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Szanowni Państwo,
przedstawiamy Wam kompendium wiedzy z zakresu studiów
oferowanych przez: Szkołę Główną Krajową w Warszawie, Wyższą
Szkołę Nauk Pedagogicznych w Warszawie, Wyższą Szkołę Stosunków
Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, Wyższą
Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie.
Jednocześnie dziękujemy za zaufanie jakim nas Państwo obdarzacie, to dla
nas powód do radości, jak również motywacja do dalszego doskonalenia
oferty i warunków nauczania.
Tworząc programy kierunków i specjalności szczególną
uwagę zwracamy na to, by przekazywana Państwu wiedza, była nie tylko
aktualna, ale też praktyczna. Wiemy, że wybierając studia często
jednocześnie Państwo pracujecie,
chcecie również rozwijać
swoje pasje, a także spędzać czas z przyjaciółmi i rodziną. Staraliśmy się,
by przygotowane przez nas formy studiowania, uwzględniały te fakty
i wychodziły na przeciw Państwa potrzebom.
Szeroka oferta naszych Uczelni, to możliwość wyboru tego,
co dla Państwa najkorzystniejsze.
Zależy nam, abyście Państwo zyskali umiejętności i kompetencje,
które pozwolą Wam odnieść sukces w karierze zawodowej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
Do zobaczenia na zajęciach.
Rektorzy Uczelni

SZKOŁA GŁÓWNA KRAJOWA W WARSZAWIE
www.sgk.edu.pl

Prawo

semestr – 2000 zł

Pedagogika –
studia I stopnia

semestr – 1990 zł

Pedagogika – studia II stopnia

semestr – 2100 zł

WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH W WARSZAWIE
www.wsnp.edu.pl

Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna –
studia jednolite magisterskie

semestr – 2100 zł

Pedagogika specjalna –
studia jednolite magisterskie

semestr – 2100 zł

WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W CHEŁMIE
www.wssm.pl
Administracja –
studia I stopnia

semestr – 1990 zł

Bezpieczeństwo Narodowe –
studia I stopnia

semestr – 1990 zł

Politologia – studia I stopnia

semestr – 1990 zł

Politologia – studia II stopnia

semestr – 2100 zł

Pedagogika –
studia I stopnia

semestr – 1990 zł

Pedagogika –
studia II stopnia

semestr – 2100 zł

Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna –
studia jednolite magisterskie

semestr – 2100 zł

WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I AMERYKANISTYKI
www.wssmia.edu.pl

Politologia – studia I stopnia

semestr - 1990 zł

Politologia – studia II stopnia

semestr - 2100 zł

Przyjazne warunki studiowania
i finansowania
Studia bez barier
Indywidualny tok studiów, możliwość zmiany warunków uczestniczenia w zajęciach.
Elastyczny system opłat to opcja, dzięki której możesz zdecydować w ilu ratach opłacać czesne.
Rozłożenie czesnego na raty, zmiejsza miesięczne obiążenie budżetu.
Kontynuując naukę na studiach II stopnia lub na studiach podyplomowych będąc absolwentem naszych
uczelni korzystasz z szerokiego spektrum zniżek.
Stypendia
Sprawdź szeroki wachlarz stypedniów, możesz ubiegać się o takie stypendia, jakie otrzymują studenci
uczelni publicznych. To sposób na realne obniżenie czesnego. Są to między innymi: stypendia naukowe
(za dobre wyniki w nauce), sportowe, socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych,
stypednium Ministra Edukacji i Nauki za dobre wyniki w nauce, oraz zapomogi.
Działając aktywnie na rzecz Uczelni możesz zdobyć nagrodę Rektora.
Dzięki stałej dostępności materiałów na platformie e-nauka poszerzysz swoją wiedzę oraz zmniejszysz
wydatki na książki, wydruki i ksero. Możesz również skorzystać w dowolnym czasie i miejscu z bogatego
archiwum wykładów on-line.
Dzięki wsparciu Biura Karier zdobędziesz płatny staż lub praktykę.
Dzięki szkoleniom, warsztatom, studiom dualnym już w trakcie nauki zdobędziesz dodatkowe
umiejętności i doświadczenie zawodowe.

Zasady rekrutacji
Rekrutacja jest otwarta i trwa do końca października
Rekrutacja uzupełniająca na semestr letni trwa do końca marca
Wybierz kierunek dla siebie
Skompletuj dokumenty w zależności od wybranego poziomu studiów - kopia świadectwa maturalnego,
dyplomu studiów I lub II stopnia
Znajdź najbliższy twojego miejsca zamieszkania punkt rekrutacyjno-konsultacyjny (PKR).
Wypełnij formularz rekrutacyjny w PKR.
System automatycznie wygeneruje umowę, która zostanie wysłana na podany przez Ciebie
adres e-mail.
Podpisz umowę.
W razie pytań pracownicy PKR lub uczelni udzielą Ci pomocy i wszelkih potrzebych informacji.

Jesteś przyjęty na studia!
Teraz możesz:
odebrać legitymację studencką
zalogować się na konto Studenta
korzystać z platformy on-line

SZKOŁA GŁÓWNA KRAJOWA W WARSZAWIE
Szkoła Główna Krajowa z siedzibą w Warszawie prowadzi
kształcenie na studiach licencjackich, magisterskich
o profilu praktycznym, w pełni przygotowując Studenta
do samodzielnej pracy zawodowej.
Podejmując studia w SGK otrzymasz najwyższej jakości
wykształcenie, dzięki:
• profesjonalnej kadrze - doświadczeni nauczyciele
akademiccy i praktycy, specjaliści w swych dziedzinach;
• praktycznym profilu nauki - poznajesz nie tylko teorię,

zdobywasz umiejętności i kompetencje;
• dogodnej formie studiów - wspomaganie metodami
i technikami kształcenia na ogległość, uzyskujesz dostęp
do ogromnej bazy materiałów Uczelni, dostępnych
o każdej porze i z dowolnego miejsca na świecie.
Będąc absolwentem Szkoły Głównej Krajowej
zdobywasz w dogodny sposób prestiżowe wykształcenie.
www.sgk.edu.pl

Prawo studia jednolite magisterskie • Pedagogika studia I stopnia • Pedagogika studia II stopnia

Prawo
Wybrane przedmioty z zakresu kierunku Prawo:
• prawoznawstwo;
• prawo konstytucyjne,
• prawo międzynarodowe publiczne;
• prawo karne materialne,
• prawo cywilne – rzeczowe;
• sądownictwo międzynarodowe;
• prawa człowieka i modele ich ochrony;
• prawo karne procesowe;
• międzynarodowe prawo podatkowe;
• prawo ochrony konsumenta;
• prawo zamówień publicznych;
• prawo systemu zabezpieczeń społecznych;
• prawo finansów publicznych;
• zarządzanie projektami;
• fundusze Unii Europejskiej;
• prawo wykroczeń;
• prawo ochrony konkurencji;
• prawo karne skarbowe;
• prawo wyznaniowe.

Absolwent kierunku Prawo - studia jednolite
magisterskie (10 semestrów) - jest przygotowany
do realizacji rozmaitych ścieżek kariery zawodowej,
w tym do dalszego kształcenia w różnorodnych
formach, podjęcia aplikacji prawniczych, pracy
w charakterze adwokata, radcy prawnego, bądź w
działach prawnych i menedżerskich przedsiębiorstw,
w tym o charakterze międzynarodowym. Jest
ponadto gotowy do kontynuacji nauki na studiach
doktorskich.
Kierunek zawiera takie specjalności jak:
Prawo
międzynarodowe
–
absolwent
studiów na kierunku Prawo o specjalności
Prawo międzynarodowe ma podstawy, aby
podjąć pracę w instytucjach narodowych
i międzynarodowych, spółkach, przedsiębiorstwach
działających na rynkach międzynarodowych,
zajmujących się importem lub exportem;
Prawo Unii Europejskiej – absolwent studiów na
kierunku Prawo o specjalności Prawo Unii Europejskiej
zna i rozumie ustawodawstwo europejskie, jest
kompetentny podjąć zatrudnienie w krajach UE,
w instytucjach i spółkach mających powiązania
gospodarcze z podmiotami w Unii Europejskiej;
Studium Prawa Amerykańskiego – absolwent
zna regulacje obowiązujące na terytorium Stanów
Zjednoczonych. Znajdzie zatrudnienie w podmiotach
na prawie amerykańskim w Stanach Zjednoczonych,
a także w podmiotach gospodarczych i instytucjach
w każdym kraju;
Prawo pracy – absolwent studiów na kierunku Prawo
o specjalności Prawo pracy dokładnie zna i rozumie
realia funkcjonowania i regulacje rynku pracy
w Polsce i Europie.
Szkoła Główna Krajowa
tel. 22 375 96 81 www.sgk.edu.pl
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Pedagogika studia I stopnia
Wybrane przedmioty podstawowe i kierunkowe:
• podstawy psychologii ogólnej;
• wprowadzenie do pedagogiki;
• współczesne kierunki wychowania;
• socjologia edukacji;
• podstawy psychologii rozwojowej;
• komunikacja interpersonalna;
• psychologiczne podstawy wychowania
i kształcenia;
• emisja i higiena głosu;
• podstawy terapii pedagogiczne.

Wybrane przedmioty z zakresu specjalności:
• poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne;
• diagnoza pedagogiczna w pracy opiekuńczo-wychowawczej;
• negocjacje i mediacje w pracy społeczno-opiekuńczej;
• trening umiejętności wychowawczych;
• metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Wybrane przedmioty z zakresu specjalności:
• psychologia podejmowania decyzji
zawodowych;
• trening umiejętności radzenia sobie ze stresem;
• psychologia procesów kadrowych;
• psychologia emocji i motywacji;
• psychologia konsumenta;
• style zarządzania;
• badania rynku.

Szkoła Główna Krajowa
tel. 22 375 96 81 www.sgk.edu.pl

Pedagogika to nauka o rozwoju, wychowaniu
oraz kształceniu przez całe życie. Studia I stopnia
oferują wszechstronne przygotowanie do pracy
z wychowankiem na wszystkich szczeblach
szkolnictwa oraz kompetencje niezbędne
w procesie edukacji.
Kierunek ten adresowany jest do osób
zainteresowanych: wychowaniem, dzieckiem,
edukacją, komunikacją, pracą z drugim
człowiekiem.
Specjalność
Pedagogika
opiekuńczowychowawcza
z
terapią
pedagogiczną
umożliwia poznanie zasad prowadzenia
działań opiekuńczych i wychowawczych oraz
funkcjonowania państwowego i społecznego
systemu opieki wobec dzieci i młodzieży. Studia
pozwalają realizować działania z zakresu pomocy
i profilaktyki społecznej oraz dają umiejętność
rozwiązywania
problemów
społecznych,
wychowawczych i dydaktycznych. Absolwent
zapoznany jest również z podstawami terapii
pedagogicznej i jej praktycznym zastosowaniem
w profilaktyce.
Specjalność Psychologia pracy i zarządzanie
zasobami ludzkimi to specjalność dla osób
zainteresowanych poznaniem i wytłumaczeniem
różnych przejawów ludzkich aktywności.
Pozwala
odkryć
mechanizmy
rządzące
ludzką psychiką i zrozumieć postępowanie
człowieka w różnych sytuacjach życiowych,
w szczególności w środowisku pracy. Psychologia
pracy wykorzystywana jest dziś dla celów
diagnostycznych i terapeutycznych, ale jest
też podstawą wielu ważnych dziedzin ludzkiej
aktywności i oddzielnych dyscyplin naukowych:
zarządzania zasobami ludzkimi, biznesu,
marketingu (także politycznego), pedagogiki,
sportu czy zarządzania kryzysowego. Absolwenci
tej specjalności mogą podjąć interesującą pracę
w biznesie, administracji publicznej oraz polityce.

SZKOŁA GŁÓWNA KRAJOWA W WARSZAWIE

Pedagogika studia I stopnia

Wybrane przedmioty z zakresu specjalności:
• podstawy doradztwa zawodowego;
• podstawy doradztwa personalnego;
• strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi;
• psychologia emocji i motywacji;
• doradztwo zawodowe w EU;
• doradztwo dla osób niepełnosprawnych;
• aktywne metody poszukiwania pracy
• strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
• strategie podejmowania decyzji.

Wybrane przedmioty z zakresu specjalności:
• socjologia kryminalistyczna;
• podstawy kryminalistyki;
• kryminologia;
• techniki kryminalistyczne;
• psychologia sądowa;
• kuratela sądowa;
• fenomenologia przestępczości;
• profilaktyka zachowań ryzykownych;
• zasady procesu karnego;
• subkultury przestępcze;
• elementy psychologii klinicznej.

Specjalność Doradztwo zawodowe i personalne:
Studenci tej specjalności zapoznają się
z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi
psychofizjologicznych podstaw poradnictwa
zawodowego oraz jego rolą i zastosowaniem
w systemie oświatowym. Absolwent będzie
mógł podjąć pracę w następujących typach
placówek: placówki oświatowo-wychowawcze,
szkoły, akademickie biura karier, poradnie
psychologiczno-pedagogiczne; instytucje rynku
pracy: publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze
Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje
dialogu społecznego, instytucje szkoleniowe,
instytucje partnerstwa lokalnego, centra
integracji społecznej, centra pomocy rodzinie,
państwowe i prywatne zakłady pracy w działach
HR, szkoleń, kadrach, organizacje pozarządowe
lub też rozpocząć własną działalność gospodarczą
jako doradca, trener, coach kariery.
Specjalność Pedagogika kryminologicznosądowa: Studia przeznaczone są dla osób
zainteresowanych nauką o przestępczości,
uwarunkowaniami działań przestępczych oraz
prowadzeniem
działalności
prewencyjnej.
Absolwent posiada przygotowanie w zakresie
pedagogiki,
a
także
usystematyzowaną
wiedzę o zjawiskach patologii społecznej,
co pozwala mu na podejmowanie działań
o charakterze wychowawczym, profilaktycznym,
interwencyjnym i resocjalizacyjnym. Absolwent ma
również wiedzę na temat funkcjonowania różnych
środowisk wychowawczych i zachodzących w nich
problemach i sytuacjach kryminogennych oraz na
temat funkcjonowania instytucji wychowawczych,
profilaktycznych i resocjalizacyjnych, a także
o stosowaniu różnorodnych metod i technik
w profilaktyce kryminologicznej. Absolwenci
specjalności Pedagogika kryminologiczno-sądowa
znajdą zatrudnienie na stanowisku pedagoga/
wychowawcy w instytucjach nadzorowanych przez
resorty spraw wewnętrznych i sprawiedliwości,
tj. policji, służby więziennej, straży granicznej,
straży miejskiej, jak również w wojsku lub
zakładach karnych, poprawczych i innych
placówkach resocjalizacyjnych.

Szkoła Główna Krajowa
tel. 22 375 96 81 www.sgk.edu.pl
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Pedagogika studia I stopnia

Wybrane przedmioty z zakresu specjalności:
• ochrona ludności, osób i mienia;
• system obronny RP;
• klęski żywiołowe;
• psychologia sytuacji kryzysowych;
• bezpieczeństwo i porządek publiczny;
• podstawy prawne zarządzania kryzysowego;
• organizacja i zarządzanie Centrum Zarządzania
Kryzysowego
• zagrożenia terroryzmem;
• strategie bezpieczeństwa narodowego;
• zarządzanie ryzykiem.

Szkoła Główna Krajowa
tel. 22 375 96 81 www.sgk.edu.pl

Specjalność:
Edukacja
obronna
i bezpieczeństwo publiczne. Absolwent tej
specjalności zdobywa wiedzę w zakresie procedur
bezpieczeństwa, zarządzania i kierowania
zasobami ludzkimi w sytuacji kryzysowej,
organizacji planów i programów przeciwdziałania
i
zapobiegania
sytuacjom
kryzysowym,
zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, mieniu
i środowisku. Posiada wiedzę pedagogiczną
i psychologiczną oraz potrafi wykorzystać ją do
kształtowania postaw obronnych. Wykazuje się
znajomością odpowiednich przepisów prawa
i struktury organizacyjnej kraju w zakresie obrony
cywilnej. Studia o specjalności Edukacja obronna
i bezpieczeństwo publiczne przygotowują
do podjęcia zatrudnienia w rządowych
i samorządowych jednostkach zarządzania
kryzysowego i ochrony ludności, samorządowych
zespołach reagowania kryzysowego, zakładach
poprawczych i karnych, strukturach wojskowych,
policyjnych, straży granicznej, straży ochrony
kolei, urzędach celnych, straży pożarnej
i innych jednostkach kompetentnych w sprawach
obronności państwa.

SZKOŁA GŁÓWNA KRAJOWA W WARSZAWIE

Pedagogika studia II stopnia

Wybrane przedmioty podstawowe i kierunkowe:
• wprowadzenie do pedagogiki;
• podstawy dydaktyki ogólnej;
• psychologia rozwojowa i osobowości;
• komunikacja interpersonalna – interakcje
społeczne;
• metody badań pedagogicznych; Diagnostyka
psychopedagogiczna; Komunikacja
interpersonalna – interakcje społeczne;
• pedeutologia.

Wybrane przedmioty z zakresu specjalności:
• pedagogika specjalna;
• teoretyczne podstawy pracy opiekuńczowychowawczej;
• metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej;
• formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
• metody i formy aktywności fizycznej i rekreacji
ruchowej;
• terapia rodzinna;
• praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.

Celem ogólnym kształcenia jest uzyskanie
przez absolwentów pogłębionych kwalifikacji,
umożliwiających projektowanie i realizację
złożonych działań pedagogicznych związanych
z rehabilitacją, edukacją, terapią lub resocjalizacją.
Absolwent studiów II stopnia na kierunku
Pedagogika dysponuje pogłębioną i rozszerzoną
wiedzą pedagogiczną, historyczno-filozoficzną,
społeczno-kulturową
i
psychologiczną,
stanowiącą podstawę działalności praktycznej
w
zakresie
kształcenia,
wychowania
i rozwoju człowieka, umożliwiającą elastyczne
dostosowanie się do potrzeb rynku pracy.
Uzyskuje kwalifikacje drugiego stopnia,
potwierdzone dyplomem magistra, w zakresie
wybranej specjalności studiów, pozwalające
na podjęcie pracy zgodnej z posiadanymi
kompetencjami.

Specjalność
Pedagogika
opiekuńczowychowawcza z terapią pedagogiczną:
wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności
dotyczące opieki, wychowania, wsparcia i pomocy
w środowisku rodzinnym oraz pozarodzinnym.
Absolwent jest przygotowany do realizacji zadań
w zakresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej
dzieciom
i
młodzieży
napotykającym trudności wobec wymagań
edukacyjnych szkoły oraz rozpoznawania
indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia
zarówno w sferze motywacji do uczenia się, jak
i w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych.
Absolwent może podjąć pracę we wszelkiego
typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych
występujących w systemie opieki nad dzieckiem
(np. środowiskowe domy opieki, internaty,
świetlice szkolne, zespół zajęć pozalekcyjnych,
stanowisko pedagoga szkolnego).

Szkoła Główna Krajowa
tel. 22 375 96 81 www.sgk.edu.pl
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Pedagogika studia II stopnia

Wybrane przedmioty z zakresu specjalności:
• psychologia podejmowania decyzji
zawodowych;
• psychologia pracy;
• psychologia motywacji;
• psychologia procesów kadrowych;
• techniki coachingowe.

Wybrane przedmioty z zakresu specjalności:
• podstawy prawne poradnictwa zawodowego
i personalnego;
• psychologia podejmowania decyzji
zawodowych-diagnostyka psychologicznopedagogiczna dla potrzeb doradztwa
zawodowego;
• strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimistyle pracy doradczej i zarządzanie zmianą;
• kwalifikacje i kompetencje kluczowe w
edukacji-edukacja formalna, pozaformalna
i nieformalna;
• budowanie ścieżek kariery i przygotowanie
klientów do aktywnego poruszania się na rynku
pracy;

Szkoła Główna Krajowa
tel. 22 375 96 81 www.sgk.edu.pl

Specjalność Psychologia pracy i zarządzanie
zasobami ludzkimi: istotą tej specjalności
jest umiejętne zastosowanie współczesnej
psychologii w działaniach wewnątrz i na zewnątrz
przedsiębiorstwa. Umożliwia zapoznanie się
z najnowszymi narzędziami badania predyspozycji
pracowników,
dysponowania
kadrami,
motywowania i wdrażania systemów oceny
pracowniczej, a ponadto, dzięki interaktywnym
treningom, pozwala na nabycie umiejętności
z
zakresu
komunikacji
interpersonalnej.
Specjalność Psychologia pracy i zarządzanie
zasobami ludzkimi daje możliwość poznania
spójnej metody kierowania najcenniejszym
z kapitałów każdej organizacji – ludźmi. Człowiek
w firmie jest źródłem jej rynkowej przewagi.
Kapitał ludzki, czyli wiedza i kwalifikacje
pracowników, stanowią najważniejszą wartość dla
każdej firmy. Kadrowi, HR-owcy i menedżerowie
muszą spodziewać się codziennie nowych wyzwań
– program studiów przygotowuje do podjęcia
tych wyzwań. Specjalność pozwala bardzo szeroko
myśleć o pracy w każdej niemal firmie w dowolnej
branży, w tym przypadku głównie w szeroko
rozumianej Oświacie.

Specjalność Doradztwo zawodowe i personalne:
celem studiów jest przygotowanie do podjęcia
pracy w zawodach: doradca zawodowy,
specjalista w działach personalnych, doradca
personalny, specjalista ds. rekrutacji, specjalista
ds. szkolenia i rozwoju zawodowego, trener,
trener wewnętrzny, konsultant firm doradczych
z obszaru HR i doradztwa organizacyjnego.
Absolwent posiada umiejętności praktyczne
z zakresu wytyczania ścieżek kariery zawodowej
w oparciu o predyspozycje osobowościowe oraz
edukację zawodową, poruszania się po rynku
pracy, znajomości tego rynku i zachodzących na
nim procesów oraz kierunków zmian, technik
aktywnego poszukiwania pracy, wykorzystywania
różnorodnych źródeł informacji do projektowania
procesu doradczego i coachingu kariery,
wykorzystania narzędzi coachingowych w pracy
nad zmianą zachowania klienta, kształtowania
własnego rozwoju zawodowego i budowania
osobistej marki.

SZKOŁA GŁÓWNA KRAJOWA W WARSZAWIE

Pedagogika studia II stopnia

Wybrane przedmioty z zakresu specjalności:
• kryminologia;
• subkultury przestępcze;
• fenomenologia przestępczości;
• techniki kryminalistyczne;
• psychologia kliniczna;
• psychologia sądowa.

Wybrane przedmioty z zakresu specjalności:
• system obronny RP;
• komunikacja interpersonalna i techniki
coachingowe;
• psychologia sytuacji kryzysowych;
Organizacja i zarządzanie Centrum Zarządzania
Kryzysowego;
• likwidacja skutków sytuacji kryzysowych;
• logistyka sytuacji kryzysowych.

Specjalność Pedagogika kryminologiczno-sądowa: specjalność kierowana jest do osób
pragnących zdobyć przygotowanie do wykonywania
działalności
praktycznej
w
placówkach
i instytucjach zajmujących się działaniami
prewencyjnymi w zakresie kryminologii, a także
daje podstawy do rozpoczęcia kariery kuratora
sądowego. Absolwent studiów o specjalności
Pedagogika kryminologiczno-sądowa wyróżnia
się wiedzą w zakresie kryminologii, psychologii
sądowej, socjologii kryminologicznej, profilaktyki
zachowań
przestępczych,
fenomenologii
przestępczości, metodyki pracy resocjalizacyjnej
oraz pracy kuratora sądowego. Absolwent
znajdzie zatrudnienie na stanowisku pedagoga/
wychowawcy w instytucjach nadzorowanych przez
resorty spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, tj.
policji, służby więziennej, straży granicznej, straży
miejskiej, jak również w wojsku lub zakładach
karnych, poprawczych i innych placówkach
resocjalizacyjnych.

Specjalność Edukacja obronna i bezpieczeństwo
publiczne: Student tej specjalności zdobywa szeroką
wiedzę z zakresu pedagogiki oraz współczesnych
zagadnień
obronności
i
bezpieczeństwa
publicznego. Dysponuje wiedzą z zakresu
zarządzania kryzysowego i posiada umiejętność
przewidywania i analizowania zagrożeń lokalnych
i krajowych. Absolwent kierunku to specjalista
w dziedzinie bezpieczeństwa, obrony ludności
i reagowania na wszelkiego rodzaju zagrożenia.
Posiada wiedzę pedagogiczną i psychologiczną
oraz potrafi wykorzystać ją do kształtowania
postaw obronnych. Wykazuje się znajomością
odpowiednich przepisów prawa i struktury
organizacyjnej kraju w zakresie obrony
cywilnej. Studia o specjalności Edukacja
obronna
i
bezpieczeństwo
publiczne
przygotowują
do
podjęcia
zatrudnienia
w rządowych i samorządowych jednostkach
zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
samorządowych
zespołach
reagowania
kryzysowego, zakładach poprawczych i karnych,
strukturach wojskowych, policyjnych, straży
granicznej, straży ochrony kolei, urzędach celnych,
straży pożarnej i innych jednostkach kompetentnych
w sprawach obronności państwa.

Szkoła Główna Krajowa
tel. 22 375 96 81 www.sgk.edu.pl

WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH
Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie to
wyższa uczelnia niepubliczna, powstała w 2002 roku.
Misją Uczelni jest kształcenie zawodowe, przygotowujące absolwentów do prowadzenia różnorodnej
działalności edukacyjnej, pedagogicznej, wychowaw-

czej i profilaktycznej m. in. w szkołach, jednostkach
i instytucjach edukacyjnych, zakładach wychowawczych, karnych i innych podmiotach publicznych
i prywatnych.
www.wsnp.edu.pl

Studia jednolite magisterskie: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna • Pedagogika specjalna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wybrane przedmioty z zakresu kierunku
Pedagogika Przedszkolna i wczesnoszkolna:
• filozofia ogólna,
• socjologia,
• wprowadzenia do pedagogiki,
• dydaktyka ogólna,
• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
czy Polityka oświatowa,
• teoretycznych podstaw pedagogiki
przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
• integracji w edukacji dziecka,
• psychologia rozwoju człowieka,
• psychologia wychowawcza,
• psychologia procesów motywacyjnych,
• metodyka edukacji matematycznej,
polonistycznej, przyrodniczej.

Studia nadające kwalifikacje do pracy na stanowisku
nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej, przygotowane we współpracy
ze
środowiskiem
praktyków
pracujących
w placówkach oświatowych. Program studiów oparty
jest na współczesnej wiedzy o rozwoju, wychowaniu
i kształceniu dzieci, uwzględnia szeroki zakres
kompetencji nauczyciela, w tym w obszarze pracy
z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami
rozwojowymi i edukacyjnymi. Studia kierowane
są do osób posiadających wykształcenie średnie,
jak również do osób, które posiadają wykształcenie
na poziomie I, czy II stopnia z innego kierunku,
a chcą w przyszłości podjąć pracę w zakresie edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Program kształcenia obejmuje treści składające się
na przygotowanie:
- psychologiczno – pedagogiczne;
- przygotowanie merytoryczne;
- przygotowanie dydaktyczne.
Wśród efektów uczenia się osiąganych podczas
studiów na tym kierunku znajduje się również
zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu wspierania
rozwoju dziecka, czy pracy z dziećmi o specjalnych
potrzebach edukacyjnych.
Szczególną rolę podczas studiów pełnią praktyki
zawodowe. Ich realizacja pozwala na zdobycie
doświadczenia,
przećwiczenia
zdobytych
umiejętności
pod
okiem
doświadczonych
pedagogów i nauczycieli oraz zetknięcia z przyszłym
środowiskiem pracy.

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
tel. 22 375 96 80 www.wsnp.edu.pl

WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH
Pedagogika Specjalna
Wybrane przedmioty z zakresu:
• podstawy pedagogiki;
• psychospołeczne aspekty
niepełnosprawności;
• edukacja integracyjna i włączająca;
• psychologia rozwoju człowieka;
• metodyka edukacji polonistycznej dzieci
niepełnosprawnością intelektualną;
• metodyka wychowania przedszkolnego;
Współpraca z rodziną dziecka z
niepełnosprawnością intelektualną;
• metody wspomagania rozwoju dziecka z
niepełnosprawnością intelektualną;
• metodyka edukacji muzycznej, plastycznej
i technicznej dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną;
• logopedia z emisją głosu;
• alternatywne i wspomagające metody
komunikacji;
• wczesne wspomaganie rozwoju;
• organizacja pracy w edukacji włączającej;
• praca w grupie zróżnicowanej;
• diagnoza funkcjonalna specjalnych potrzeb
edukacyjnych;
• metody pracy dydaktyczno-terapeutycznej z
uczniem ze spektrum autyzmu.

Kierunek zawiera takie specjalności jak:

Pedagogika specjalna koncentruje się na człowieku
(w każdej fazie jego rozwoju), wymagającym
profesjonalnego wsparcia w odkrywaniu własnego
potencjału, pokonywaniu różnorodnych trudności.
Studia przygotowują:
• pedagogów specjalnych – nauczycieli specjalistów
do pracy w placówkach kształcenia integracyjnego
i ogólnodostępnego oraz (w zależności od wybranej
specjalności):
• nauczycieli do pracy na wszystkich etapach
edukacyjnych w placówkach specjalnych w odniesieniu
do podstawy programowej dla uczniów z umiarkowaną
i znaczną niepełnosprawnością intelektualną
• nauczycieli zajęć w przedszkolach, szkołach
i
placówkach
kształcenia
ogólnodostępnego,
integracyjnego oraz specjalnego (w zależności od
wybranej specjalności)
• wychowawców do pracy w placówkach
resocjalizacyjnych

Oligofrenopedagogika - przygotowuje studentów
do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
intelektualnie we wszystkich typach szkół i placówkach
oświatowych. Celem studiów jest wyposażenie
studentów w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia
zajęć edukacyjnych i edukacyjnorewalidacyjnych dla
osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Resocjalizacji z socjoterapią - przygotowuje
słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną społecznie. Celem studiów jest przygotowanie wysoko
wykwalifikowanej kadry do pracy w placówkach
resocjalizacyjnych.

Surdopedagogika - przeznaczona są dla studentów
chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje zawodowe
w zakresie pracy z dziećmi i osobami niesłyszącymi
(głuchymi) i niedosłyszącymi ( słabosłyszącymi).
Celem studiów z zakresu surdopedagogiki jest
przygotowanie specjalistów skutecznej komunikacji
językowej z osobami z uszkodzonym słuchem.

Spektrum autyzmu - przygotowuje słuchaczy
do pracy terapeutycznej i edukacyjnej z dziećmi
i młodzieżą z autyzmem. Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wczesnej interwencji
diagnostyczno- terapeutycznej dla dzieci z autyzmem, umiejętność planowania pracy edukacyjnej, rewalidacyjnej i rehabilitacyjnej z dziećmi
i młodzieżą ze spektrum ASD.

Tyflopedagogika - przeznaczona dla studentów
chcących uzyskać wiedzę i kompetencje zawodowe
w zakresie pracy z dziećmi i osobami niewidomymi
lub niedowidzącymi. Celem studiów jest zdobycie
wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych
do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej,
rewalidacyjnej z dziećmi z defektami wzroku na
wszystkich etapach edukacyjnych.

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych
tel. 22 375 96 80 www.wsnp.edu.pl

WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW
MIĘDZYNARODOWYCH I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych
i Komunikacji Społecznej w CHełmie prowadzi
kształcenie na kierunku Politologia o różnych
specjalnościach. Proponowane specjalności wynikają
z profilu Uczelni oraz z celów, które sobie stawia.
Najważniejszym z nich jest rzetelne przygotowanie

studentów poprzez oferowanie zarówno wiedzy
teoretycznej na najwyższym poziomie jak
i praktycznych umiejętności aktywności społecznej,
politycznej i gospodarczej.
www.wssm.pl

Studia I stopnia: Administracja • Bezpieczeństwo Narodowe • Politologia • Pedagogika
Studia II stopnia: Politologia • Pedagogika

Administracja studia I stopnia

Wybrane przedmioty z zakresu kierunku
Administracja:
• historia i nauka o administracji
• prawo administracyjne
• ustrój samorządu terytorialnego
• finanse publiczne i prawo finansowe
• organizcja i zarządzanie w administracji
publicznej
• wstęp do prawa karnego i prawo
wykroczeń
• fundusze Unii Europejskiej
• nadzór i kontrola w administracji
publicznej
• dostęp do informacji publicznej
• pozyskiwanie środków UE
• legislacja samorządowa
• zamówienia publiczne
• informatyzacja w administracji
publicznej
• nadzór i kontrola w administracji
publicznej
• prawo skarbowe
• prawo celne

Studia licencjackie na kierunku Administracja
przygotowują absolwenta do pracy urzędniczej w różnych
rodzajach administracji publicznej, zarówno rządowej jak
i samorządowej, a także do stosowania prawa w instytucjach
niepublicznych. Nauka na kierunku administracja
ma ugruntować wiedzę z zakresu nauk społecznych,
ekonomicznych i prawnych, wyrobić w studentach
umiejętności identyfikacji i analizy oraz praktycznego
rozwiązywania problemów, które mogą się pojawić
w przyszłej pracy zawodowej.
Kierunek zawiera takie specjalności jak:
Administracja rządowa i samorządowa - program
kształcenia dostosowany do potrzeb
przyszłych
urzędników służby cywilnej w administracji krajowej
i zagranicznej . Ma on charakter interdyscyplinarny
i przygotowuje do pełnienia szerokich
funkcji
eksperckich,
menedżerskich
i
kierowniczych
w administracji publicznej różnego szczebla.
Administracja celno-skarbowa - to wyjątkowa
specjalność dla wyjątkowych osoby , które ubiegają
się o zatrudnienie w izbach administracji skarbowej
oraz jako funkcjonariusze pełniący służbę w izbie
administracji skarbowej, a realizujący zadania
w urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych.
Wykładane miedzy innymi przedmioty prawnicze
w trakcie studiów, o szerokim spektrum tematycznym
pozwalają
profesjonalnie
przygotować
naszych
absolwentów do pracy wymagającej rzetelnej wiedzy
teoretycznej i praktycznej.

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej
tel. 82 560 40 50 501 868 599 www.wssm.pl

WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Bezpieczeństwo narodowe I stopnia
Celem studiów jest kształtowanie wiedzy studentów
w zakresie umiejętności i kompetencji w obszarze ochrony
ludności, obrony cywilnej, reagowania kryzysowego,
jak również kształtowanie zdolności zarządzania
w przypadku wystąpienia stanów zagrożeń na różnych
poziomach. Studia mają charakter interdyscyplinarny
i przygotowują do podjęcia zadań w przyszłej pracy
zawodowej w służbach mundurowych, administracji
publicznej i innych jednostkach działających na rzecz
bezpieczeństwa. Poszerzają zakres wiedzy teoretycznej,
umiejętności praktycznych i kompetencji związanych ze
współczesnym bezpieczeństwem państwa i jego organów,
bezpieczeństwem międzynarodowym, zwalczaniem
terroryzmu oraz zarządzaniem kryzysowym.
Kierunek zawiera takie specjalności jak:
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym - specjalność
skierowana do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
Policji, a także osób przygotowujących się do podjęcia
służby lub pracy w tej formacji.
Zarządzanie obronnością państwa - specjalność
skierowana do żołnierzy i pracowników cywilnych Sił
Zbrojnych RP, a także do kandydatów do służby lub pracy
w tej formacji.
Wybrane przedmioty z zakresu kierunku
Bezpieczeństwo Narodowe:
• prawne podstawy bezpieczeństwa
narodowego RP
• rozpoznawanie i zwalczanie
współczesnego terroryzmu
• polityka bezpieczeństwa Unii
Europejskiej
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona
infrastruktury krytycznej państwa
• system zarządzania kryzysowego
w państwie
• służby pożarnicze w systemie
bezpieczeństwa państwa
• zarządzanie i dowodzenie w organizacjach
zhierarchizowanych
• międzynarodowe prawo humanitarne
konfliktów zbrojnych
• zintegrowane zarządzanie granicami RP

Zarządzanie jednostkami penitencjarnymi - specjalność
skierowana do funkcjonariuszy i pracowników
cywilnych Służby Więziennej, a także do kandydatów do
służby lub pracy w tej formacji.
Zarządzanie i operowanie systemami bezzałogowymi
- specjalność dla osób przygotowujących się do pracy
z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych
(UAVO). Pozwala na komfortowe uzyskanie wyższego
wykształcenia, a jednocześnie państwowej licencji
Urzędu Lotnictwa Cywilnego dla operatora dronów
w zasięgu wzroku (VLOS) i poza zasięgiem wzroku
(BVLOS).
Zarządzanie
bezpieczeństwem
transportu
specjalność skierowana do osób zajmujących się szeroko
pojętą logistyką, a także wiążących swą pracę zawodową
z obsługą pojazdów mechanicznych – także w służbach
i wojsku. Absolwent posiada wiedzę i praktyczne
umiejętności w zakresie diagnozy zagrożeń dla
bezpieczeństwa transportu drogowego, lotniczego,
szynowego i wodnego w kontekście wystąpienia sytuacji
kryzysowych.

Szkoła Główna Krajowa
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych
i Komunikacji Społecznej
375 96 81 www.sgk.edu.pl
tel. 82 560 40 50 501 868 599 tel.
www.wssm.pl

WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Pedagogika studia I stopnia
Wybrane przedmioty z zakresu kierunku
Politologia:
• ruropejski system ochrony praw
człowieka
• polska w stosunkach międzynarodowych
• samoobrona i środki przymusu
bezpośredniego
• zarys prawa administracyjnego
• polityka Sąsiedztwa UE
• dostęp do informacji publicznej
• zagrożenia porządku publicznego i stany
nadzwyczajne
• media w kampanii wyborczej
• fundusze strukturalne
• decydowanie polityczne
• prawo wyborcze
• organizacja kampanii wyborczej
• reklama polityczna
• trendy i megatrendy w globalnym
świecie

Głównym celem studiów na kierunku Politologia jest
zapewnienie absolwentowi ogólnej, lecz usystematyzowanej
wiedzy
z
zakresu
klasycznych
przedmiotów
politologicznych, a także teoretycznej i praktycznej
w obszarze wybranej specjalności. Zaletą studiów na tym
kierunku jest interdyscyplinarność i szerokie możliwości
znalezienia atrakcyjnej pracy. Studia politologiczne
pozwalają zdobyć konkretną wiedzę merytoryczną
i umiejętności praktyczne, a absolwent jest nie tylko osobą
wszechstronnie wykształconą – ale także cenionym specjalistą
w wybranej przez siebie specjalności. studenci maja ogromny
wybór specjalności, które pozwalają na samorealizacje
zainteresowań naszych studentów w szeroko rozumianej
przestrzeni publiczno-prawnej, relacjach politycznych,
gospodarczych i społecznych opartych na wiedzy o możliwości
uczestnictwa
podmiotów publicznych i prywatnych
w podziale środków płynących z Unii Europejskiej i ich
właściwej dystrybucji.
Kierunek zawiera takie specjalności jak:
• polityka obsługi ruchu granicznego;
• polityka migracyjna;
• polityka samorządowa i administracja;
• polityka bezpieczeństwa państwa;
• zarządzanie projektami Unii Europejskiej;
• media i komunikowanie społeczne.

Pedagogika studia II stopnia
Wybrane przedmioty z zakresu kierunku
Politologia:
• analiza i prognostyka polityczna
• europejski system ochrony praw
człowieka;
• decydowanie polityczne
• stosunki wyznaniowe i etniczne
• organizacja kampanii wyborczej
• przeciwdziałanie i zwalczanie
przestępczości
• zagrożenia porządku publicznego
i stany nadzwyczajne
• systemy wyborcze i zachowania
elektoratu

Głównym celem studiów na kierunku Politologia jest
zapewnienie absolwentowi ogólnej, lecz usystematyzowanej
wiedzy z zakresu klasycznych przedmiotów politologicznych,
a także teoretycznej i praktycznej w obszarze wybranej
specjalności. Zaletą studiów na tym kierunku jest
interdyscyplinarność i szerokie możliwości znalezienia
atrakcyjnej pracy. Studia politologiczne pozwalają zdobyć
konkretną wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne,
a absolwent jest nie tylko osobą wszechstronnie wykształconą
– ale także cenionym specjalistą w wybranej przez siebie
specjalności.
Kierunek zawiera takie specjalności jak:
• polityka transgraniczna;
• polityka zarządzania migracjami i obsługa cudzoziemców;
• samorząd terytorialny i polityka kadrowa;
• administracja publiczna;
• komunikacja społeczna.

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej
tel. 82 560 40 50 501 868 599 www.wssm.pl

WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW
MIĘDZYNARODOWYCH I AMERYKANISTYKI
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych
i Amerykanistyki jest uczelnią niepaństwową powstałą
w 1997 r. Kształcenie w WSSMiA prowadzone jest
na podstawie ponad 20-letniego doświadczenia
we współpracy ze środowiskiem naukowym,
biznesowym, politycznym, oraz międzynarodowym,
tak, aby absolwenci po ukończeniu studiów uzyskali
niezbędną wiedzę, oraz umiejętności pozwalające

na rozwój kariery zawodowej zarówno w Polsce, jak
i za granicą. Programy studiów dostosowane są do
najnowszych wydarzeń i wymogów rynku pracy,
gwarantując uzyskanie praktycznego wykształcenia,
czy też podniesienia dotychczasowych kwalifikacji.
www.wssmia.edu.pl

Politologia studia I stopnia • Politologia studia II stopnia

Politologia studia I stopnia
Wybrane przedmioty z zakresu
kierunku Politologia:
• nauka o państwie i prawie
• podstawy prawa
• geografia polityczna
• cywilizacje świata
• system polityczny RP
• podstawy prawa konstytucyjnego
• systemy polityczne
• media i komunikowanie społeczne
• media i komunikowanie polityczne
• antropologia społeczno-polityczna
• organizacje międzynarodowe a
polityka promocji demokracji
• partie i systemy partyjne
• polityka społeczna i gospodarcza
• problemy współczesnej polityki
• problemy globalizacji
• reklama i public relations
• prawo reklamy
• prawo pracy
• samorząd i polityka lokalna
• stosunki Międzynarodowe (MSG)
• międzynarodowe stosunki kulturalne

Studia licencjackie (inaczej studia I stopnia) prowadzone
na wydziale Nauk Politycznych, są to studia zawodowe,
które kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata
politologii w zakresie zgodnym z wybraną specjalnością.
Absolwent studiów I stopnia zdobywa wykształcenie wyższe
zawodowe i otrzymuje dyplom ukończenia warszawskiej
uczelni wyższej.
Studia licencjackie trwają sześć semestrów (3 lata). O przyjęcie
na studia I stopnia mogą ubiegać się mogą ubiegać się wszyscy
absolwenci szkół średnich posiadający świadectwo dojrzałości.
Absolwenci kierunku politologia mogą znaleźć pracę
między innymi w mediach, jednostkach administracji
publicznej, rządowej lub samorządowej, a także w organach
bezpieczeństwa państwa czy w prywatnym sektorze
gospodarki zarówno w Polsce, jak i za granicą. Oferujemy wiele
atrakcyjnych specjalności takich jak Administracja rządowa
i samorządowa, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe,
Amerykanistyka, Dziennikarstwo, Ekonomia menadżerska,
Biznes i przywództwo, Doradztwo personalne i zarządzanie
personelem czy Dyplomacja i stosunki międzynarodowe.
Programy studiów dostosowane są do najnowszych wydarzeń
i wymogów rynku pracy, gwarantując uzyskanie praktycznego
wykształcenia, czy też podniesienia dotychczasowych
kwalifikacji.
Proponujemy specjalności takie jak:
• administracja rządowa i samorządowa
• soradztwo personalne i zarządzanie personelem
• bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
• ekonomia menadżerska
• dziennikarstwo
• dyplomacja i stosunki międzynarodowe
• polityka zdrowotna w Polsce i Unii Europejskiej
• amerykanistyka
• biznes i przywództwo

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki
tel. 22 375 96 82
www.wssmia.edu.pl

WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I AMERYKANISTYKI

Politologia studia II stopnia
Studia uzupełniające magisterskie (inaczej studia II
stopnia) prowadzone na wydziale Nauk Politycznych, są
to studia zawodowe, które kończą się uzyskaniem tytułu
zawodowego magistra politologii w zakresie zgodnym z
wybraną specjalnością. Absolwent studiów II stopnia,
po ukończeniu studiów zdobywa wykształcenie wyższe
zawodowe i otrzymuje dyplom ukończenia warszawskiej
uczelni wyższej.
Studia uzupełniające magisterskie trwają cztery semestry
(2 lata). Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest
posiadanie dyplomu ukończenia studiów licencjackich
(I stopnia).

Wybrane przedmioty z zakresu kierunku
Politologia:
• ruchy społeczne
• historia instytucji politycznych
• filozofia i etyka polityki
• wielkie religie świata
• ochrona praw człowieka
• teoria polityki
• nurty badań politologicznych
• psychologia polityki
• prawa i wolności europejskie
• komunikowanie polityczne
• służba cywilna
• współczesne teorie polityczne
• rewolucje w dziejach ludzkości
• lobbing w polityce
• kryzysy w UE
• nowe media i polityka
• zorganizowana przestępczość a państwo
• rozwój zawodowy człowieka

Absolwenci kierunku politologia mogą znaleźć pracę
między innymi w mediach, jednostkach administracji
publicznej, rządowej lub samorządowej, a także
w organach bezpieczeństwa państwa czy w prywatnym
sektorze gospodarki zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Oferujemy wiele atrakcyjnych specjalności takich jak
Administracja rządowa i samorządowa, Bezpieczeństwo
narodowe
i
międzynarodowe,
Amerykanistyka,
Dziennikarstwo, Ekonomia menadżerska, Biznes
i przywództwo, Doradztwo personalne i zarządzanie
personelem czy Dyplomacja i stosunki międzynarodowe.
Programy studiów dostosowane są do najnowszych
wydarzeń i wymogów rynku pracy, gwarantując uzyskanie
praktycznego wykształcenia, czy też podniesienia
dotychczasowych kwalifikacji.
Proponujemy specjalności takie jak:
• administracja rządowa i samorządowa
• doradztwo personalne i zarządzanie personelem
• bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
• ekonomia menadżerska
• dziennikarstwo
• dyplomacja i stosunki międzynarodowe
• polityka zdrowotna w Polsce i Unii Europejskiej
• amerykanistyka
• biznes i przywództwo

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki
tel. 22 375 96 82
www.wssmia.edu.pl

Nasze punkty konsultacyjno-rekrutacyjne
Miejscowość

Telefon

E-mail

Adres

Warszawa

(22) 375-96-80
(22) 375-96-81

podyplomowe@podyplomowe.info

WSNP,
Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa

Augustów

790-801-501

studiujwaugustowie@gmail.com

Augustów
ul. Mickiewicza 1, 16-300 Augustów

Bartoszyce

89-762-07-90
507-069-619

podyplomowebartoszyce@gmail.com

Bartoszyce
Ośrodek BHP MASMAG
ul. Kopernika 8b, 11-200 Bartoszyce

Biała Podlaska

660-240-853

studiabialapodlaska@op.pl

Biała-Podlaska
Sławacinek Stary 72 (Szkoła Podstawowa)
21-500 Biała Podlaska

Białogard

514-057-555
600-987-454

miwo@biurotfc.pl
iwona.czajkowska@biurotfc.pl

Białogard, Twoje Finansowe Centrum
ul. Grunwaldzka 50, 78-200 Białogard

Białogard

796-168-481

ddrewnowska@wp.pl

Białogard
ul. Zamoyskiego 14/33, 78-200 Białogard

Białystok

85-716-62-21
512-321-121
884-980-071

podn@axoncem.pl
sekretariat@axoncem.pl
biuroregionalne1@podyplomowe.info

Białystok
AXON Centrum Edukacyjno - Medyczne
ul. Antoniukowska 11 lok. 21, 15-740 Białystok

Bielawa

74-833-13-77

centrump@vp.pl

Bielawa
Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Blue Academy
ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa

Bielsko-Biała

513-097-904

r.rosowska@centrumedukacja.pl

Bielsko-Biała, Centrum EDUKACJA
ul. Jana Sobieskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała

Bolesławiec

889-395-088

studiaboleslawiec@gmail.com

Boleslawiec
ul. Zgorzelecka 18, 59-700 Bolesławiec

Brzesko

600-74-74-16

brzesko@znp.edu.pl

Brzesk, ZNP Oddział w Brzesku
pl. Kazimierza Wielkiego 4, 32-800 Brzesko

Chełm

516-099-889

juszczakemilia@gmail.com

Chełm, Szkoła Wiliams
pl. Dr. E. Łuczkowskiego 15, 22-100 Chełm

Chełm

730-864-291

podyplomowe.chelm@gmail.com

Chełm - Centrum Szkoleń i Animacji
ul. Szymanowskiego 4

Chodzież

668-977-620

studia.podyplomowe.info@gmail.com

Chodzież
ul. Zwycięstwa 23 (I piętro), 64-800 Chodzież

Chojnice

509-390-418

sekretariat@instytuteii.pl

Chojnice, Instytut Edukacji i Innowacji
ul. J. Piłsudskiego 30a, 89-620 Chojnice

Chrzanów

32-623-46-43

chrzanow@znp.edu.pl

Chrzanów, ZNP
Aleja Henryka 53, 32-500 Chrzanów

Ciechanów

501-340-959
604-938-363

labecki007@gmail.com;

Ciechanów, SP nr 5
ul. Broniewskiego 1, 06-400 Ciechanów

Czechowice-Dziedzice

792-988-005

studia.online@interia.eu

Czechowice-Dziedzice, Ośrodek Satelitarny WSSE
ul. Traugutta 11, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Częstochowa

784-008-142
790-790-316

podyplomowe@podyplomowe.info

Częstochowa, EUROPOL
ul. Piłsudskiego 35, 42-200 Częstochowa

Dębica

693-599-596

podyplomowedebica@wp.pl

Dębica, II Liceum Ogólnokształcące
ul. Sportowa 24, 38-200 Dębica

Elbląg

509-390-418

sekretariat@instytuteii.pl

Elbląg, Instytut Edukacji i Innowacji
ul. Płk Stanisława Dąbka 140/1, 82-300 Elbląg

Gdynia

736-379-155

gdynia@podyplomowe.info

Gdynia, Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej
ul. Armii Krajowej 46, 81-365 Gdynia

Gdynia

509-390-418

sekretariat@instytuteii.pl

Gdynia, Instytut Edukacji i Innowacji
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 81-406 Gdynia

Giżycko

87-428-33-15
516-141-282

poradnia2@wp.pl
podyplomowe@poregizycko.pl

Giżycko, Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji
ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko

Nasze punkty konsultacyjno-rekrutacyjne
Gliwice, Instytut Studiów Podyplomowych i Szkoleń Pedagogium

Gliwice

517-772-245

info@podyplomowe-gliwice.pl

Gorlice

725-450-799

gorlice@oupis.pl

Gorlice, ZNP ZG Filia OUPiS Gorlice
38-300 Gorlice

Góra

65-544-12- 77

pcdn@pcdn.edu.pl

Góra, Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i PPP,
pl. Bolesława Chrobrego 27, 56-200 Góra

Grajewo

501-325-646

studiujwgrajewie@gmail.com

Grajewo
ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo

Grodzisk Mazowiecki

509-286-688;
501-058-790;

studiapodyplomowewgrodzisku@gmail.com

Grodzisk Mazowiecki
ul. Zagaje 7A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

m.czajkowska@ekspert-kujawy.pl

Inowrocław
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Ekspert - Kujawy
ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław

Inowrocław

571 -471-564

52 357 62 15 wew. 39

ul. Toszecka 101/220 b, 44-100 Gliwice

Iwonicz Zdrój

609-465-822

mblizycki@podyplomowe.info

Iwonicz, ul. Długa 216, 38-440 Iwonicz-Zdrój

Jarocin

608-571-332

edyta.k@tlen.pl

Jarocin, Centrum Kształcenia Dorosłych
ul. Kościuszki 14a, 63-200 Jarocin

Jarosław

799-282-583
667-872-153

jaroslaw@podyplomowe.info
lubaczow@podyplomowe.info

Jarosław
ul. Pełkińska 12, 37-500 Jarosław

Kaźmierz

508-764-799

wanda.grzybek@wp.pl
kontakt@osrodek-wiedza.pl

Kaźmierz, Ośrodek Edukacyjny WIEDZA
ul. Dolna 11, 64-530 Kaźmierz

Kędzierzyn-Koźle

721-298-977

biuro@szkola-espero.pl

Kędzierzyn-Koźle, Szkoła ESPERO
al. Jana Pawła II 17/1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Kępno

603-098-388

animus.studia@gmail.com

Kępno, Animus/ Kępińska Szkoła Języków
ul. Ks. I. Nowackiego 1, 63-600 Kępno

Kluczbork

601-844-284
884-980-054

podyplomowe.kluczbork@gmail.com

Kluczbork, Biuro Regionalne nr 3 ISP
ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork

Konin

606-127-774

krzysztof.hajdasz@gmail.com

Konin
ul. Wojska Polskiego 31, 62-500 Konin

Kościerzyna

505-200-099

sekretariat@instytuteii.pl

Kościerzyna
ul. Świętojańska 10, 83-400 Kościerzyna

Kraków

600-281-401

grazmar@gmail.com

Kraków, Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków,
ul. Łobzowska 48/8, 30-038 Kraków

Kraków

12-633-58-82

krakow@oupis.pl

Kraków, Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP
ul. Karmelicka 32 31-128 Kraków

Kraśnik

534-606-160

centrumedukacyjne@onet.pl

Kraśnik
ul. Urzędowska 36C, 23-200 Kraśnik

Krotoszyn

517-620-669
884-980-946

isp.sekretariat@wp.pl

Krotoszyn, Społeczna Szkoła Podstawowa
ul. Garncarska 9, 63-700 Krotoszyn

Kwidzyn

880-544-057

studia@eduedukacja.pl

Leszno

793-464-040

wsnpleszno@gmail.com

Leszno, Niepubliczna Szkoła Podstawowa TOTUS TUUS
ul. Osiecka 41, 64-100 Leszno

Lębork

509-390-418

sekretariat@instytuteii.pl

Lębork, Instytut Edukacji i Innowacji
ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork

Lubaczów

667 872 153

lubaczow@podyplomowe.info

Lubaczów
ul. Zielona 1,37-630 Oleszyce

Lubartów

660-240-853

studiawlubartowie@op.pl

Lubartów, Szkoła Podstawowa Nr 4
ul. Kosmonautów 11, 21-100 Lubartów

Lublin

533-102-210
795-498-196

lublin@podyplomowe.info

Lublin
ul. Grenadriarów 13/113, 20-331 Lublin

Lublin

534 606 160

centrumedukacyjne@onet.pl

Lublin
ul. Magnoliowa 8 p. 019, 20-143 Lublin

Lublin

730-864-291

studiowanie.lublin@gmail.com

Lublin, Centrum Szkoleń i Animacji
ul. Filaretów 7, 20-723 Lublin

Kwidzyn, Edu-Edukacja Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych

ul. Grunwaldzka 9/16, 82-500 Kwidzyn

Nasze punkty konsultacyjno-rekrutacyjne
Lublin INOTECH

519-381-030

info@inotech.org.pl

Lublin, INOTECH
ul. Mazowiecka 18, 20-723 Lublin

Luboń

603-054-549

gatta_tais@wp.pl

Luboń
ul. Wysoka 17, 62-030 Luboń

Lubsko

601-589-583

sekretariat@studiujwlubsku.pl

Lubsko
ul. Kopernika 19/16, 68-300 Lubsko

Lwówek Śląski

786-288-547
661-426-765

studiapod.lwowek@onet.pl

Lwówek Śląski
Aleja Wojska Polskiego 12/2, 59-600 Lwówek Śląski

Łańcut

600-589-636

pazpol-echo@o2.pl

Łańcut
ul. Traugutta 116, 37-100 Łańcut

Łomża

501-325-646

studiujwlomzy@gmail.com

Łomża
ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża

Łódź

575-585-665

lodz@podyplomowe.info; biuro@
enfinkadry.pl

Łódź
ul. Pabianicka 119/131 lok. 5/24, 93-490 Łódź

Łuków

784-684-362

inkubator@ripfundacja.pl

Łuków, Fundacja Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości
ul. Ks. Stanisława Brzóski 17, 21-400 Łuków

Malbork

601-660-255

studia@akademia-nauczania.pl

Malbork, Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork

Mielec

13-43-657-57
727-433-133
17-788-51-94

mielec@wszechnica.com, a.tomczyk@
ckp.edu.pl

Mielec, PTEA Wszechnica
ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

Międzychód

660-768-748
603-097-122

biuro@rmkszkolenia.pl

Międzychód, Zespół Szkół nr 2
ul. Chrobrego 13, 64-400 Międzychód

Międzyrzecz

508-764-799

wanda.grzybek@wp.pl; kontakt@
osrodek-wiedza.pl

Międzyrzecz, Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Sportowa 1, 66-300 Międzyrzecz

Milicz

884-980-946
517-620-669

isp.sekretariat@wp.pl

Milicz, Firma Szkoleniowo-Doradcza MERITUM,
ul. Rynek 28/1, 56-300 Milicz

Mława

501-340-959
604 938 363

labecki007@gmail.com

Mława, KLO
ul. Kościuszki 12, 06-500 Mława

Mońki

85-716-62-21
512-321-121

sekretariat@axoncem.pl

Mońki, Centrum Edukacji MENTOR
al. Niepodległosci 11b lok 02b, 19-100 Mońki

Nisko

667-770-440

studia.nisko@onet.pl

Nisko, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Paderewskiego 4, 37-400 Nisko

Nowa Dęba

693-599-596

lesna555@wp.pl

Nowa Dęba
ul. Rzeszowska 5/13, 39-460 Nowa Dęba

Nowy Sącz

603-173-840

nowysacz@znp.edu.pl

Nowy Sącz, UOPIS
ul. Narutowicza 2, 33-300 Nowy Sącz

Nysa

606 448 437

bpatola@op.pl

Nysa, Szkoła Biznesu
ul. Chodowieckiego 9/4

Oborniki

608-571-332

edyta.k@tlen.pl

Oborniki, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe SKRYPT
ul. Dmowskiego 24, 64-600 Oborniki

Oleśnica

884-980-946
517-620-669

isp.sekretariat@wp.pl

Oleśnica, Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Kochanowskiego 8, 56-400 Oleśnica

Olkusz

785-900-282

olkusz@znp.edu.pl

Olkusz, Oddział ZNP w Olkuszu
ul. K.K. Wielkiego 43, 32-300 Olkusz

Olsztyn

512-258-186

m.jucha@pteolsztyn.edu.pl

Olsztyn, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie
ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Opole

608-394-039

ewa@optima.opole.pl

Opole, OPTIMA
ul. Władysława Reymonta 45, 45-072 Opole

Ostróda

513-159-840

ckk@ckk.edu.pl

Ostróda, Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Pionierska 1A, 14-100 Ostróda

Nasze punkty konsultacyjno-rekrutacyjne
Ostrów Wielkopolski

884-980-946
517-620-669

isp.sekretariat@wp.pl

Ostrów Wielkopolski, Szkoła Podstawowa nr 11
ul. Batorego 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Ostrów Wielkopolski

606-127-774

krzysztof.hajdasz@gmail.com

Ostrów Wielkopolski
ul. Raszkowska 13, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Otwock Osieck

504-307-383

podyplomowewarszawa@gmail.com

Osieck, Akademia Sukcesu
ul. Warszawska 7, 08-445 Osieck

Parczew

660-240-853

studiawparczewie@op.pl

Parczew, Szkoła PROFIT
ul. Spółdzielcza 7, 21-300 Parczew

Piła

608-571-332
660-162-036;

pila@romaniszyn.com.pl

Piła, Korporacja Romaniszyn
ul. Różana Droga 1, 64-920 Piła

Piotrków Trybunalski

790 790 316
784 008 142

podyplomowe@podyplomowe.info

Piotrków Trybunalski , Biuro Ogólnopolskie
ul. Sienkiewicza 16, 97-300 Piotrków Trybunalski

Pisz

506-826-722

polewaczyk.katarzyna@gmail.com

Pisz
ul. Gizewiusza 13 (II piętro), 12-200 Pisz

Poznań

666-356-705

studia@progresfera.edu.pl

Poznań, NODN PROGRESFERA
ul. Szamarzewskiego 17/3, 60-514 Poznań

Przasnysz

501-340-959
604-938-363

labecki007@gmail.com

Przasnysz, SP nr 3
ul. Orlika 48, 06-300 Przasnysz

Przemyśl

533-523-231

przemysl@podyplomowe.info

Przemyśl
ul. Franciszkańska 2, 37-700 Przemyśl

Puławy

530-835-142

isp.pulawy@gmail.com

PKR w Puławach, Towarzystwo Szkolne Nauka i Praca
ul. Eustachiewicza 1, 24-100 Puławy

Pyrzyce

506 019 488
504-149-903

aga.ciszek@op.pl; ann65@op.pl

Pyrzyce
ul. Stargardzka 34, 74-200 Pyrzyce

Radom

888-414-247
660-763-860

sekretariat@okko.edu.pl

Radom, Ośrodek Kształcenia Kadr Oświaty OKKO
ul. Czarnoleska 10, 26-600 Radom

Rawa Mazowiecka

600-810-279

edid.centrum.szkolenia@gmail.com

Rawa Mazowiecka
Wałowice 51A, 96-200 Rawa Mazowiecka

Rawicz

884-980-946
517-620-669

isp.sekretariat@wp.pl

PKR w Rawiczu, DOMA-INVEST
ul. Piastowska 14, 63-900 Rawicz

Rybnik

502 162 365

nowekwalifikacjerybnik@gmail.com

Rybnik, Business and Finance
ul. Rudzka 13 c, 44-200 Rybnik

Rzeszów

13-43-657-57
727-433-133
506-181-139

rzeszow@wszechnica.com

Rzeszów, PTEA Wszechnica
ul. Rejtana 53A, lok. 108G, 35-326 Rzeszów

Sandomierz

15 832 6081
530 093 741
531 074 197

studia.sandomierz@gmail.com

Sandomierz
ul. Mickiewicza 9/20, 27-600 Sandomierz

Siedlce

798-001-016

studia.siedlce@gmail.com

Siedlce
ul. Kurpiowska 3, 08-110 Siedlce

Sieradz

509-407-463

klima@tata.com.pl

Sieradz
ul. Warszawska 13, 98-200 Sieradz

Sierpc

24-275-58-30
503-010-002

adwa3u@wp.pl

Sierpc
ul. Nałkowskiej 10, 09-200 Sierpc

Sławno

509-390-418

sekretariat@instytuteii.pl

Sławno, Instytut Edukacji i Innowacji
ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

Stalowa Wola

533-523-231

stalowawola@podyplomowe.info

Stalowa Wola, Kuźnia Przedsiębiorczości
ul. Jana Pawła II 66, 37-450 Stalowa Wola

Sulechów

506 127 314

studiujwsulechowie@gmail.com

Sulechów
ul. A. Mickiewicza 2, 66-100 Sulechów

Szamotuły

603-097-122

biuro@rmkszkolenia.pl

Szamotuły, RMK Szkolenia
ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły

Szczecin

505-060-194
506-019-488

ann65@op.pl

Szczecin
ul. ks. H. Kołłątaja 31/4, 71-525 Szczecin

Szczecinek

609-423-879

kamila.straszkiewicz@wp.pl

Szczecinek, Świat Inspiracji
ul. Warcisława IV 3B, 78-400 Szczecinek

Nasze punkty konsultacyjno-rekrutacyjne
Szczytno

502 412 280
519 813 500

dorka.szczytno@op.pl

Szczytno
ul. M. Skłodowskiej-Curie 15, 12-100 Szczytno

Śrem

793-464-040

wsnpsrem@gmail.com

Śrem
pl. 20-go Października 11/4, 63-100 Śrem

Tarnowskie Góry

32-769-03-39
512-812-165

pedagog@kursysilesia.pl
studia@kursysilesia.pl

Tarnowskie Góry, Pedagog
ul. Karłuszowiec 9, 42-600 Tarnowskie Góry

Tarnów

502-572-605

basiadag@outlook.com

Tarnów, XXI LO Sportowe
ul. Szujskiego 15, 33-100 Tarnów

Tczew

509-390-418

sekretariat@instytuteii.pl

Tczew, Instytut Edukacji i Innowacji
ul. Obrońców Westerplatte 3, 83-110 Tczew

Toruń

606-340-923

amadi.szkolenia@gmail.com

Toruń, AMADI Szkolenia
ul. Forteczna 8, 87-100 Toruń

Toruń

663-793-957

kasiarebain10@interia.pl

Toruń
ul. Brylantowa 10, 87-100 Toruń

Trzcianka

608-571-332
694-963-593

edyta.k@tlen.pl

Trzcianka, SKRYPT
ul. Broniewskiego 2, 64-980 Trzcianka

Trzemeszno

606-340-923

amadi.szkolenia@gmail.com

Trzemeszno, Firma Szkoleniowa AMADI
ul. Marchlewicza 8, 62-240 Trzemeszno

Turek

606-127-774

krzysztof.hajdasz@gmail.com

Turek
ul. Szadów Księży 10, 62-700 Turek

Wadowice

502-566-801

osid.studia@gmail.com

Wadowice, Ośrodek Szkolenia i Dokształcania
ul. Spadzista 10, 34-100 Wadowice

Wałcz

607-295-299
662-041-438

studiapodyplomowe@vp.pl

Wałcz, ul. Bydgoska 14/3, 78-600 Wałcz

Wągrowiec

608-571-332

edyta.k@tlen.pl

Wągrowiec, SKRYPT
ul. Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec

Węgrów

25-792-01-61
502-092-497
604-930-246

sponiawegrow@onet.pl
strak.g@wp.pl
kasperowicz.h@wp.pl

Węgrów, Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym i Autystycznym "SPONIA"
ul. Mickiewicza 23, 07-100 Węgrów

Włocławek

601-341-008

jmisztal.fsk@wp.pl

Włocławek, Firma Szkoleniowo-Konsultingowa
ul. Komarowa 6, 87-800 Włocławek

Włodawa

660-240-853

studiawewlodawie@op.pl

Włodawa, I Liceum Ogólnokształcące
ul. Szkolna 1, 22-200 Włodawa

Wolsztyn

500-202-711

przymuszalajolanta@gmail.com

Wolsztyn
Berzyna 33, 64-200 Wolsztyn

Wołów

71-389- 21-00;
884-980-016

wpodn@wolowpce.pl
studia@wolowpce.pl

Wołów, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej
ul. Kościuszki 27, 56-100 Wołów

Wrocław

602-444-671

podyplomowe@szkolyeuropejskie.pl

Wrocław, Szkoły Europejskie
ul. Sienkiewicza 6a, 54-152, Wrocław

Wronki

885-384-585

monikaradunz@wp.pl

Wronki
ul. Partyzanów 6, 64-510 Wronki

Września

607-615-074

urszula_kropaczewska@interia.pl

Września
ul.Wojska Polskiego 2a, 62-300 Września

Zamość

795-498-196

zamosc@podyplomowe.info

Zamość
ul. Partyzantów 29, 22-400 Zamość

Złocieniec

78-594-03-11
607-329-006

podyplomowelotysz@gmail.com

Złocieniec, Zespół Szkół im. Andersa
ul. Okrzei 9, 78-520 Złocieniec

Złotoryja

76-878-35-49

sekretariat@podnzlotoryja.pl

Złotoryja, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Szkolna 1, 59-500 Złotoryja

Złotów

882-940-796

justyna.zabel@gmail.com

Złotów
ul. Matejki 2/15, 77-400 Złotów

SZKOŁA GŁÓWNA KRAJOWA W WARSZAWIE
22 375 96 81 ; www.sgk.edu.pl
Aleje Jerozolimskie 98 ; 00-807 Warszawa

WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH
22 375 96 80 ; www.wsnp.edu.pl
Aleje Jerozolimskie 98 ; 00-807 Warszawa

WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
82 560 40 50 ; 501 868 599 ; www.wssm.pl
Hrubieszowska 102, 22-100 Chełm

WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
I AMERYKANISTYKI
22 375 96 82 ; www.wssmia.edu.pl
Aleje Jerozolimskie 98 ; 00-807 Warszawa

