WYMAGANE
DOKUMENTY/
WARUNKI PRZYJĘCIA

KIERUNEK

Gimnastyka
KorekcyjnoKompensacyjna

Wychowanie Fizyczne
dla Nauczycieli

Organizacja i
Zarządzanie Sportem

Organizacja i
Zarządzanie
Gospodarką
Turystyczną i
Hotelarstwem

Formy GimnastycznoTaneczne i Fitness

Menedżer Usług
Rekreacyjnych

Wymóg Podstawowy : co najmniej ukończone studia licencjackie
WYMAGANE DOKUMENTY:
1.) Formularz zgłoszeniowy na Studia Podyplomowe
2.) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
3.) Jedno zdjęcie legitymacyjne /3,5 x 4,5/- zdjęcie prosimy na odwrocie podpisać imieniem i nazwiskiem
4.) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
(dot. wybranych Kierunków, zaznaczono w opisach, np. Wychowania Fizycznego dla Nauczycieli, Form Gimnastyczno-Tanecznych i Fitness oraz Gimnastyki KorekcyjnoKompensacyjnej)
5.) Dodatkowe oświadczenie do formularza zgłoszeniowego
KORZYŚCI

KOSZT

CZAS TRWANIA

DLA KOGO

1600 zł
semestr

3 semestry,
tryb weekendowy,
(zjazdy co 2 tygodnie)
Ilość godzin 405.

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy
chcą uzyskać uprawnienia do nauczania
kolejnego przedmiotu.
Studia
mają charakter doskonaląco-kwalifikacyjny

Studia kończą się uzyskaniem
Świadectwa Studiów
Podyplomowych Gimnastyka
Korekcyjno-Kompensacyjna

1600 zł
semestr

3 semestry,
tryb weekendowy,
(zjazdy co 2 tygodnie)
Ilość godzin: 500
(w tym praktyki
nauczycielskie 150 h)

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy
chcą uzyskać uprawnienia do nauczania
kolejnego przedmiotu (wymagane
przygotowanie pedagogiczne)
Studia
poprzedzone są testem kwalifikacyjnym z
pływania (50 m dowolnym stylem) oraz z
gimnastyki (zestaw ćwiczeń na materacach).

Studia kończą się uzyskaniem
Świadectwa Studiów
Podyplomowych Wychowanie
Fizyczne dla Nauczycieli

Ukończenie studiów daje uprawnienia pracy menedżerskiej m.in. w
obiektach sportowych,
- zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków,
- możliwość awansu zawodowego, podwyższenie kwalifikacji zawodowych,

1600 zł
semestr

2 semestry,
tryb weekendowy,
(zjazdy co 2 tygodnie)
Ilość godzin: 255

Studia przeznaczone są dla absolwentów
dowolnych szkół wyższych.

Studia kończą się uzyskaniem
Świadectwa Studiów
Podyplomowych Zarządzanie i
Organizacja Sportem oraz
Dyplom Menedżera Sportu.

Konkretne kwalifikacje zawodowe do zarządzania, które mogą zostać
wykorzystane m.in. w biurach podróży, obiektach hotelarskich, ośrodkach
sportowo-rekreacyjnych, ośrodkach jeździeckich, ośrodkach wellness & spa,
centrach fitness, wydziałach turystyki samorządu terytorialnego,
organizacjach turystycznych, stowarzyszeniach turystycznych
- zdobycie umiejętności do zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i
jego jednostkami organizacyjnymi (planowanie i zarządzanie turystyką w
regionie, promocja turystyki
- realna możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej
- w przypadku posiadania uprawnień pedagogicznych, możliwość nauczania
w szkołach o profilu turystyczno-hotelarskich

1600 zł
semestr

3 semestry,
tryb weekendowy,
(zjazdy co 2 tygodnie)
Ilość godzin: 350

Studia przeznaczone są dla absolwentów
dowolnych szkół wyższych.

Studia kończą się uzyskaniem
Świadectwa Studiów
Podyplomowych Organizacja i
Zarządzanie Gospodarką
Turystyczną i Hotelarstwem

Studia przeznaczone są dla absolwentów
wszystkich uczelni wyższych.

Studia kończą się uzyskaniem
Świadectwa Studiów
Podyplomowych Formy
Gimnastyczno-Taneczne i Fitness
oraz legitymacją Instruktora
Rekreacji Ruchowej, Fitness:
Nowoczesne Formy Gimnastyki

Osoby zainteresowane profesjonalnym
przygotowywaniem i realizowaniem Usług
Zagospodarowania Czasu Wolnego:
menedżerowie obiektów rekreacyjnych,
sportowych, wypoczynkowych, parków
rozrywki, ośrodków narciarskich, lodowisk,
torów gokartowych, ścian wspinaczkowych,
parków linowych, parków tematycznych, usług
okołoturystycznych, organizatorzy eventów,
imprez firmowych, ale również menedżerowie
multipleksów, sal widowiskowych itp.

Studia kończą się uzyskaniem
Świadectwa Studiów
Podyplomowych Menedżer Usług
Rekreacyjnych

Uzupełnienie kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia zajęć z gimnastyki
korekcyjnej w szczególności w nauczaniu przedszkolnym i
wczesnoszkolnym.
Zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy m.in. w przedszkolach i szkołach
podstawowych.
Zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do
prowadzenia zajęć wychowania fizycznego jako drugiego przedmiotu
w placówkach oświatowych,
- samodzielne planowanie i realizacja aktywności fizycznej służące zdrowiu
oraz wypoczynkowi,
- promowanie zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku
lokalnym.

Ukończenie studiów upoważnia do prowadzenia zajęć z wszelkich form
tanecznych oraz przedmiotu taniec. - różnorodność form tanecznych, studia promują zdrowy styl życia oraz sprawność fizyczną połączoną z pasją,
-możliwość awansu zawodowego, podwyższenie kwalifikacji zawodowych

Uczą procesu zarządzania obiektami rekreacyjnymi,
- zdobycie praktycznych umiejętności przygotowywania profesjonalnej oferty
Usług Zagospodarowania Czasu Wolnego właśnie w zakresie rekreacji, a nie
„zarządzania murami, nieckami basenów, sztucznymi nawierzchniami boisk
czy taflami lodowisk”,
- gwarancja poznania doświadczeń praktyków mogących pochwalić się
sukcesem w zarządzaniu tego typu usługami.

1600 zł
semestr

1600 zł
semestr

3 semestry,
tryb weekendowy,
(zjazdy co 2 tygodnie)
Ilość godzin: 420

2 semestry,
tryb weekendowy,
Ilość godzin: 240

UPRAWNIENIA

Przygotowanie
Pedagogiczne

Zdobycie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji nauczyciela przedmiotu WF
(dydaktyka przedmiotu),
-podniesienie kwalifikacji związanych z wychowaniem fizycznym łączonych z
przygotowaniem pedagogiką
- nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
przedmiotu WF, nauczanych w wymiarze określonym przez ustawodawstwo
oraz pozytywnie ocenioną praktykę pedagogiczną, pozwalające na
skuteczną organizację i realizację procesu kształcenia i wychowania,
-doskonali dydaktycy przygotowujących wykwalifikowaną kadrę nauczycieli
Wychowania Fizycznego.

1600 zł
semestr

Trener AWF Pływanie

Program zgodny z wymogami Polskich Związków Sportowych,
- program opierający się w dużym stopniu na zajęciach praktycznych na
wyposażonych obiektach związanych z daną dyscypliną sportową,
-opanowanie zasad procesu szkoleniowego na różnych szczeblach poziomu
sportowego z danej dyscypliny,
-utrzymanie i podnoszenie poziomu sprawności fizycznej pozwalające na
dalsze doskonalenie w danej dziedzinie sportowej

1600 zł
semestr

Trener Personalny

Studia dają uprawnienia i kwalifikacje do bardzo perspektywicznego zawodu
w klubach fitness
–dodatkowe kwalifikacje zdobyte na studiach umożliwiają szybsze
znalezienie pracy w charakterze trenera personalnego po zakończeniu
edukacji,
- nabycie wiedzy dotyczącej suplementacji oraz zasad racjonalnego żywienia
w sporcie oraz środków wspomagających trening,
-doskonała wysokospecjalizowana kadra osób specjalizujących się w tej
dziedzinie, praktyczne zajęcia i wyspecjalizowane obiekty,

Wellness i Odnowa
Psychosomatyczna w
Profilaktyce Chorób
Cywilizacyjnych

Nabycie wiedzy i umiejętności związanych z radzeniem sobie ze stresem
oraz technikami pracy z ciałem, których zadaniem jest działanie
antystresowe, jak: hatha-joga, tai chi, qi gong, tańce integracyjne, metody
relaksacyjne,
- obsługa pacjenta w zakresie odnowy biologicznej oraz usług fizjoterapii,
psychoterapii i technik relaksacyjnych, dużo zajęć praktycznych związanych
ze specjalistyczną tematyką z wyjątkowymi specjalistami. Jedyny taki
kierunek studiów podyplomowych w Polsce

Oligofrenopedagogika
dla Studentów i
Absolwentów
kierunków WF i Sport

Dodatkowe uprawnienia z dziedziny oligofrenopedagogiki dla nauczycieli WF
-przygotowanie dysk tyczne i praktyczne rzez wysoko wyspecjalizowaną
kadrę,
-nabycie wiedzy z zakresu diagnozowania, planowania i wdrażania
indywidualnych planów pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością
intelektualną.
- oprócz świadectwa studiów podyplomowych legitymacja instruktora
rekreacji ruchowej olimpiad specjalnych,
-zdobycie umiejętności podejmowania racjonalnych i skutecznych działań
dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku do dzieci z
niepełnosprawnością intelektualną. Uzyskanie również wiedzy z zakresu
diagnozowania, planowania i wdrażania indywidualnych planów pracy z
dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną,

Odnowa Biologiczna z
elementami Wellness i
Fizjoterapii

Studia pogłębiają wiedzą i uczą umiejętności niezbędnych do prowadzenia
zajęć w zakresie odnowy biologicznej w sporcie i życiu codziennym, - studia
zwiększają możliwości zatrudnienia w instytucjach życia codziennego i
stowarzyszeniach zajmujących się profilaktyką chorób i umacnianiem stanu
zdrowia, - zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków

3 semestry,
tryb weekendowy,
(zjazdy co 2 tygodnie)
Ilość godzin: - 320
- 180 godz. praktyk
pedagog.
- 60 godzin w szkole
podstaw.
- 60 godzin w szkole
gimnazjalnej
- 60 godz. w szkole śr.
2 semestry,
tryb weekendowy,
(zjazdy co 2 tygodnie)
Ilość godzin: 250,
zawiera 80 godz. w
zakresie podstaw
teoretycznych, 120
godz. dyscypliny
kierunkowej oraz 50
godz. praktyki
trenerskiej w klubie
sportowym.

1.) Absolwenci Akademii Wychowania
Fizycznego kierunku Sport, Fizjoterapia oraz
Turystyka i Rekreacja /studia licencjackie lub
magisterskie/, którzy posiadają merytoryczne
przygotowanie do nauczania przedmiotu, a nie
uzyskali uprawnień pedagogicznych.
2.) Absolwenci innych Uczelni, którzy
posiadają merytoryczne przygotowanie do
nauczania przedmiotu, a nie uzyskali
uprawnień pedagogicznych.

Studia kończą się uzyskaniem
Świadectwa Studiów
Podyplomowych Przygotowanie
Pedagogiczne

Studia kończą się uzyskaniem
Świadectwa Studiów
Podyplomowych Trenera AWF,
Dyplom Trenera

2 semestry,
tryb weekendowy,
(zjazdy co 2 tygodnie)
Ilość godzin: 280
18 zjazdów dwu
dniowych

Słuchacz, uczestniczący w studiach powinien
charakteryzować się dużą empatią oraz lubić
pracę z ludźmi posiadać chęć rozwoju siebie
jak i wspierania klientów. Studia mogą być
dedykowane dla absolwentów studiów I i II
stopnia Kierunków WF, Sport, Fizjoterapia,
TIR, lekarzy oraz sportowców pragnących
poszerzyć wiedzę i kompetencję w zakresie
usług kompleksowego treningu.

a. Dyplom Trenera Personalnego
b. Certyfikat międzynarodowej
organizacji: EPI, Elite
Performance Instit, www.epipolska.pl
c. Świadectwo studiów
podyplomowych

2000 zł
semestr

2 semestry,
tryb weekendowy,
(zjazdy co 2 tygodnie)
Ilość godzin: 230-240

Absolwenci studiów I i II stopnia uczelni
publicznych i niepublicznych, w
szczególności kierunków medycznych, nauk o
zdrowiu, fizjoterapii, wychowania
fizycznego, pedagogiki, psychologii
- Wymagane jest ukończenie studiów
pierwszego stopnia

a.) świadectwo studiów
podyplomowych,
b.) Instruktor Rekreacji Ruchowej:
Fitness: Ćwiczenia
psychofizyczne
c.) Instruktor Rekreacji Ruchowej
Nordic Walking
d.) Uprawnienia dające dyplom w
zakresie tańców integracyjnych

2000 zł
semestr

3 semestry,
tryb weekendowy,
(zjazdy co 2 tygodnie)
Ilość godzin 405,
w tym: - 145 godz.
przygotowania
psychologicznopedagogicznego
specjalnego,
- 120 godz. dydaktyki
specjalnej
- 120 godz. praktyk,
- 20 godz. seminarium
dyplomowego.

Studia podyplomowe w zakresie Edukacji i
rehabilitacji osób z niepełnosprawnością
intelektualną skierowane są do absolwentów
studiów wyższych (I i II stopnia) (ew. dla
absolwentów kierunków wychowanie fizyczne,
sport, fizjoterapii) posiadających
przygotowanie pedagogiczne, a nie
posiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi i
młodzieżą niepełnosprawną umysłowo.

Studia kończą się uzyskaniem
Świadectwa Studiów
Podyplomowych
Oligofrenopedagogiki

2000 zł
semestr

2 semestry,
tryb weekendowy,
(zjazdy co 2 tygodnie)
Ilość godzin: 208

Studia przeznaczone są dla absolwentów
dowolnych szkół wyższych.

Studia kończą się uzyskaniem
Świadectwa Studiów
Podyplomowych Odnowa
Biologiczna z elementami
Wellness i Fizjoterapii

2000 zł
semestr

