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Jesteśmy praktycznie najlepsi - kształcimy
w Twoim mieście, w Twojej szkole!Szkolimy kadrę zarządzającą placówkami 

oświatowymi, pedagogów, nauczycieli
i wychowawców na terenie całej Polski.
Mamy kadrę składającą się z praktyków 
zdobywających swoje doświadczenie
w specjalistycznych placówkachbranżowych.

DLACZEGO MY?

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela

Wiedza o społeczeństwie

DIAGNOZA i TERAPIa PEDAGOGICZNa

Integracja sensoryczna TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA

INSPEKTOR ochrony DANYCH OSOBOWYCH

TYFLOPEDAGOGIKA

edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem aspergera

INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI
Wczesne nauczanie języka OBCEGO w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej

LOGOPEDIA

Plastyka i technika dla nauczycieli Zarządzanie i organizacja w oświacie

Psychologia śledcza

Atrakcyjna oferta edukacyjna
dopasowana do wymagań 
rynku pracy

Rozpoznawalna uczelnia 
w regionie i Europie

Lider wśród niepublicznych 
uczelni praktycznych

50% zajęć o charakterze 
praktycznym

Programy studiów opracowane 
przez praktyków biznesu

19 lat doświadczenia
w kształceniu



• Integracja sensoryczna (przy merytorycznym wsparciu i pod 

    patronatem Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju Dziecka SENSE w Szczecinie)

• Doradztwo zawodowe i rozwój kariery
• Edukacja dla bezpieczeństwa
• Informatyka dla nauczycieli
• Logopedia
• Oligofrenopedagogika
• Organizacja i zarządzanie w oświacie
• Przygotowanie pedagogiczne
• Wczesne nauczanie języka angielskiego
   w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
• Inspektor ochrony danych osobowych
• Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej
• Testowanie oprogramowania
• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
• Plastyka i technika dla nauczycieli
• Lider w szkole – budowanie pozytywnego autorytetu
   wychowawcy

Studia podyplomowe:
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Integracja sensoryczna
Studia podyplomowe realizowane przy merytorycznym 
wsparciu i pod patronatem Centrum Terapii i Stymulacji 
Rozwoju Dziecka SENSE w Szczecinie. Oferowana forma 
doskonalenia zawodowego ma na celu podnoszenie jakości 
procesu kształcenia osób zainteresowanych podnoszeniem 
kwali�kacji w tym specjalistycznym obszarze aktywności 
diagnostycznej i terapeutycznej osób z szeroko rozumiany-
mi dysfunkcjami integracji sensorycznej.

Logopedia
Studia podyplomowe nadają kwali�kacje do podjęcia pracy 
na stanowisku nauczyciela-logopedy w placówkach oświa-
towo-wychowawczych, artystycznych, poradniach specjali-
stycznych, w tym psychologiczno-pedagogicznych, gabine-
tach terapeutycznych i innych placówkach, w których 
prowadzona jest działalność logopedyczna. Ukończenie 
studiów podyplomowych daje uprawnienia do otwierania 
własnych gabinetów logopedycznych.

Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób
z autyzmem i zespołem Aspergera
Absolwenci pogłębią zagadnienia dotyczące psychologii 
rozwojowej, klinicznej, neurologii dziecięcej i psychiatrii, 
diagnozy, metod pracy, metodyki wychowania, kształcenia 
i rewalidacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, 
kształtowania mowy i języka, współpracy z rodzicami 
ucznia, środowiskiem wychowawczym i innymi specjalista-
mi, etyki zawodu nauczyciela, odbędą także praktykę 
pedagogiczną.

Organizacja i zarządzanie w oświacie
Studia nadają kompetencje do zarządzania szkołą
w aspekcie jakości: organizacji, dokumentacji i stosowania 
prawa oraz metod i technik kierowania, diagnozowania 
osiągnięć uczniów, nadzoru pedagogicznego, projektowa-
nia dydaktycznego, gospodarowania �nansami, mierzenia 
jakości pracy szkoły.

Zapoznaj się z pełną ofertą studiów podyplomowych: 

Partner studiów podyplomowych
Integracja Sensoryczna
Partner studiów podyplomowych
Integracja Sensoryczna
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