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Centrum Kształcenia Ustawicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zaprasza na
studia podyplomowe na kilkunastu kierunkach z różnych dziedzin. Rekrutacja trwa do 30 września 2017 roku.
Studia podyplomowe to forma kształcenia przeznaczona dla osób posiadających wyższe wykształcenie licencjackie,
inżynierskie bądź magisterskie, stwarzająca możliwość pogłębienia i aktualizacji posiadanej wiedzy oraz podniesienie
swoich kompetencji zawodowych. Rekrutację na studia podyplomowe przeprowadzamy dwa razy w roku,
uruchomiając studia w semestrze zimowym oraz w semestrze letnim.
W ofercie Centrum Kształcenia Ustawicznego naszej Uczelni pojawiły się nowe kierunki studiów podyplomowych:
Studia podyplomowe w zakresie mediacji sądowej i pozasądowej, w tym: mediacje rodzinne, mediacje w
sprawach karnych, mediacje rówieśnicze, mediacje cywilne, mediacje pracownicze, mediacje gospodarcze.
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do konstruktywnego rozwiązywania różnorodnych konfliktów na drodze
mediacji sądowej i pozasądowej. W trakcie zajęć słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu
komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu, technik wywierania wpływu społecznego. Ponadto słuchacz
uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności do prowadzenia mediacji w różnych dziedzinach, w
szczególności w zakresie mediacji rówieśniczych, cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, karnych i pracowniczych.
Studia są prowadzone wg standardów kształcenia mediatorów Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zgodnie z
wymogami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze
Sprawiedliwości.
Ukończenie studiów daje uprawnienia do samodzielnego prowadzenia mediacji i ubiegania się o wpis do Sądu
Okręgowego na listę stałych mediatorów sądowych.
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie - nadanie kwalifikacji do nauczania
przedmiotów: Edukacja dla bezpieczeństwa oraz Wiedza o społeczeństwie, a także pełnienia funkcji koordynatora
bezpieczeństwa we wszystkich typach szkół.
W trakcie studiów słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu bezpieczeństwa państwa,
nadzwyczajnych zagrożeń, problematyki odnoszącej się do praw człowieka i ich międzynarodowej Ochrony,
kluczowych zagadnień w obszarze integracji europejskiej oraz polskiej polityki zagranicznej, jak również kwestii
etnicznych. Ponadto słuchacz uzyska wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie: udzielania pierwszej
pomocy, oceny zagrożenia środowiskowego, aktywnego udziału w debacie.
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z terapią pedagogiczną - celem studiów jest
zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz
prowadzenia z nim terapii pedagogicznej.
Studia te umożliwią nauczycielom pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki specjalnej i terapii
pedagogicznej. Absolwent studiów znajdzie zatrudnienie w przedszkolach, szkołach i placówkach, w których są dzieci
i uczniowiez orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego a także z opinią o dysleksji, wczesnym wspomaganiu
rozwoju oraz innymi specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
Studia skierowane są do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
instruktorów zajęć pozaszkolnych, pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych, wychowawców placówek
opiekuńczo – wychowawczych, pedagogów poradni psychologiczno–pedagogicznych, arteterapeutów oraz innych
nauczycieli pragnących zwiększyć swoje kompetencje metodyczne obejmujące wiedzę i umiejętności pracy z uczniem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych i terapii pedagogicznej.

Rekrutacja na studia podyplomowe
Od kandydatów na studia podyplomowe wymagane są następujące dokumenty:
●

podanie o przyjęcie na studia,

●

ankieta kandydata,

●

dyplom ukończenia studiów wyższych oraz jego kserokopia,

●

dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej,

●

zobowiązanie kandydata do sfinansowania kosztów kształcenia lub oświadczenie pracodawcy o pokryciu kosztów
kształcenia słuchacza (jeśli pracodawca finansuje studia pracownikowi)

Komplet dokumentów należy złożyć w pok. 104, bud. C, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00 lub
przesłać pocztą na adres Uczelni.
Opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe wynosi 85 zł, płatne na konto Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy: Bank Zachodni WBK S.A. O/Legnica nr 41 1090 2066 0000 0001 1167 8553 z dopiskiem:
Studia Podyplomowe (wpisać nazwę studiów).
Informujemy, że istnieje możliwość sfinansowania kosztów uczestnictwa w studiach podyplomowych ze środków
Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach wsparcia kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i
pracodawców).
Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 trwa do 30 września 2017 r. Liczba miejsc ograniczona ! Szczegółowe
informacje na stronie www.cku.pwsz.legnica.edu.pl

