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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 
ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin |telefon: 63 249 72 34 

www.pwsz.konin.edu.pl |e-mail: rekrutacja@konin.edu.pl  

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie to największa uczelnia publiczna 

w regionie, kształcąca studentów od 1998 roku. Niewątpliwą chlubą Uczelni jest ponad 

dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych. PWSZ  

w Koninie jest niekwestionowanym liderem w Wielkopolsce Wschodniej w realizacji tej 

formy kształcenia ustawicznego. Studia podyplomowe prowadzone przez Uczelnię trwają 

dwa semestry, adresowane są do absolwentów szkół wyższych – w szczególności do 

pracowników jednostek samorządowych, ośrodków pomocy społecznej, instytucji kultury 

i sztuki, nauczycieli oraz pracowników małych i średnich firm. Absolwenci tych studiów 

otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z wytycznymi 

określonymi przez MEiN. Ponadto w przypadku studiów podyplomowych organizowanych 

na mocy porozumienia z innymi instytucjami, absolwenci otrzymają dyplom wystawiany 

przez PWSZ w Koninie wspólnie z partnerem.  

PWSZ w Koninie aktualnie oferuje 20 kierunków studiów podyplomowych. 

Przyjęcie na studia nie wymaga zdawania egzaminów wstępnych, lecz następuje na 

podstawie złożonego podania wraz z załącznikami.  

Kształcenie specjalistyczne zaczyna się w momencie zgłoszenia się minimalnej 

wymaganej liczby kandydatów (po zebraniu grupy). Zajęcia odbywają się w weekendy. 

Kształcenie specjalistyczne to nowa propozycja edukacyjna PWSZ w Koninie. 

Trzysemestralne kształcenie specjalistyczne przeznaczone jest dla absolwentów szkół 

średnich w różnym wieku, którzy chcą poszerzyć, uzupełnić i zaktualizować swoją wiedzę 

lub planują zmianę profilu zawodowego i przekwalifikowanie się. PWSZ w Koninie oferuje 

kształcenie specjalistyczne na 10 kierunkach. Po ukończeniu kształcenia specjalistycznego 

absolwent legitymuje się tytułem dyplomowego specjalisty bądź dyplomowanego 

specjalisty technologa. Warto podkreślić, że w procesie rekrutacji na kształcenie 

specjalistyczne nie jest wymagana matura. Kształcenie specjalistyczne uruchamiane jest 

w momencie zgłoszenia się minimalnej wymaganej liczby kandydatów (po zebraniu 

grupy). Zajęcia odbywają się w trybie popołudniowo-weekendowym (piątek-sobota). Koszt 

uczestnictwa w kształceniu specjalistycznym wynosi 290 zł miesięcznie, płatne przez  

15 miesięcy.  

http://www.pwsz.konin.edu.pl/
mailto:rekrutacja@konin.edu.pl
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Kierunki nauczania (w tym kursy ogólne i zawodowe, studia podyplomowe itp.) 

Nazwa Opis Liczba 

godzin 

Cykl 

nauki 

Uzyskane kwalifikacje 

(jeśli dotyczy) 

Cena brutto 

(jeśli dotyczy) 

Studia podyplomowe 

1 Administracja 

samorządowa 

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z prawno-finansowymi 

aspektami funkcjonowania administracji, zaprezentowanie 

możliwości zastosowania technologii informacyjnych w jednostkach 

samorządowych oraz przygotowanie do pracy w różnych obszarach 

administracji samorządowej. Studia przeznaczone są dla 

absolwentów szkół wyższych o profilu ekonomicznym, 

politologicznym, administracyjnym i prawniczym, a także dla 

pracowników i kadry wszystkich szczebli administracji 

samorządowej. Studia są organizowane we współpracy  

z Urzędem Miejskim w Koninie. 

 

176 2 

semestry 

Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych. Dyplom 

wystawiany wspólnie przez PWSZ 

w Koninie i Urząd Miejski w 

Koninie 

1500 zł 

za semestr 

2 Alternatywne 

formy sportu 

i rekreacji 

Celem studiów jest jak najlepsze podnoszenie kwalifikacji, 

wyposażanie w kompetencje praktyczne i wspieranie potencjału 

nauczycieli WF. Program studiów zwiększy atrakcyjność na rynku 

pracy dzięki szerokiemu doświadczeniu i solidnemu przygotowaniu. 

Za sprawą angażujących wykładów, interesujących zajęć  

i warsztatów tworzy szansę zdobycia cennego uzupełnienia 

wykształcenia, które znacznie wpłynie na podniesienie zawodowej 

konkurencyjności. Studia uzupełnią umiejętności do prowadzenia 

atrakcyjnych i urozmaiconych zajęć wychowania fizycznego na 

każdym etapie edukacyjnym w każdych warunkach. Studia 

przeznaczone są dla nauczycieli wychowania fizycznego. 

 

200 2 

semestry 

Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

1500 zł 

za semestr 
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3 Budownictwo 

energooszczędne 

i alternatywne 

źródła energii 

Celem studiów jest przedstawienie uczestnikom najnowszych 

rozwiązań w zakresie budownictwa energooszczędnego oraz 

możliwości korzystania  z alternatywnych źródeł energii, 

a także wskazanie możliwości finansowania tych inwestycji. Studia 

przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, dla osób, które 

związane są z projektowaniem, zarządzaniem, finansowaniem i 

eksploatacją nieruchomości, a także dla deweloperów, inwestorów 

indywidualnych, pracowników jednostek administracyjnych 

związanych z obsługą nieruchomości. 

 

190 2 

semestry 

Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

1500 zł 

za semestr 

4 Controlling  

w przedsiębiorstwie 

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom specjalistycznej wiedzy 

z obszaru controllingu operacyjnego i strategicznego oraz 

budżetowania, jak również zapoznanie z teoretycznymi  

i praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu controllingu  

w organizacji. Niewątpliwą korzyścią z ukończenia tego kierunku 

będzie lepsze przygotowanie do pracy w komórkach budżetowania  

i controllingu oraz zrozumienie roli controllingu w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem i jego finansami. Studia skierowane są do 

pracowników działów controllingu, rachunkowości zarządczej, 

zarządzania finansami, menedżerów wszystkich pionów i szczebli 

zarządzania oraz analityków kosztów, a także do osób, które chcą 

zdobyć nowe kwalifikacje i nie posiadają wykształcenia  

i umiejętności praktycznych w zakresie controllingu. 

 

172 2 

semestry 

Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

1500 zł 

za semestr 

5 Doradztwo 

personalne 

i zawodowe 

z elementami 

coachingu 

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami 

dotyczącymi doradztwa personalnego i zawodowego oraz 

coachingu we współczesnych kontekstach: psychologicznych, 

socjologicznych, prawnych, ekonomicznych. W trakcie zajęć ukazany 

zostanie przede wszystkim praktyczny wymiar doradztwa 

personalnego i zawodowego oraz coachingu, dzięki czemu 

uczestnicy będą dobrze przygotowani do pełnienia ról zawodowych 

związanych z tematyką studiów. Studia przeznaczone są dla osób 

zainteresowanych problematyką doradztwa personalnego, 

zawodowego i coachingu, dla absolwentów szkół wyższych chcących 

uzyskać wiedzę  

180 2 

semestry 

Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

1400 zł 

za semestr 
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i kompetencje z obszaru doradztwa, dla pracowników działów 

personalnych, biur karier, doradców zawodowych, pracowników 

administracji, pracowników organizacji pozarządowych, nauczycieli 

– osób chcących doskonalić swój warsztat pracy związany 

doradztwem zawodowym i coachingiem. 

 

6 Edukacja 

alternatywna 

z elementami planu 

daltońskiego 

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z alternatywnymi 

nurtami edukacyjnymi ze szczególnym naciskiem na pedagogikę 

planu daltońskiego. Studia pozwolą na rewizję tradycyjnego 

podejścia do edukacji dzieci i młodzieży proponując uczestnikom 

konkretne - praktyczne rozwiązania metodyczne, do wykorzystania 

w praktyce zawodowej. W trakcie zajęć ukazane zostaną 

innowacyjne podejścia do organizacji pracy w placówkach edukacji 

alternatywnej, jak również innowacyjny model relacji nauczyciel – 

uczeń. Studia mają charakter doskonalący, nie nadają uprawnień 

pedagogicznych. Studia przeznaczone są dla osób 

zainteresowanych problematyką edukacji alternatywnej, 

a w szczególności dla nauczycieli chcących: zdobyć wiedzę  

i nabyć umiejętności i kompetencje związane z pedagogiką planu 

daltońskiego, wzbogacić warsztat metodyczny  

o innowacyjne, twórcze podejścia związane 

z edukacją alternatywną, poznać nowatorskie strategie edukacyjne. 

Absolwenci będą predestynowani do pracy  

w przedszkolach i szkołach daltońskich bądź innych placówkach 

bazujących na założeniach niedyrektywnego oddziaływania 

edukacyjnego. Studia realizowane są w partnerstwie z Polskim 

Stowarzyszeniem Dalton. 

 

180 2 

semestry 

Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

1400 zł 

za semestr 

7 Inspektor ochrony 

danych 

Celem studiów jest nabycie przez uczestników: kompetencji 

inspektora ochrony danych o których mowa w art 37-39 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE; umiejętności interpretowania przepisów o 

160 2 

semestry 

Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

1600 zł 

za semestr 
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ochronie danych osobowych w konkretnych sytuacjach faktycznych 

(biznesowych, organizacyjnych) i implementowania tych wymagań u 

administratora danych; podstawowej wiedzy o współczesnych 

metodach technicznych i organizacyjnych ochrony prywatności. 

Studia przeznaczone są dla osób, które zamierzają podjąć funkcję 

inspektora ochrony danych lub będą do niej powołane, a także 

pracowników firm, urzędników, radców prawnych, adwokatów 

świadczących usługi pomocy prawnej w zakresie przepisów  

o ochronie danych osobowych oraz wszystkich osób 

odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w organizacji. 

 

8 Komunikacja 

artystyczna 

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z kluczowymi kwestiami 

związanymi z komunikacją artystyczną w ujęciu interdyscyplinarnym 

(filozoficznym, psychologicznym, edukacyjnym, socjologicznym, 

medioznawczym, terapeutycznym). Uczestnicy wyposażeni zostaną 

w praktyczne umiejętności związane z krytycznym odczytywaniem 

zjawisk z obszaru sztuki współczesnej, dzięki czemu będą mogli 

pełnić role eksperckie w różnych środowiskach i instytucjach. 

Uczestnicy nabędą także umiejętności związane z planowaniem, 

organizacją, promocją wydarzeń artystycznych i kulturalnych o 

różnej skali. Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych 

problematyką komunikacji artystycznej, w tym: dla nauczycieli 

muzyki, plastyki, wiedzy o kulturze, języka polskiego; do 

pracowników instytucji kultury; wszystkich chętnych, chcących 

rozumieć aktualne zjawiska z obszaru sztuki i kultury współczesnej. 

Studia realizowane są w partnerstwie z CKiS w Koninie. 

 

180 2 

semestry 

Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

1400 zł 

za semestr 

9 Kształcenie 

przedmiotowe 

w języku 

angielskim 

Celem studiów jest umoz ̇liwienie nauczycielom posiadającym pełne 

uprawnienia (merytoryczne i pedagogiczne) do nauczania 

przedmiotów niejęzykowych, w języku angielskim na wszystkich 

etapach edukacji. Adresaci oferty są nauczyciele wszystkich etapów 

edukacyjnych posiadający pełne uprawnienia (merytoryczne i 

pedagogiczne) do nauczania przedmiotów niejęzykowych oraz 

nauczyciele akademiccy oraz doktoranci planujący wykładać lub 

280 2 

semestry 

Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

1600 zł 

za semestr 
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doskonalić umiejętności związane z nauczaniem niejęzykowych 

przedmiotów kształcenia akademickiego w języku angielskim. 

 

10 Logistyka 

i zarządzanie 

łańcuchem dostaw 

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom 

specjalistycznej wiedzy z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchem 

dostaw. Studia podyplomowe pozwolą uczestnikom na przybliżenie 

praktycznych i teoretycznych aspektów z obszaru zarządzania 

przepływami strumieni materiałów, informacji i kapitału oraz 

wskazanie na znaczenie logistyki jako metody zarządzania 

łańcuchem dostaw. Studia adresowane są dla absolwentów szkół 

wyższych, którzy chcą pozyskać oraz usystematyzować wiedzę  

i umiejętności z obszaru logistyki przedsiębiorstwa i zarządzania 

łańcuchem dostaw. 

 

188 2 

semestry 

Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

1500 zł 

za semestr 

11 Metody analizy 

danych 

w administracji 

i biznesie 

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej  

i jej kompleksowego, praktycznego zastosowania z zakresu szeroko 

pojętych metod ilościowych i jakościowych. Uczestnicy poznają 

zastosowania metod, technik i narzędzi analizy danych z różnych 

źródeł, w tym między innymi: metody ankietowej, analizy struktury, 

trendów, badania zależności, prognozowania, badania preferencji, 

analizy wielowymiarowej, tworzenia rankingów, wywiadów i innych. 

Istotną częścią studiów jest znaczna liczba zajęć warsztatowych  

z wykorzystaniem komputera oraz case studies. Studia 

przeznaczone są dla pracowników administracji publicznej 

mających styczność z analizami, raportowaniem oraz projektami 

badawczymi, osób decyzyjnych w firmie (właściciele, kadra 

zarządzająca, pracownicy niższego szczebla, chcący poznać/pogłębić 

wiedzę na temat możliwości wykorzystania analiz w działalności 

firmy), menadżerów projektów, menadżerów sprzedaży oraz osób 

wyrażających chęć pracowania na stanowisku analityka. 

 

172 2 

semestry 

Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

1500 zł 

za semestr 

12 Organizacja 

i zarządzanie 

w sektorze 

publicznym 

Celem studiów jest dostarczenie profesjonalnej wiedzy  

w zakresie efektywnego zarządzania jednostkami sektora 

publicznego oraz przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych, 

zarówno w administracji publicznej, jak  

188 2 

semestry 

Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

1500 zł 

za semestr 
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i w organizacjach świadczących usługi społeczne. Studia 

przeznaczone są dla osób zainteresowanych problematyką 

sprawnego funkcjonowania jednostek sektora publicznego,  

a w szczególności dla pracowników samorządów i organizacji 

świadczących usługi społeczne, a także osób, które zamierzają 

podjąć pracę w administracji publicznej i jednostkach 

współpracujących z administracją. 

 

13 Oszczędne 

wytwarzanie (Lean 

Manufacturing) 

Celem studiów jest zapoznanie uczestników studiów z filarami 

koncepcji Lean Manufacturing. W trakcie studiów zostanie 

przedstawiona wiedza dotycząca narzędzi tej koncepcji  

i umiejętność zastosowania tej wiedzy podczas rozwiązywania 

problemów praktycznych, których wspólnym celem jest dążenie do 

zmniejszenia kosztów funkcjonowania firmy. Po zakończeniu 

studiów uczestnik przygotowany jest do pełnienia funkcji leadera 

wdrożenia koncepcji Lean Manufacturing. Z tego względu studia 

przeznaczone są dla szerokiego grona pracowników firm 

produkcyjnych, usługowych, a także administracji publicznej, którzy 

zainteresowani są usprawnieniem działalności organizacji. 

 

180 2 

semestry 

Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

1500 zł 

za semestr 

14 Poradnictwo 

dietetyczne 

Celem studiów jest zaoferowanie najwyższej jakości kształcenia z 

zakresu poradnictwa dietetycznego przygotowującego do podjęcia 

pracy w zakładach żywienia zbiorowego, pracy z pacjentem 

indywidualnym w różnym wieku, a także z różnymi schorzeniami. 

Uczestnicy studiów podyplomowych nabędą również wiedzę  

i umiejętności związane z organizacją edukacji żywieniowej. 

Uczestnik, po ukończeniu studiów, może zostać edukatorem 

żywieniowym. Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, 

które chcą zdobyć kompetencje umożliwiające profesjonalne 

organizowanie wszechstronnej działalności w zakresie poradnictwa 

dietetycznego. 

 

190 2 

semestry 

Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

1400 zł 

za semestr 

15 Profilaktyka 

i poradnictwo 

w kosmetologii 

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników do 

promowania edukacji zdrowotnej  

180 2 

semestry 

Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

1600 zł 

za semestr 
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i kształtowania zachowań prozdrowotnych, do pełnienia ról nie 

tylko promotora, ale i edukatora zdrowia w różnych placówkach  

i instytucjach czy organizacjach, takich jak: apteki, gabinety 

dermatologiczno-kosmetyczne, gabinety medycyny estetycznej, 

fundacje o charakterze pomocy i opieki onkologicznej. Studia 

skierowane są przede wszystkim do absolwentów kierunków 

studiów: zdrowie publiczne, kosmetologia, dietetyka, pielęgniarstwo 

oraz wszystkich zainteresowanych problematyką profilaktyki  

i poradnictwa kosmetologicznego. 

 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

16 Rachunkowość 

i podatki 

Celem studiów jest przedstawienie słuchaczom szerokiej wiedzy  

i umiejętności z zakresu uproszczonych form opodatkowania, 

podatków lokalnych i centralnych, parapodatków, prowadzenia 

ksiąg rachunkowych. Po skończonych studiach słuchacze będą 

potrafili między innymi obsługiwać programy finansowo-księgowe, 

rozliczać podmioty z tytułu podatku dochodowego i podatku VAT 

oraz wiele innych czynności należących do kompetencji księgowego. 

Studia przeznaczone są dla wszystkich absolwentów szkół wyższych 

pragnących zdobyć, poszerzyć lub uaktualnić wiedzę z zakresu 

rachunkowości i podatków. Kandydatami mogą być osoby, które 

chcą się przebranżowić i nie mają wykształcenia ekonomicznego. 

 

180 2 

semestry 

Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

1500 zł 

za semestr 

17 Zarządzanie 

bezpieczeństwem 

i higieną pracy 

Celem studiów jest przedstawienie słuchaczom wiedzy  

i nabycie przez nich umiejętności w zakresie ergonomii oraz 

systemów bezpieczeństwa i higieny pracy, w stopniu niezbędnym 

do samodzielnego kierowania działami i projektami oraz wdrażania 

tych zagadnień w miejscu pracy, zgodnie z obowiązującymi 

uregulowaniami prawnymi. Studia przeznaczone są dla 

absolwentów szkół wyższych, którzy chcą pogłębić i wzbogacić 

swoją wiedzę o problematykę związaną z bezpieczeństwem  

i ochroną człowieka w środowisku pracy, a w szczególności dla osób 

pełniących kierownicze funkcje w służbach BHP, które nie posiadają 

wyższego wykształcenia kierunkowego. Słuchaczami mogą być 

również pracownicy przedsiębiorstw, w których obowiązkowe jest 

powołanie służby BHP, osoby chcące przygotować się do pracy  

190 2 

semestry 

Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

1300 zł 

za semestr 
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w tym obszarze, nauczyciele oraz pracownicy prywatnych firm 

świadczących usługi w zakresie BHP. 

 

18 Zarządzanie 

kadrami i prawo 

pracy 

Celem studiów jest przedstawienie słuchaczom narzędzi 

przydatnych w procesie zarządzania kadrami oraz aktualnej wiedzy 

z zakresu prawa pracy. Udostępniana wiedza ma mieć wymiar 

wysoce praktyczny i być przekazywana słuchaczom w formie 

skondensowanej, zrozumiałej i interesującej, a tym samym 

ułatwiającej wykorzystanie w codziennych działaniach  

z zakresu zarządzania kadrami. Celem studiów jest również 

wyjaśnienie wątpliwości słuchaczy oraz pomoc w rozwiązaniu 

nurtujących ich problemów, a także nauczenie ich interpretacji 

przepisów z zakresu prawa pracy i pokazanie im określonych 

mechanizmów, które pomogą w samodzielnym rozwiązywaniu 

podobnych problemów w przyszłości. Studia przeznaczone są dla 

wszystkich absolwentów szkół wyższych pragnących zdobyć, 

poszerzyć lub uaktualnić wiedzę z zakresu zarządzania zasobami 

ludzkimi i prawa pracy. Oferta skierowana jest w szczególności do 

pracowników działów personalno-kadrowych, doradców 

personalnych, przedsiębiorców i kadry menedżerskiej oraz 

pracowników administracji publicznej, którzy są odpowiedzialni za 

wdrażanie i stosowanie narzędzi kadrowych oraz zapisów prawa 

pracy. Adresatami są również Ci, którzy zatrudniają obcokrajowców 

i stosują zapisy europejskiego prawa pracy. 

 

188 2 

semestry 

Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

1500 zł 

za semestr 

19 Zarządzanie 

projektami 

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom 

specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego 

zarządzania projektami. Uczestnicy zostaną zapoznani  

z problematyką zarządzania projektami w ujęciu funkcjonalnym, 

personalnym i instrumentalnym. Prezentowane nowoczesne 

metody i dobre praktyki zarządzania projektami pozwolą 

uczestnikom na zwiększenie efektywności realizowanych działań  

w przedsiębiorstwach. Studia skierowane są do osób, które 

zaangażowane są w realizację projektów. Utylitarnym walorem tych 

studiów jest możliwość wymiany doświadczeń oraz poznanie 

173 2 

semestry 

Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

1600 zł 

za semestr 
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różnorodnych postępowań projektowych. Studia adresowane są 

również do osób, które nie miały wcześniej do czynienia z tą 

materią, a chciałby spróbować swoich sił w zarządzaniu projektami. 

 

20 Zarządzanie 

w ochronie 

zdrowia 

Celem studiów jest przygotowanie kadr menedżerskich sytemu 

ochrony zdrowia poprzez przekazanie obszernej wiedzy  

z zakresu zarządzania. Studia przeznaczone są dla osób 

przygotowujących się do pełnienia lub aktualnie sprawujących 

funkcje kierownicze w publicznych i niepublicznych zakładach opieki 

zdrowotnej, instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym, 

ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz wszystkich zainteresowanych 

problematyką zarządzania w placówkach ochrony zdrowia. 

 

 

190 2 

semestry 

Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

1400 zł 

za semestr 

Kształcenie specjalistyczne 

1 Animator czasu 

wolnego 

Celem kształcenia specjalistycznego jest wszechstronne, praktyczne 

przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych (świetlice, kluby, ogniska), domach 

kultury, organizacjach samorządowych, pozarządowych 

(stowarzyszenia, fundacje) oraz podmiotach sektora prywatnego, 

zajmujących się organizacją rozrywki, wypoczynku i czasu wolnego 

(agencje eventowe, biura podróży, hotele). Kształcenie 

specjalistyczne przeznaczone jest dla osób, które chcą posiąść 

wiedzę i zdobyć umiejętności oraz kompetencje umożliwiające 

profesjonalne organizowanie działalności z zakresu animacji czasu 

wolnego dla różnych grup wiekowych, co wiąże się z możliwością 

wykonywania nowego zawodu. 

 

480 

(w tym 120 

godzin 

praktyk 

zawodowych) 

3 

semestry 

Kwalifikacja pełna na poziomie 5 

PRK. Dyplomowany specjalista – 

animator czasu wolnego 

290 zł 

miesięcznie (płatne 

przez 15 miesięcy) 

2 Bezpieczeństwo 

i systemy ochrony 

Celem kształcenia specjalistycznego jest wszechstronne, praktyczne 

przygotowanie uczestników do realizacji zadań  

z zakresu bezpieczeństwa i systemów ochrony, w tym: zarządzania 

bezpieczeństwem (instytucje ochrony osób  

i mienia), administracji porządku publicznego oraz zarządzania 

480  

(w tym 120 

godzin 

praktyk 

zawodowych) 

3 

semestry 

Kwalifikacja pełna na poziomie 5 

PRK. Dyplomowany specjalista do 

spraw bezpieczeństwa i systemów 

ochrony 

290 zł 

miesięcznie (płatne 

przez 15 miesięcy) 
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w sytuacjach kryzysowych (stanowiska w administracji publicznej i 

samorządowej). Kształcenie specjalistyczne przeznaczone jest dla 

osób, które chcą posiąść wiedzę i zdobyć umiejętności 

umożliwiające pracę w specjalistycznych uzbrojonych formacjach 

ochronnych (SUFO) lub na stanowiskach w administracji publicznej i 

samorządowej, związanych z bezpieczeństwem (ochrona informacji 

niejawnych i danych osobowych, zarządzanie kryzysowe, obrona 

cywilna 

i sprawy obronne), co wiąże się z możliwością wykonywania nowego 

zawodu. 

 

3 Doradztwo 

dietetyczne 

Celem kształcenia specjalistycznego jest przygotowanie uczestników 

do samodzielnego wykonywania działalności 

w zakresie doradztwa dietetycznego oraz do: podjęcia pracy  

w zakładach żywienia zbiorowego, pracy z pacjentem 

indywidualnym w różnym wieku, a także z różnymi schorzeniami - 

układu pokarmowego, układu krążenia, alergiami pokarmowymi, 

nadwagą, otyłością. Uczestnicy kształcenia specjalistycznego nabędą 

również wiedzę  

i umiejętności związane z organizacją edukacji żywieniowej wśród 

pacjentów w różnym wieku. Kształcenie specjalistyczne 

przeznaczone jest dla osób zainteresowanych dietetyką  

i zdrowym odżywianiem. Uczestnicy, zwiększając swoje kwalifikacje 

zawodowe, mogą rozpocząć działalność związaną 

z żywieniem i dietetyką oraz udzielać porad związanych ze zdrowym 

odżywianiem i układaniem jadłospisów. 

 

480  

(w tym 120 

godzin 

praktyk 

zawodowych) 

3 

semestry 

Kwalifikacja pełna na poziomie 5 

PRK. Dyplomowany specjalista do 

spraw doradztwa dietetycznego 

290 zł 

miesięcznie (płatne 

przez 15 miesięcy) 

4 Gospodarka 

magazynowa 

Celem kształcenia specjalistycznego jest przekazanie uczestnikom 

kluczowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu 

nowoczesnych zasad gospodarki magazynowej,  

w tym logistyki magazynowej i obsługi magazynu. Kształcenie 

specjalistyczne przeznaczone jest dla osób, które chcą uzyskać 

wiedzę oraz zdobyć umiejętności oraz kompetencje niezbędne do 

pracy na stanowisku magazyniera, logistyka magazyniera oraz 

dysponenta materiałowego w magazynach i centrach dystrybucji. 

480  

(w tym 120 

godzin 

praktyk 

zawodowych) 

3 

semestry 

Kwalifikacja pełna na poziomie 5 

PRK. Dyplomowany specjalista do 

spraw gospodarki magazynowej 

290 zł 

miesięcznie (płatne 

przez 15 miesięcy) 



 

str. 14 

 

 

5 Kadry i płace Celem kształcenia specjalistycznego jest przekazanie uczestnikom 

wiedzy oraz kształtowanie praktycznych umiejętności na potrzeby 

obsługi kadrowej i płacowej  

w przedsiębiorstwach oraz jednostkach samorządu terytorialnego. 

Absolwenci nabędą również umiejętność obsługi programów 

komputerowych niezbędnych do realizacji procesów kadrowo-

płacowych. Kształcenie specjalistyczne przeznaczone jest dla osób, 

które chcą uzyskać wiedzę oraz zdobyć umiejętności oraz 

kompetencje niezbędne do pracy  

w biurach rachunkowych, działach kadrowo-płacowych oraz dla 

osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Kształcenie 

skierowane jest również do osób, które chcą rozszerzyć wiedzę z 

zakresu obsługi kadrowo-płacowej pracowników. 

 

480  

(w tym 120 

godzin 

praktyk 

zawodowych) 

3 

semestry 

Kwalifikacja pełna na poziomie 5 

PRK. Dyplomowany specjalista do 

spraw kadr i płac 

290 zł 

miesięcznie (płatne 

przez 15 miesięcy) 

6 Marketing 

w mediach 

społecznościowych 

Celem kształcenia specjalistycznego jest wszechstronne 

przygotowanie uczestników do prowadzenia działalności związanej 

z marketingiem w mediach społecznościowych. Kształcenie 

specjalistyczne przeznaczone jest dla osób, które chcą posiąść 

wiedzę i zdobyć umiejętności oraz kompetencje umożliwiające 

profesjonalne świadczenie usług dotyczących marketingu,  

z wykorzystaniem potencjału nowych mediów. Uczestnicy będą 

przygotowani do pracy w: agencjach reklamowych, działach 

marketingu, agencjach public relations, przedsiębiorstwach 

wykorzystujących media społecznościowe w swoich strategiach 

marketingowych. 

 

480  

(w tym 120 

godzin 

praktyk 

zawodowych) 

3 

semestry 

Kwalifikacja pełna na poziomie 5 

PRK. Dyplomowany specjalista do 

spraw marketingu w mediach 

społecznościowych 

290 zł 

miesięcznie (płatne 

przez 15 miesięcy) 

7 Odnawialne źródła 

energii 

Celem kształcenia specjalistycznego jest przygotowanie uczestników 

do montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz systemów 

służących zastosowaniu OZE. Uczestnicy nabędą wiedzę  

i umiejętności niezbędne do projektowania instalacji 

fotowoltaicznej, doboru pomp ciepła, montażu i eksploatacji 

poszczególnych systemów odnawialnych źródeł energii. Kształcenie 

specjalistyczne przeznaczone jest dla osób, które chcą posiąść 

wiedzę, umiejętności umożliwiające montaż instalacji 

480  

(w tym 120 

godzin 

praktyk 

zawodowych) 

3 

semestry 

Kwalifikacja pełna na poziomie 5 

PRK. Dyplomowany specjalista 

technolog do spraw odnawialnych 

źródeł energii 

290 zł 

miesięcznie (płatne 

przez 15 miesięcy) 
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fotowoltaicznych i pomp ciepła, co wiąże się z możliwością 

wykonywania nowego zawodu w przedsiębiorstwach,  

w administracji jako kandydaci na energetyków gminnych, na 

stanowiskach doradczych lub też prowadząc własną działalność 

gospodarczą w branży OZE. 

 

9 Terapia 

środowiskowa 

i zajęciowa 

Celem kształcenia specjalistycznego jest wszechstronne, praktyczne 

przygotowanie uczestników do prowadzenia środowiskowej pracy 

terapeutycznej w ośrodkach wsparcia dziennego, warsztatach 

terapii zajęciowej, podmiotach organizacyjnych systemu pomocy 

społecznej oraz organizacjach pozarządowych zajmujących się 

statutową działalnością obejmującą terapeutyczną pracę 

środowiskową. Kształcenie umożliwi uczestnikom prowadzenie 

terapeutycznej pracy środowiskowej. Kształcenie specjalistyczne 

kierowane jest do osób, które ze względu na planowaną bądź 

realizowaną ścieżkę kariery zawodowej chcą zajmować się terapią 

środowiskową w podmiotach realizujących środowiskową pracę 

terapeutyczną. 

 

480  

(w tym 120 

godzin 

praktyk 

zawodowych) 

3 

semestry 

Kwalifikacja pełna na poziomie 5 

PRK. Dyplomowany specjalista do 

spraw terapii środowiskowej i 

zajęciowej 

290 zł 

miesięcznie (płatne 

przez 15 miesięcy) 

8 Trener personalny Celem kształcenia specjalistycznego jest wszechstronne, praktyczne 

przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania 

zawodu trenera personalnego. Absolwent przygotowany zostanie 

do podjęcia pracy z klientem indywidualnym oraz z grupami osób w 

różnym wieku, stanie zdrowia i o zróżnicowanym stopniu 

sprawności fizycznej. Będzie mógł pracować zarówno 

w klubie fitness oraz samodzielnie jako trener personalny. 

Kształcenie specjalistyczne przeznaczone jest dla osób, które chcą 

zdobyć kompetencje umożliwiające profesjonalne organizowanie 

wszechstronnej działalności trenera osobistego, co wiąże się z 

możliwością wykonywania nowego zawodu. 

 

480  

(w tym 120 

godzin 

praktyk 

zawodowych) 

3 

semestry 

Kwalifikacja pełna na poziomie 5 

PRK. Dyplomowany specjalista – 

trener personalny 

290 zł 

miesięcznie (płatne 

przez 15 miesięcy) 
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10 Wizaż i stylizacja Celem kształcenia specjalistycznego jest wszechstronne, praktyczne 

przygotowanie uczestników do wykonywania pracy związanej  

z szeroko pojętym makijażem i wizażem i odpowiednim 

przygotowaniem skóry, analizą składu i doborem kosmetyków 

kolorowych do stanu i potrzeb skóry, doborem stroju do sylwetki, 

typu urody i wykonywanej pracy zawodowej, analizy kolorystycznej  

i doborem barw w makijażu i stylizacji oraz doradztwo 

w zakresie kreowania wizerunku. Kształcenie specjalistyczne 

przeznaczone jest dla osób, które chcą posiąść wiedzę i zdobyć 

umiejętności oraz kompetencje umożliwiające wykonywanie 

profesjonalnego makijażu oraz wizażu, doboru stylizacji oraz 

kreowania wizerunku, co wiąże się z możliwością wykonywania 

nowego zawodu. 

480  

(w tym 120 

godzin 

praktyk 

zawodowych) 

3 

semestry 

Kwalifikacja pełna na poziomie 5 

PRK. Dyplomowany specjalista do 

spraw wizażu i stylizacji 

290 zł 

miesięcznie (płatne 

przez 15 miesięcy) 
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Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich 
ul. Zagórowska 3a, 62-500 Konin |telefon: 63 249 12 63 / 63 249 15 15 

www.wskm.edu.pl |e-mail: rektorat@wskm.edu.pl  
 

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich została utworzona przez Stowarzyszenie Kadry 

dla Konina (decyzja o pozwoleniu na utworzenie uczelni niepublicznej nr DSW-2-01-4003-

135/07 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 24 lipca 2007 roku). Do rejestru uczelni 

niepublicznych i związków uczelni niepublicznych wpisana została pod pozycją 344, na 

podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2007 r. 

(DSW-3-07-4001-140/07). Szkoła swoją ofertę edukacyjną kieruje do osób w każdym 

wieku, które chcą zdobyć wiedzę, poszerzać umiejętności, kształtować postawy, 

składające się na wysokie kompetencje zawodowe i oczekiwania na rynku pracy. 

Strategicznym celem Uczelni jest kształcenie nowoczesnych, otwartych  

i obdarzonych wizją liderów, którzy sprostają wyzwaniom szybko zmieniającej się 

rzeczywistości lokalnej i globalnej. Ponadto oferuje możliwość poszerzania  

i pogłębienia wiedzy na studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach. 

 

 

 

 

http://www.wskm.edu.pl/
mailto:rektorat@wskmkonin.edu.pl
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Kierunki nauczania (w tym kursy ogólne i zawodowe, studia podyplomowe itp.) 

Nazwa Opis Liczba 

godzin 

Cykl nauki Uzyskane kwalifikacje 

(jeśli dotyczy) 

Cena brutto 

(jeśli dotyczy) 

1 Administracja Absolwent specjalności ADMINISTRACJA PUBLICZNA będzie 

przygotowany do pracy w administracji państwowej  

i samorządowej. Specjalność PRAWO I OCHRONA PRACY  

W POLSCE I UE przeznaczona jest dla osób zainteresowanych 

podjęciem pracy w instytucjach administracyjnych  

i gospodarczych różnego szczebla zajmujących się 

zatrudnianiem. 

 

1010 h 

960h 

praktyka 

zawodowa 

 

3 lata 

6 

semestrów 

Licencjat 1810 zł semestr 

2 Ekonomia Absolwenci będą mogli podjąć pracę między innymi w działach 

ekonomiczno-finansowych i księgowych różnych organizacji 

gospodarczych takich jak przedsiębiorstwa produkcyjne, 

handlowe i usługowe, instytucje finansowe, banki, instytucje 

ubezpieczeniowe oraz w odpowiednich sekcjach jednostek 

administracji państwowej i samorządowej. Specjalności: 

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw oraz Ekonomika  

i zarządzanie potencjałem ludzkim. 

 

1035 h 

960h 

praktyka 

zawodowa 

 

 

3 lata 

6 

semestrów 

Licencjat 1762,50 zł  

semestr 

3 Energetyka Absolwent  zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie 

projektowania, obsługi i eksploatacji systemów i urządzeń 

energetycznych. Posiada kompetencje w zakresie planowania 

oraz nadzorowania nad gospodarowaniem energią.  

Jest przygotowany do wykonywania pracy  

w przedsiębiorstwach związanych z energetyką i ochroną 

środowiska, także energetyką odnawialną. Może znaleźć 

zatrudnienie w  służbach energetycznych, eksploatacji  

i gospodarce energetycznej, organach administracji 

państwowej i samorządowej, instytucjach pozarządowych, 

firmach produkcyjnych. Specjalności: technologie energetyczne 

oraz odnawialne źródła energii. 

 

1422 h 

480 h 

praktyka 

zawodowa 

 

3,5 roku/ 

7 

semestrów 

 

Inżynierskie 1855 zł semestr 
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4 Pedagogika Zrealizowane w trakcie studiów przedmioty kształcenia oraz 

praktyki przygotują absolwentów do podjęcia pracy  

w instytucjach systemu opieki i wychowania, pomocy 

społecznej i socjalnej. Obszarem funkcjonowania absolwentów 

pedagogiki mogą być różne formy zajęć pozalekcyjnych  

i pracy pozaszkolnej. 

 

960 h 

960h 

praktyka 

zawodowa 

 

 

3 lata 

6 

semestrów 

Licencjat 1715 zł semestr 

5 Administracja II 

stopnia 

Celem studiów jest zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu 

nauk społecznych, zwłaszcza nauk o administracji, prawa, 

bezpieczeństwa, polityki, socjologii, finansów, zarządzania oraz 

przygotowanie do pracy urzędniczej w różnych sferach 

funkcjonowania administracji publicznej i innych podmiotów 

administrujących. Specjalności: administracja publiczna oraz 

administrowanie bezpieczeństwem i porządkiem 

wewnętrznym. 

 

660h 

500 h 

praktyka 

zawodowa 

2 lata 

4 semestry 

Magister 2250 zł semestr 

6 Ekonomia II 

stopnia 

Absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych, 

szczególnie dyscypliny: ekonomia i finanse. Może podjąć pracę 

na stanowiskach kierowniczych różnego szczebla  

w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych  

i ubezpieczeniowych, administracji państwowej  

i samorządowej, firmach konsultingowych i organizacjach non 

profit. Zdobyte umiejętności umożliwiają podjęcie pracy na 

stanowiskach specjalistów, analityków gospodarczych, 

ekspertów w instytucjach lokalnych i centralnych, a także 

podjęcie własnej działalności gospodarczej. 

 

770 h 

500 h 

praktyka 

zawodowa 

2 lata 

4 semestry 

Magister 2250 zł semestr 

7 Bezpieczeństwo 

wewnętrzne II 

stopnia 

Absolwent będzie posiadać szeroką wiedzę i umiejętności 

twórczego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa  

i zarządzania kryzysowego. Celem kształcenia jest 

przygotowanie absolwentów do pracy w strukturach 

administracji publicznej i organizacjach działających na rzecz 

bezpieczeństwa wewnętrznego, narodowego oraz 

międzynarodowego. W szczególności może znaleźć 

650 h 

500 h 

praktyka 

zawodowa 

2 lata 

4 semestry 

Magister 2250 zł semestr 
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zatrudnienie w służbach mundurowych (np. Policja, Straż), 

zabezpieczających (np. Służba Celna, Żandarmeria Wojskowa)  

i specjalnych (np.: CBA, ABW). Specjalności: Zarządzanie 

kryzysowe w administracji, Bezpieczeństwo  

i higiena pracy oraz Cyberbezpieczeństwo. 

 

Studia podyplomowe 

8 Audytor Systemu 

Zarządzania  

Bezpieczeństwem 

Informacji  

– Inspektor Ochrony 

Danych  

w biznesie  

i administracji 

Studia podyplomowe z zakresu Audytora Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem Informacji – Inspektor Ochrony Danych  

w biznesie i administracji przeznaczone są dla osób, które 

pragną zdobyć kompetencje niezbędne do wykonywania 

obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dla 

pracowników odpowiedzialnych za ochronę danych 

osobowych, politykę bezpieczeństwa w jednostce prywatnej 

lub publicznej, dla osób specjalizujących się lub zamierzających 

specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych 

opracowujących i wdrażających systemy ochrony danych 

osobowych, zajmujących się audytem wewnętrznym, dla osób 

które chcą przetwarzać dane osobowe w sposób zgodny  

z przepisami. 

 

166 h 2 semestry Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

3850 zł semestr 

9 Social Media  

& Content Design 

Celem studiów podyplomowych z zakresu SOCIAL MEDIA  

& CONTENT DESIGN jest umożliwienie słuchaczom zdobycia 

wszechstronnej wiedzy teoretycznej, równocześnie ściśle 

wiązanej podczas warsztatów z umiejętnościami praktycznymi,  

z zakresu social mediów, marketingu internetowego oraz ich 

szerokiego wykorzystywania jako instrumentu oddziaływania 

na otoczenie m.in. biznesowe. 

 

170 h 2 semestry Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

4350 zł semestr 

10 Animator  

i menedżer kultury 

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu 

współczesnych procesów kulturowych, form i zasad 

funkcjonowania instytucji kultury oraz metod zarządzania tymi 

instytucjami. Studia przeznaczone są dla pracowników 

172 h 2 semestry Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

1300 zł semestr 
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placówek kultury i pracowników samorządowych 

odpowiedzialnych za kulturę, organizatorów imprez masowych, 

bibliotekarzy, nauczycieli oraz wszystkich osób 

zainteresowanych. 

 

11 Bezpieczeństwo  

w administracji 

publicznej 

Studia mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy  

i umiejętności niezbędnych do stworzenia profesjonalnej 

administracji dbającej o bezpieczeństwo społeczeństwa. Studia 

pozwolą przyswoić wiedzę z obszaru nauk społecznych, 

prawnych, politycznych i ekonomicznych 

 

220 h 2 semestry Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

1200 zł semestr 

12 Dziecko i muzyka Celem studiów jest uzyskanie przez Słuchacza kompetencji 

muzycznych do prowadzenia zajęć artystycznych z dziećmi, 

m.in. w domach kultury, prowadzenia dziecięcych zespołów 

estradowych, także w opiece nad małym dzieckiem oraz  

zdobycie doświadczenia muzycznego, które pogłębia terapię 

muzyką. 

 

640 h 4 semestry Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

1100 zł semestr 

13 Odnawialne źródła 

energii 

Absolwent uzyska wiedzę na temat: typów i zasad działania 

Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) (elektrownie wiatrowe, 

słoneczne, wodne, źródła geotermalne, biomasa); budowy, 

działania i eksploatacji nowoczesnych systemów i urządzeń 

OZE; aspektów technicznych i ekonomicznych instalacji OZE; 

współpracy OZE z siecią elektroenergetyczną; efektywności 

energetycznej i ekonomicznej OZE; otoczenia prawnego OZE 

oraz uzyska umiejętności w zakresie: planowania i oceny 

opłacalności inwestycji, wykonywania bilansu energetycznego, 

wdrażania norm ochrony środowiska. 

 

350 h 2 semestry Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

2900 zł semestr 

14 Prawo zamówień 

publicznych 

Studia mają na celu dostarczenie ich uczestnikom wiedzy  

i umiejętności niezbędnych do pracy w administracji publicznej, 

ze szczególnym uwzględnieniem treści związanych  

z zamówieniami publicznymi. Program oferowanych studiów 

uwzględnia odpowiednie wytyczne Urzędu Zamówień 

Publicznych. 

210 h 2 semestry Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

2500 zł semestr 
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15 Produkcja i kreacja 

muzyczna 

Celem studiów jest uzyskanie przez Słuchacza kompetencji  

w samodzielnej i zespołowej pracy przy produkcji muzyki  

w zakresie kompozycji i aranżacji, poznania środków 

technologicznych w produkcji muzycznej raz indywidualnym- 

instrument/wokalistyka z elementami improwizacji. 

 

800 h 4 semestry Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

2000 zł semestr 

16 Psychogerontologia Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy  

z osobami starszymi, przebywającymi zarówno w placówkach 

pomocy społecznej oraz zamieszkujących w środowisku 

lokalnym. Absolwenci nabędą wiedzę i umiejętności, które 

umożliwią aktywizowanie osób starszych, a także przygotują 

ich do pracy zawodowej w instytucjach pomocy społecznej. 

 

230 h 2 semestry Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

1500 zł semestr 

17 Zarządzanie  

bezpieczeństwem  

i higieną pracy 

Podczas studiów słuchacze zostaną zapoznani i uzyskają 

aktualną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

analizy i oceny ryzyka zawodowego, zarządzania BHP  

w zakładzie pracy, prawa pracy, ergonomii  i medycyny pracy, 

ratownictwa medycznego, zasad szkolenia itp. 

 

257 h 2 semestry Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

1100 zł semestr 

18 Zarządzanie  

dostępnością  

w instytucjach  

publicznych 

Studia podyplomowe przeznaczone są dla pracowników 

administracji rządowej i samorządowej, pracowników 

pozostałych instytucji publicznych, przedstawicieli organizacji 

lokalnych, społecznych i gospodarczych oraz wszystkich tych, 

którzy chcą zdobyć kwalifikacje w zakresie zarządzania 

dostępnością w sferze publicznej i kompetencje specjalisty  

ds. zarządzania dostępnością. 

 

160 h 2 semestry Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

1500 zł semestr 

19 Zarządzanie  

gospodarką  

i finansami  

w samorządzie  

terytorialnym 

Absolwent zyska wiedzę i praktyczne informacje  

o nowoczesnym samorządzie. Celem studiów jest nabycie 

wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania jednostkami 

samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, podejmowania 

decyzji menedżerskich i skutecznego kierowania zespołem 

pracowników. Program studiów został przygotowany z myślą  

187 h 2 semestry Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

1600 zł semestr 
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o wójtach, burmistrzach, prezydentach, radnych, pracownikach 

urzędów i wszystkich, którzy myślą o własnym rozwoju  

i karierze samorządowej. 

 

20 Zarządzanie oświatą Studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą są 

odpowiedzią na oczekiwania względem konkurencyjnego rynku 

usług edukacyjnych. Program studiów dostosowany jest do 

aktualnych wymagań prawnych i organizacyjnych związanych  

z zarządzaniem oświatą. Kierunek dedykowany jest osobom, 

które chcą poszerzyć wiedzę o systemie oświaty i zarządzaniu 

placówkami oświatowymi, szczególnie zamierzającymi zająć 

stanowiska kierownicze w szkole lub placówce oświatowej. 

 

240 h 2 semestry Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

1300 zł semestr 

21 Zarządzanie  

projektami 

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy 

do zarządzania złożonymi projektami, które będą realizowane 

na rzecz własnego przedsiębiorstwa lub podmiotów 

zewnętrznych. 

 

192 h 2 semestry Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

5000 zł semestr 

22 MBA- Master  

of Business  

Administration 

Studia umożliwiają zdobycie  nowoczesnej wiedzy oraz  

praktycznych umiejętności menedżerskich. Studia 

podyplomowe MBA przeznaczone są dla osób z wyższym 

wykształceniem, doświadczeniem menedżerskim na 

stanowiskach kierowniczych, właścicieli firm i osób 

aspirujących do najwyższych stanowisk kierowniczych. To 

najlepszy wybór dla ambitnych osób, traktujących zajęcia jako 

realną inwestycję oraz ważny krok w swojej zawodowej 

karierze. Program MBA kształtuje umiejętności analizy zjawisk 

gospodarczych, wyciągania wniosków z obserwacji ich 

przebiegu, uczy podejmowania racjonalnych decyzji  

i przygotowuje do pełnienia roli lidera. Absolwenci studiów 

MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla 

kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem 

Skarbu Państwa zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 

2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 

 

282 h 

150 praktyka 

zawodowa 

2 semestry Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

5000 zł semestr 
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23 MBA w ochronie 

zdrowia 

Studia stanowią odpowiedź na projektowane zmiany w prawie, 

według których w niedalekiej przyszłości od kierownika 

podmiotu leczniczego, obok odpowiedniego stażu  

i doświadczenia, będzie wymagane ukończenie studiów 

podyplomowych na kierunku MBA w ochronie zdrowia. 

Program studiów podyplomowych obejmuje cykl niezależnych 

szkoleń menedżerskich, obejmujących kluczowe i praktyczne 

aspekty zarządzania w ochronie zdrowia. To wiedza 

przekazywana przez doświadczonych praktyków dla 

praktyków. Studia przeznaczone są dla: kierowników 

podmiotów leczniczych, samorządowców nadzorujących 

podmioty lecznicze, pracowników administracji różnych 

szczebli nadzorujących podmioty lecznicze. 

 

280 h 2 semestry Kwalifikacje podyplomowe 

potwierdzone świadectwem 

ukończenia studiów 

podyplomowych 

5000 zł semestr 

KURSY 

1 Kurs operatora 

drona 

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich we współpracy z firmą 

DRON HOUSE prowadzi nabór na kurs zawodowy dla 

operatora drona (uprawnienia VLOS). 

21 h 

 

21 h Uprawnienia VLOS 1000-1500 zł 

Możliwość 

otrzymania 

dofinansowania 

ze środków 

PARP 

(w tym 14 h  

zajęć teoretycznych  

oraz 7 h zajęć 

Praktycznych w formie 

ćwiczeń na symulatorach 

oraz lotów na polu 

manewrowym) 

2 Kurs dla 

kapelmistrzów 

i dyrygentów 

orkiestr 

Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do pracy 

artystycznej na stanowisku kapelmistrza, dyrygenta orkiestry 

dętej i rozrywkowej w zakresie wiedzy teoretycznej  

i umiejętności praktycznych i motywacyjnej pracy z orkiestrą. 

350 h 

60 h 

praktyk 

3 semestry Kompetencje do prowadzenia 

orkiestry dętej jako kapelmistrz i 

dyrygent orkiestry rozrywkowej 

typu big band 

1500 zł semestr 
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Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Koninie 
ul. Przemysłowa 4, 62-510 Konin |telefon: 63 242 42 15 / 511 155 108 

www.medyk.konin.pl |e-mail: sekretariat@medyk.konin.pl   

 

WSCKZiU w Koninie rozpoczęło działalność z dniem 01.01.2013 r. W Centrum 

funkcjonuje Medyczna Szkoła Policealna im. Karola Marcinkowskiego. Od września 2017 

r. w WSCKZiU w Koninie zostało powołane Centrum Kształcenia Ustawicznego 

przeznaczone do prowadzenia form pozaszkolnych, takich jak: kwalifikacyjne kursy 

zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy doskonalące. Od 2021 roku szkoła 

może prowadzić Liceum ogólnokształcące dla dorosłych. 

Organem prowadzącym WSCKZiU w Koninie jest Województwo Wielkopolskie, 

które tworzy, prowadzi, przekształca i likwiduje Centrum. Natomiast nadzór pedagogiczny 

nad Centrum sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. 

Szkoła posiada: internat, dobrze wyposażone pracownie specjalistyczne, salę 

gimnastyczną, siłownię, pracownię językową, pracownie komputerowe, stołówkę, 

bibliotekę z centrum multimedialnym. W szkole jest łącze internetowe oparte na 

światłowodzie oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu na terenie szkoły i internatu. 

Szkoła zapewnia praktyki zawodowe w placówkach służby zdrowia, opiekuńczo- 

wychowawczych i gabinetach specjalistycznych. Jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla 

wszystkich zawodów. Szkoła jest organizatorem różnorodnych konkursów, konferencji, 

obozów o zasięgu międzywojewódzkim. Słuchacze biorący udział w konkursach uzyskują 

bardzo wysokie wyniki. Na terenie szkoły funkcjonują liczne koła zainteresowań, dające 

możliwości indywidualnego rozwoju zawodowego słuchaczy. 
 

 

 

 

 

 

  

http://www.medyk.konin.pl/
mailto:sekretariat@medyk.konin.pl
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Kierunki nauczania (w tym kursy ogólne i zawodowe, studia podyplomowe itp.) 

Nazwa Opis Cykl nauki Uzyskane kwalifikacje 

(jeśli dotyczy) 

Medyczna Szkoła Policealna im. Karola Marcinkowskiego 

1 Technik 

elektroradiolog 

Wykonuje badania diagnostyczne i zabiegi terapeutyczne  

z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, 

pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków oraz badania w 

diagnostyce elektromedycznej. Może pracować w pracowniach 

diagnostycznych, zakładach radioterapii, na oddziałach IOM SOR. 

 

2,5 roku  

(5 semestrów  

w trybie dziennym) 

MED. 08. Świadczenie usług medycznych w zakresie 

diagnostyki obrazowej, elektromedycznej 

i radioterapii. 

2 Technik 

farmaceutyczny 

Technik farmaceutyczny sporządza i wytwarza produkty lecznicze. 

Wykonuje czynności związane z obrotem produktami leczniczymi i 

wyrobami medycznymi. Uczestniczy w analizach i procesie kontroli 

produktów leczniczych i wyrobów medycznych i laboratoriach. 

2,5 roku  

(5 semestrów  

w trybie dziennym) 

MED.09. Sporządzanie 

i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie 

obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, 

suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami 

dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie 

przepisów prawa. 

 

3 Technik 

masażysta 

Wykonuje masaż medyczny, sportowy, kosmetyczny i profilaktyczny. 

Wykonuje podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan 

zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta. Prowadzi działalność 

profilaktyczną i popularyzującą zachowania zdrowotne. 

 

2 lata                                             

(4 semestry 

w trybie dziennym  

i stacjonarnym) 

MED.13. Świadczenie usług 

w zakresie terapii zajęciowej. 
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4 Technik usług 

kosmetycznych 

Organizuje i prowadzi gabinety kosmetyczne, przeprowadza diagnozę 

kosmetyczną, wykonuje zabiegi pielęgnacyjne  

i upiększające (makijaż) twarzy, szyi, dekoltu i ciała, udziela porad 

kosmetycznych. Wykonuje zabiegi manicure i pedicure wraz ze stylizacją 

paznokci. 

 

2 lata 

(4 semestry 

w trybie dziennym  

i zaocznym) 

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych. 

5 Higienistka 

stomatologiczna 

Przygotowuje gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty  

i konserwuje sprzęt. Wykonuje czynności administracyjne związane z 

funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego. Wykonuje wstępne  badania 

stomatologiczne i zabiegi profilaktyczno- lecznicze na zlecenie lekarza 

dentysty. Prowadzi edukację zdrowotną i promocję zdrowia jamy ustnej w 

różnych środowiskach. 

 

2 lata 

(4 semestry 

w trybie dziennym 

 i stacjonarnym) 

MED. 02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych  

z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz 

współuczestniczenie w procesie leczenia. 

6 Terapeuta 

zajęciowy 

Terapeuta zajęciowy wspomaga i aktywizuje osoby chore  

i niepełnosprawne poprzez zastosowanie różnych metod, form i technik 

terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Podejmowane 

przez niego działania mają na celu poprawę funkcjonowania bio-psycho-

społecznego podopiecznego. 

 

2 lata 

(4 semestry 

w trybie dziennym  

i stacjonarnym) 

MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej. 

7 Opiekun 

medyczny 

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga 

osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby bio-

psycho- społeczne. Rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby 

chorej i niesamodzielnej. Asystując personelowi medycznemu pomaga i 

wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Współpracuje z pielęgniarkami i 

lekarzami, podaje leki, wykonuje czynności z zakresu pobierania krwi 

żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych, 

wykonuje czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej. 

 

1,5 roku 

(3 semestry 

w trybie dziennym  

i stacjonarnym) 

MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych 

i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej niezbędne 

jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia. 

8 Technik 

sterylizacji 

medycznej 

Celem pracy technika jest zapewnienie odpowiedniej czystości 

mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. 

Samodzielnie wykonuje proces dekontaminacji. Do zadań należy:  

mycie i dezynfekcja narzędzi, obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji, 

sterylizacja narzędzi, bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego. 

 

1 rok 

(2 semestry  

w trybie zaocznym) 

MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów 

medycznych 
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9 Asystent osoby 

niepełnosprawnej 

Osoba, profesjonalnie udziela pomocy osobie  

z niepełnosprawnością w korzystaniu z różnych form kompleksowej 

rehabilitacji, pomaga w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych, 

w prowadzeniu gospodarstwa domowego, wspiera w dążeniu do 

samodzielności, motywuje do aktywności społecznej i zawodowej. 

 

1 rok 

(2 semestry  

w trybie zaocznym) 

SPO.01. Udzielanie pomocy 

i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej. 

Centrum Kształcenia Ustawicznego 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE KKZ BEZPŁATNE 

Nazwa Opis Cykl nauki Uzyskane kwalifikacje 

(jeśli dotyczy) 

 

1 Florysta Projektuje dekoracje roślinne, wykonuje dekoracje roślinne, aranżuje 

wnętrza i otwartą przestrzeń roślinami i kompozycjami roślinnymi. 

 

 

1 rok 

(2 semestry w trybie 

zaocznym) 

ORG.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych. 

2 Opiekun osoby 

starszej 

Ustala problemy opiekuńcze i potrzeby osoby starszej, diagnozuje zasoby  

i możliwości środowiska lokalnego, rodzinnego i instytucjonalnego  

w stworzeniu sieci wsparcia osoby starszej, zapewnia kompleksową opiekę 

osobie starszej, mobilizuje do aktywności. 

 

2 lata 

(4 semestry)  

tryb zaoczny 

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających 

osobie starszej. 

3 Technik 

informatyk 

Przygotowuje do pracy systemy komputerowe i urządzenia peryferyjne, 

administruje stronami operacyjnymi, serwisuje i naprawia urządzenia 

techniki komputerowej. Przygotowuje i eksploatuje lokalną sieć 

komputerową. Tworzy i administruje stronami internetowymi oraz 

użytkuje relacyjnymi bazami danych. Programuje aplikacje internetowe, 

tworzy i administruje systemem zarządzania treścią. 

1 rok 

(2 semestry)  

tryb zaoczny 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i 

aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. 
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Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego  

im. Stefana Batorego w Koninie 
ul. Wodna 1, 62-500 Konin |telefon: 63 242 99 19  

www.zscku.konin.pl |e-mail: dorosli@zscku.konin.pl  

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie to 

szkoła z ponad 40- letnią tradycją. Położona jest w pobliżu pięknego Bulwaru 

Nadwarciańskiego, dlatego często nazywana jest „Szkołą w sercu miasta”.  

Placówka kształci młodzież w systemie dziennym oraz dorosłych w systemie 

wieczorowym i zaocznym. W ofercie edukacyjnej znajdują się: licea, technika i branżowe 

szkoły dla młodzieży, a także licea, szkoły policealne i szkoła podstawowa dla dorosłych 

oraz szkolenia i kursy kwalifikacyjne.  

Kształcenie w szkołach dla dorosłych jest bezpłatne – funkcjonuje tu Samorząd 

Słuchaczy, który organizuje uroczystości szkolne i imprezy towarzyszące, uczestniczy 

również w życiu społecznym regionu. Oferujemy również preferencyjne warunki 

finansowe na kursy oferowane przez ZSCKU, a także bezpłatnie indeks i legitymacje 

słuchacza. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie (w soboty i niedziele). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zscku.konin.pl/
mailto:dorosli@zscku.konin.pl
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Kierunki nauczania (w tym kursy ogólne i zawodowe, studia podyplomowe itp.) 

Nazwa Opis Liczba 

godzin 

Cykl nauki Uzyskane kwalifikacje 

(jeśli dotyczy) 

1 Liceum  

ogólnokształcące 

dla dorosłych 

W liceum kontynuują naukę osoby, które ukończyły 

gimnazjum, szkołę podstawową, zasadniczą szkołę zawodową 

lub branżową szkołę pierwszego stopnia. 

 

1098 System zaoczny,  

czas trwania nauki 

- 4 lata 

Wykształcenie średnie, egzamin maturalny 

2 Szkoła branżowa  

II stopnia 

Szkoła branżowa ii stopnia to szkoła dla absolwentów szkoły 

branżowej i stopnia. 

306 +kkz  

lub 

434 + kkz 

 

 

System zaoczny,  

czas trwania nauki -2 lata 

Wykształcenie średnie, egzamin maturalny.  

Nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji,  

uzyskanie wykształcenia średniego  

branżowego i uzyskanie dyplomu technika. 

 

1 Technik 

administracji 

 

- przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe, - przygotowanie projektów umów 

cywilnoprawnych i innych dokumentów, - przygotowanie 

projektów aktów normatywnych i administracyjnych 

właściwych urzędów, - posługiwanie się dokumentacją 

księgową, - prawidłowe przyjmowanie, segregowanie  

i klasyfikacja dokumentów, - przygotowanie narad, 

konferencji, sesji, itp. - sporządzanie harmonogramu prac. 

 

700 System zaoczny, 

czas trwania nauki 2 lata, 

podbudowa: szkoła dająca 

wykształcenie średnie 

 

EKA.01.Obsługa klienta w jednostkach  

administracji 

2 Technik 

bezpieczeństwa 

 i higieny pracy 

 

- przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe, - przygotowanie i przedkładanie kierownikowi 

zakładu analizy dotyczące BHP, - badanie przyczyny 

wypadków w pracy i wnioskowanie o ich usunięcie,  

- prowadzenie rejestru dokumentów dotyczących wypadków 

przy pracy i chorób zawodowych, - prowadzenie szkolenia 

wstępnego nowo przyjętych pracowników. 

 

525 System zaoczny, 

czas trwania nauki 2 lata, 

podbudowa: szkoła dająca 

wykształcenie średnie 

 

BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem  

w środowisku pracy. 

3 Technik ochrony 

fizycznej osób i 

mienia 

- przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe, - organizowanie i realizowanie ochrony fizycznej  

i zabezpieczenia technicznego,  

700 System zaoczny, 

czas trwania nauki 2 lata, 

podbudowa: szkoła dająca 

BPO.02. Ochrona osób i mienia. 
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 - organizowanie i realizowanie ochrony obszarów, obiektów  

i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,  

- organizowanie i realizowanie ochrony wartości pieniężnych, 

- organizowanie i realizowanie zabezpieczenia imprez 

masowych. 

 

wykształcenie średnie 

 

4 Technik usług 

kosmetycznych 

 

- przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe, - przeprowadzenie diagnozy kosmetycznej, 

- wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających,  

- udzielanie porad kosmetycznych, - organizowanie  

i prowadzenie gabinetu kosmetycznego.  

 

700 System zaoczny 

czas trwania nauki 2 lata, 

podbudowa: szkoła dająca 

wykształcenie średnie 

 

FRK.04.Wykonywanie zabiegów  

kosmetycznych. 

5 Technik realizacji 

nagrań 

- przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe, - rejestracja dźwięku oraz oceny jego 

poprawności, - przygotowanie mikrofonów i dostosowanie 

przestrzeni akustycznej w celu poprawnej rejestracji dźwięku, 

- stosowanie konsolet mikserskich oraz urządzeń 

i oprogramowania systemu MIDI 

 

700 System zaoczny 

czas trwania nauki 2 lata 

AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych. 

6 Opiekun osoby 

starszej 

- przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe, -rozpoznawanie możliwości oraz ograniczeń  

w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju  

i stopnia niepełnosprawności, - rozpoznawanie  

i interpretowanie sytuacji społecznej, warunków życia, relacji 

z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz 

wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska 

rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą 

starszą, -dobieranie metod, technik, narzędzi i form realizacji 

działań opiekuńczo wspierających do sytuacji życiowej, stanu 

zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej, 

- udzielanie wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby 

starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju  

i stopnia niepełnosprawności, - nawiązywanie, 

podtrzymywanie i rozwijanie współpracy  z podmiotami 

działającymi na rzecz osoby starszej  w środowisku lokalnym. 

700 System zaoczny, 

czas trwania nauki 2 lata, 

podbudowa: szkoła dająca 

wykształcenie średnie 

 

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo 

-wspierających osobie starszej. 
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7 Opiekun w domu 

pomocy 

społecznej 

 

- przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe, - rozpoznawanie i ocenianie stanu 

funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego 

osoby podopiecznej,  - opracowanie indywidualnego procesu 

pomocy i opieki dla osoby podopiecznej, uwzględniającego 

poziom możliwości psychofizycznych  osoby podopiecznej 

oraz zasoby instytucji, - sprawowanie opieki nad osobą 

podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub 

przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego, 

- utrzymanie sprawności i aktywizowanie podopiecznych we 

współpracy z zespołem terapeutycznym. 

 

700 System zaoczny, 

czas trwania nauki 2 lata, 

podbudowa: szkoła dająca 

wykształcenie średnie 

 

SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo 

-wspierających osobie podopiecznej 

8 Opiekunka 

środowiskowa 

- przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe, - organizowanie opieki oraz wsparcia społecznego 

osobie podopiecznej; - sprawowanie opieki nad osobą 

podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu 

zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny 

osobistej, - pomaganie osobie podopiecznej w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania 

budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, 

utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych 

warunków życia. 

 

350 System zaoczny, 

czas trwania nauki 1 rok, 

podbudowa: szkoła dająca 

wykształcenie średnie 

 

SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych 

9 Florysta 

 

- przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe, - projektowanie dekoracji roślinnych, 

- wykonywanie dekoracji roślinnych, - aranżacja 

florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni, 

- zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 

 

350 System zaoczny, 

czas trwania nauki 1 rok, 

podbudowa: szkoła dająca 

wykształcenie średnie 

 

OGR.01. Wykonywanie kompozycji  

Florystycznych. 
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10 Asystent 

kierownika 

produkcji 

filmowej / 

telewizyjnej 

- przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, 

- dobieranie i zamawiania odpowiedniego sprzętu 

technicznego, - przygotowanie planu produkcji filmowej  

i telewizyjnej, - zapewnienie ekipie realizacyjnej właściwych 

warunków pracy, - koordynowanie prac w zakresie produkcji 

filmowej i telewizyjnej, - sporządzanie dokumentacji 

związanej z organizacją produkcji filmowej i telewizyjnej. 

700 System zaoczny, 

czas trwania nauki -2 lata, 

przyjęcia na  podstawie 

świadectwa ukończenia 

szkoły średniej 

AUD.01. Przygotowanie i organizacja  

produkcji audiowizualnej. 

11 Szkoła 

podstawowa dla 

dorosłych 

Wiedza ogólna z zakresu szkoły gimnazjalnej lub 

podstawowej. 

System stacjonarny/ wieczorowy. 

Czas trwania nauki uzależniony od 

potrzeb słuchacza 

Wykształcenie podstawowe. 
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KURSY I SZKOLENIA DLA DOROSŁYCH  

 

1. Specjalista ds. kadr i płac  

2. Specjalista ds. kadr i płac oraz księgowość komputerowa  

3. Pracownik administracyjno-biurowy  

4. Obsługa programu PŁATNIK  

5. Obsługa programów z zakresu pakietu INSERT GT (SUBIEKT, REWIZOR, GRATYFIKANT, RACHMISTRZ)  

6. Obsługa programów komputerowych (m. in.: Excel, Corel Draw, Adobe Photoshop)  

7. ABC przedsiębiorczości  

8. Instruktor praktycznej nauki zawodu  

9. Pozycjonowanie stron internetowych  

10. Grafik komputerowy  

11. Fotografia cyfrowa  

12. Animator czasu wolnego  

13. Obsługa kas fiskalnych  

14. Kursy turystyczne: • wychowawca wypoczynku • kierownik wypoczynku / kierownik wycieczek szkolnych • przewodnik turystyczny  

15. Kursy językowe 

16. Kursy przygotowujące do egzaminów maturalnych i zawodowych 

17. Szkolenia z zakresu psychologii i socjologii  

18. Szkolenia z zakresu zarządzania i marketingu  

19. Kurs samoobrony  

20. Kursy BHP • szkolenia wstępne, • szkolenia okresowe (dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, dla pracowników służby BHP i osób 

wykonujących zadania tej służby) 

21. Pierwsza pomoc przedmedyczna  

22. Kroju i szycia (I, II, III stopień)  

23. Bukieciarstwo  

24. Operator wózków jezdniowych 

25. Opiekunka dziecięca (z językiem niemieckim lub angielskim)  

26. Opiekun osoby starszej (z językiem niemieckim lub angielskim)  

27. Kurs stylizacji paznokci  

28. Kurs manicure hybrydowy 
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Centrum Kształcenia Zawodowego  

Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie 
ul. 3 Maja 48, 62-500 Konin | telefon: 63 246 70 72 

www.cechkonin.pl |e-mail: cech@rsz.konin.pl   

 

Centrum Kształcenia Zawodowego Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie 

zarejestrowany jest w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez 

Prezydenta Miasta Konina. 

Celem działalności Centrum jest umożliwienie rozwoju osobistego, 

zdobywanie  wiedzy, kształtowanie umiejętności, rozwoju uzdolnień i kwalifikacji  

w szczególności  z uwzględnieniem wymogów rynku pracy. Centrum umożliwia 

uzyskanie  i uzupełnienie wiedzy ogólnej oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych  

w formach pozaszkolnych. 

  Do zadań Centrum należą: 

a) organizacja zajęć w systemie stacjonarnym, zaocznym lub w systemie łączącym 

wymienione formy, korzystając również z e-  learningu; 

b) organizacja kursów, szkoleń oraz innych form kształcenia; 

c)  zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji 

zawodowych oraz uzupełniania wiedzy i rozwoju ogólnego słuchaczy; 

d) stosowanie w procesie kształcenia nowatorskich metod oraz technik multimedialnych. 

Specjalizujemy się w : 

a) szeroko rozumianych kursach z bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 

młodocianych oraz osób dorosłych;  

b)  kursach pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Program kursu 

zatwierdzony jest przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty; 

c) szkoleniach z teorii zawodowej dla osób dorosłych bezrobotnych oraz dla uczniów 

młodocianych. 

Centrum w swojej ofercie proponuje również szkolenia tematyczne przy współudziale 

pracowników Urzędu Skarbowego w Koninie, Państwowej Inspekcji Pracy, oraz innych 

partnerów. 

 

 

http://www.cechkonin.pl/
mailto:cech@rsz.konin.pl
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Kierunki nauczania (w tym kursy ogólne i zawodowe, studia podyplomowe itp.) 

Nazwa Opis Przedmioty Liczba 

godzin 

Cykl nauki Uzyskane 

kwalifikacje 

(jeśli dotyczy) 

Cena brutto 

(jeśli dotyczy) 

1 Kurs Pedagogiczny  

dla Instruktorów 

Praktycznej Nauki 

Zawodu 

Ukończenie kursu uprawnia do pełnienia funkcji 

Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu w oparciu  

o znajomość metod nauczania i wychowania. Kurs 

zatwierdzony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

Pedagogika, 

Psychologia, 

Metodyka, 

Praktyka 

Metodyczna 

 

48 System 

stacjonarny 

Kwalifikacje 

pedagogiczne 

Instruktora 

Praktycznej 

Nauki Zawodu. 

600 zł 

2 Szkolenie dla 

pracowników służby 

bhp i innych osób 

wykonujących 

zadania tej służby 

Celem szkolenia jest  aktualizacja i uzupełnienie wiedzy  

i umiejętności w szczególności z zakresu: przepisów 

prawnych dotyczących bhp, analizy i oceny zagrożeń oraz 

metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, 

organizacji i metod kształtowania bezpieczeństwa i higieny 

warunków pracy. 

 

 32 System 

stacjonarny 

lub 

Samokształce

nie kierowane 

 300 zł 

3 Szkolenie bhp dla 

pracodawców i osób 

kierujących 

pracownikami 

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy  

i umiejętności w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń 

związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed 

zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, 

kształtowania warunków pracy w sposób zgodny  

z przepisami i zasadami bhp, postępowania w razie 

wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych. 

 

 16 System 

stacjonarny 

lub 

Samokształce

nie kierowane 

 150 zł 

4 Szkolenie bhp dla 

osób na stanowisku 

administracyjno- 

biurowym 

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy  

i umiejętności w szczególności  z zakresu: oceny zagrożeń 

związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed 

zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, 

kształtowania warunków pracy w sposób zgodny  

 8 System 

stacjonarny 

lub 

Samokształce

nie kierowane 

 40 zł 
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z przepisami i zasadami   bhp, postępowania w razie 

wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych. 

 

5 Szkolenie bhp dla 

osób na stanowisku 

robotniczym 

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy 

i umiejętności z zakresu: przepisów i zasad bhp 

związanych z wykonywaną pracą, zagrożeń oraz metod 

ochrony przed tymi zagrożeniami, postępowania w razie 

wypadku i w sytuacjach zagrożeń. 

 

 8 System 

stacjonarny 

 40 zł 

6 Kurs dla osób 

przystępujących  

do egzaminu 

czeladniczego  

w zawodzie 

rzemieślniczym 

 

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne osób 

niepełnoletnich oraz pełnoletnich przystępujących do 

egzaminu  czeladniczego przed Izbą Rzemieślniczą. 

Rachunkowość 

zawodowa, 

Dokumentacja 

działalności 

gospodarczej,  

Rysunek 

zawodowy,  

Podstawowe 

zasady ochrony 

środowiska,  

prawo pracy. 

30 System 

stacjonarny 

 - 
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COSINUS KONIN 
ul. Chopina 17, 62-510 Konin | telefon: 63 249 71 13 

www.cosinus.pl/konin |e-mail: konin@cosinus.pl    

 

Szkoły COSINUS posiadają 24 - letnie doświadczenie w edukacji osób dorosłych. W Koninie 

Szkoła Cosinus funkcjonuje od 2007 r. Na wszystkich kierunkach zapewniamy całkowicie 

bezpłatną naukę przez cały okres jej trwania. Nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół 

publicznych, co oznacza, że nasi słuchacze realizują ten sam program nauczania 

zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i uzyskują takie samo wykształcenie 

jak w szkołach państwowych. 

Z nami zyskujesz wszystkie uprawnienia! 

 U nas przystąpisz do egzaminów zawodowych i maturalnych. 

 Otrzymasz legitymację oraz potrzebne zaświadczenia do WKU, ZUS, MOPS oraz 

innych instytucji. 

 Ze świadectwem Cosinusa możesz bez przeszkód zacząć studia w szkole wyższej. 

 

Z nami podnosisz kwalifikacje tak, jak Ci wygodnie! 

 Tryb zaoczny (zajęcia odbywają się przeważnie 2 weekendy w miesiącu). 

 Tryb wieczorowy (zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele). 

 

Z nami zdajesz egzaminy! 

 Mamy jedną z najwyższych zdawalności egzaminów zewnętrznych w kraju. 

 Nasi nauczyciele to prawdziwi zawodowcy – większość z nich to egzaminatorzy 

Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. 

 Przed egzaminami możesz skorzystać z dodatkowych, bezpłatnych fakultetów – 

prowadzonymi ściśle pod egzamin z danego przedmiotu. 

 

Z nami zdobywasz praktykę! 

 Mamy podpisane umowy z wieloma instytucjami, dlatego nasi słuchacze zawsze 

znajdują atrakcyjne miejsce na odbycie praktyk zawodowych. Praktyki możesz też 

odbyć w instytucji, którą sam wybierzesz. 

 

 

http://www.cosinus.pl/konin
mailto:konin@cosinus.pl
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Kierunki nauczania (szkoły medyczne, szkoły policealne, liceum ogólnokształcące dla dorosłych, kursy zawodowe) 

Nazwa Opis Cykl nauki Uzyskane kwalifikacje 

(jeśli dotyczy) 

1 Opiekun medyczny Absolwenci kierunku Opiekun medyczny mogą znaleźć zatrudnienie  

w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach  

i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki 

zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta,  

w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach  

i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych  

i niepełnosprawnych. Na zajęciach uczymy rozpoznawania  

i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej  

i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby 

i w różnym wieku, pomagania osobie chorej i niesamodzielnej  

w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych, asystowania 

pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania 

zabiegów pielęgnacyjnych. 

 

1,5 roku  

(3 semestry  

w trybie wieczorowym) 

 

MED.14 – świadczenie usług  

medyczno – pielęgnacyjnych  

i opiekuńczych osobie chorej  

i niesamodzielnej  

2 Technik Masażysta Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w ośrodkach  

i przychodniach rehabilitacyjnych, szpitalach, przychodniach 

sportowych, a także w ośrodkach odnowy biologicznej i fizykoterapii, 

klubach fitness czy ośrodkach SPA. Ukończenie kierunku umożliwia 

również prowadzenie własnego gabinetu masażu lub wykonywanie 

masażu z dojazdem do klienta. Na zajęciach uczymy wykonywania 

masażu relaksacyjnego, medycznego i sportowego, dobierania typu 

masażu do rodzaju schorzenia lub kontuzji, anatomii człowieka, 

korzystania z kosmetyków, sprzętu i urządzeń stosowanych w masażu 

podstaw fizjoterapii 

2 lata  

(4 semestry  

w trybie wieczorowym) 

MED.10 – świadczenie usług  

w zakresie masażu  
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3 Opiekun  

w domu pomocy 

społecznej 

Jako opiekun w domu pomocy społecznej możesz pracować  

w placówkach pomocy społecznej takich jak: dom małego dziecka, 

hospicjum dla dzieci lub dorosłych, dom pomocy społecznej 

(całodobowy lub dzienny) dla dzieci lub dorosłych, warsztaty terapii 

zajęciowej, ośrodki wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, 

oddział rehabilitacji w szpitalu. Na zajęciach uczymy stymulacji rozwoju 

 i aktywizacji osób przebywających w domu pomocy społecznej oraz 

wykorzystywania w tym celu różnorodnych metod i narzędzi rehabilitacji 

lub terapii, towarzyszenia i pomocy podopiecznemu domu pomocy 

społecznej w zaspakajaniu potrzeb i wykonywaniu różnych czynności  

z zakresu samoobsługi i higieny osobistej, organizacji i wykorzystania 

przez podopiecznego czasu wolnego w sposób konstruktywny, 

umożliwiający samorealizację oraz rozwój zainteresowań. 

 

2 lata  

(4 semestry  

w trybie zaocznym) 

SPO.03 – świadczenie usług  

opiekuńczo – wspierających  

osoby podopieczne  

4 Opiekun Osoby 

Starszej 

Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w domach 

spokojnej starości, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach  

i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki 

zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta,  

w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach  

i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych  

i niepełnosprawnych. Na zajęciach uczymy rozpoznawania możliwości 

oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających  

z rodzaju i stopnia niepełnosprawności, rozpoznawania i interpretacji 

sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą, 

środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów 

indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego 

w pracy z osobą starszą, dobierania metod, technik, narzędzi i form 

realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu 

zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej. 

2 lata  

(4 semestry  

w trybie zaocznym) 

SPO.02 – świadczenie usług  

opiekuńczo – wspierających osobie  

starszej 
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5 

 

Opiekunka 

Środowiskowa 

Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w ośrodkach  

i domach pomocy społecznej, świetlicach środowiskowych, ośrodkach 

pomocy rodzinie w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz 

osób zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym. Na zajęciach 

uczymy organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie 

podopiecznej, sprawowania opieki nad osobą podopieczną 

niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej 

bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej, pomagania osobie 

podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: 

gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania 

posiłków, utrzymywania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych 

warunków życia. 

2 lata  

(4 semestry  

w trybie zaocznym) 

SPO.05 – świadczenie usług  

opiekuńczych  

6 Kosmetyka 

 

Jako technik usług kosmetycznych możesz pracować w salonach 

kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach 

kosmetycznych krajowych i zagranicznych, a ponadto przygotować się 

do prowadzenia samodzielnej działalności w tym zakresie. Na zajęciach 

uczymy wykonywania zabiegów w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, 

leczniczej i upiększającej, wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych 

z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań, ustalania rodzaju 

zabiegów kosmetycznych zgodnie z rozpoznaniem, posługiwania się 

nomenklaturą używaną w światowej kosmetyce i kosmetologii, 

diagnozowania w oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej 

przydatków, odróżniania skóry zdrowej od chorobowo zmienionej. 

 

2 lata  

(4 semestry  

w trybie  

zaocznym) 

FRK.04 – wykonywanie zabiegów 

kosmetycznych  

7 Florysta Jako florysta możesz pracować w kwiaciarniach, firmach organizujących 

wystrój na przyjęcia, salonach florystycznych oraz prowadzić własną 

działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu aranżacji wnętrz  

i ogrodów dekoracjami roślinnymi. Na zajęciach uczymy znajomości 

roślin, rozwijania wrażliwości i wyobraźni plastycznej, tworzenia 

kompozycji kwiatowych z kwiatów żywych i suszonych, tworzenia 

wiązanek okolicznościowych, zasad tworzenia dekoracji z roślin 

1 rok  

(2 semestry  

w trybie zaocznym) 

OGR.01 – wykonywanie kompozycji 

florystycznych  
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8 Technik 

Administracji 

Jako technik administracji możesz pracować w administracji rządowej  

i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego – 

w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, 

gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach 

zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji 

społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych 

specjalistycznych kwalifikacji. Na zajęciach uczymy, nadzorowania 

wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych, 

sporządzania sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, 

opracowywania projektów aktów administracyjnych, prowadzenia 

postępowań kończących się wydaniem decyzji administracyjnej, 

prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, związanej  

z planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem 

oraz zarządzaniem zespołem pracowników. 

 

2 lata  

(4 semestry  

w trybie zaocznym) 

EKA.01 – obsługa klienta w jednostkach 

administracji 

9 Technik 

Bezpieczeństwa i 

Higieny Pracy 

Technik BHP może pracować we wszystkich zakładach pracy,  

w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy.  

Na zajęciach uczymy oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa  

i higieny pracy w zakładzie pracy, prowadzenia doradztwa w zakresie 

obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, ustalania zgodności 

z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń 

technicznych oddawanych do użytku, oceniania ryzyka zawodowego 

powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne 

występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczania  

i eliminowania, ustalania okoliczności przyczyn i ekonomicznych 

skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych. 

 

1,5 roku  

(3 semestry  

w trybie zaocznym) 

BPO.01 – zarządzanie bezpieczeństwem  

w środowisku pracy  
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10 Technik Ochrony 

Osób i Mienia 

Jako technik ochrony fizycznej osób i mienia możesz pracować  

w agencjach ochrony, bankach, urzędach administracji publicznej  

i wszystkich instytucjach, gdzie jest niezbędna ochrona. Na zajęciach 

uczymy realizacji zadań z zakresu ochrony osób i mienia, konwojowania, 

samoobrony i technik interwencyjnych, BHP z elementami pierwszej 

pomocy przedmedycznej, zabezpieczenia imprez masowych, sprawnie  

i bezpiecznie posługiwać się bronią palną. 

 

2 lata  

(4 semestry  

w trybie zaocznym) 

BPO.02 – ochrona osób i mienia  

11 Zaoczne Liceum 

Ogólnokształcące 

Realizujemy podstawę programową przewidzianą dla kształcenia 

ogólnego. Po ukończeniu nauki w szkole słuchacze mogą przystąpić do 

egzaminu maturalnego. Nauka trwa 4 lata dla absolwentów ośmioletniej 

szkoły podstawowej oraz gimnazjum w przypadku absolwentów 

zasadniczych szkół zawodowych nauka trwa 3 lata. Absolwenci liceum 

mogą kontynuować naukę w szkołach wyższych lub szkołach 

policealnych. 

 

  

Kursy zawodowe: 

 

1. Kurs manicure hybrydowy – 7 godz. 

2. Kurs przedłużania paznokci żelem – 9 godz. 

3. Kurs przedłużania rzęs – 6 godz. 

4. Kurs makijażu – BASIC – 7 godz. 

5. Kurs makijażu wieczorowego – 7 godz. 

6. Masaż gorącymi kamieniami – 8 godz. 

7. Masaż bańką chińską – 8 godz. 

8. Masaż antycellulitowy – 8 godz. 

9. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej – 8 godz.  

10. Kurs – Excel poziom podstawowy – 16 godz.  

 

*Ceny kursów oraz szczegóły na stronie www.cosinus.pl/konin 

https://www.cosinus.pl/konin
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