fax. 77 435 12 54 wew. 22 

e-mail: dos@vademecum.nysa.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vademecum.nysa.pl/index.php/dla-nauczycieli/granty-kuratora-oswiaty-na-rok-szkolny-2015-2016#tekst1
http://www.vademecum.nysa.pl/index.php/dla-nauczycieli/granty-kuratora-oswiaty-na-rok-szkolny-2015-2016#tekst1
http://www.vademecum.nysa.pl/index.php/dla-nauczycieli/granty-kuratora-oswiaty-na-rok-szkolny-2015-2016#tekst1
http://www.vademecum.nysa.pl/index.php/dla-nauczycieli/granty-kuratora-oswiaty-na-rok-szkolny-2015-2016#tekst2
http://www.vademecum.nysa.pl/index.php/dla-nauczycieli/granty-kuratora-oswiaty-na-rok-szkolny-2015-2016#tekst3
http://www.vademecum.nysa.pl/index.php/dla-nauczycieli/granty-kuratora-oswiaty-na-rok-szkolny-2015-2016#tekst3
http://www.vademecum.nysa.pl/index.php/dla-nauczycieli/granty-kuratora-oswiaty-na-rok-szkolny-2015-2016#tekst4
http://www.vademecum.nysa.pl/index.php/dla-nauczycieli/granty-kuratora-oswiaty-na-rok-szkolny-2015-2016#tekst4
http://www.vademecum.nysa.pl/index.php/dla-nauczycieli/granty-kuratora-oswiaty-na-rok-szkolny-2015-2016#tekst5
http://www.vademecum.nysa.pl/index.php/dla-nauczycieli/granty-kuratora-oswiaty-na-rok-szkolny-2015-2016#tekst6
http://www.vademecum.nysa.pl/index.php/dla-nauczycieli/granty-kuratora-oswiaty-na-rok-szkolny-2015-2016#tekst6
http://www.vademecum.nysa.pl/index.php/dla-nauczycieli/granty-kuratora-oswiaty-na-rok-szkolny-2015-2016#tekst7
http://www.vademecum.nysa.pl/index.php/dla-nauczycieli/granty-kuratora-oswiaty-na-rok-szkolny-2015-2016#tekst7
http://www.vademecum.nysa.pl/index.php/dla-nauczycieli/granty-kuratora-oswiaty-na-rok-szkolny-2015-2016#tekst8
http://www.vademecum.nysa.pl/index.php/dla-nauczycieli/granty-kuratora-oswiaty-na-rok-szkolny-2015-2016#tekst9
http://www.vademecum.nysa.pl/index.php/dla-nauczycieli/granty-kuratora-oswiaty-na-rok-szkolny-2015-2016#tekst9
http://www.vademecum.nysa.pl/index.php/dla-nauczycieli/granty-kuratora-oswiaty-na-rok-szkolny-2015-2016#tekst10
http://www.vademecum.nysa.pl/index.php/dla-nauczycieli/granty-kuratora-oswiaty-na-rok-szkolny-2015-2016#tekst10
http://www.vademecum.nysa.pl/index.php/dla-nauczycieli/granty-kuratora-oswiaty-na-rok-szkolny-2015-2016#tekst11
mailto:dos@vademecum.nysa.pl


Centrum Edukacyjne                                                                                          www.poznanska.nysa.pl 

www.poznanska.nysa.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centrum Edukacyjne                                                                                          www.poznanska.nysa.pl 

NOWOŚCI oferty edukacyjnej Placówki Doskonalenia Nauczycieli „Vademecum” 

 

KURSY/WARSZTATY/SZKOLENIA/RADY PEDAGOGICZNE 

 

w zakresie: 

1. Bezpieczeństwo w szkole - NOWOŚĆ 

2. Warsztaty teatralne - NOWOŚĆ 

3. Animaloterapia - NOWOŚĆ 

4. Tańce ludowe i narodowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - NOWOŚĆ 

5. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych - NOWOŚĆ 

6. Rewalidacja indywidualna - NOWOŚĆ 

7. Praca z dzieckiem 6-letnim 

8. Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

9. Uczeń z autyzmem - wybrane metody i techniki pracy 

10. Metody pomocy dziecku z mutyzmem i jego rodzinie 

11. Dziecko z afazją w szkole masowej 

12. Metody i formy pracy z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi 

13. Uczeń na progu edukacyjnym. Między I a II etapem nauczania 

14. Problemy z czytaniem i pisaniem u uczniów (zastosowanie metody Antares) 

15. Agresja elektroniczna cyberbullying -ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w świecie nowych mediów 

16. Jak radzić sobie z dyscypliną w klasie i szkole? 

17. Wspieranie uczniów ze SNOS ( syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych)   

18. Współpraca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością intelektualną 

19. Układy taneczne (hip-hop, taniec nowoczesny i inne) oraz tańce integracyjne dla dzieci przedszkolnych i 

wczesnoszkolnych- warsztaty taneczne dla nauczycieli. 

20. Taniec jako forma ekspresji oraz alternatywnych form wobec tradycyjnych zajęć wychowania fizycznego - 

warsztaty dla nauczycieli prowadzących zespoły taneczne oraz inne formy lekcji wf. 

 Cel : Warsztaty, Szkolenia, Rady pedagogiczne są formą uzupełnienia i poszerzenia wiedzy zawodowej  pedagoga i kadry 

kierowniczej szkół i placówek oświatowych takie najczęściej są organizowane w obszarach dotyczących podnoszenia 

kompetencji związanych z wykonywaną pracą i określonym stanowiskiem. Nasza oferta skierowana jest zarówno do klientów 

indywidualnych, jak i instytucji publicznych.  

 

KOORDYNATOR: 

Anna Kornecka 

Tel. 77 435 12 54 wew. 24, 721-860-739 

Fax. 77 435 12 54 wew. 22 

e-mail: dos@vademecum.nysa.pl 

 

 

 

 

mailto:dos@vademecum.nysa.pl
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 KURSY ZAWODOWE 

Dla Jednostek samorządu terytorialnego 

 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych                        
w związku z zatrudnieniem 

       Praktyczne aspekty przetwarzania                                                
i ochrony danych osobowych 

 Ochrona danych osobowych w jednostkach 
organizacyjnych miast i gmin 

 Obowiązki dyrektorów, kierowników, prezesów 
oraz osób przetwarzających dane – jak bezpiecznie 

się z nich wywiązywać 

 Praktyczne aspekty przetwarzania i ochrony danych osobowych Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w 
Ośrodkach Pomocy Społecznej, w Pozarządowych Instytucjach Pomocowych,  Warsztatach Terapii 

Zajęciowej (WTZ) 

 

Dla Jednostek Służby Zdrowia 

 Ochrona danych osobowych w farmacji   

NOWOŚĆ 

 Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w 

placówkach opieki zdrowotnej 

 Zasady przetwarzania i ochrony danych wrażliwych czyli między innymi informacji dotyczących stanu zdrowia 
w świetle zmieniających się przepisów prawa w tym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem usług medycyny 

estetycznej                                                                                                                              

 

Dla Firm                    

 Samochody służbowe NOWOŚĆ  Umowy cywilnoprawne NOWOŚĆ 

 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w 
związku z zatrudnieniem  

 Praktyczne aspekty przetwarzania i ochrony 
danych osobowych 

 

Szkolenie BHP I Kurs Pierwszej Pomocy          

 

 Szkolenie BHP dla pracodawcy/kadry 
kierowniczej - ważne 5 lat 

 Pierwsza Pomoc  przedmedyczna 

 

 Uczestnictwo w szkoleniach przynosi korzyści pracownikowi oraz pracodawcy - pracownik ma możliwość 
rozwoju, pracodawca wykorzystuje nabyte przez niego umiejętności. Inwestycja w zasoby ludzkie będzie 

owocować w przyszłości, a dobrze wykwalifikowana kadra to kapitał przedsiębiorstwa. 

Informacje i zapisy: 

Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe "Vademecum" Nysa, ul. Poznańska 1 - Recepcja parter 

   promocja@poznanska.nysa.pl 

   biuro@poznanska.nysa.pl 

   77 435 12 54 wew. 24/27 

   fax 77 435 12 54 wew. 22 

http://www.vademecum.nysa.pl/index.php/dla-jednostek-sluzby-zdrowia/oferta#tekst1
http://www.vademecum.nysa.pl/index.php/dla-jednostek-sluzby-zdrowia/oferta#tekst2
http://www.vademecum.nysa.pl/index.php/dla-jednostek-sluzby-zdrowia/oferta#tekst2
mailto:promocja@vademecum.nysa.pl
mailto:promocja@poznanska.nysa.pl
mailto:biuro@poznanska.nysa.pl
mailto:biuro@poznanska.nysa.pl
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli przygotowaliśmy wyjątkową ofertę kursów, 

pozwalającą na zdobycie kolejnych uprawnień i doświadczeń. 

Oferta ta dotyczy: 
 kursu kierowników wycieczek szkolnych 
 kursu na kierowników wypoczynku 

 
Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy ofertę umożliwiającą zdobycie jednocześnie dwóch świadectw z 
kursów. 
  
Proponujemy kursy: 

 otwarte - WSTH Nysa, ul. Poznańska 1 
 zamknięte - w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

 

1. Kurs kierowników wycieczek szkolnych. 

Celem szkolenia jest przygotowanie  kadry wychowawczej  i kierowniczej do prowadzenia różnych form 

krajoznawstwa i  turystyki  organizowanej w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych a w 

szczególności: 

 wycieczki przedmiotowe 

 wycieczki krajoznawczo-turystyczne 

 imprezy krajoznawcze-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje, 

 imprezy turystyki kwalifikowanej obozy wędrowne i rajdy, 

 imprezy wyjazdowe, w tym zagraniczne. 

 

Opis kursu:   

W trakcie trwania kursu będą Państwo uczestniczyć w zajęciach  między innymi: 

 formy i cele krajoznawstwa i turystyki szkolnej 

 przepisy prawne w zakresie organizacji przez  szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki w 

tym między innymi: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.05.1997 r. w sprawie określenia warunków 

bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu organizowania przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, ustawa o usługach turystycznych i wiele 

innych 

 organizacja wycieczek szkolnych – programowanie wycieczki, kalkulacja, zamawianie świadczeń, 

realizacja wycieczki, rozliczenie , współpraca z biurem podróży, hotelem, restauracją, przewoźnikiem, 

przewodnikiem, placówkami muzealnymi, towarzystwem ubezpieczeniowym 

 podstawowa dokumentacja wycieczki szkolnej 

 obowiązki kierownika wycieczek szkolnych 

 bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek / imprez szkolnych 

 bezpieczeństwo podczas przejazdu, pobytu, zapobieganie wypadkom bezpieczeństwo w czasie 

poruszania się po drogach, szlakach turystycznych (pieszo, rowerem, autokarem, pociągiem, w górach itd.) 

bezpieczeństwo w czasie kąpieli , nauki pływania i uprawiania sportów rekreacyjnych 

 Zasady udzielania pierwszej pomocy.- podręczna apteczka 

  

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach MEN - potwierdzającym 

uzyskanie kwalifikacji kierownika wycieczek szkolnych. 

 

 

http://www.vademecum.nysa.pl/index.php/dla-nauczycieli/kursy-turystyczne#tekst1
http://www.vademecum.nysa.pl/index.php/dla-nauczycieli/kursy-turystyczne#tekst2
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2. Kurs na kierowników wypoczynku 

 

Program kursu realizowany jest zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 

2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dziennik Ustaw Nr 218 poz. 

1696). 

W myśl § 11. 1. ww. Rozporządzenia „Wypoczynkiem kieruje nauczyciel, czynny instruktor harcerski w stopniu co najmniej 

podharcmistrza lub inna osoba posiadająca co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-

wychowawczej" –  w oparciu o umowę o pracę i udokumentowany świadectwami pracy. 

W myśl przepisów niniejszego Rozporządzenia "innymi osobami" uprawnionymi do kierowania placówkami 

wypoczynku są takie osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki: 

 posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku obejmującego program 

ustalony przepisami ww. Rozporządzenia, 

 spełniają warunki wymienione w § 12 ust. 2 ww. Rozporządzenia, a więc są osobami pełnoletnimi, z co 

najmniej średnim wykształceniem, posiadają odpowiednie warunki zdrowotne i predyspozycje do pracy z 

dziećmi i młodzieżą, 

 posiadają co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej 

Opis kursu: 

     W trakcie trwania kursu będą Państwo uczestniczyć w zajęciach z różnej tematyki, między innymi: 

 Planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku, 

 Organizacja pracy kierownika placówki, 

 Współpraca z kadrą w placówce, 

 prowadzenie dokumentacji w placówce wypoczynku, 

 Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników 

 i wiele innych ciekawych zagadnień. 

 

Zezwolenia: 

Kurs na kierownika wypoczynku organizujemy na podstawie zgody Opolskiego Kuratorium Oświaty. 
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Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna w Podkowie Leśnej                       
punkt konsultacyjny Nysa zaprasza na Kursy Hobbystyczne: 

 Kursy fotografii cyfrowej 

Kursy fotografii cyfrowej: 

Kurs fotografii cyfrowej poziom I – dla początkujących 

Cena warsztatów: 200 zł (2 spotkania po 5h razem 10 h warsztatów)   

 

Kurs fotografii cyfrowej poziom II – dla średniozaawansowanych 

Cena warsztatów: 

 250 zł ( 2 spotkania po 5h razem 10 h warsztatów), 
 200 zł  -  dla uczestników I poziomu 

 

Kurs fotografii cyfrowej – oferta kompleksowa 48 h 

Cena kursu: 

 Uczniowie i studenci WSTH, GWSH, uczestnicy wcześniejszych kursów fotografii - 500 zł 
 Uczniowie i studenci - 550 zł 
 Pozostali - 600 zł 

 
KURS PLENEROWO-STUDYJNY 

Cena kursu: 

 250 zł ( 2 spotkania po 5h razem 10 h warsztatów) 
 200 zł  -  dla uczestników poprzednich warsztatów 

 
KURS OBSŁUGI PHOTOSHOPA 

Cena kursu: 

 300 zł ( 2 spotkania po 5h razem 10 h warsztatów) 

 250 zł  -  dla uczestników poprzednich warsztatów 
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 Kurs wizażu 

Kurs wizażu oparty jest na standardach kwalifikacji zawodowych i modułowych programach szkoleń zawodowych, 
dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej – pod numerem 514108.01 - 
wizażystka . 

     Proponujemy Państwu dwie wersje kursu - dłuższą (wersja I) i krótszą (wersja II). Kurs dłuższy trwa 60 h  w tym część 
teoretyczna i praktyczna natomiast kurs krótszy trwa 36 h w tym część teoretyczna i praktyczna. Kursy kończą się 
egzaminem praktycznym wewnętrznym i wydaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu wizażystka. Zaświadczenie 
wydawane jest na drukach zatwierdzonych przez MEN.  
     Zajęcia na kursie prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów od kosmetyki, wizażu, stylistyki, 
fryzjerstwa z wieloletnim doświadczeniem. 

Podczas zajęć z kursu uczestniczki zdobędą wiedzę i umiejętności  z zakresu: 

 kreowania wizerunku 

 fryzjerstwa 

 makijażu 

 wizażu (dobór fryzury i stroju) 

Cena kursu - wersja I: Cena kursu - wersja II: 
 

 500 zł 

 450 zł Studenci WSTH, GWSH 

Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach. Pierwsza rata 
płatna jest przy zapisie w wysokości 300 zł. 

 

 350 zł 

 300 zł Studenci WSTH, GWSH 

 

Cena kursu zawiera: 

 Zajęcia teoretyczne 

 Zajęcia praktyczne 

 Kawa, herbata podczas zajęć 

 Koszty egzaminu wewnętrznego 

 Zaświadczenie o Ukończeniu Kursu 

 
Cena kursu nie zawiera: 

 Kosmetyków 

 

Informacje: 

Wszelkie informacje na temat kursów dostępne są w Recepcji WSTH p.k. Nysa ul. Poznańska 1 lub pod numerami 
telefonów: 77 435 12 54 wew. 24/27, 721 860 739 

Wypełnione formularze zgłoszeniowy można dostarczyć osobiście - WSTH Nysa, ul. Poznańska 1 (parter - Recepcja); 
wysłać e-mailem - promocja@poznanska.nysa.pl; lub wysłać faxem na numer - 77 435 12 54 wew. 22. 
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