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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 

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 

2 semestry 
1400 zł za sem. + 
opł. rekr.85 zł. 
termin skł. dok. do 
15.02.2021 
 

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

 
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. 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 
1400 zł za sem. + 
opł. rekr.85 zł. 
termin skł. dok. do 
15.02.2021 
 
 

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

 
TWÓRCZE DZIAŁANIA 
ROZWOJOWE             

    ISW 
ul. Wiśniowa 10 

65-517 Zielona Góra 
tel. (068) 328 30 41 

Słuchaczem studiów podyplomowych może być absolwent studiów I i II stopnia lub 
jednolitych studiów magisterskich dowolnego kierunku. Po zakończeniu studiów 
osoby w nich uczestniczące poszerzają umiejętności twórczego włączania działań 
artystycznych w obszar działań zawodowych i osobistych. Absolwent studiów 
podyplomowych posiada wiedzę i umiejętności z zakresu psychologicznego i 
społecznego oddziaływania szeroko rozumianej aktywności twórczej. 
 
KIEROWNIK STUDIÓW:  dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ 

2 semestry 
1500 zł za sem. + 
opł. rekr.85 zł. 
termin skł. dok. do 
15.02.2021 
 
 

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

FOTOGRAFIA 
ISW 

ul. Wiśniowa 10 
65-517 Zielona Góra 

                tel. (068) 328 29 74 

Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich, 
bez względu na ukończony kierunek. Studia skierowane są do osób które chcą 
rozwijać swoje umiejętności w zakresie fotografii i dla profesjonalistów chcących 
rozwijać swoje umiejętności. Zajęcia będą opierały się przede wszystkim na 
ćwiczeniach praktycznych z wykorzystaniem aktualnych technologii stosowanych 
w fotografii. 
 
KIEROWNIK STUDIÓW:  mgr Marek Lalko 

2 semestry 
2100 zł za sem. + 
opł. rekr.85 zł. 
termin skł. dok. do 
15.02.2021 
 

- podanie,  
- odpis dyplomu 
- 1 zdjęcie 
-  dow. 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 PEDAGOGICZNA I 
PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI 

 
WPPiS 

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

2 semestry 
1700 zł za sem. + 
opł. rekr. 85 zł. 
Termin skł.  dok. do 
30.11.2020 
 

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

 
PEDAGOGIKA SPECJALNA – 
EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA 
 

WPPiS 
al. Wojska Polskiego 69 

65-762 Zielona Góra 
tel. (068)328 32 56 

Studia adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia lub jednolitych 
studiów magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne.  
Absolwenci studiów zdobędą niezbędne kwalifikacje oraz kompetencje 
umożliwiające współorganizację procesu kształcenia w systemie 
ogólnodostępnym na różnych szczeblach edukacji, konstruowanie i ewaluację 
indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla dzieci/uczniów z 
niepełnosprawnością. 
 
KIEROWNIK STUDIÓW:  dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ 

3 semestry 
1650 zł za sem. + 
opł. rekr. 85 zł.  
Termin skł. dok. do 
30.10.2020, 
decyduje kolejność 
zgłoszeń 
 
 
 

- podanie 
- 1 zdjęcie 
-  odpis dyplomu 
- dowód opł. rekr. 
- zobowiązanie do 
ponoszenia koszt. 
odpł. za studia 
 



PEDAGOGIKA SPECJALNA – 
EDUKACJA I TERAPIA OSÓB 
Z ZABURZENIAMI ZE 
SPEKTRUM AUTYZMU 
 

WPPiS 
al. Wojska Polskiego 69 

65-762 Zielona Góra 
tel. (068)328 32 56 

Studia adresowane są do absolwentów studiów I i II stopnia lub jednolitych 
studiów magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne oraz 
przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej, którzy chcą uzyskać 
przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej. 
Absolwenci studiów podyplomowych zdobywają kwalifikacje oraz kompetencje 
umożliwiające udział w procesie wieloprofilowej diagnozy, planowania i realizacji 
zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, planowania i realizacji zajęć 
rewalidacyjnych, doradztwo zawodowe dla osób z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu 
 
KIEROWNIK STUDIÓW:  dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ 

3 semestry 
1700 zł za sem. + 
opł. rekr. 85 zł.  
Termin skł. dok. do 
30.10.2020, 
decyduje kolejność 
zgłoszeń 
 
 

- podanie 
- 1 zdjęcie 
-  odpis dyplomu 
- dowód opł. rekr. 
- zobowiązanie do 
ponoszenia koszt. 
odpł. za studia 
 

KWALIFIKACJE 
PEDAGOGICZNE   
      

                               WPPiS 
al. Wojska Polskiego 69 

65-762 Zielona Góra 
tel. (068)328 32 56 

Studia skierowane są do absolwentów nauczycielskich kierunków studiów, 
chcących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne, niezbędne do zajmowania 
stanowiska nauczyciela. Celem studiów jest przygotowanie pedagogiczno-
psychologiczne słuchaczy, które obejmuje opanowanie podstawowej wiedzy i 
umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki z uwzględnieniem 
poszczególnych etapów edukacji. 
 
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Anita Famuła-Jurczak 

3 semestry 
1400 zł za sem. + 
opł. rekr. 85 zł. 
Termin skł.  dok. do 
31.10.2020, p. 225 
decyduje kol. zgł. 
 

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

 
WYDZIAŁ   HUMANISTYCZNY 

al. Wojska Polskiego 71 a, 65-762 Zielona Góra 
BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494 

 
 
ZARZĄDZANIE OCHRONĄ 
INFORMACJI NIEJAWNYCH                            

                        
  Inst. Hist. 

al. Wojska Polskiego 69  
tel. (068) 328 32 72 

Wymagane jest ukończenie studiów  magist., inż. lub licencj. Program obejmuje 
blok przedm. mających  zapoznać słuchacza z technikami ochrony danych osob. i 
ochrony informacji, zabezpieczeniami  teleinformatycznymi oraz przepisami prawa 
regulującymi te zjawiska. Słuchacze zdobędą wiedze i praktyczne umiejętności 
związane z obsługą kancelarii i zarządz. dokument. w archiwum. 
 
KIEROWNIK STUDIÓW:  dr hab. Radosław Domke, prof. UZ 

2 semestry 
1350 zł za sem. + 
opł. rekr. 85 zł 
Termin skł.  dok. do 
30.11.2020 
 
 

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

FILOZOFIA I ETYKA W 
SZKOLE 

 Inst. Filozofii. 
al. Wojska Polskiego 71 A 

65-762 Zielona Góra  
                tel. (068) 328 31 20 

Studia adresowane są do absolwentów studiów II stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich dowolnego kierunku, posiadających przygotowanie pedagogiczne 
uprawniające do uczenia w szkole na dowolnym etapie edukacyjnym. Słuchacze 
uzyskują kwalifikacje do nauczania etyki (w szkołach podstawowych, liceach i 
technikach) oraz filozofii (w liceach i technikach).  
 
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Paweł Walczak 

3 semestry 
1600 zł za sem. + 
opł. rekr. 85 zł. 
Termin skł.  dok. do 
16.10.2020,  
decyduje kol. zgł. 
 

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

 
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA 

ul. Prof. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra 
BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494 

 
 
PODYPLOMOWE STUDIA 
GOSPODARKI 
NIERUCHOMOŚCIAMI 

 
 Instytut Budownictwa 
ul. Prof. Z. Szafrana 1 
65-516 Zielona Góra 
         (068)328 23 34 

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 
menedżerską i społeczno-psychologiczną, niezbędną do odbycia praktyki a 
następnie do efektywnego wykonywania tych zawodów na wolnym rynku. 
 
KIEROWNIK  STUDIÓW: dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ 

2 semestry 
2500 zł za sem. 
opł. rekr. 85 zł 
Termin skł.  dok. od 
01.06.2020 –
15.10.2020,   

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

 
STOSOWANIE 
EUROKODÓW W 
BUDOWNICTWIE 
 

 Instytut Budownictwa 
ul. Prof. Z. Szafrana 1 
65-516 Zielona Góra 
         (068)328 23 34 

Studia są skierowane do osób , które ukończyły studia wyższe, najlepiej na 
kierunkach: budownictwo, architektura oraz inne osoby pracujące w budownictwie 
zainteresowane stosowaniem w codziennej praktyce projektowej norm 
europejskich potocznie zwanych eurokodami. 
Celem kształcenia jest przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania problemów 
związanych z umiejętnością projektowania zgodnie z normami Eurokodu na 
danym profilu. 
 
KIEROWNIK  STUDIÓW: dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ 
 

2 semestry 
2500 zł za sem. 
opł. rekr. 85 zł 
Termin skł.  dok. od 
01.06.2020 –
15.10.2020,   
decyduje kolejność 
zgłoszeń 

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

 
WYDZIAŁ   MECHANICZNY 

ul. Podgórna 50,  65-246 Zielona Góra 
BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494 

 
 
DORADZTWO  ZAWODOWE  
I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

 
IIM 

ul. Prof. Z. Szafrana 4 
65-516 Zielona Góra  

tel. (068)328 24 97 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich/magisterskich w 
zakresie nauk społecznych i humanistycznych. Studia mają na celu uzupełnienie 
wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji poradnictwa zawodowego w 
instytucjach i organizacjach oraz instytucjach rynku pracy. Ponadto absolwenci 
studiów nabywają wiedzę i umiejętności do nauczania problematyki 
przedsiębiorczości w szkolnictwie średnim. 
 
KIEROWNIK STUDIÓW:  dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ 

3 semestry 
1600 zł za sem. + 
opł. rekr. 85 zł 
Termin skł.  dok. do 
28.02.2021, 
decyduje kolejność 
zgłoszeń 
 

- podanie 
- odpis dyplomu 
- dow. opł. rekr.  
 



 
BEZPIECZEŃSTWO I 
HIGIENA PRACY               

                                    IIM 
ul.  . Prof. Z. Szafrana 4 

65-516 Zielona Góra  
            tel. 789 441 648 

Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych z tytułem zawodowym lub 
tytułem magistra. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z 
ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy – w służbie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy 
 
 
KIEROWNIK STUDIÓW: prof.  dr hab. inż. Edward Kowal 
 

3 semestry 
2200 zł za sem. + 
opł. rekr. 85 zł 
Termin skł.  dok. do 
15.11.2020, 
decyduje kol. zgł. 
 

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

 
PROJEKTOWANIE 
KONSTRUKCJI I 
TECHNOLOGII 
WYTWARZANIA 
ELEMENTÓW W 
ŚRODOWISKU CAD/CAM 

IIM 
ul. Prof. Z. Szafrana 4 

65-516 Zielona Góra  
            tel. (068)328 23 56 

Studia przeznaczone są do absolwentów studiów na kierunku Mechanika i 
Budowa Maszyn lub innych kierunkach inżynieryjno-technicznych. 
Adresowane są dla osób zainteresowanych uzyskaniem specjalistycznego 
wykształcenia z tematyki projektowania przestrzennego elementów maszyn oraz z 
programowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie. Absolwent studiów 
podyplomowych otrzymuje wiedzę i umiejętności wystarczające do 
natychmiastowego podjęcia pracy zawodowej w wyuczonej specjalności. 
 
KIEROWNIK  STUDIÓW: dr inż. Albert Lewandowski 

2 semestry 
2300 zł za sem. + 
opł. rekr. 85 zł 
Termin skł.  dok. do 
30.09.2020, 
decyduje kol. zgł. 
 

- podanie 
- odpis dyplomu 
- dow. opł. rekr. 
 

 
WYDZIAŁ   PRAWA I ADMINISTRACJI 
pl. Słowiański 9  65-069 Zielona Góra 

BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494 
 

 
KADRY I PŁACE W PRAWIE 
I PRAKTYCE 
 

WPA 
pl. Słowiański 9 

65-069 Zielona Góra  
tel.(068) 328 26 06 

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 Renata Maciejewska 

2 semestry 
1900 zł za sem. + 
opł. rekr. 85 zł. 
Termin skł.  dok. od 
01.06–31.10,.2020, 
decyduje kolejność 
zgłoszeń 
 

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

 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I 
PARTNERSTWO 
PUBLICZNO-PRYWATNE 

WPA 
pl. Słowiański 9 

65-069 Zielona Góra  
tel.(068) 328 26 06 

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 publiczno-
prywatnego.. Po ukończeniu studiów słuchacze zdobędą kwalifikacje 
umożliwiające wykonywanie zawodu specjalisty do spraw zamówień publicznych. 
 
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Ewaryst Kowalczyk 

2 semestry 
2450 zł za sem. + 
opł. rekr. 85 zł 
Termin skł.  dok. od 
01.06–31.10..2020, 
decyduje kolejność 
zgłoszeń 
 

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

 
PODYPLOMOWE STUDIA 
PRAWA KARNEGO 
GOSPODARCZEGO I 
PRAWA KARNEGO 
SKARBOWEGO 
 

 WPA 
pl. Słowiański 9 

65-069 Zielona Góra  
tel.(068) 328 26 06 

Studia kierowane są do absolwentów kierunków prawa, administracji oraz 
ekonomii w szczególności kierowane są do prawników praktyków: sędziów, 
prokuratorów, adwokatów, radców prawnych a także ekonomistów, pracowników 
Urzędów i Izb Administracji Skarbowej oraz aplikantów sędziowskich, 
prokuratorskich, adwokackich i radcowskich. 
Zasadniczym celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy przez jego 
uczestników z zakresu wyspecjalizowanych dziedzin prawa karnego sensu largo – 
prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego skarbowego.  
 
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Olaf Włodkowski 
 
 

2 semestry 
1950 zł za sem. 
opł. rekr. 85 zł 
Termin skł.  dok. od 
01.06–20.11,.2020,   
decyduje kolejność 
zgłoszeń 
 

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

 
PRAWO ZATRUDNIENIA I 
PSYCHOLOGIA PRACY 

WPA 
pl. Słowiański 9 

65-069 Zielona Góra  
tel.(068) 328 26 06 

Studia podyplomowe przeznaczone są dla pracodawców i osób zarządzających 
zakładami pracy, pracowników działów HR, działów kadr, radców prawnych i 
adwokatów, pracowników organów administracji publicznej oraz wszystkich 
zainteresowanych podniesieniem kompetencji w zakresie prawa zatrudnienia i 
psychologii pracy. 
Program studiów obejmuje pełny zakres wiadomości prezentujących zagadnienia 
zatrudnienia z uwzględnieniem całego systemu prawnego. 
 
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Piotr Kapusta 

2 semestry 
1950 zł za sem. 
opł. rekr. 85 zł 
Termin skł.  dok. od 
01.06–20.11,.2020,   
decyduje kolejność 
zgłoszeń 
 

- podanie 
- odpis dyplomu 
- dow. 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 

 
 
NEUROLOGOPEDIA   
 

 CM  
ul. Zyty 28 

65-046 Zielona Góra 
tel.(068) 328 73 77 

 

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych (I lub II stopnia lub 
jednolitych magisterskich) posiadających udokumentowane wykształcenie w 
zakresie logopedii. Celem studiów jest podniesienie kompetencji logopedów w 
zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii osób w każdej fazie życia, u których 
występują zaburzenia zdolności komunikacyjnej powstałe w wyniku uszkodzeń i 
dysfunkcji układu nerwowego. 
 
KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Ewa M. Skorek, prof. UZ 

2 semestry 
1700 zł za sem. + 
opł. rekr. 85 zł 
Termin skł.  dok. do 
30.09.2020, 
 

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



 
LOGOPEDIA OGÓLNA I 
KLINICZNA   
 

CM  
ul. Zyty 28 

65-046 Zielona Góra 
tel.(068) 328 73 77 

 

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych (I lub II stopnia lub 
jednolitych magisterskich) posiadających nienaganną wymowę oraz poprawnie 
posługujących się językiem polskim.. Celem studiów jest przygotowanie 
absolwenta do zawodu regulowanego logopedy poprzez wyposażenie go w 
kompetencje niezbędne do pracy z osobami z zaburzoną mową. 
 
 
KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Ewa M. Skorek, prof. UZ 

4 semestry 
1700 zł za sem. + 
opł. rekr. 100 zł 
Termin skł.  dok. do 
30.09.2020, 
 

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

 
WYDZIAŁ  NAUK BIOLOGICZNYCH 

ul. Prof. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra 
BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494 

 
WYCHOWANIE FIZYCZNE I 
GIMNASTYKA 
KOREKCYJNA         
 

WNB  
ul. Prof. Z. Szafrana 

65-516 Zielona Góra 
tel.(068) 328 73 20 

 

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. 
 
 
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Ewa Skorupka 

3 semestry 
1200 zł za sem. + 
opł.rekr. 85 zł 
Termin skł.  dok. do 
31.01.2021,    
 

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

 
WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA 
ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra 

BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494 

 
LOGISTYKA 

 
WEZ 

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. 
 
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Katarzyna Huk 

2 semestry 
1600 zł za sem.  
opł. rekr. 85 zł 
Termin skł.  dok. do 
15.02.2021,    
decyduje kolejność 
zgłoszeń 
 

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

 
TRANSPORT I SPEDYCJA 
 

WEiZ 
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. 
 
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Agnieszka Perzyńska 

2 semestry 
1600 zł za sem.  
opł. rekr. 85 zł 
Termin skł.  dok. do 
06.11..2020,   
decyduje kolejność 
zgłoszeń 
 

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

 
POZYSKIWANIE 
FUNDUSZY UNII 
EUROPEJSKIEJ – 
PRAKTYCZNE ASPEKTY 
 

WEiZ 
ul. Podgórna 50 

65-246 Zielona Góra  
tel.(068) 328 24 46 

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych chcących pozyskać 
wiedzę z zakresu pozyskiwania środków strukturalnych Unii Europejskiej po roku 
2013. 
Po ukończeniu studiów absolwenci studiów posiądą wiedzę oraz umiejętności 
między innymi z zakresu podstaw prawa europejskiego, polityki regionalnej Unii 
Europejskiej, interwencji UE realizowanej w Polsce w latach 2013-2020, 
umiejętności przygotowywania kart projektowych, podstaw przygotowywania 
studiów wykonalności, czy też kontroli inwestycji współfinansowanych ze środków 
europejskich.  
 
KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Waldemar Sługocki, prof. UZ 

 2 semestry 
1600 zł za sem.  
opł. rekr. 85 zł 
Termin skł.  dok. do 
30.10.2020,   
 

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

 
MODELOWANIE I 
SYMULACJE PROCESÓW 
W LOGISTYCE I W 
PRODUKCJI 
 

WEiZ 
ul. Podgórna 50 

65-246 Zielona Góra  
tel.(068) 328 25 55 

Studia adresowane są  do: logistyków wszystkich szczebli; 
kadry zarządzającej wszystkich szczebli firm logistycznych i produkcyjnych; 
kierowników produkcji; menedżerów odpowiedzialnych za projektowanie 
produktów, prognozowanie, planowanie produkcji, zakupy, marketing, sprzedaż, 
systemy informatyczne czy obsługę klienta; analityków procesowych; pracowników 
służb utrzymania ruchu; kontrolerów/analityków jakości; pracowników biura 
konstrukcyjnego lub projektowego. 
Celem kształcenia jest przygotowanie pracownika do pełnienia funkcji inżyniera 
procesu logistycznego i produkcyjnego, który potrafi kompleksowo symulować 
proces logistyczny  
i produkcyjny, posługując się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi oraz 
najnowszymi koncepcjami i metodami zarządzania procesem. 
 
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Maciej Kozaryn 

2 semestry 
1800 zł za sem.  
opł. rekr. 85 zł 
Termin skł.  dok. do 
30.10.2020,   
 

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



 
RACHUNKOWOŚĆ I 
FINANSE PODMIOTÓW 
GOSPODARUJĄCYCH 
 

WEiZ 
ul. Podgórna 50 

65-246 Zielona Góra  
tel.(068) 328 24 46 

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych zarówno 
ekonomicznych jak i nieekonomicznych, posiadający wykształcenie wyższe 
licencjackie, inżynierskie, magisterskie. Studia przeznaczone są dla osób 
pragnący związać swoją przyszłość z zawodem głównego księgowego lub 
chcących prowadzić usługowo księgi rachunkowe (biura rachunkowe) a także 
pracowników działów finansowo-księgowych przedsiębiorstw państwowych lub 
prywatnych oraz sektora finansów publicznych. 
 
KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab inż. Piotr Kułyk, prof. UZ 

2 semestry 
1700 zł za sem.  
opł. rekr. 85 zł 
Termin skł.  dok. do 
30.10.2020,   
decyduje kolejność 
zgłoszeń 
 

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

 

ZARZĄDZANIE 
SPRZEDAŻĄ 

WEiZ 
ul. Podgórna 50 

65-246 Zielona Góra  
                       tel.797 977 238 

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych zarówno ekonomicznych 
jak i nieekonomicznych, którzy posiadają wykształcenie wyższe licencjackie, 
inżynierskie, magisterskie i chcą podnieść swoje kompetencje w obszarze 
zarządzania sprzedażą a także do menadżerów działów sprzedaży, centrów 
obsługi klienta oraz pracowników przedsiębiorstw, którzy są przygotowani do 
pełnienia funkcji menadżerskich w zakresie sprzedaży. Absolwenci studiów 
uzyskują praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania sprzedażą. 
 
KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab Dariusz Sobotkiewicz, prof. UZ 

2 semestry 
1600 zł za sem.  
opł. rekr. 85 zł 
Termin skł.  dok. do 
31.01.2021,   
decyduje kolejność 
zgłoszeń 
 

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

WSPÓŁCZESNE METODY I 
KONCEPCJE 

ZARZĄDZANIA MAŁYM I 
ŚREDNIM 

PRZEDSIĘBIORSTWEM 
WEiZ 

ul. Podgórna 50 
65-246 Zielona Góra  

                       tel.797 977 238 

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych zarówno ekonomicznych 
jak i nieekonomicznych, którzy posiadają wykształcenie wyższe licencjackie, 
inżynierskie, magisterskie i chcą podnieść swoje kompetencje w obszarze 
zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem. Studia podyplomowe wyposażą 
absolwentów w wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu współczesnych 
kompetencji oraz metod zarządzania i organizowania pracy w małych i średnich 
przedsiębiorstwach, które funkcjonują w warunkach dynamicznie zmieniającego 
się otoczenia. 
 
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Anna Ludwiczak 

2 semestry 
1600 zł za sem.  
opł. rekr. 85 zł 
Termin skł.  dok. do 
27.10.2020,   
decyduje kolejność 
zgłoszeń 
 

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

ZARZĄDZANIE 
PROJEKTAMI  

WEiZ 
ul. Podgórna 50 

65-246 Zielona Góra  
                       tel.797 977 238 

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w usystematyzowaną 
i uznaną przez środowisko praktyków wiedzę, a także umiejętności niezbędne do 
efektywnego zarządzania projektami. Program studiów podyplomowych został 
opracowany z myślą o osobach posiadających znaczące doświadczenie w 
zakresie zarządzania projektami, w tym: biznesowymi, publicznymi i społecznymi. 
 
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Robert Wysocki 

2 semestry 
2300 zł za sem.  
opł. rekr. 85 zł 
Termin skł.  dok. do 
28.02.2021,   
decyduje kolejność 
zgłoszeń 
 

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

 
FILIA UZ W SULECHOWIE 

ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów 
BANK MILLENNIUM S.A. 06 1160 2202 0000 0003 3391 4854 

 
PODYPLOMOWE STUDIA 
ADMINISTRACJI 
PUBLICZNEJ 

Filia UZ w Sulechowie 
ul. Armii Krajowej 51 

66-100 Sulechów 
tel. (068) 352 83 08 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów  wyższych. Celem studiów jest 
uzupełnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności osób pracujących lub 
zamierzających pracować w administracji publicznej oraz podniesienie 
kompetencji tych, którzy zamierzają ubiegać się o wyższe stanowiska. Studia 
przeznaczone są również dla pracowników instytucji prywatnych 
zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat zasad funkcjonowania 
współczesnej administracji. 
 
KIEROWNIK  STUDIÓW: doc. dr Andrzej Łączak 

2 semestry 
1700 zł za sem.  
opł. rekr. 85 zł. 
Termin skł.  dok. od     
01.06–20.10.2020,  
  

- podanie 
- odpis dyplomu 
- dowód opł. rekr. 
 

 
ENERGETYKA 
ODNAWIALNA 
 

Filia UZ w Sulechowie 
ul. Armii Krajowej 51 

66-100 Sulechów 
tel. (068) 352 83 08 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów  wyższych. Absolwent studiów 
podyplomowych posiada szeroką wiedzę nie tylko ściśle  związaną 
z odnawialnymi źródłami energii (OZE), ale również z zakresu pokrewnych 
obszarów, takich jak efektywność energetyczna oraz budownictwo pasywne. Zna 
uwarunkowania  prawne rozwoju OZE, zarówno dyrektywy UE jak i odpowiednie 
polskie akty prawne.  
Absolwent zna zasady działania oraz budowę kolektorów słonecznych oraz pomp 
ciepła. W zakresie generacji  energii elektrycznej w OZE  zna zagadnienia 
konstrukcji i eksploatacji ogniw fotowoltaicznych, turbin wiatrowych oraz małych 
elektrowni wodnych. Zna możliwości wykorzystania biomasy, zarówno w procesie 
spalania, zgazowania jak i wytwarzania biogazu. Zna metody magazynowania 
energii, z uwzględnieniem technologii wodorowych.  
 
KIEROWNIK STUDIÓW: prof. dr hab. inż. Marian Miłek 

2 semestry 
1900 zł za sem. 
opł. rekr. 85 zł 
Termin skł.  dok. od 
01.06–16.10.2020,   
decyduje kolejność 
zgłoszeń 
 

- podanie 
- odpis dyplomu 
- dowód opł. rekr. 
 
 

 
ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I 
DIETOTERAPIA 
 

Filia UZ w Sulechowie 
ul. Armii Krajowej 51 

66-100 Sulechów 
tel. (068) 352 83 08 

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych związanych z branżą 
żywnościową (osób zatrudnionych w usługach żywieniowych, prowadzących 
doradztwo żywieniowe  i odnowy biologicznej) a także wszystkich chętnych 
pragnących uaktualnić i pogłębić wiedzę z oferowanego zakresu. 
 Po ukończeniu studiów absolwent zdobywa merytoryczne i formalne 
przygotowanie do podjęcia pracy w  ramach prowadzenia własnej praktyki 
doradztwa żywieniowego lub w współpracy w tym zakresie z firmami z branży 
wellness oraz specjalistyczne  przygotowanie do pracy w  zakładzie żywienia 
zbiorowego. 
 
 KIEROWNIK STUDIÓW: dr Anna  Gawrońska 

2 semestry 
1900 zł za sem.  
opł. rekr. 85 zł. 
Termin skł.  dok. od 
01.06–20.02.2021,  
  

- podanie 
- odpis dyplomu 
- dowód opł. rekr. 
 
 



 
ENOLOGIA (Winiarstwo) 
 

Filia UZ w Sulechowie 
ul. Armii Krajowej 51 

66-100 Sulechów 
tel. (068) 352 83 08 

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych pierwszego i drugiego 
stopnia zainteresowanych pracą w winnicach i winiarniach, a także dla osób 
pragnących założyć i prowadzić własną działalność w tej branży. 
Absolwent studiów podyplomowych „Enologia” ma przekrojową wiedzę i 
umiejętności w zakresie: uprawy i pielęgnacji winorośli, procesów 
technologicznych i urządzeń wykorzystywanych podczas winifikacji, najnowszych 
technik analizy fizykochemicznej i sensorycznej wina oraz moszczu, specyfiki 
wytwarzania i pielęgnacji szerokiego asortymentu win, prawa i ekonomii w 
aspekcie produkcji win i uprawy winorośli. 
 
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Bogna Latacz 

3 semestry 
3200 zł za sem.  
opł. rekr. 85 zł  
Termin skł.  dok. od 
01.06–20.02.2021,  
  

- podanie 
- odpis dyplomu 
- dowód opł. rekr. 
 
 

 


