UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
STUDIA PODYPLOMOWE
2016/2017
NAZWA

CHARAKTERYSTYKA

OGÓLNIE

REKRUTACJA

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY
ul. Wiśniowa 10, 65-517 Zielona Góra
BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
ILUSTRACJA I KOMIKS Z
ELEMENTAMI
CONCEPT’art.
ISW
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra
tel. (068) 328 29 74

OBRAZOWANIE W
MALARSTWIE I RYSUNKU
ISW
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra
tel. (068) 328 29 74

Słuchaczem studiów podyplomowych może być absolwent studiów I i II stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich dowolnego kierunku. Program studiów obejmuje
swoim zakresem zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne w mediach
tradycyjnych oraz cyfrowych.
Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do podjęcia pracy w
różnego rodzaju instytucjach i firmach wydawniczych, branży gier komputerowych
oraz produkcji telewizyjnych i filmowych. Umiejętności ilustratora znajdują
zastosowanie także w kształtowaniu aplikacji multimedialnych oraz tworzeniu
prezentacji i stron internetowych.
KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ
Słuchaczem studiów podyplomowych może być absolwent studiów I i II stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich dowolnego kierunku. Słuchacze studiów
poszerzają umiejętności stanowiące połączenie ogólnohumanistycznej wiedzy o
współczesnej kulturze wizualnej z praktyką własnej twórczości plastycznej.
Absolwent studiów podyplomowych posiada pogłębioną wiedzę z zakresu
malarstwa i rysunku.
KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ

2 semestry
1300 zł za sem. +
opł. rekr.85 zł.
termin skł. dok. do
28.02.2017

- podanie,
- odpis dyplomu
- 1 zdjęcie
- dow. opł. rekr.
- ksero dow. os.

2 semestry
1400 zł za sem. +
opł. rekr.85 zł.
termin skł. dok. do
28.02.2017

- podanie,
- odpis dyplomu
- 1 zdjęcie
- dow. opł. rekr.
- ksero dow. os.

3 semestry
1900 zł za sem. +
opł. rekr.85 zł.
termin skł. dok. do
20.10.2016,

- podanie,
- odpis dyplomu
- 2 zdjęcie
- dow. opł. rekr.
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia

3 semestry
1900 zł za sem. +
opł. rekr. 85 zł
Termin skł. dok. do
20.10.2016, decyduje
kolejność zgłoszeń

- podanie
- 2 zdjęcie
- dyplom lub odpis
- dowód opł. rekr.
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia

2 semestry
2000 zł za sem. +
opł. rekr. 85 zł.
Termin skł. dok. do
15.09.2016,

- podanie,
- odpis dyplomu
- 2 zdjęcie
- dow. opł. rekr.
- ksero dow. os.
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia

2 semestry
1900 zł za sem. +
opł. rekr. 85 zł.
Termin skł. dok. do
31.10.2016,

- podanie
- odpis dyplomu
- 2 zdjęcia
- dowód opł. rekr.
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia

3 semestry
1400 zł za sem. +
opł. rekr. 85 zł.
Termin skł. dok. do
25.02.2017, decyduje
kolejność zgł.

- podanie
- dyplom lub odpis
- 2 zdjęcia
- dowód opł. rekr.
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII
al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
TERAPIA ZABURZEŃ
ZACHOWAŃ
ADOLESCENTÓW I OSÓB
DOROSŁYCH

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich i licencjackich.
Adresowane są do funkcjonariuszy służby więziennej, pracowników aparatu
wymiaru sprawiedliwości i policji, pedagogów i terapeutów zatrudnionych w
placówkach szkolnych i specjalistycznych, szkolno-wychowawczych, opiekuńczowychowawczych, socjoterapeutycznych, terapeutycznych, kurateli sądowej,
Al. Wojska Polskiego 69 pracowników służb zdrowia i innych. Kwalifikacje – uprawnienia terapeuty
65-762 Zielona Góra zaburzeń okresu adolescencji i osób dorosłych.
tel. (068) 328 32 36
KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
KRYMINOLOGIA Z
Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich.
ELEMENTAMI
Są to studia dla policjantów, funkcjonariuszy więziennych, pracowników
WIKTYMOLOGII
rządowych i samorządowych komórek zajmujących się bezpieczeństwem,
KSPiR kuratorów, obrońców praw człowieka czy dziennikarzy. Absolwent nabędzie
Al. Wojska Polskiego 69 wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska społeczne – zwłaszcza te, określone jako
65-762 Zielona Góra kryminalne związane z przestępczością.
tel. (068) 328 32 36
KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
STRES, WYPALENIE
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia
ZAWODOWE, MOBBING –
szkoły wyższej.
PROFILAKTYKA
Studia adresowane są do szerokiego grona osób zajmujących kierowaniem i/lub
PATOLOGII
organizowaniem pracy innych osób. Absolwent po ukończeniu studiów będzie
ORGANIZACYJNYCH
posiadał kwalifikacje do realizacji zadań w zakresie: zarządzania konfliktem,
Instytut Psychologii zarządzania stresem, tworzenia polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej,
al. Wojska Polskiego 69 przeciwdziałania powstaniu syndromu wypalenia zawodowego;
65-762 Zielona Góra
tel. (068)328 73 11 KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ
EDUKACJA I
Słuchaczami Podyplomowych studiów Oligofrenopedagogiki mogą zostać
REHABILITACJA OSÓB Z
absolwenci studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia (licencjackich i
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
magisterskich oraz studiów magisterskich jednolitych) z przygotowaniem
INTELEKTUALNĄ nauczycielskim lub pedagogicznym. Celem kształcenia jest przygotowanie
OLIGOFRENOPEDAGOGIK absolwenta do pracy w różnych formach edukacji i rehabilitacji osób z
A
niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia oraz w instytucjach
WPPiS wspierających tę edukację i rehabilitację.
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Zdzisława Janiszewska – Nieścioruk, prof. UZ
tel. (068)328 31 76
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich i licencjackich
PEDAGOGIKA
chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie opiekuńczoOPIEKUŃCZOwychowawczym. Studia przygotowują do pracy na stanowisku wychowawcy w
WYCHOWAWCZA
placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkolnych i pozaszkolnych,
wspierających, interwencyjnych i socjalizacyjnych.
al. Wojska Polskiego 69
tel. (068)328 47 22 KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ

TERAPIA PEDAGOGICZNA
I PEDAGOGIKA
ZDOLNOŚCI
KPPiW
al. Wojska Polskiego 69
tel. (068)328 32 36

Studia są przeznaczone dla absolwentów wszystkich kierunków studiów
magisterskich lub licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończenie
studiów daje nauczycielom kwalifikacje pedagoga specjalisty do prowadzenia
terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych, klas
wyrównawczych, przygotowanie do prowadzenia zajęć z dziećmi zdolnymi i
twórczymi.

2 semestry
1700 zł za sem. +
opł. rekr. 85 zł.
Termin skł. dok. od
20.10.2016

- podanie
- dyplom lub odpis
- 2 zdjęcie
- dowód opł. rekr.
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia

3 semestry
1800 zł za sem. +
opł. rekr. 85 zł
Termin skł. dok. do
20.10.2016, decyduje
kol. zgłoszeń

- podanie
- dyplom lub odpis
- 2 zdjęcia
- dowód opł. rekr.
- zaśw. od foniatry
lub laryngologa
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia
- podanie
- dyplom lub odpis
- 2 zdjęcia
- dowód opł. rekr.
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia
- podanie
- dyplom lub odpis
- 2 zdjęcia
- dowód opł. rekr.
- zaśw. od foniatry
lub laryngologa
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia
- podanie
- dyplom lub odpis
- 2 zdjęcia
- dowód opł. rekr.
- zaśw. od foniatry
lub laryngologa
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia
- podanie
- dyplom lub odpis
- 2 zdjęcia
- dowód opł. rekr.
- zaśw. od foniatry
lub laryngologa
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia

KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ

EDUKACJA
ELEMENTARNA I TERAPIA
PEDAGOGICZNA
KPPiW
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
tel. (068)328 32 36

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe licencjackie
lub magisterskie bez przygotowania pedagogicznego.
Po ukończeniu studiów podyplomowych Edukacji elementarnej i terapii
pedagogicznej słuchacz uzyskuje kwalifikacje:
- nauczyciela wychowania przedszkolnego,
- nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,
- nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej.
KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ

WCZESNE NAUCZANIE
JĘZYKA OBCEGO
KPPiW
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
tel. (068)328 32 36

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe licencjackie
lub magisterskie języka obcego z/bez przygotowania pedagogicznego.
Po ukończeniu studiów podyplomowych Wczesnego nauczania języka obcego
słuchacz uzyskuje kwalifikacje nauczyciela języka obcego w edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ

Studia są przeznaczone dla absolwentów wszystkich kierunków studiów II stopnia
lub jednolitych magisterskich.
WPPiS Po ukończeniu studiów słuchacze uzyskują przygotowanie do podjęcia pracy jako
al. Wojska Polskiego 69 nauczyciel logopeda w placówkach oświatowych lub jako logopeda w placówkach
tel. (068)328 32 56 medycznych i gabinetach prywatnych.
328 32 36
KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Ewa M. Skorek, prof. UZ

LOGOPEDIA

LOGOPEDIA I TERAPIA
PEDAGOGICZNA

Studia są przeznaczone dla absolwentów wszystkich kierunków studiów II stopnia
lub jednolitych magisterskich. Po ukończeniu studiów słuchacze uzyskują
wykształcenie wymagane w zawodach: logopeda, nauczyciel logopeda, nauczyciel
specjalista terapii pedagogicznej.

WPPiS
al. Wojska Polskiego 69 KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Ewa M. Skorek, prof. UZ
tel. (068)328 32 56
328 32 36

LOGOPEDIA I JĘZYK
MIGOWY
WPPiS
al. Wojska Polskiego 69
tel. (068)328 32 56
328 32 36

2 semestry
1900 zł za sem. +
opł. rekr. 85 zł
Termin skł. dok. do
30.09.2016, decyduje
kol. zgłoszeń

Studia są przeznaczone dla absolwentów wszystkich kierunków studiów II stopnia
lub jednolitych magisterskich. Dodatkowo, ze względu na specyfikę języka
migowego kandydaci powinni mieć sprawne ruchowo kończyny górne.
Po ukończeniu studiów słuchacze uzyskują przygotowanie do podjęcia pracy jako
nauczyciel logopeda w placówkach oświatowych lub jako logopeda w placówkach
medycznych i gabinetach prywatnych. Dodatkowo, absolwent zna system
językowo-migowy na poziomie zaawansowanym z elementami polskiego języka
migowego i przygotowany jest do zewnętrznego egzaminu tłumacz języka
migowego.

4 semestry
1800 zł za sem. +
opł. rekr. 100 zł.
Termin skł. dok. do
15.10.2016, rozmowa
kwalif.

4 semestry
2100 zł za sem. +
opł. rekr. 100 zł.
Termin skł. dok. do
15.10.2016, rozmowa
kwalif.

4 semestry
2100 zł za sem. +
opł. rekr. 100 zł.
Termin skł. dok. do
15.10.2016, rozmowa
kwalif.

KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Ewa M. Skorek, prof. UZ

KWALIFIKACJE
PEDAGOGICZNE

Studia skierowane są do absolwentów nauczycielskich kierunków studiów,
chcących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne, niezbędne do zajmowania
stanowiska nauczyciela. Celem studiów jest przygotowanie pedagogicznoKTiFW psychologiczne słuchaczy, które obejmuje opanowanie podstawowej wiedzy i
al. Wojska Polskiego 69 umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki z uwzględnieniem poszczególnych
65-762 Zielona Góra etapów edukacji.
tel. (068)328 32 56
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Anita Famuła-Jurczak

EDUKACJA
PRZEDSZKOLNA I
WCZESNOSZKOLNA

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych pierwszego i drugiego
stopnia (licencjackich i magisterskich oraz studiów magisterskich jednolitych) z
pełnym przygotowaniem nauczycielskim. Celem studiów podyplomowych jest
przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu
oraz do nauczania w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

KPPiW p.225
al. Wojska Polskiego 69
tel. (068)328 32 56 KIEROWNIK STUDIÓW: dr Anetta Soroka-Fedorczuk
Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich
PEDAGOGIKA MARII
posiadających kwalifikacje pedagogiczne. Osób pracujących z dziećmi w
MONTESSORI I PLAN
placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych oraz z
DALTOŃSKI
dziećmi na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej a także do innych
WPPiS osób, które są zainteresowane indywidualizacją w procesie edukacji dziecka.
al. Wojska Polskiego 69 Studia przygotowują do samodzielnego prowadzenia zajęć edukacyjnych
65-762 Zielona Góra metodami Montessori oraz Planu Daltońskiego w placówkach opiekuńczych i
tel. (068)328 32 56 terapeutycznych, w przedszkolach i klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz w
innych sytuacjach pedagogicznych, uwzględniających indywidualne potrzeby
rozwojowe dziecka (nauczanie domowe).
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Mirosława Nyczaj-Drąg

3 semestry
1400 zł za sem. +
opł. rekr. 85 zł.
Termin skł. dok. do
31.10.2016, p. 225
decyduje kol. zgł.

3 semestry
1500 zł za sem. +
opł. rekr. 85 zł
Termin skł. dok. do
30.09.2016, decyduje
kolejność zgłoszeń

- podanie
- odpis dyplomu
- 2 zdjęcie
- dowód opł. rekr.
- ksero dow. os.
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia

- podanie
- dyplom lub odpis
- 2 zdjęcia
- dow. opł. rekr.
-zaśw. od foniatry
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia
2 semestry
- podanie
1500 zł za sem. +
- 2 zdjęcia
opł. rekr. 85 zł
- dyplom lub
Termin skł. dok. do
odpis
30.09.2016, decyduje - dowód opł. rekr.
kol. zgłoszeń
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia

EDUKACJA SEKUALNA.
WYCHOWANIE DO ŻYCIA
W RODZINIE
KSPiR
ul. Energetyków 2
65-762 Zielona Góra
tel. (068) 328 29 77

Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich
wszystkich kierunków studiów. Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i
przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych „wychowanie do życia w
rodzinie” w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Absolwenci studiów będą także przygotowani do realizacji zajęć z zakresu
edukacji seksualnej w różnych instytucjach edukacyjnych: szkołach, domach
dziecka, zakładach wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych, itp.

3 semestry
1600 zł za sem. +
opł.rekr. 85 zł
Termin skł. dok. do
01.10.2016,

- podanie
- 2 zdjęcia
- dyplom lub
odpis
- dowód opł. rekr.
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia

2 semestry
1500 zł za sem. +
opł.rekr. 85 zł
Termin skł. dok. do
30.09.2016, ,
decyduje kolejność
zgłoszeń

- podanie
- 2 zdjęcia
- dyplom lub
odpis
- dowód opł. rekr.
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Krzysztof Wąż

AKTYWIZACJA
SPOŁECZNA SENIORÓW
KPS
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
tel. (068) 328 32 36

Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich
wszystkich kierunków studiów, zainteresowanych zarówno tematyką aktywizacji i
wsparcia osób starszych w środowisku lokalnym, a w szczególności do
pracowników socjalnych, pedagogów, kuratorów, pielęgniarek, asystentów
rodzinnych, rehabilitantów, pracowników samorządu terytorialnego, koordynatorów
programów i projektów kierowanych do osób starszych. Celem kształcenia jest
pogłębianie i uaktualnianie wiedzy o obszarach działań i usługach adresowanych
do seniorów i/lub ich opiekunów, a także zasobach seniorów w środowisku
rodzinnym, lokalnym i instytucjonalnym oraz o skutecznych sposobach ich
wspierania.
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Elżbieta Lipowicz

Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich na
kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub
osób posiadających wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione
al. Wojska Polskiego 69 szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, udokumentowane co najmniej
65-762 Zielona Góra rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną.
tel. (068)328 32 36 Absolwenci studiów nabywają kompetencji niezbędnych do efektywnego
wykonywania zadań zawodowych w pracy asystenta rodziny.

ASYSTENT RODZINY

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Klaudia Pietrań

Studia podyplomowe skierowane są zarówno do osób pełniących funkcje
kierownicze w oświacie zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji
zawodowych jak i do kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach
oświatowych. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje z zakresu organizacji i
al. Wojska Polskiego 69 zarządzania oświatą umożliwiające zajmowanie stanowiska dyrektora w szkołach
65-762 Zielona Góra lub pełnienia funkcji kierowniczej w innych placówkach oświatowych.
tel. (068)328 32 36
KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ

ORGANIZACJA I
ZARZĄDANIE OŚWIATĄ

COACHING W ŻYCIU I
BIZNESIE
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
tel. (068)328 73 11

Studia adresowane są do grona osób zajmujących się szeroko pojętą pracą z
ludźmi zarówno w kontekście indywidualnego wsparcia jak i obszarach
zawodowych. Absolwent po ukończeniu studiów posiada wiedzę psychologiczną,
którą może wykorzystać w swojej pracy z klientem w zakresie: life coachingu i jako
trener biznesu.
KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ

NAUCZANIE JĘZYKÓW
OBCYCH W EDUKACJI
PRZEDSZKOLNEJ I
WCZESNOSZKOLNEJ
KPPiW
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
tel. (068)328 32 36

Studia skierowane są do nauczycieli przedszkoli i klas początkowych. Słuchacze
zdobywają podstawy teoretyczne oraz poszerzają swój warsztat metodyczny
dotyczący nauczania języka obcego i edukacji wczesnoszkolnej, realizują także
praktykę pedagogiczną, która umożliwia zweryfikowanie zdobytej wiedzy.
Słuchacze studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje nauczania języka
obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dla uzyskania pełnych
kwalifikacji nauczyciele są zobowiązani do zdania egzaminu państwowego z
wybranego języka obcego.

2 semestry
1900 zł za sem. +
opł.rekr. 85 zł
Termin skł. dok. do
15.09.2016, ,
decyduje kolejność
zgłoszeń

- podanie
- 2 zdjęcia
- odpis dyplomu
- ksero dow. os.
- dowód opł. rekr.
- zaśw. lekarkie
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia
2 semestry
- podanie
1750 zł za sem. +
- 2 zdjęcia
opł.rekr. 85 zł
- odpis dyplomu
Termin skł. dok. do
- ksero dow. os.
30.10.2016, ,
- dowód opł. rekr.
decyduje kolejność
- zaśw. lekarkie
zgłoszeń
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia
3 semestry
- podanie
1950 zł za sem. +
- 2 zdjęcia
opł. rekr. 85 zł
- odpis dyplomu
Termin skł. dok. do
- ksero dow. os.
01.10.2016, decyduje - dowód opł. rekr.
kolejność zgłoszeń
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia
2 semestry
1700 zł za sem. +
opł.rekr. 85 zł
Termin skł. dok. do
30.09.2016, ,
decyduje kolejność
zgłoszeń

- podanie
- 2 zdjęcia
- odpis dyplomu
- ksero dow. os.
- dowód opł. rekr.
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia
- zaśw. znajom. j.
obcego min.
poziom B2

2 semestry
1350 zł za sem. +
opł. rekr. 85 zł
Termin skł. dok. do
30.10.2016

- podanie,
- dyplom lub odpis
- 1 zdjęcie
- dow. opł. rekr.

2 semestry
1500 zł za sem. +
opł.rekr. 85 zł
Termin skł. dok. do
28.10.2016,

- podanie
- odpis dyplomu
- 1 zdjęcie
- dowód opł. rekr.
- ksero dow. os.
- zaśw. o
ukończonym
kursie
pedagogicznym

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Agnieszka Olczak

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
al. Wojska Polskiego 71 a, 65-762 Zielona Góra
BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
ZARZĄDZANIE OCHRONĄ Wymagane jest ukończenie studiów magist., inż. lub licencj. Program obejmuje blok
INFORMACJI
przedm. mających zapoznać słuchacza z technikami ochrony danych osob. i
NIEJAWNYCH
ochrony informacji, zabezpieczeniami teleinformatycznymi oraz przepisami prawa
Inst. Hist. regulującymi te zjawiska. Słuchacze zdobędą wiedze i praktyczne umiejętności
al. Wojska Polskiego 69, związane z obsługą kancelarii i zarządz. dokument. w archiwum.
tel. (068) 328 32 72
KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Joanna Karczewska, prof. UZ
Studia adresowane są do kandydatów, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów
ETYKA
II stopnia lub jednolitych magisterskich różnych kierunków.
Inst. Filozofii
Absolwent studiów podyplomowych posiada kwalifikacje i kompetencje
al. Wojska Polskiego 71 A merytoryczne niezbędne do prowadzenia zajęć lekcyjnych w zakresie przedmiotu
65-762 Zielona Góra „Etyka” w zakresie prezentowanym w programie studiów.
tel. (068) 328 31 20
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Paweł Walczak

WIEDZA O KULURZE
Inst. Filozofii
al. Wojska Polskiego 71 A
65-762 Zielona Góra
tel. (068) 328 31 20

Studia adresowane są do kandydatów, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów
II stopnia lub jednolitych magisterskich różnych kierunków posiadający
przygotowanie pedagogiczne uprawniające do uczenia w szkole na dowolnym
etapie edukacyjnym. . Po ukończeniu studiów absolwenci studiów nabywają
kompetencje merytoryczne niezbędne do prowadzenia zajęć lekcyjnych w zakresie
przedmiotu „Wiedza o kulturze”.

2 semestry
1300 zł za sem. +
opł.rekr. 85 zł
Termin skł. dok. do
28.10.2016,

3 semestry
1350 zł za sem + opł.
rekr.85 zł
Termin skł. dok. do
30.10.2016,

- podanie
- odpis dyplomu
- 1 zdjęcie
- dowód opł. rekr.
- ksero dow. os.
- zaśw. o
ukończonym
kursie
pedagogicznym
- podanie
- 1 zdjęcie
- dow. opł. rekr.
- odpis dyplomu
- ksero dow. os.

2 semestry
1400 zł za sem + opł.
rekr.85 zł
Termin skł. dok. do
30.10.2016,

- podanie
- 1 zdjęcie
- dow. opł. rekr.
- odpis dyplomu
- ksero dow. os.

2 semestry
1500 zł za sem + opł.
rekr.85 zł
Termin skł. dok. do
30.10.2016,

- podanie
- 1 zdjęcie
- dow. opł. rekr.
- odpis dyplomu
- ksero dow. os.

2 semestry
3000 zł za sem. +
opł.rekr. 85 zł
Termin skł. dok. do
31.01.2017,

- podanie – list
motywacyjny
- 1 zdjęcie
- dow. opł. rekr.
- odpis dyplomu

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Agnieszka Szczap

KWALIFIKACYJNE
STUDIA PODYPLOMOWE
W ZAKRESIE
INFORMACJI NAUKOWEJ
I
BIBLIOTEKOZNAWSTWA
IFP
al. Wojska Polskiego 69,
tel. (068) 328 47 01
FILOLOGICZNA
OBSŁUGA
ADMINISTRACJI I
BIZNESU
IFP
al. Wojska Polskiego 69,
tel. (068) 328 47 01

Studia adresowane są do absolwentów i studentów końcowych lat studiów
licencjackich/magisterskich ze wszystkich kierunków studiów. Słuchacze uzyskują
kwalifikacje w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa uprawniające do
podjęcia pracy w różnych typach bibliotek.
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Tomasz Ratajczak

Studia adresowane są do absolwentów i studentów końcowych lat studiów
licencjackich/magisterskich ze wszystkich kierunków studiów. Absolwent studiów
podyplomowych otrzymuje świadectwo ich ukończenia, potwierdzające nabyte
kwalifikacje do pracy jako asystent/asystentka w środowisku administracyjnobiznesowym lub w instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej,
kultury, nauki i innych.
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Tomasz Ratajczak

ARCHIWISTYKA I
KOORDYNACJA
CZYNNOŚCI
KANCELARYJNYCH
Inst. Hist.
al. Wojska Polskiego 69,
tel. (068) 328 32 72

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia pierwszego i
drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich uczelni, którzy
pragną zdobyć wykształcenie w zakresie postępowania z dokumentacją we
wszystkich działających współcześnie instytucjach. Absolwent studiów
podyplomowych zostanie przygotowany do pracy w zakresie koordynatora
czynności obejmujących bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania
czynności kancelaryjnych.
KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ

COACHING
TRANSFORMACYJNY
Inst. Filozofii
al. Wojska Polskiego 71 A
65-762 Zielona Góra
tel. (068) 328 31 20

Studia adresowane są do osób zainteresowanych samorozwojem; osób chcących
zdobyć nowy zawód związany ze wspieraniem rozwoju innych; nauczycieli;
pedagogów, psychologów i psychoterapeutów; trenerów; menedżerów wszystkich
szczebli; przedsiębiorców i właścicieli firm; pracowników działów HR; doradców,
konsultantów
Studia dają kwalifikacje uprawniające do prowadzenia coachingu zarówno
indywidualnego, jak i grupowego. Absolwent studiów podyplomowych może podjąć
pracę w charakterze coacha zewnętrznego lub wewnętrznego (w rozmaitych
organizacjach i instytucjach).
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Barbara Czardybon

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
ul. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra
BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
BUDOWNICTWO
ENERGOOSZCZĘDNE,
AUDYTING I OCENA
ENERGETYCZNA
BUDYNKÓW
Instytut Budownictwa
ul. Prof. Z. Szafrana 1
65-516 Zielona Góra
(068)328 47 77

Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie magisterskie o
dowolnym kierunku lub wykształcenie inżynierskie na kierunkach: architektura,
budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka i pokrewnych. Ukończenie
studiów umożliwia wpis na listę osób uprawnionych do sporządzania świadectw
energetycznych prowadzoną przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej bez egzaminu państwowego.

2 semestry
2500 zł za sem.
opł. rekr. 85 zł
Termin skł. dok. od
01.06.2016 –
30.09.2016,

- podanie
- 2 zdjęcia
- dyplom lub odpis
- ksero dow. os.
- dowód opł. rekr.
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia

Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie inżynierskie (I
stopnia) magisterskie dowolne (II stopnia). Przeznaczone są dla przedsiębiorców
zajmujących się produkcją i montażem urządzeń energii odnawialnej,
pracowników sektora energetycznego, developerów, pracowników administracji
Instytut Budownictwa szczebla samorządowego, przedstawicieli firm doradczych, szkolnictwa wyższego
ul. Prof. Z. Szafrana 1 i kształcenia ustawicznego na kierunkach związanych z energią i ochroną
65-516 Zielona Góra środowiska.
(068)328 47 77
KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ
Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe na różnych
AUDYTOR EFEKTYWNOŚCI kierunkach i są zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy o problematykę
ENERGRTYCZNEJ
wykorzystania energii w przemyśle oraz w budownictwie, a także dla osób, które
chcą w przyszłości wykonywać zawód audytora efektywności energetycznej.
Instytut Budownictwa
ul. Prof. Z. Szafrana 1 KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. inż. Abdrahman Alsabry. prof. UZ
65-516 Zielona Góra
(068)328 47 77

2 semestry
3000 zł za sem.
opł. rekr. 85 zł
Termin skł. dok. od
01.06.2016 –
30.09.2016,

- podanie
- 2 zdjęcia
- dyplom lub odpis
- ksero dow. os.
- dowód opł. rekr.
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia

2 semestry
2500 zł za sem.
opł. rekr. 85 zł
Termin skł. dok. od
01.06.2016 –
30.09.2016,

- podanie
- 2 zdjęcia
- dyplom lub odpis
- ksero dow. os.
- dowód opł. rekr.
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia

PODYPLOMOWE STUDIA
GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

2 semestry
2500 zł za sem.
opł. rekr. 85 zł
Termin skł. dok. od
01.06.2016 –
30.09.2016,

- podanie
- 2 zdjęcia
- dyplom lub odpis
- ksero dow. os.
- dowód opł. rekr.
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia

KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ

ODNAWIALNE ŻRÓDŁA
ENERGII

Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, które zajmują się
lub w przyszłości planują zajmować się wyceną nieruchomości, pośrednictwem w
obrocie nieruchomościami, zarządzaniem nieruchomościami.
Studia ściśle łączą wiedzę prawniczą, techniczną, ekonomiczną oraz
Instytut Budownictwa menedżerską i społeczno-psychologiczną, niezbędną do odbycia praktyki a
ul. Prof. Z. Szafrana 1 następnie do efektywnego wykonywania tych zawodów na wolnym rynku.
65-516 Zielona Góra
(068)328 47 77 KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ

WYDZIAŁ MECHANICZNY
ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra
BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich/magisterskich w
DORADZTWO ZAWODOWE zakresie nauk społecznych i humanistycznych. Studia mają na celu uzupełnienie
I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji poradnictwa zawodowego w
instytucjach i organizacjach oraz instytucjach rynku pracy. Ponadto absolwenci
IBiNoP studiów nabywają wiedzę i umiejętności do nauczania problematyki
ul. Prof. Z. Szafrana 4 przedsiębiorczości w szkolnictwie średnim.
65-516 Zielona Góra
tel. (068)328 47 46 KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ
Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych z tytułem zawodowym lub
BEZPIECZEŃSTWO I
tytułem magistra. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z
HIGIENA PRACY
ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy – w służbie
IBiNoP bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy
ul. . Prof. Z. Szafrana 4
65-516 Zielona Góra KIEROWNIK STUDIÓW: prof. dr hab. inż. Edward Kowal
tel. (068)328 47 46

3 semestry
1600 zł za sem. +
opł. rekr. 85 zł
Termin skł. dok. do
28.02.2017,
decyduje kolejność
zgłoszeń

ZARZĄDZANIE
PRZEDSIĘBIORSTWEM
PRODUKCYJNYM I
USŁUGOWYM

2 semestry
2000 zł za sem. +
opł. rekr. 85 zł
Termin skł. dok. do
30.06.2016,

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą się ubiegać osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia studiów wyższych. Przyjęcie na studia odbywa się po
przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.
Program kształcenia stanowi odpowiedź na potrzebę podniesienia potencjału
IIiZP regionu w sferze Zarządzania Przedsiębiorstwem Produkcyjnym i Usługowym.
ul. Prof. Z. Szafrana 4
65-516 Zielona Góra KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska
tel. (068)328 22 73
PROJEKTOWANIE
Studia przeznaczone są do absolwentów studiów na kierunku Mechanika i
KONSTRUKCJI I
Budowa Maszyn lub innych kierunkach inżynieryjno-technicznych.
TECHNOLOGII
Adresowane są dla osób zainteresowanych uzyskaniem specjalistycznego
WYTWARZANIA
wykształcenia z tematyki projektowania przestrzennego elementów maszyn oraz z
ELEMENTÓW W
programowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie. Absolwent studiów
ŚRODOWISKU CAD/CAM
podyplomowych otrzymuje wiedzę i umiejętności wystarczające do
IBiEM natychmiastowego podjęcia pracy zawodowej w wyuczonej specjalności.
ul. Prof. Z. Szafrana 4
65-516 Zielona Góra KIEROWNIK STUDIÓW: dr inż. Albert Lewandowski
tel. (068)328 26 17

3 semestry
1700 zł za sem. +
opł. rekr. 85 zł
Termin skł. dok. do
30.03.2016,
decyduje kol. zgł.

- podanie
- ksero dow. osob.
- odpis dyplomu
- 2 zdjęcia
- dow. opł. rekr.
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia
- podanie
- ksero dow. osob.
- odpis dyplomu
- 2 zdjęcia
- dow. opł. rekr.
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia
- podanie
- ksero dow. osob.
- odpis dyplomu
- 1 zdjęcie
- CV
- dow. opł. rekr.

2 semestry
2100 zł za sem. +
opł. rekr. 85 zł
Termin skł. dok. do
30.12.2016,

- podanie
- ksero dow. osob.
- odpis dyplomu
- 2 zdjęcia
- dow. opł. rekr.
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia

2 semestry
1900 zł za sem. +
opł. rekr. 85 zł
Termin skł. dok. do
30.09.2016,
decyduje kolejność
zgł.

- podanie
- odpis dyplomu
- dow. opł. rekr.
- 1 zdjęcia
- ksero dow. osob
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia

2 semestry
1900 zł za sem. +
opł. rekr. 85 zł
Termin skł. dok. do
30.09.2016,
decyduje kolejność
zgł.

- podanie
- odpis dyplomu
- dow. opł. rekr.
- 1 zdjęcia
- ksero dow. osob
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia

2 semestry
1600 zł za sem. +
opł. rekr. 85 zł
Termin skł. dok. do
30.09.2016,
decyduje kolejność
zgł.

- podanie
- odpis dyplomu
- dow. opł. rekr.
- 2 zdjęcia
- ksero dow. osob
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia

2 semestry
1800 zł za sem. +
opł. rekr. 85 zł
Termin skł. dok. do
30.12.2016,
decyduje kolejność
zgł.

- podanie
- odpis dyplomu
- dow. opł. rekr.
- 2 zdjęcia
- ksero dow. osob
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra
BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
STUDIA PODYPLOMOWE
PRAWA MEDYCZNEGO I
BIOETYKI
KTP
ul. Podgórna 50
65-246 Zielona Góra
tel.(068) 328 22 44
KADRY I PŁACE W PRAWIE
I PRAKTYCE
WPA
ul. Podgórna 50
65-246 Zielona Góra
tel.(068) 328 22 44

PRAWO EUROPEJSKIE
DLA PRAKTYKÓW
WPA
ul. Podgórna 50
65-246 Zielona Góra
tel.(068) 328 22 44

PODYPLOMOWE STUDIA
PRZEKŁADU
PRAWNICZEGO
KPMiE
ul. Podgórna 50
65-246 Zielona Góra
tel.(068) 328 22 44

Studia przeznaczone są w szczególności dla osób związanych z medycyną,
leczeniem, administracją opieki zdrowotnej, które ukończyły studia wyższe I
stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich. Absolwenci studiów podniosą
swoje kwalifikacje w zakresie rozumienia prawnej i etycznej istoty wykonywania
zawodów medycznych, sprawnego posługiwania się przepisami prawa i nakazami
etyki w codziennej praktyce zawodowej.
KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ
Studia podyplomowe przeznaczone są dla pracowników działów kadr pragnących
poszerzyć swoje kompetencje, osób zarządzających w imieniu pracodawcy
zakładem pracy, pracodawców, osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w
działach kadrowo-płacowych, wszystkich zainteresowanych pogłębianiem wiedzy
z zakresu zarządzania personelem.
Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów „Kadry i Płace w
prawie i praktyce”.
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Sławomir Maciejewski
Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych na kierunku prawo,
ewentualnie jako uzupełnienie wykształcenia dla absolwentów takich kierunków,
jak: administracja, politologia, stosunki międzynarodowe.
Celem kształcenia jest nabycie przez studentów wysoko wyspecjalizowanej
wiedzy prawniczej w obszarze prawa kształtowanego przez różne europejskie
organizacje międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem prawa UE,
nabycie lub poszerzenie wiedzy o orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE
oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz nabycie szczegółowej wiedzy
o stosowaniu prawa międzynarodowego, w tym europejskiego przez sądy krajowe.
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Izabela Gawłowicz
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają
biegłą znajomość języka obcego (do wyboru: język angielski lub język niemiecki).
Celem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy prawniczej i umiejętności
tłumaczenia prawniczego i sądowego oraz przygotowanie do wykonywania
zawodu tłumacza przysięgłego w ramach języka polskiego (A) i jednego języka
obcego (do wyboru: angielski lub niemiecki).
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Joanna Osiejewicz

PODATKI I
POSTĘPOWANIE
PODATKOWE
KPAiF
ul. Podgórna 50
65-246 Zielona Góra
tel.(068) 328 22 44

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I
PARTNERSTWO
PUBLICZNO-PRYWATNE
KPAiF
ul. Podgórna 50
65-246 Zielona Góra
tel.(068) 328 22 44

PRAWNE I
ADMINISTRACYJNE
ASPEKTY WSPÓŁPRACY
TRANSGRANICZNEJ,
TRANSNARODOWEJ I
MIĘDZYREGIONALNEJ W
UNII EUROPEJSKIEJ
WPA
ul. Podgórna 50
65-246 Zielona Góra
tel.(068) 328 22 44

POSTĘPOWANIE
ADMINISTRACYJNE
KPAF
ul. Podgórna 50
65-246 Zielona Góra
tel.(068) 328 22 44

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów uniwersytetów i szkół
wyższych, którzy zajmują się lub chcieliby zajmować się szeroko rozumianą
problematyką prawa podatkowego, a także do osób zainteresowanych nabyciem
wiedzy o podatkach i procedurach podatkowych oraz umiejętności jej stosowania.
Celem kształcenia jest nabycie przez studentów wysoko wyspecjalizowanej
wiedzy prawniczej w obszarze prawa podatkowego i postępowania podatkowego
oraz jego stosowania przez organy podatkowe, organy kontroli podatkowej oraz
sądy administracyjne, z uwzględnieniem prawa UE, orzecznictwa Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz krajowych sądów administracyjnych.
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Rafał Bucholski
Studia zaadresowane są do absolwentów szkół wyższych zaangażowanych
zawodowo w zamówienia publiczne, lub którzy zamierzają podjąć zatrudnienie w
obszarze inwestycji publicznych. Studia służą zdobyciu kompetencji
specjalistycznych w zakresie zamówień publicznych oraz partnerstwa publicznoprywatnego.. Po ukończeniu studiów słuchacze zdobędą kwalifikacje
umożliwiające wykonywanie zawodu specjalisty do spraw zamówień publicznych.
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Ewaryst Kowalczyk
Studia podyplomowe są adresowane w szczególności do:
polityków jako obecnych lub przyszłych decydentów,
urzędników ze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego i terenowej
administracji rządowej, działaczy społecznych, pracowników instytucji kulturalnych
i edukacyjnych, pracowników organizacji zrzeszających przedsiębiorców lub
przedstawicieli innych grup zawodowych zainteresowanych współpracą z
partnerami z innych państw, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i
Państwowej Straży Pożarnej odpowiedzialnych za współpracę z partnerami z
innych państw i realizujących ją w praktyce. Ogólnym celem kształcenia w ramach
studiów podyplomowych jest przygotowanie do inicjowania i realizacji we
współpracy z partnerami z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, jak
również z partnerami z państw trzecich, projektów służących rozwojowi
regionalnemu i wspieranych z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej
2014-2020. Szczególna uwaga jest poświęcona województwu lubuskiemu oraz
problemom i potencjałowi pogranicza polsko-niemieckiego.
KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Izabela Wróbel, prof. UZ
Studia ukierunkowane są na tych absolwentów uniwersytetów i szkół wyższych,
którzy zajmują się zawodowo szeroko rozumianą problematyką stosowania
przepisów procedur administracyjnych lub zainteresowani są nabyciem wiedzy o
postępowaniu administracyjnym oraz umiejętności jej stosowania.
Celem studiów jest przekazanie teoretycznej wiedzy o postępowaniu
administracyjnym zarówno ogólnym, jak i jego szczególnych formach, w stopniu
umożliwiającym jego prawidłowe zastosowanie w praktyce w działalności struktur
administracji publicznej, przy działalności gospodarczej oraz jej obsłudze prawnej.

2 semestry
2000 zł za sem. +
opł. rekr. 85 zł
Termin skł. dok. do
31.01.2017,
decyduje kolejność
zgłoszeń

- podanie
- odpis dyplomu
- dow. opł. rekr.
- 2 zdjęcia
- ksero dow. osob
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia

2 semestry
2450 zł za sem. +
opł. rekr. 85 zł
Termin skł. dok. do
31.10.2016,
decyduje kolejność
zgłoszeń

- podanie
- odpis dyplomu
- dow. opł. rekr.
- ksero dow. osob
- 2 zdjęcia

2 semestry
2350 zł za sem. +
opł. rekr. 85 zł
Termin skł. dok. do
30.09.2016,
decyduje kolejność
zgłoszeń

- podanie
- odpis dyplomu
- dow. opł. rekr.
- 2 zdjęcia
- ksero dow. osob
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia

2 semestry
1900 zł za sem. +
opł. rekr. 85 zł
Termin skł. dok. do
31.10.2016,
decyduje kolejność
zgłoszeń

- podanie
- odpis dyplomu
- dow. opł. rekr.
- ksero dow. osob
- 2 zdjęcia

2 semestry
1750 zł za sem. +
opł. rekr. 85 zł
Termin skł. dok. do
28.10.2016,
decyduje kolejność
zgłoszeń

- podanie
- odpis dyplomu
- dow. opł. rekr.
- 1 zdjęcia
- ksero dow. osob
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia
- życiorys (CV)

2 semestry
2400 zł za sem. +
opł. rekr. 85 zł
Termin skł. dok. do
30.12.2016,
decyduje kolejność
zgłoszeń

- podanie
- odpis dyplomu
- dow. opł. rekr.
- 1 zdjęcia
- ksero dow. osob
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Norbert Banaszak
PODYPLOMOWE STUDIA
LEGISLACJI
SAMORZĄDOWEJ
KTP
ul. Podgórna 50
65-246 Zielona Góra
tel.(068) 328 22 44

PRAWO ENERGETYCZNE
KPMiE
ul. Podgórna 50
65-246 Zielona Góra
tel.(068) 328 22 44

Studia przeznaczone są w szczególności dla mających wyższe wykształcenie
osób związanych z tworzeniem prawa na różnych szczeblach legislacji
samorządowej. Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy
dotyczącej prawnych, językowych i informatycznych aspektów prowadzenia
działalności legislacyjnej na szczeblu samorządowym, a także umożliwienie
uzyskania praktycznych umiejętności związanych z tworzeniem i redagowaniem
całych aktów normatywnych oraz poszczególnych rodzajów przepisów.
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Maciej Kłodawski
Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, będących prawnikami i
chcących pogłębić wiedzę prawniczą z zakresu prawa energetycznego, a także do
osób niebędących prawnikami lecz zajmujących się energetyką i chcących
pozyskać wiedzę z zakresu prawa energetycznego.
Celem kształcenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy prawniczej z zakresu
szeroko rozumianego prawa energetycznego a także umiejętności
charakteryzowania i ewaluacji prawnych instrumentów współpracy i konkurencji w
obszarze krajowej, unijnej i światowej energetyki.
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Joanna Osiejewicz

WYDZIAŁ MATEMATYKI,INFORMATYKI I EKONOMETRII
ul. Prof. Z. Szafrana 4 a, 65-516 Zielona Góra, bud. A-29
BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
ANALIZA DANYCH –
METODY, NARZĘDZIA,
PRAKTYKA

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą się ubiegać osoby legitymujące się
dyplomem ukończenia studiów wyższych I stopnia (licencjackich lub inżynierskich)

lub II stopnia (magisterskich) lub studiów jednolitych magisterskich. Studia
adresowane są do osób wykonujących pracę, której elementami są przetwarzanie,
analiza i prezentacja rzeczywistych danych z instytucji publicznych, osób
ul. Prof. Z. Szafrana 4 a chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie wykorzystania metod analitycznych,
65-516 Zielona Góra numerycznych i decyzyjnych w zadaniach właściwych dla zawodu analityka. Osób
tel.(068) 328 28 08 chcących poznać sposoby prezentacji danych oraz techniki definiowania raportów,
zainteresowanych metodami analizy finansowej stosowanymi do oceny projektów
inwestycyjnych.
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Maciej Niedziela

2 semestry
1800 zł za sem.
opł. rekr. 85 zł.
Składanie
dokumentów do
28.10.2016,
decyduje kol. zgł.

- podanie
- 2 zdjęcia
- odpis dyplomu
- ksero dow. os.
- dowód opł. rekr.
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia

WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU
ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra
BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
WYCHOWANIE FIZYCZNE I
GIMNASTYKA
KOREKCYJNA
KNoKF
ul. Zyty 26
65-046 Zielona Góra
tel.(068) 328 31 44

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych pierwszego i
drugiego stopnia (licencjackich i magisterskich oraz studiów jednolitych) z pełnym
przygotowaniem pedagogicznym. Studia nadają uprawnienia do prowadzenia
zajęć wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w każdym
typie szkół.

3 semestry
1200 zł za sem. +
opł.rekr. 85 zł
Termin skł. dok. do
15.09.2016,

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Ewa Skorupka

- podanie
- odpis dyplomu
- 1 zdjęcie
- dow. opł. rekr.
-zaśw.lek.
- polisa ( ksero)
ubezpieczenia
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia

WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI
ul. Prof. Z. Szafrana 2, 65-516 Zielona Góra
BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494

SPOŁECZEŃSTWO W
DOBIE INTERNETU
RZECZY
IMEiI
ul. Prof. Z. Szafrana 2
65-516 Zielona Góra
tel.(068) 328 73 54

Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich szkół wyższych z tytułem
zawodowym licencjat, inżynier lub tytułem magistra. Studia dedykowane są dla
osób pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności z dziedziny podstaw sieci
komputerowych i Internetu, zwłaszcza pod kątem wykorzystania wiadomości w
swojej pracy zawodowej lub planujących dalszy rozwój w tej dziedzinie. Studia
szczególnie skierowane są do osób nie będących informatykami, lub też nie
posiadających wykształcenia w tej dziedzinie.

2 semestry
3500 zł za sem.
Termin skł. dok. od
15.06.2016 –
15.09.2016,
decyduje kol. zgł.

- podanie
- 1 zdjęcia
- odpis dyplomu
- ośw. o
zapoznaniu się z
regu. studiów
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia

2 semestry
3500 zł za sem.
Termin skł. dok. od
15.06.2016 –
15.09.2016,
decyduje kol. zgł.

- podanie
- 1 zdjęcia
- odpis dyplomu
- ośw. o
zapoznaniu się z
regu. studiów
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia
- ośw. o posiadaniu
wiedzy z zakresu
informatyki w stop.
podst.

2 semestry
1500 zł za sem. +
opł. rekr. 85 zł
Termin skł. dok. do
30.09.2016,
decyduje kolejność
zgłoszeń

- podanie
- odpis dyplomu
- dow. opł. rekr.
- 1 zdjęcia
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia

2 semestry
1500 zł za sem. +
opł. rekr. 85 zł
Termin skł. dok. do
30.09.2016,
decyduje kolejność
zgłoszeń

- podanie
- odpis dyplomu
- dow. opł. rekr.
- 1 zdjęcia
- zobowiązanie do
ponoszenia koszt.
odpł. za studia

KIEROWNIK STUDIÓW: doc. Dr inż. Emil Michta

TECHNOLOGIE
INFORMATYCZNE
ISiSI
ul. Prof. Z. Szafrana 2
65-516 Zielona Góra
tel.(068) 328 73 54

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów zawodowych lub
magisterskich. Kierowane są do pracowników firm informatycznych,
firm biznesu elektronicznego, nauczycieli oraz pracowników administracji
publicznej, którzy są zainteresowani podniesieniem swoich kompetencji w
zakresie umiejętności stosowania oraz praktycznego wykorzystania technologii
informatycznych. Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników
do efektywnego stosowania nowoczesnych technologii informatycznych w
praktyce zawodowej oraz procesie nauczania w szkołach. Absolwent po
zakończeniu studiów podyplomowych będzie posiadał kompetencje do
realizacji zadań w zakresie projektowania, wdrażania i stosowania technologii
informatycznych, które można również wykorzystać przy rozwijaniu kompetencji
kluczowych w kształceniu informatycznym.
Absolwenci studiów podyplomowych nie uzyskują kwalifikacji do nauczania
technologii informacyjnej i informatyki.
KIEROWNIK STUDIÓW: dr inż. Anna Pławiak-Mowna

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra
BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
LOGISTYKA
KL
ul. Podgórna 50
65-246 Zielona Góra
tel.(068) 328 25 55

Studia adresowane są w pierwszej kolejności do menedżerów logistyki i
zarządzania łańcuchem dostaw wszystkich szczebli firm produkcyjnych,
handlowych i usługowych. Kadry zarządzającej wszystkich szczebli firm
logistycznych, spedytorskich, transportowych, składowych i kurierskich. Członków
zarządów firm produkcyjnych, handlowych i usługowych odpowiedzialnych za
logistykę i zarządzanie łańcuchem dostaw. Menedżerów odpowiedzialnych za
projektowanie produktów, prognozowanie, planowanie produkcji, zakupy,
marketing, sprzedaż, systemy informatyczne czy obsługę klienta pragnących
rozszerzyć swą wiedzę z dziedziny logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.
Analityków, koordynatorów, specjalistów w dziedzinie logistyki i zarządzania
łańcuchem dostaw z kilkuletnim stażem pracy.
Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów „Logistyka”.
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Katarzyna Huk

TRANSPORT I SPEDYCJA
KL
ul. Podgórna 50
65-246 Zielona Góra
tel.(068) 328 25 55

Studia skierowane są do osób zamierzających podjąć działalność zarobkową na
własny
rachunek
w transporcie i spedycji lub znaleźć w nich zatrudnienie, a w szczególności jako
przewoźnik drogowy (właściciel przedsiębiorstwa transportowego o specjalności
transport rzeczy i/lub osób), zarządzający transportem, który kieruje operacjami
transportowymi w imieniu przewoźnika drogowego, na stanowiskach
kierowniczych w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych, na
stanowisku spedytora międzynarodowego i/lub krajowego, w działach transportu
przedsiębiorstw wykonujących transport drogowy.
Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów „Transport i
Spedycja”.
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Agnieszka Perzyńska

