
AKADEMIA POMORSKA w SŁUPSKU 

Podyplomowe studia w zakresie przygotowania pedagogicznego 

 3 semestry,  360 godz. zajęć, 150 godz. praktyk 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

absolwenci uzyskają niezbędne kwalifikacje pedagogiczne do 

pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych 

oraz do nauczania przedmiotów zawodowych zgodnie z 

kierunkiem przygotowania merytorycznego. Zakładane efekty 

kształcenia należą do obszaru nauk humanistycznych i 

społecznych. Program kształcenia obejmuje opis kierunkowych 

efektów kształcenia wraz z odniesieniami do efektów kształcenia 

dla obszaru nauk humanistycznych i społecznych 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

absolwenci wyższych studiów niepedagogicznych posiadający tytuł 

magistra lub licencjata i przygotowanie merytoryczne do 

nauczania przedmiotu. Oferta kierowana jest głównie do 

kandydatów, którzy pracują/lub mają zamiar pracować w 

charakterze nauczycieli zawodu, a także do absolwentów 

kierunków studiów niepedagogicznych, którzy po zdobyciu 

kwalifikacji pedagogicznych chcą podjąć pracę w wybranej 

placówce/instytucji edukacyjne 

miejsce realizacji zajęć Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Pedagogiki, 

ul. Boh. Westerplatte 64 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

Adam Czarnecki,  tel. 0598405924, e-mail: 

adam.czarnecki@apsl.edu.pl, 

Aldona Romanowicz, tel. 059 84 05 924, e-mail: 

aldona.romanowicz@apsl.edu.pl 

  

mailto:adam.czarnecki@apsl.edu.pl
mailto:aldona.romanowicz@apsl.edu.pl


Wychowanie do życia w rodzinie z wiedza o społeczeństwie 

3 semestry,  370 godz. zajęć 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

Studia podyplomowe są studiami kwalifikacyjnymi dającymi 

uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu na wszystkich 

poziomach edukacyjnych. Absolwenci studiów licencjackich po 

ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do 

nauczania w przedszkolach i szkołach podstawowych. Ukończenie 

studiów przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub 

jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we 

wszystkich typach szkół. 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

Studia Podyplomowe adresowane są do osób z wykształceniem 

wyższym pedagogicznym posiadających dyplom ukończenia 

studiów  I lub II stopnia lub absolwentów innych kierunków 

studiów wyższych,  którzy legitymują się kwalifikacjami 

pedagogicznymi. Absolwenci  nabywają uprawnienia do 

prowadzenia zajęć z przedmiotów Wiedza o społeczeństwie i 

Wychowanie do życia w rodzinie. 

miejsce realizacji zajęć Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Pedagogiki, 

ul. Boh. Westerplatte 64 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

Adam Czarnecki,  tel. 0598405924, e-mail: 

adam.czarnecki@apsl.edu.pl, 

Aldona Romanowicz, tel. 059 84 05 924, e-mail: 

aldona.romanowicz@apsl.edu.pl 

  

mailto:adam.czarnecki@apsl.edu.pl
mailto:aldona.romanowicz@apsl.edu.pl


Doradztwo zawodowe w systemie oświaty 

3 semestry,  370 godz. zajęć 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

absolwenci Podyplomowych Studiów Doradztwo  zawodowe w 

systemie oświaty uzyskują możliwość pracy  między innymi na 

stanowiskach  doradców  zawodowych  w szkołach, poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych, Centrach Kształcenia 

Praktycznego, Centrach Kształcenia   Ustawicznego   (kandydaci   z 

przygotowaniem pedagogicznym) oraz w Wojewódzkich/ 

Powiatowych  Urzędach  Pracy,  Ochotniczych  Hufcach  Pracy,  

Ośrodkach Pomocy Społecznej.  

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

osoby posiadające wykształcenie wyższe pedagogiczne I lub II 

stopnia 

miejsce realizacji zajęć Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Pedagogiki, 

ul. Boh. Westerplatte 64 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

Adam Czarnecki,  tel. 0598405924, e-mail: 

adam.czarnecki@apsl.edu.pl, 

Aldona Romanowicz, tel. 059 84 05 924, e-mail: 

aldona.romanowicz@apsl.edu.pl 

  

mailto:adam.czarnecki@apsl.edu.pl
mailto:aldona.romanowicz@apsl.edu.pl


Podyplomowe studia socjoterapii 

3 semestry 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do: 

prowadzenia  diagnozy  stopnia  zagrożenia  i  zapotrzebowania  

na  wsparcie  dzieci  i młodzieży  z  grup  wysokiego  ryzyka, 

z  zaburzeniami  zachowania  oraz  diagnozy ich środowiska 

wychowawczego; prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, 

psychoedukacyjnych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną lub 

niedostosowaną społecznie przejawiającą trudności emocjonalne i 

zaburzenia w zachowaniu, które utrudniają im funkcjonowanie 

społeczne; prowadzenia działań interwencyjnych, doradczych i 

korekcyjnych wobec rodziców i innych dorosłych osób. 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

studia  adresowane  są  przede  wszystkim  do  osób  z 

wykształceniem wyższym pedagogicznym posiadających dyplom 

ukończenia studiów I lub II stopnia lub absolwentów innych 

kierunków  studiów  wyższych, którzy  legitymują  się 

kwalifikacjami pedagogicznymi.   

miejsce realizacji zajęć Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Pedagogiki, 

ul. Boh. Westerplatte 64 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

Adam Czarnecki,  tel. 0598405924, e-mail: 

adam.czarnecki@apsl.edu.pl, 

Aldona Romanowicz, tel. 059 84 05 924, e-mail: 

aldona.romanowicz@apsl.edu.pl 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją 

2 semestry, 240 godz. zajęć 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

osoby posiadające wykształcenie wyższe (złożenie kompletu 

wymaganych dokumentów) 

miejsce realizacji zajęć Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Pedagogiki, 

ul. Boh. Westerplatte 64 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

Adam Czarnecki,  tel. 0598405924, e-mail: 

adam.czarnecki@apsl.edu.pl, 

Aldona Romanowicz, tel. 059 84 05 924, e-mail: 

aldona.romanowicz@apsl.edu.pl 

  

mailto:adam.czarnecki@apsl.edu.pl
mailto:aldona.romanowicz@apsl.edu.pl
mailto:adam.czarnecki@apsl.edu.pl
mailto:aldona.romanowicz@apsl.edu.pl


Edukacja biblioteczna z technologią informacyjną 

3 semestry, 350 godz. zajęć 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

ukończenie studiów daje kwalifikacje bibliotekarskie niezbędne do 

pracy w bibliotece szkolnej, pedagogicznej, a także publicznej, 

naukowej i innych 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

absolwenci studiów wyższych różnych kierunków posiadający tytuł 

magistra lub licencjata 

miejsce realizacji zajęć Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Pedagogiki, 

ul. Boh. Westerplatte 64 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

Adam Czarnecki,  tel. 0598405924, e-mail: 

adam.czarnecki@apsl.edu.pl, 

Aldona Romanowicz, tel. 059 84 05 924, e-mail: 

aldona.romanowicz@apsl.edu.pl 

Zarządzanie pracą socjalną 

2 semestry, 180 godz. zajęć 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

dzięki nabytej wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom 

społecznym absolwenci studiów podyplomowych Zarządzanie 

pracą socjalną staną się wysoko cenionymi na rynku pracy 

specjalistami z dziedziny pracy socjalnej 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

absolwenci studiów licencjackich i magisterskich kierunków 

pedagogicznych, społecznych i medycznych 

miejsce realizacji zajęć Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Pedagogiki, 

ul. Boh. Westerplatte 64 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

Adam Czarnecki,  tel. 0598405924, e-mail: 

adam.czarnecki@apsl.edu.pl, 

Aldona Romanowicz, tel. 059 84 05 924, e-mail: 

aldona.romanowicz@apsl.edu.pl 

  

mailto:adam.czarnecki@apsl.edu.pl
mailto:aldona.romanowicz@apsl.edu.pl
mailto:adam.czarnecki@apsl.edu.pl
mailto:aldona.romanowicz@apsl.edu.pl


Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna (oligofrenopedagogika) 

2 semestry, 310 godz. zajęć, 120 godz. praktyk 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

kwalifikacje  uprawniające  do  prowadzenia  zajęć  edukacyjnych i 

edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

absolwenci studiów I lub II  stopnia, bądź jednolitych 

magisterskich przygotowujących  do  wykonywania  zawodu 

nauczyciela,  albo  też  posiadający  przygotowanie pedagogiczne 

miejsce realizacji zajęć Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Pedagogiki, 

ul. Boh. Westerplatte 64 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

Adam Czarnecki,  tel. 0598405924, e-mail: 

adam.czarnecki@apsl.edu.pl, 

Aldona Romanowicz, tel. 059 84 05 924, e-mail: 

aldona.romanowicz@apsl.edu.pl 

Terapia uzależnień z prewencją zachowań ryzykownych 

2 semestry, 200 godz. zajęć 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

studia mają charakter doskonalący; student wyposażony jest 

zatem w wiedzę, umiejętności i kompetencje, nie nabywa jednak 

uprawnień do samodzielnej pracy terapeutycznej 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

absolwenci studiów wyższych różnych kierunków posiadający tytuł 

magistra lub licencjata 

miejsce realizacji zajęć Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Pedagogiki, 

ul. Boh. Westerplatte 64 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

Adam Czarnecki,  tel. 0598405924, e-mail: 

adam.czarnecki@apsl.edu.pl, 

Aldona Romanowicz, tel. 059 84 05 924, e-mail: 

aldona.romanowicz@apsl.edu.pl 

  

mailto:adam.czarnecki@apsl.edu.pl
mailto:aldona.romanowicz@apsl.edu.pl
mailto:adam.czarnecki@apsl.edu.pl
mailto:aldona.romanowicz@apsl.edu.pl


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

3 semestry, 405 godz. zajęć, 60 godz. praktyk 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć z 

wczesnego wspomagania w placówkach edukacyjnych, 

opiekuńczych i rehabilitacyjnych,  pomocy społecznej, opieki 

zdrowotnej 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

nauczyciele, przedszkoli, szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych, zainteresowani zdobyciem tych kwalifikacji, 

psycholodzy, lekarze, pielęgniarki, pedagodzy szkolni, pracownicy 

socjalni, terapeuci 

miejsce realizacji zajęć Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Pedagogiki, 

ul. Boh. Westerplatte 64 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

Adam Czarnecki,  tel. 0598405924, e-mail: 

adam.czarnecki@apsl.edu.pl, 

Aldona Romanowicz, tel. 059 84 05 924, e-mail: 

aldona.romanowicz@apsl.edu.pl 

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży 

36 godz. zajęć 

uprawnienia/kwalifikacje 

formalne 

po ukończeniu kursu słuchacze otrzymają zaświadczenie o 

ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku według wzoru 

zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 

stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać 

organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także 

zasad jego organizowania i nadzorowania 

adresaci i wymagania 

kwalifikacyjne dla uczestników 

osoby, które ukończyły 18 lat posiadające wykształcenie co 

najmniej średnie 

miejsce realizacji zajęć Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Pedagogiki, 

ul. Boh. Westerplatte 64 

kontakt / informacje 

szczegółowe 

Adam Czarnecki,  tel. 0598405924, e-mail: 

adam.czarnecki@apsl.edu.pl, 

Aldona Romanowicz, tel. 059 84 05 924, e-mail: 

aldona.romanowicz@apsl.edu.pl 
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