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Drodzy Kandydaci
Stoicie u progu wyboru studiów, które pomogą Wam
podnieść Wasze kwalifikacje zawodowe oraz rozwinąć
kompetencje. To jednocześnie sprawia, że przed naszymi wykładowcami zostało postawione niesamowicie
ważne zadanie - odpowiedzialność za rozwój Słuchaczy,
którzy wybrali Nas jako mentorów w sektorze edukacji.
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Jako Dyrektor Zarządzający mogę Państwa zapewnić,
że jakość, którą oferuje ISP we współpracy z Wyższą
Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu, to
jakość pierwszorzędna. Dajemy gwarancję uzyskania
wiedzy praktycznej jak i teoretycznej.
Nasza placówka postawiła sobie za zadanie połączyć
pasję uczenia i przekazywania wiedzy Słuchaczom z misją nauczania, która towarzyszy Nauczycielom i innym
zawodom w ich codziennej pracy. Pragniemy być dla
Państwa partnerem, a nie przełożonym.

Studia podyplomowe
Szkolenia
Wydawnictwo

Działając wspólnie możemy sprawić, aby wiedza, którą
Państwo nabędą podczas nauki w ISP, była wykorzystana w sposób praktyczny, a nie jedynie teoretyczny, aby
absolwenci, którzy opuszczą nasze mury byli, wyspecjalizowanymi praktykami, świadomymi zróżnicowanych
potrzeb edukacyjnych kolejnych pokoleń.
Życzę pomyślności w wyborze dalszej drogi kształcenia
oraz spełnienia zawodowego,
Łukasz Bukowski
Dyrektor Zarządzający
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1

Bestsellery Najczęściej wybierane przez naszych Słuchaczy

Pedagogika specjalna - Edukacja,
terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu

Informatyka

Integracja sensoryczna

Pedagogika specjalna - Logopedia

Mając świadomość zmian zachodzących na rynku pracy, oferujemy studia podyplomowe na kierunku Informatyka, które mają za zadanie przygotować słuchaczy
do nauczania informatyki lub technologii informacyjnej. Nasi wyspecjalizowani wykładowcy pomogą Ci,
uzbrajając Cię w komplet kwalifikacji, które znacznie
zwiększą Twoją konkurencyjność na rynku pracy.

Integracja sensoryczna to terapia skierowana do dzieci
z trudnościami szkolnymi, takimi jak m.in.: słaba koncentracja, ADHD, zaburzenia autystyczne, schorzenia
o podłożu genetycznym, a także upośledzenia umysłowe. Z tego powodu, na rynku pracy istnieje potężne
zapotrzebowanie na osoby posiadające kwalifikacje do
przeprowadzania tego rodzaju terapii.

Logopedia to dziedzina, która koncentruje się na
kształtowaniu poprawnej mowy w okresie jej rozwoju
oraz jej doskonaleniem w późniejszych etapach życia.
To profesja, w której pracuje się z osobami posiadającymi wady i zaburzenia mowy oraz pisma. Dzięki oferowanym przez nas studiom podyplomowym, możesz
stać się jedną z osób wyspecjalizowanych w tej profesji
i z łatwością znaleźć zatrudnienie.

Matematyka

Pedagogika specjalna Diagnoza i terapia pedagogiczna

Przygotowanie pedagogiczne

Nacisk na nią kładzie każdy typ szkoły, niezależnie
od poziomu czy profilu - dobry nauczyciel matematyki potrzebny jest w każdej z tych placówek. Wiedząc,
jak przyszłościowym zajęciem jest zawód nauczyciela,
ISP wraz z WSHE przygotował dla Ciebie studia ze
specjalnością Matematyka, które pozwolą Ci rozwinąć
dotychczasowe umiejętności oraz kwalifikacje, aby
stać się pełnoprawnym, samodzielnym nauczycielem
tego przedmiotu.

Kierunek Diagnoza i terapia pedagogiczna jest dedykowany osobom, które nie boją się wyzwań i chcą rozwinąć swoje unikatowe umiejętności w wymagającej lecz
dynamicznie rozwijającej się branży. Praca z dziećmi
z trudnościami w uczeniu się i w funkcjonowaniu
w społeczeństwie wymaga pokładów cierpliwości oraz
orientacji na długofalowe efekty, jednak daje mnóstwo
satysfakcji.

Instytut Studiów Podyplomowych to miejsce, w którym zrobimy wszystko, aby wydobyć z Ciebie Twój
wewnętrzny potencjał i pomóc Ci stać się wykwalifikowanym pedagogiem. Dzięki naszemu kompleksowemu
wsparciu, będziesz mógł efektywnie pomagać innym
oraz zmieniać świat na lepsze. Wykorzystaj swoją umiejętność kontaktu z drugim człowiekiem, zdolność do
przekazywania wiedzy, swoje niezwykłe pokłady wrażliwości oraz spełniaj się w zawodzie nauczyciela.

Oferowany przez nas program kształcenia ma za zadanie przygotować słuchaczy do pracy z dziećmi borykającymi się z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Nasi
wykładowcy w kompleksowy sposób przygotują Cię do
przyszłej pracy. Uzyskasz wiedzę teoretyczną i cenne
umiejętności od praktyków pracujących na co dzień
z osobami mającymi zaburzenia autystyczne.
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Pedagogika specjalna - Edukacja
i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
słuchową (surdopedagogika)
Jeśli Twoim powołaniem jest niesienie pomocy
i wspomaganie
osób,
które
borykają się
z przeróżnymi trudnościami wynikającymi z zaburzeń
słuchu, zapisz się na studia podyplomowe na
specjalności Surdopedagogika. Zyskaj wiedzę z zakresu
metod pracy z osobami słabosłyszącymi.
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Pedagogika specjalna - Edukacja
i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością wzrokową
(tyflopedagogika)
Jeśli Twoim powołaniem jest niesienie pomocy i wspomaganie osób,
które
borykają się z trudnościami wynikającymi z zaburzeń wzroku, zapisz się na
studia podyplomowe na specjalności Tyflopedagogika.
W trakcie 3 semestrów ukończysz studia z zakresu
tyflopedagogiki i zyskasz doświadczenie, które cieszy
się dużą popularnością na współczesnym rynku pracy.

Zarządzanie oświatą
Zdobąć kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodów o charakterze kierowniczym w szkołach
i innych placówkach będących częścią systemu oświaty. Nasz program kształcenia zakłada przekazywanie
nie tylko wiedzy teoretycznej, lecz przede wszystkim
umiejętności praktycznych i doświadczenia, potrzebnego do świadczenia profesjonalnych usług.

Bibliotekoznawstwo

Biologia

Jeśli kochasz literaturę, dobrym wyborem będzie
wykształcenie umożliwiające Ci pracę w branżach,
które są z nią związane. Dlatego Instytut Studiów Podyplomowych proponuje Ci studia podyplomowe na
kierunku Bibliotekoznawstwo. Są one dedykowane
wszystkim tym, którzy pragną wyspecjalizować się
w tematach takich jak komunikacja piśmiennicza
(w formie książek, czasopism, dokumentów), historia
książki, bibliotek i bibliotekoznawstwa, tworzenie nowych serwisów internetowych oraz praca z czytelnikiem niepełnosprawnym.

Wszyscy kochamy przyrodę, bo doceniamy jej piękno.
Od najmłodszych lat należy wpajać dzieciom postawy
proekologiczne i dbać o to, aby nauczyły się szanować
otaczający ich świat. Celem studiów jest wykształcenie wychowawców, którzy będą umieli przybliżyć
dzieciom zjawiska biologiczne i wpoić im szacunek dla
natury. Zapisz się na studia podyplomowe na kierunku Biologia, które organizowane są przez ISP wraz z
WSHE oraz zostań wykwalifikowanym nauczycielem,
który może realizować treści kształcenia zawarte w
podstawie programowej.

Możesz również studiować:

Arteterapia w edukacji

Asystent rodziny

Chemia

Administracja i zarządzanie publiczne

Arteterapia w edukacji to propozycja dla tych, którzy
kochają sztukę we wszystkich jej formach i chcą za jej
sprawą pomagać innym. Są to studia, które sprawią, że
zainteresowanie sztuką stanie się Twoim narzędziem
do zmieniania życia innych ludzi na lepsze. Trudno sobie wyobrazić wspanialszą pracę niż ta, która w dużej
mierze polega na dzieleniu się swoją pasją. Arteterapia
w edukacji to nowoczesny i skuteczny rodzaj terapii za
pomocą różnych form sztuki i twórczości.

Asystenci rodziny to osoby, które skutecznie pomagają w sytuacjach kryzysowych oraz dbają o prawidłowy rozwój i funkcjonowanie rodziny. To zajęcie dedykowane osobom z nieprzeciętnym uporem, zapałem,
energią oraz, co najważniejsze, pasją do codziennego,
wytrwałego wysiłku. Jeśli jesteś jedną z nich, zapisz się
na studia na specjalności Asystent rodziny w Instytucie
Studiów Podyplomowych.

Posiadasz ścisły umysł i ponadprzeciętną ciekawość
świata? Masz w sobie pokłady cierpliwości, które pomogą Ci przeprowadzić każdego przez procesy logiczne w obrębie konkretnych zagadnień i pojęć? To niesamowite atuty i cenny, wewnętrzny potencjał, który
powinieneś pielęgnować, aby w przyszłości osiągnąć
wymarzony sukces. To właśnie w tym celu, Instytut Studiów Podyplomowych oferuje Ci studia podyplomowe
na specjalności Chemia. To kierunek, po ukończeniu
którego zostaniesz wykwalifikowanym nauczycielem
chemii z dyplomem WSHE.

Studia podyplomowe na specjalności Administracja
i Zarządzanie Publiczne mają za zadanie przygotować
przyszłe i obecne kadry urzędników służby publicznej
do sprawnego funkcjonowania we współczesnej strukturze administracyjnej i świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jeśli pragniesz realizować się w tym
kierunku i podjąć pracę w obiecującym, przyszłościowym zawodzie, wybierz te studia.
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Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość to studia
podyplomowe dla wszystkich, którzy nie boją się podejmować odważnych decyzji w życiu zawodowym
i którzy wierzą w swoje umiejętności. Wykorzystaj swój
potencjał i zostań prawdziwym specjalistą w dziedzinie
doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości. Realizuj
się pomagając realizować się innym. Naucz młodych ludzi jaką drogę zawodową wybrać.

Dysleksja - Diagnoza i terapia
w różnych okresach życia
Dysleksja jest zespołem specyficznych trudności
w nauce czytania oraz pisania. Uznane przez Światową
Federację Neurologów zaburzenie spowodowane jest
nieprawidłowym działaniem podstawowych funkcji
poznawczych. Ze względu na powszechność występowania dysleksji u dzieci oraz trudności w jej rozpoznaniu, rynek pracy potrzebuje wykwalifikowanych
specjalistów w tej dziedzinie. Jeśli pragniesz rozpocząć
fascynującą karierę zawodową i zapewnić sobie świetlaną przyszłość, zapisz się na studia podyplomowe.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

Przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa, to szansa dla
wszystkich, którzy zainteresowani są tematyką bezpieczeństwa indywidualnego oraz zbiorowego i chcieliby
przekuć tę pasję w dobrze płatną oraz fantastycznie
rokującą działalność zawodową. Jesteś osobą, która dobrze radzi sobie w sytuacjach kryzysowych? Nie
poddajesz się presji i zawsze zachowujesz zimną krew?
W takim razie to kierunek dla Ciebie. Zdecyduj się na
to posunięcie już dziś, zapisując się na studia i przekaż
wiedzę swoim uczniom.

Instytut Studiów Podyplomowych oferuje Ci specjalność Muzyka i plastyka w szkole podstawowej na
której przyswoisz niezbędną wiedzę i kompetencje
z zakresu nauczania przedmiotów artystycznych. Nasza wykwalifikowana kadra przekaże Ci kompletny zestaw umiejętności, metod i sposobów kształcenia dzieci i młodzieży oraz pobudzania ich kreatywności oraz
talentów, co pozwoli Ci z łatwością znaleźć zatrudnienie w zawodzie nauczyciela muzyki oraz plastyki.

Etyka

Fizyka

Geografia

Odnawialne źródła energii

Czynienie dobra ma głęboki sens, ale czasami jedne
wartości kolidują z innymi. Etyka pozwala krytycznie
przyjrzeć się sprawom o charakterze moralnym. Zapraszamy wszelkich humanistów do pogłębiania refleksji
nad człowieczeństwem. Wybierając studia podyplomowe, wybierasz ekscytującą karierę w atrakcyjnym
zawodzie nauczyciela oraz lepszą przyszłość dla siebie.

Jeśli pragniesz zostać nauczycielem fizyki i móc dzielić
się swoim zainteresowaniem i talentem do nauk ścisłych z dziećmi i młodzieżą, nie trać czasu na pozornie
dobre wykształcenie czy inne półśrodki - zdecyduj się
na to, co będzie dla Ciebie najlepsze. Instytut Studiów
Podyplomowych wychodzi Ci naprzeciw wraz z WSHE,
oferując studia podyplomowe na specjalności Fizyka.

Nauki geograficzne stanowią jeden z najbardziej istotnych przedmiotów w programie nauczania, głównie
z uwagi na ich częsty wybór jako przedmiot rozszerzony
na maturze. Dlatego nauczyciele muszą przywiązywać
szczególną wagę do jego efektywnego i atrakcyjnego
nauczania. Nasza kadra dopilnuje, abyś po ukończeniu
studiów był wyposażony w bardzo wysokie kompetencje, które znacznie polepszą Twoją sytuację.

Nasz Instytut przewiduje zajęcia dla osób, którym
szczególnie bliskie są problemy ekologiczne i ich rozwiązywanie. Odnawialne źródła energii to studia dla
nauczycieli przedmiotów zawodowych i innych pracowników oświaty. Celem studiów jest przekazanie
najbardziej aktualnej wiedzy na temat nowoczesnych,
nieszkodliwych sposobów pozyskiwania energii. Skorzystaj z możliwości studiowania u nas pod okiem najlepszych wykładowców.
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Gerontologia

Historia

Do pracy z osobami starszymi potrzebna jest wybiórcza znajomość zagadnień medycznych oraz umiejętność pobudzania takich osób do aktywności. Studia
zapoznają słuchaczy z chorobami wieku podeszłego
i uczą, jak dbać o seniorów, aby czuli się oni naprawdę
komfortowo. Po skończeniu tego kierunku można pracować w Polsce lub za granicą. Instytut Studiów Podyplomowych przygotował dla Ciebie kierunek Gerontologia – opieka nad osobami starszymi. Skorzystaj z tej
możliwości.

Pomagaj kształtować świadomość kulturową, narodową, etniczną a nawet wyznaniową młodym ludziom,
będąc specjalistą w swojej dziedzinie. W celu dotarcia do faktów, które ułożone chronologicznie przedstawiane są w postaci narracji, historyk bada zjawiska
minione i poddaje je krytycznej interpretacji, poszukując konstrukcji przyczynowo-skutkowych. Rosnący
nacisk na nauczanie tego przedmiotu to coraz większe
pole manewru na rynku pracy dla osób z odpowiednimi
kompetencjami - zostań jedną z nich już dziś.

Neurologopedia

Język polski

Neurologopedia to kompleksowy zestaw zajęć, warsztatów i wykładów, skierowanych do logopedów chcących postawić krok dalej w swojej karierze oraz zapewnić sobie szerokie perspektywy zawodowe. To również
rozszerzenie diagnozowania oraz leczenia osób z zaburzeniami mowy i komunikacji o wszystkich, którzy zmagają się z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego i wszelakimi zespołami genetycznymi.

Oferujemy Ci kierunek na specjalności język polski,
którego ukończenie uprawnia do wykonywania pracy w zawodzie nauczyciela języka polskiego zgodnie
z nową reformą oświaty związaną z likwidacją gimnazjów, w tym w szkołach podstawowych i liceach. To
jeden z najważniejszych przedmiotów w całym programie nauczania. Celem tego kierunku jest zaopatrzenie
we właściwe narzędzia, konieczne do podjęcia pracy
w szkole.
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Język angielski w wychowaniu
przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Język francuski w wychowaniu
przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Oferowane studia podyplomowe zapewniają kompetencje do prowadzenia zajęć z języka angielskiego
z dziećmi. Zdobyta wiedza umożliwia pracę z najmłodszymi oraz pozwala przygotować młodzież do
egzaminów. Im wcześniej zaczniemy przyzwyczajać
dziecko do języka obcego, tym lepiej będzie ono nim
operowało w przyszłości. Zyskaj cenne kwalifikacje
i wykorzystaj je w swojej pracy. Zostań liderem nowoczesnego nauczania.

Zainteresowani nauczaniem języka francuskiego
w szkołach i przedszkolach, mogą zgłaszać się na studia podyplomowe do naszego Instytutu. Oferowana
specjalność zapewnia profesjonalne przygotowanie
dydaktyczne i metodyczne, niezbędne do nauczania.
Oferta skierowana jest do absolwentów filologii francuskiej, osób z dyplomami innych kierunków związanych z tym językiem oraz pasjonatów chcących poszerzyć swoją wiedzę.

Język hiszpański w wychowaniu
przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Język niemiecki w wychowaniu
przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Jeśli znasz język hiszpański, znasz sposób komunikowania i dotarcia do ok. 1,5 miliarda osób na całym świecie,
które używają go na co dzień. Posiadasz umiejętność,
którą chce posiąść coraz więcej ludzi, w tym również
dzieci. To fakt, że sam język angielski traktowany jest
na współczesnym rynku pracy jako absolutny standard
- dopiero znajomość drugiego języka obcego stanowi
o konkurencyjności. Otwórz oczy i zobacz ile możesz
zyskać - zapisz się na studia.

Kierunek ten przygotuje Cię do nauczania języka niemieckiego, co umożliwi Ci pracę w dziesiątkach szkół
i placówek. Zyskaj cenne kompetencje w zawodzie,
który cieszy się wciąż rosnącą popularnością i obiecującymi zarobkami. Znajdź zatrudnienie w ciekawej
i opłacalnej pracy i postaw na rozwój swojej kariery już
dziś.
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Pedagogika specjalna Edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną
Absolwenci wyposażeni są w wiedzę umożliwiającą
racjonalne programowanie i podejmowanie oddziaływań rewalidacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową. Głównym celem
studiów jest zwiększenie kompetencji praktycznych
w zakresie pracy z dziećmi z upośledzeniem umysłowym, na różnym poziomie kształcenia.

Pedagogika Marii Montessori
Pedagogika Marii Montessori to nowoczesny sposób
wychowania i wspierania rozwoju dzieci, opracowany
przez włoską lekarkę, cenioną przez najwybitniejszych
pedagogów na świecie. Polega ona na stymulowaniu
indywidualnego rozwoju dziecka, jego naturalnych zachowań, twórczości i spontaniczności, poprzez łączenie elementów zabawy z nauką.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

Audyt w placówkach oświatowych

Proponujemy Ci studia polegające na zdobywaniu
umiejętności niezbędnych do pracy z ludźmi o różnym
statusie społecznym i potrzebach socjalnych. Wykształcenie w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym
to gwarancja stabilnego zatrudnienia i obiecującej kariery zawodowej.

Chcesz analizować działania szkół i placówek oświatowych? Czujesz się dobrze we wskazywaniu drogi innym pracownikom oświaty oraz poddawanie ocenie ich
działań? Raporty oraz badanie efektywności to rzeczy,
w których naprawdę łatwo się odnajdujesz? A może
chcesz wyszkolić się w tym zakresie? Instytut Studiów
Podyplomowych zaprasza Cię do zapisania się na studia na specjalności Audyt w placówkach oświatowych.

Plastyka i historia sztuki

Pedagogika specjalna - Terapia zajęciowa

Zamówienia publiczne

Przyroda w szkole podstawowej

Instytut Studiów Podyplomowych oferuje Ci specjalność Plastyka i historia sztuki na której przyswoisz
niezbędną wiedzę i kompetencje z zakresu nauczania
przedmiotów artystycznych. Nasza wykwalifikowana kadra przekaże Ci kompletny zestaw umiejętności,
metod i sposobów kształcenia dzieci i młodzieży oraz
pobudzania ich kreatywności i talentów.

Chcesz poznać podstawy pedagogiki specjalnej, zagadnienia związane z rehabilitacją, terapią, wsparciem
rodziny dziecka czy metodykę pracy terapeuty zajęciowego? Skorzystaj z naszej oferty studiów podyplomowych i zdobądź tak cenne umiejętności w zakresie
terapii zajęciowej.

Aby działalność związana z zamówieniami publicznymi
była maksymalnie efektywna, osoby zajmujące się nią
muszą być wyposażone w bardzo wysokie kwalifikacje.
Coraz większa ilość regulacji i intensyfikacja procesów
w tym zakresie wymagają jasno sprecyzowanych kompetencji i odpowiedniego podejścia. Jako absolwent
zyskasz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zamówień publicznych oraz będziesz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania
problemów z nimi związanych.

To nauczyciel przyrody odkrywa przed dziećmi tajemnice świata zwierząt i roślin, sekrety ludzkiego organizmu, pokazuje im fascynujące oblicza naszej planety
i kosmosu, a także wprowadza ich w zagadnienia związane z ekologią i dbaniem o środowisko naturalne.
Nauczanie tego przedmiotu wymaga szerokiej wiedzy
ogólnej, gdyż wiąże się z różnymi dziedzinami. Postaw
na najlepszych specjalistów i zapisz się na studia podyplomowe już dziś - zadbamy o rozwój Twojego wewnętrznego potencjału.
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Technika

Trener umiejętności społecznych

Nauczyciel zajęć technicznych to także osoba, która
musi wykazywać się cierpliwością, komunikatywnością
i indywidualnym podejściem do każdego ucznia z osobna. Aby móc nauczać tego przedmiotu, potrzebna jest
wiedza, umiejętności, oraz odpowiednie kwalifikacje.
Te można zdobyć tylko poprzez dobre, solidne i kompleksowe wykształcenie - np. kończąc studia podyplomowe na specjalności Technika.

Trener umiejętności społecznych to osoba, której praca polega na ustawicznym przekazywaniu określonych
kompetencji, potrzebnych do normalnego funkcjonowania w otaczającej nas rzeczywistości społecznej.
Chociaż proces ten nieraz wiąże się z przeszkodami,
które potencjalnie są bardzo trudne do pokonania,
uzyskiwane efekty przynoszą niesamowitą satysfakcję
i poczucie spełnienia. To praca, która dedykowana jest
osobom z pasja, zacięciem, uporem i ambicjami.

Socjoterapia

Wiedza o kulturze

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w zaawansowane, praktyczne umiejętności pracy z grupą
podopiecznych wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W ramach studiów interaktywnie
zostaną przekazane informacje na temat ludzkiego
zachowania oraz tego, co działa i co nie działa w pracy
z grupą. Program studiów uwzględnia wiele przydatnych umiejętności, które mogą zostać wykorzystane w
pracy i życiu prywatnym.

To bardzo ceniona dziedzina, zarówno w świecie dorosłych, jak i dzieci. Obejmuje zagadnienia z zakresu
komunikacji społecznej, filmoznawstwa, teatroznawstwa, estetyki oraz antropologii. Dzięki temu zróżnicowaniu, lekcje z Wiedzy o kulturze mogą być dla ucznia
fascynującym odkrywaniem nowych ścieżek. Warunkiem jest jednak prowadzenie ich przez osobę solidnie
przygotowaną do wypełniania tego zadania. Jako absolwent naszych studiów podyplomowych, staniesz się
absolutnym specjalistą w tym zakresie.

Wiedza o społeczeństwie
z integracją europejską

Wspomaganie rozwoju dzieci
w żłobkach i przedszkolach

Nasza wyspecjalizowana kadra wyposaży Cię w teoretyczną wiedzę i umiejętności praktyczne. Poznasz zagadnienia ściśle związane z problematyką przekrojową
jaką niesie ze sobą integracja europejska, bez problemu
będziesz orientował się we współczesnych procesach
i zjawiskach społeczno-politycznych oraz przyswoisz
teorię dotyczącą szeroko pojętej wiedzy o społeczeństwie, historii Polski jak również wiedzy o prawach
człowieka oraz stosunkach międzynarodowych.

Proponujemy Ci studia na specjalności Wspomaganie
rozwoju dzieci w żłobkach i przedszkolach, która jest
wyrazem najnowocześniejszego podejścia do podnoszenia kwalifikacji i przekazywania wiedzy praktycznej.
Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego jak ważny jest
Twój czas i potencjał oraz jak istotne są Twoje oczekiwania, dlatego dołożymy wszelkiego wysiłku, aby wykształcić Cię w niesamowicie kompleksowy sposób.

Pedagogika specjalna Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
Zarówno resocjalizacja, jak i socjoterapia to dziedziny
odpowiadające na problemy współczesnego społeczeństwa, takie jak marginalizacja społeczna, przestępczość, ubóstwo, i wiele innych. Poza wrażliwością,
pragmatyzmem, cierpliwością oraz konsekwentnością,
praca w tych dziedzinach wymaga solidnego przygotowania. Te mogą zapewnić tylko najlepsi specjaliści oraz
wykładowcy, których znajdziesz w ISP.
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Pedagogika specjalna Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Jeśli pragniesz realizować się zawodowo pracując
z dziećmi niepełnosprawnymi lub zagrożonymi niepełnosprawnością w wieku od 0 do 7 lat, czy też dziećmi
z trudnościami rozwojowymi w wieku wczesnoszkolnym (7-10 lat), zapisz się na proponowane przez nas
studia podyplomowe na specjalności Pedagogika specjalna - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Oferujemy innowacyjny program studiów, obejmujący angażujące wykłady, ciekawe zajęcia, ćwiczenia i warsztaty
praktyczne.

13

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie fizyczne

Gimnastyka korekcyjna

Audyt marketingowy

Rola nauczyciela przedmiotu Wychowanie do życia
w rodzinie stała się niezwykle ważna. Osoba ta musi
posiadać niesamowitą wrażliwość, wyrozumiałość
i właściwe podejście, które umożliwi jej skuteczne
przekazywanie wiedzy z tego zakresu. Oferujemy Ci
angażujące wykłady, fascynujące zajęcia, rozwijające
warsztaty oraz pełne wsparcie Twojego potencjału.

Nauczyciel Wychowania fizycznego to ktoś, kto musi
wykazywać się umiejętnością dostrzegania talentów,
wyrozumiałością, podzielnością uwagi, szczególną
rozwagą, wyobraźnią, a przede wszystkim, zacięciem
i pasją do uprawiania sportu. Wszystkie te cechy powinny być także wzbogacone o solidne wykształcenie
i przygotowanie, które umożliwia nauczycielowi WF-u
odpowiednie wykonywanie swoich obowiązków i zarażanie pasją do aktywności fizycznej młodych ludzi.

Gimnastyka korekcyjna to dobry sposób na zwalczanie wad postawy i skrzywień kręgosłupa. Jeśli chodzi
o najmłodszych, w ich przypadku można za pomocą
regularnych ćwiczeń w znacznym stopniu skorygować
wadę postawy. Instytut Studiów Podyplomowych wyposaży Cię w niezbędną wiedzę do prowadzenia zajęć
tego typu. Zapisz się już dziś.

Studia podyplomowe Audyt marketingowy to innowacyjna specjalność, na która składa się szereg ćwiczeń,
wykładów i zajęć praktycznych mających na celu rozwinięcie umiejętności i kompetencji w kwestii właściwego diagnozowania oraz planowania działań marketingowych firmy w otoczeniu konkurencji. Absolwent
studiów zostanie wyposażony w zaawansowaną wiedzę i kwalifikacje dotyczące m.in. ekonomii, strategii,
komunikacji z rynkami docelowymi, jakości usług i metod ich podnoszenia.

Coaching i doradztwo zawodowe

E-marketing

E-commerce

Handel zagraniczny

Doradca czy coach mogą prowadzić działalność, która przynosi pożądane skutki i efekty oraz rozwiązuje
realne problemy osób potrzebujących pomocy. Instytut Studiów Podyplomowych doskonale zdając sobie
sprawę z realnych wyzwań i zapotrzebowania na rynku
pracy, przygotował dla Ciebie propozycję studiów podyplomowych na specjalności Coaching i doradztwo
zawodowe, które sprawią, że szybko i sprawnie zyskasz
wykształcenie i kwalifikacje uprawniające Cię do wykonywania tego atrakcyjnego i bardzo satysfakcjonującego zawodu.

Reklama, marketing, sprzedaż czy kontakt z klientem - to wszystko stało się dostępne i powszechne jak
jeszcze nigdy wcześniej. Mimo to, poruszanie się w tej
przestrzeni nie należy do najłatwiejszych zadań - aby
robić to skutecznie należy posiadać dużą wiedzę i doświadczenie. Zdając sobie sprawę z olbrzymiego zapotrzebowania na specjalistów w tej dziedzinie, lider
w kształceniu, Instytut Studiów Podyplomowych, przygotował dla Ciebie studia na specjalności E-Marketing.

Działalność w sferze biznesu dotyka wielu skomplikowanych aspektów, które w pośredni, lub bezpośredni
sposób mają wpływ na realizowanie celów i odnoszenie sukcesów. Nasza propozycja to nowoczesna specjalność, która wprowadzi Cię w tajniki wykorzystywania nowoczesnych form komunikacji do prowadzenia
sprzedaży produktów i usług, dzięki czemu będziesz
mógł zaplanować i wdrożyć innowacyjną strategię oraz
zarządzać ludźmi, czasem i zasobami przedsiębiorstwa
aby osiągnąć zamierzone cele.

Każda poważna firma, która chce poszerzyć swoją
działalność o kolejne państwa i rynki zbytu, musi zatrudniać specjalistów z olbrzymim doświadczeniem
i solidną wiedzą merytoryczną. Tylko w ten sposób,
firma może zapewnić sobie stały i pewny rozwój, nie
martwiąc się o nadmierne ryzyko. Gdzie, w zakresie
handlu międzynarodowego zdobyć najwyższej jakości
kwalifikacje? Instytut Studiów Podyplomowych proponuje Ci studia podyplomowe na tej specjalności.
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Manager do spraw sprzedaży

Manager kultury i sportu

Negocjacje i mediacje w biznesie

Prawo gospodarcze i handlowe

Działania sprzedażowe i komunikacja z klientami to
dwa najważniejsze aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Jako, że są to niezwykle obszerne pola działalności, wymagają one fachowej i solidnej wiedzy, znajomości branży i świata biznesu, oraz właściwych metod
i narzędzi pracy. Każdy kto zawodowo zajmuje się lub
chce zajmować się pracą z klientami i sprzedażą musi
w dużej mierze postawić na własny rozwój i ciągłą edukację.

Imprezy sportowe to zwykle przedsięwzięcia o dużym
rozmiarze i trzeba wykazać się dużą sprawnością organizacyjną przy ich planowaniu. Celem studiów jest nauka budowania biznes planu, zapoznanie z rolą event
marketingu oraz zaznajomienie z metodami pozyskiwania funduszy UE. Współczesne instytucje zajmujące
się sportem i kulturą wykazują olbrzymie zapotrzebowanie na dobrze wykształcone i przygotowane do
pracy kadry, będące w stanie sprawnie poruszać się
w gąszczu procesów, przepisów i podmiotów.

Kształcimy mediatorów biznesowych i udoskonalamy
umiejętności negocjacyjne naszych słuchaczy. Studenci tej specjalności przygotowani są do rozwiązywania
trudnych konfliktów gospodarczych, rodzinnych i nie
tylko. Uczymy siły perswazji i umiejętności radzenia
sobie ze stresem towarzyszącym wyjątkowo ciężkim
sytuacjom. Zapraszamy kuratorów, pracowników służb
publicznych i inne osoby zainteresowane tematyką.

Prawo gospodarcze studia podyplomowe to specjalność powstała z myślą o wszystkich osobach, które
pracują, lub pragną pracować prowadząc własną działalność gospodarczą oraz o wszystkich, którzy swoje
miejsce widzą w świetnie opłacanych działach prawnych firm i instytucji. Warunkiem przyjęcia na studia
jest posiadanie wykształcenia wyższego I lub II stopnia. Jeśli pragniesz uzyskać pełen wachlarz cenionych
na rynku pracy kompetencji w krótkim czasie oraz rozwijać własny, nieprzeciętny potencjał, nie mogłeś lepiej
trafić.

Public relations

Reklama w mediach

Zarządzanie projektami UE

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Nowe trendy i technologie, takie jak Internet i social
media sprawiły, że wyzwanie jakim jest kreowanie
PR-u stało się znacznie trudniejsze. Podsumowując,
osoba bez odpowiedniego doświadczenia i wykształcenia nie jest w stanie zajmować się tym w pełni samodzielnie. Aby odpowiedzieć na potrzeby rynku, lider
w kształceniu zawodowym, którym jest Instytut Studiów Podyplomowych zdecydował się przygotować
ofertę niezwykle przydatnych i atrakcyjnych studiów
podyplomowych, na specjalności Public Relations.

Rynek pracy wykazuje coraz większe zapotrzebowanie
na doświadczonych i świetnie wykształconych specjalistów od reklamy, którzy wiedzą jak wykorzystać
wszystkie dostępne środki, aby zaprojektować i wdrożyć efektywną i skuteczną reklamę w konkretnym
medium. Jeśli chcesz stać się prawdziwym ekspertem
w tej dziedzinie, renomowana instytucja kształcenia
jaką jest Instytut Studiów Podyplomowych ma dla Ciebie fantastyczną propozycję - studia podyplomowe na
specjalności Reklama w mediach.

Dzięki naszemu innowacyjnemu podejściu oraz wieloletniemu doświadczeniu, specjalność ta stanowi kompletne i zoptymalizowane przygotowanie do zarządzania środkami finansowymi UE. Jeśli pragniesz posiąść
zaawansowaną wiedzę i zdobyć eksperckie wręcz
kompetencje w tej dziedzinie, nie mogłeś lepiej trafić.
W trakcie kilku semestrów nauczymy Cię wszystkiego, czego potrzebujesz aby sprawnie wykorzystywać
europejskie fundusze w celu finansowania działalności
gospodarczej i licznych inicjatyw.

Zarządzanie to podstawa funkcjonowania każdej działalności gospodarczej. Dlatego Instytutu Studiów Podyplomowych jako lider w podnoszeniu kompetencji
i kwalifikacji przygotował dla Ciebie specjalność Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem - studia
podyplomowe, które nauczą Cię wszystkiego o rzeczywistym zarządzaniu firmą w dzisiejszych czasach.
Jako absolwent będziesz wyposażone w kompleksową
wiedzę z zakresu m.in. ekonomii, zarządzania zasobami
ludzkimi, finansów i marketingu.
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Zarządzanie zasobami ludzkimi

Coaching i psychologia biznesu

Dietetyka i psychologia zdrowia

Poradnictwo rodzinne

Aby odpowiedzieć na to rosnące zapotrzebowanie, Instytut Studiów Podyplomowych przygotował ofertę
studiów podyplomowych na specjalności Zarządzanie
zasobami ludzkimi w nowoczesnym przedsiębiorstwie.
Jeśli jesteś osobą, która w naturalny sposób potrafi
dowodzić zespołem, potrafi rozpoznawać w ludziach
talenty oraz wyróżnia Cię nienaganna organizacja - nie
marnuj potencjału. Zapisz się na studia podyplomowe,
a my pomożemy Ci stać się prawdziwym ekspertem
w tej dziedzinie. Zapisz się już dziś i rozpocznij ekscytującą karierę.

Dobry coach nie tylko potrafi pomóc w osiąganiu indywidualnych celów, ale także silnie motywować zespół.
Zarządzanie zmianą, zarządzanie konfliktem – oto czego można nauczyć się na tych studiach. Program studiów jest bardzo szeroki. Można zarówno potrenować
negocjacje jak i poznać metody coachingu i różne tajniki świata reklamy. Celem studiów jest przygotowanie
profesjonalistów usprawniających procesy biznesowe.

Zaawansowane kompetencje dotyczące żywienia człowieka zdrowego i chorego, żywności funkcjonalnej
i dietetycznej, bezpieczeństwa i higieny żywienia, w połączeniu ze znajomością właściwej metodologii układania diet, stanowią klucz do realizowania się, działając na wielu płaszczyznach. Dietetyka i Psychologia
Zdrowia to kierunek przyszłości, będący odpowiedzią
na potrzeby społeczeństwa. Jeśli pragniesz zostać profesjonalistą w tej dziedzinie i móc prowadzić lukratywną działalność, specjalność ta będzie dla Ciebie najlepszym możliwym wyborem.

Obecny rynek pracy wykazuje szybko rosnące zapotrzebowanie na profesjonalistów w dziedzinie poradnictwa rodzinnego, małżeńskiego, partnerskiego,
wychowawczego, zawodowego, jak i adopcyjnego. Instytut Studiów Podyplomowych jako lider w kształceniu w różnych dziedzinach, w tym w psychologii, przygotował ofertę dla dla wszystkich osób, które czują
potrzebę i chęć niesienia specjalistycznej pomocy z zakresu poradnictwa rodzinnego - studia podyplomowe
na specjalności Poradnictwo Rodzinne.

Tworzymy lepszą edukację.
Od teraz, studia podyplomowe
będą kojarzyć Ci się z praktycznym,
szybkim i akredytowanym rozwojem
zawodowym. Zbudujesz trwałe,
wartościowe relacje z wykładowcami
i słuchaczami.
Psychologia pracy
i zarządzania personelem
Proponowane przez nas wykształcenie to absolutny ewenement, łączący w sobie wiedzę
z zakresu dziedziny zarządzania oraz psychologii, co
stanowi idealny balans i klucz do sukcesu w Twojej karierze zawodowej. Jeśli chcesz przekonać się co to znaczy innowacyjne zarządzanie i jak za pomocą nowych
narzędzi można znacznie zwiększyć efektywność danego zespołu, firmy czy instytucji, koniecznie zapisz się
na studia podyplomowe na specjalności Psychologia
Pracy i Zarządzanie Personelem.

Psychologia reklamy
Reklama to dziedzina, która kieruje się wieloma prawidłowościami i zasadami. Ich poznanie to klucz do
projektowania i wdrażania efektywnych i skutecznych
środków i komunikacji reklamowej. Z naszym nowoczesnym podejściem do nauczania i niezwykle doświadczoną kadrą wykładowców akademickich oraz
ekspertów z branży reklamy i psychologii, dowiesz się
wszystkiego, czego potrzebujesz aby cieszyć się najlepszymi, możliwymi kompetencjami.
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Psychologia w nauczaniu
i wychowaniu dziecka
Aby wspomóc skuteczność osób pracujących w zawodach takich jak nauczyciel, wychowawca, opiekun, czy
doradca, Instytut Studiów Podyplomowych przygotował fascynujące studia podyplomowe na specjalności
Psychologia w Nauczaniu i Wychowaniu dziecka. Propozycja ta skierowana jest do wszystkich osób, które
zdają sobie sprawę z tego, jak istotne w pracy z najmłodszymi jest solidne przygotowanie, wzbogacane
o najnowszą wiedzę i badania.

Główną ideą, jaka nam przyświeca, jest
fakt, że zawsze stawiamy na praktyczne
zastosowanie wiedzy zdobytej
w naszych murach.
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Szkolenia

Fundacja Instytutu Studiów Podyplomowych
Za Horyzont

Instytut Studiów Podyplomowych posiada szeroką ofertę szkoleń z różnych
dziedzin, które wyposażą Państwa w fachową wiedzę, praktyczne umiejętności oraz uzupełnią wiadomości z danego zagadnienia.
Dlaczego warto nam zaufać?
Zajmujemy się szkoleniami już od wielu lat. Zawsze dbamy o najwyższą jakość świadczonych usług. Wybieramy
tylko tych szkoleniowców, co do których mamy pewność, że przekażą uczestnikom same sedno danego
zagadnienia. Naszym celem jest, by każda osoba biorąca udział w szkoleniu, wyszła z niego usatysfakcjonowana.
Oferta dopasowywana jest do potrzeb uczestników. Staramy się przygotowywać szkolenia, które dają
maksymalną ilość wiedzy, praktyki oraz zaspokajają oczekiwania osób biorących w nich udział.
Oferujemy atrakcyjne ceny, które są przystępne dla wszystkich. Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom
ludzi zainteresowanym naszymi usługami.

www.podyplomowka.edu.pl/szkolenia

Fundacja powstała z refleksji nad współczesną edukacją. Chcemy wspierać
edukację w już istniejących strukturach (przedszkola, szkoły, uczelnie) oraz
tworzyć nowe. Naszym celem jest budzenie świadomości roli wychowania
i kształcenia w rozwoju jednostki oraz społeczeństwa. Swoje działania
opieramy na przekonaniu, że współczesność musi pielęgnować formy
i metody pedagogiki uwzględniające całościowy rozwój człowieka.
Główne działania Fundacji:
Wsparcie Nauczycieli w rozwoju zawodowym i osobistym
Pomoc w uczeniu poprzez działanie
Edukacja poprzez sztukę - sztuka edukacji
Pomoc w znalezieniu nowych rozwiązań dla starych problemów
Prowadzimy zajęcia dla dzieci i młodzieży
Dostrzeżenie potencjału seniorów

Kurier Nauczycielski

Wiara, że „ręka, która wprawia w ruch kołyskę - porusza światem”

Kurier Nauczycielski to opiniotwórcze, branżowe medium, tworzone
w dużej mierze przez Nauczycieli dla Nauczycieli. Od 2018 r. wydanie
papierowe Kuriera trafia bezpłatnie do pokoi nauczycielskich w szkołach
województwa śląskiego. Posiadamy również wydanie internetowe.
W Kurierze Nauczycielskim poruszamy tematy związane ze współczesnymi wyzwaniami w oświacie.
Przybliżamy dobre praktyki edukacyjne, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem naszych ekspertów, wskazujemy
na problemy i podpowiadamy jak je rzeczowo rozwiązać.
W Kurierze znajdą Państwo również artykuły dotyczące pedagogiki specjalnej, w szczególności autyzmu,
zespołu Aspergera, surdopedagogiki, tyflopedagogiki i oligofrenopedagogiki.
Zmieniająca się dynamicznie rzeczywistość społeczna, gospodarcza i prawna stawia przed Nauczycielami
i pedagogami coraz to nowsze wyzwania. Implikuje konieczność zawodowego doskonalenia się i podnoszenia
kwalifikacji. Mamy nadzieję, że z Kurierem Nauczycielskim będzie Państwu łatwiej to wszystko osiągnąć.

www.kuriernauczycielski.pl

Fundacja Instytutu Studiów Podyplomowych Za Horyzont formalnie działa od września 2019 roku, ale jej powstanie poprzedzały półroczne starania wielu ludzi. Głównym celem fundacji jest podejmowanie działań na
rzecz poprawy jakości edukacji. Chcemy również wspierać rozwój zawodowy i osobisty Nauczycieli oraz działalność organizacji zajmujących się kulturą i edukacją.
Naszym celem jest rozwijanie i umacnianie we wszystkich tych przestrzeniach postaw nastawionych na współpracę i współdziałanie. Wreszcie chcemy realnie wspierać Nauczycieli organizując pomoc psychologiczną, terapeutyczną a także finansową. Pozornie odrębnym, ale dla nas integralnym celem jest wspieranie rodziców
w rozwijaniu kompetencji rodzicielskich. Mamy nadzieję poprzez praktyczne działania wspierać, inspirować
i wzbogacać działania Nauczycieli i rodziców.
Chcemy towarzyszyć nie tylko Nauczycielom pełnym pasji i mającym bogate zasoby, ale wspierać oraz impulsować też do zmian Nauczycieli, którzy z różnych powodów znaleźli się w sytuacji kryzysowej i są być może
zagrożeni wypaleniem zawodowym bądź zmagającymi się troskami osobistymi. Wierzymy, że ludzie potrzebują
czasem małego impulsu, rozmowy, spotkania, działania, by na nowo wrócić do zdrowia i pracy z pasją. Chcemy,
by fundacja była realnym miejscem wychodzenia Za Horyzont przyzwyczajeń, rutyny, bezrefleksyjności, kamiennych poglądów, przekonań, a czasem zwątpienia.

www.fundacjazahoryzont.pl
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Lokalizacje naszych biur

•

Strona 02 - 04
Pedagogika specjalna - Edukacja, terapia i wspomaganie
osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Informatyka
Integracja sensoryczna
Pedagogika specjalna - Logopedia
Matematyka
Pedagogika specjalna - Diagnoza i terapia pedagogiczna
Przygotowanie pedagogiczne
Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
Zarządzanie oświatą

•
•
•
•
•
•

Strona 04 - 05
Arteterapia w edukacji
Asystent rodziny
Bibliotekoznawstwo
Biologia
Chemia
Administracja i zarządzanie publiczne

•
•
•
•
•
•
•
•

Strona 06 - 07
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
Dysleksja - Diagnoza i terapia w różnych okresach życia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej
Etyka
Fizyka
Geografia
Odnawialne źródła energii

•

Siedziba główna Tychy

•
•
•
•
•
•
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Kierownik Studiów
Danuta Słowik

•

ul. Sienkiewicza 1, 43-100 Tychy

Sekretariat
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Tel.: (+48) 798 957 490
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Sekretariat Częstochowa

ul. Śląska 12/3, 42-200 Częstochowa

•
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Małgorzata Turek

•
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Tel.: (+48) 515 403 194
dorota.nowicka-stefaniak@podyplomowka.edu.pl
malgorzata.turek@podyplomowka.edu.pl
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Sekretariat Katowice

al. Korfantego, 40-004 Katowice
2 pok. 602 (6 piętro)

•
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•
•

Tel.: 32 / 787 57 47
sekretariat@podyplomowka.edu.pl
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Strona 08 - 09
Gerontologia
Historia
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej
Język francuski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej
Język hiszpański w wychowaniu przedszkolnym
i edukacji wczesnoszkolnej
Język niemiecki w wychowaniu przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej
Język polski
Neurologopedia
Strona 10 - 11
Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagogika Marii Montessori
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem
młodzieżowym i rodzinnym
Audyt w placówkach oświatowych
Plastyka i historia sztuki
Pedagogika specjalna - Terapia zajęciowa
Zamówienia publiczne
Przyroda w szkole podstawowej
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Strona 12 - 13
Pedagogika specjalna - Pedagogika
resocjalizacyjna z socjoterapią
Technika
Trener umiejętności społecznych
Pedagogika specjalna - Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka
Socjoterapia
Wiedza o kulturze
Wiedza o społeczeństwie z integracją
europejską
Wspomaganie rozwoju dzieci w żłobkach
i przedszkolach
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Strona 14 - 15
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie fizyczne
Gimnastyka korekcyjna
Audyt marketingowy
Coaching i doradztwo zawodowe
E-marketing
E-commerce
Handel zagraniczny
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Strona 16 - 17
Manager do spraw sprzedaży
Manager kultury i sportu
Negocjacje i mediacje w biznesie
Prawo gospodarcze i handlowe
Public relations
Reklama w mediach
Zarządzanie projektami UE
Zarządzanie przedsiębiorstwem
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Strona 18 - 19
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Coaching i psychologia biznesu
Dietetyka i psychologia zdrowia
Poradnictwo rodzinne
Psychologia pracy i zarządzania personelem
Psychologia reklamy
Psychologia w nauczaniu i wychowaniu dziecka

Studia podyplomowe
Szkolenia
Wydawnictwo
Fundacja

Instytut Studiów Podyplomowych
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Tel.: 32 / 787 57 47
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