
Zakres studiów podyplomowych
Liczba 

semestrów

Opłata jednorazowa                                           

za rok nauki
2 300 zł

Opłata jednorazowa                                                         

za semestr nauki
1 200 zł

Opłata ratalna - 10 rat za rok nauki 250 zł

Opłata jednorazowa                                           

za rok nauki
2 300 zł

Opłata jednorazowa                                                         

za semestr nauki
1 200 zł

Opłata ratalna - 10 rat za rok nauki 250 zł

Opłata jednorazowa                                           

za rok nauki
2 300 zł

Opłata jednorazowa                                                         

za semestr nauki
1 200 zł

Opłata ratalna - 10 rat za rok nauki 250 zł

Opłata jednorazowa                                           

za rok nauki
2 300 zł

Opłata jednorazowa                                                         

za semestr nauki
1 200 zł

Opłata ratalna - 10 rat za rok nauki 250 zł

Opłata jednorazowa                                           

za rok nauki
3 200 zł

Opłata jednorazowa                                                         

za semestr nauki
1 700 zł

Opłata ratalna - 10 rat za rok nauki 350 zł

Nauczanie biologii

Nauczanie historii

Nauczanie chemii

Nauczanie geografii

Nauczanie fizyki

Nauczanie matematyki

Nauczanie informatyki

Nauczanie muzyki

Nauczanie etyki

Nauczanie plastyki

Nauczanie techniki

Wychowanie do życia w rodzinie

Wiedza o społeczeństwie

Podstawy przedsiębiorczości

Nauczanie teoretycznych przedmiotów zawodowych

Edukacja dla bezpieczeństwa z pierwszą pomocą 

przedmedyczną

Opłata jednorazowa                                           

za rok nauki
2 600 zł

Opłata jednorazowa                                                         

za semestr nauki
1 350 zł

Opłata ratalna - 10 rat za rok nauki 280 zł

Plastyka i technika w szkole podstawowej i 

ponadpodstawowej               

Opłata jednorazowa                                           

za rok nauki
2 900 zł

Wiedza o społeczeństwie z podstawami 

przedsiębiorczości

Opłata jednorazowa                                                         

za semestr nauki
1 500 zł

Wychowanie do życia w rodzinie z etyką Opłata ratalna - 10 rat za rok nauki 310 zł

Pedagogika korekcyjna - terapia pedagogiczna

Pedagogika resocjalizacyjna

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Surdopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z 

niepełnosprawnością słuchową

Tyflopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z 

niepełnosprawnością wzrokową 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 

intelektualną (dawniej Oligofrenopedagogika)

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu

Edukacja integracyjna i włączająca

Pedagogika leczniczo-terapeutyczna

Logopedia 4

Opłata jednorazowa                                           

za rok nauki
2 700 zł

Opłata jednorazowa                                                         

za semestr nauki
1 400 zł

Opłata ratalna - 10 rat za rok nauki 290 zł

Neurologopedia

Zarządzanie oświatą – manager w edukacji (on-line)

TIK 2.0 w edukacji – nowoczesne technologie w 

nauczaniu

Neurodydaktyka 

Psychodietetyka

Manager szkolnictwa branżowego

Mediacje i negocjacje z językiem angielskim

Agrobiznes w praktyce 

Zamówienia publiczne

Wczesne nauczanie języka angielskiego 3

Studia podyplomowe do nauczania kolejnego przedmiotu lub rodzaju zajęć

Informatyka dla Nauczycieli (nauczanie hybrydowe) 3

Studia podyplomowe do nauczania kolejnego przedmiotu lub rodzaju zajęć

Doradztwo zawodowe z coachingiem i mentoringiem (on-

line)
3

270 zł

Studia podyplomowe dla nauczycieli planujących rozszerzyć posiadane kwalifikacje o uprawnienia do nauczania dwóch kolejnych 

przedmiotów lub rodzaju zajęć                                                                                                                       

Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej

Opłata jednorazowa                                           

za rok nauki

Opłata jednorazowa                                                         

za semestr nauki

3 100 zł

1 600 zł

3

3

Integracja sensoryczna 3

Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjno-

kompensacyjną

2

Opłata ratalna - 10 rat za rok nauki 270 zł

Studia podyplomowe do nauczania kolejnego przedmiotu lub rodzaju zajęć

Kierunki studiów podyplomowych z wykazem opłat

ROK AKADEMICKI 2020/2021

Opłata jednorazowa                                           

za rok nauki

Opłata jednorazowa                                                         

za semestr nauki

2 500 zł

1 300 zł

Przygotowanie psychologiczno - pedagogiczne i 

dydaktyczne do nauczania teoretycznych przedmiotów 

zawodowych (on-line)

3

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa 

Psycholog szkolny (on-line) 3

Studia podyplomowe dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania pierwszego przedmiotu lub rodzaju zajęć w szkole 

podstawowej i ponadpodstawowej

Wariant i wysokość opłat

Studia podyplomowe dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych

3
Przygotowanie psychologiczno - pedagogiczne i 

dydaktyczne (on-line)

Opłata ratalna - 10 rat za rok nauki

Opłata ratalna - 10 rat za rok nauki

Pozostałe studia podyplomowe

Opłata jednorazowa                                           

za rok nauki

Opłata jednorazowa                                                         

za semestr nauki

3

330 zł

2 500 zł

1 300 zł

3


