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Obecnie UMCS oferuje 90 kierunków studiów podyplomo wych na 12 wydziałach, w tym 5 kierunków 
w Puławach.  

 
Planowane jest otwarcie nowych kierunków studiów m. in.: 

• Negocjacje, mediacje i arbitra ż  
• Zarządzanie porz ądkiem publicznym  
• Administrowanie bezpiecze ństwem wewn ętrznym 

 
Oferta UMCS jest na bie żąco aktualizowana i rozszerzana o kolejne kierunki 
 

I. STUDIA PODYPLOMOWE W LICZBACH: 
 
WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY – oferuje 9 kierunków studiów podyplomowych,  
WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII - oferuje 4 kierunki studiów podyplomowych, 
WYDZIAŁ CHEMII - oferuje 4 kierunki studiów podyplomowych, 
WYDZIAŁ EKONOMICZNY - oferuje 7 kierunków studiów podyplomowych, 
WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII - oferuje 4 kierunki studiów podyplomowych, 
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY - oferuje 17 kierunków studiów podyplomowych, 
WYDZIAŁ MATEMATYKI FIZYKI I INFORMATYKI - oferuje 8 kierunków studiów podyplomowych, 
WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ - oferuje 3 kierunki studiów podyplomowych, 
WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII - oferuje 21 kierunków studiów podyplomowych, 
WYDZIAŁ POLITOLOGII - oferuje 6 kierunków studiów podyplomowych, 
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI - oferuje 4 kierunki studiów podyplomowych, 
WYDZIAŁ EKONOMICZNY ORAZ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ - oferuje 1 kierunek 
studiów podyplomowych. 
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II. OFERTA DEDYKOWANA DLA JST – aktualnie oferujemy 24 kierunki studiów 

podyplomowych1: 

 
Zakres tematyczny proponowanych form kształcenia jest niezwykle szeroki, co wynika ze faktu, iż Uczelnia 
nasza prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną m.in. w następujących dziedzinach nauki: 
społecznych, prawnych, ekonomicznych, matematycznych, fizycznych, nauk o Ziemi, nauk biologicznych, 
humanistycznych, chemicznych, sztuk plastycznych czy też muzycznych. 
W ramach proponowanych form kształcenia zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy zatrudnienie 
w Uczelni, jak również eksperci z zewnątrz pracujący na co dzień m.in. w przedsiębiorstwach, organizacjach 
pozarządowych, jak również jednostkach administracji rządowej, czy też samorządowej. 
Można stwierdzić, że zajęcia prowadzą u nas najlepsi specjaliści. 
 
Studia podyplomowe proponowane przez poszczególne Wydziały UMCS trwają od dwóch do czterech 
semestrów. Liczba godzin do realizacji przez uczestnika studiów podyplomowych wynosi w zależności od 
długości studiów od 170 do blisko 400 godzin. Co do zasady roczny kosztów studiów wynosi średnio ok. 3000 
- 3500 PLN. Koszt ten może być jednak mniejszy przy organizacji studiów podyplomowych na zamówienie 
danej JST przy określonej liczbie osób. 
Biorąc pod uwagę zadania realizowane przez poszczególne JST zaczynając od porządku publicznego, przez 
planowanie przestrzenne, kulturę, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, edukację id. - proponowaną przez 
UMCS ofertę można podzielić na pewne grupy tematyczne skierowane do konkretnej grupy docelowej. 
Jednakże jest to podział dość umowny, a każda z osób zainteresowanych znajdzie w ofercie UMCS 
interesujące ją zagadnienia. 
 

Dla liderów, przywódców i nie tylko 

 
� Przywództwo Publiczne 

Liczba godzin: 176 
Koszt: 3750 zł 
Jednostka realizuj ąca – Wydział Ekonomiczny 
Sylwetka absolwenta. Absolwent studiów nabędzie wiedzę dotyczącą teoretycznych i praktycznych 
aspektów przywództwa publicznego oraz problemów związanych z procesem tworzenia oraz przewodzenia 
zespołem. Nabyta podczas studiów wiedza pozwoli absolwentom na diagnozowanie oraz przezwyciężanie 
problemów związanych z procesem kierowania ludźmi w organizacji.  
Absolwent studiów b ędzie p rzygotowany do zajmowania kluczowych stanowisk w biznesie i  administracji 
publicznej. 
 

� Lider aktywnej polityki społecznej w samorz ądzie 
Liczba godzin: 250 
Koszt: 3500 zł 
Jednostka realizuj ąca – Wydział Filozofii i Socjologii 
Sylwetka absolwenta. Absolwent studiów wykształci umiejętności organizacyjne i menedżerskie. Po 
skończeniu studiów absolwent będzie mógł pełnić role lokalnego lidera instytucji polityki społecznej, ze 
szczególnym uwzględnieniem instytucji samorządowych (asystent starosty lub wójta d/s. rozwoju 
społecznego). Studia przyczynią się do budowania zasobów kadrowych i potencjału kompetencyjnego 
przedstawicieli sektora ekonomii społecznej.  
  

                                                 
1
 Podane koszty są obowiązujące dla kierunków uruchamianych komercyjnie 
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� Administracja publiczna 

Liczba godzin: 200 
Koszt: 3900 zł 
Jednostka realizuj ąca – Wydział Prawa i Administracji 
Sylwetka absolwenta. Absolwent studiów będzie posiadał pogłębioną, specjalistyczną wiedzę o strukturze 
organizacyjnej i zasadach funkcjonowania administracji publicznej oraz rozbudowane umiejętności w zakresie 
interpretacji i stosowania prawna administracyjnego. Absolwent nabędzie wysokie kwalifikacje do pracy 
w administracji publicznej, w tym również do zajmowania wyższych stanowisk urzędniczych i pełnienia funkcji 
kierowniczych w administracji publicznej, jak i na wszystkich innych stanowiskach, na których wymagana jest 
bardzo dobra znajomość prawa administracyjnego. 
 

� Samorz ąd terytorialny 
Liczba godzin: 200 
Koszt: 3900 zł 
Jednostka realizuj ąca – Wydział Prawa i Administracji 
Sylwetka absolwenta. Absolwent studiów będzie posiadał poszerzoną wiedzę o możliwościach prawnych 
działania samorządu terytorialnego oraz możliwościach współdziałania z samorządem w celu realizacji 
różnorodnych potrzeb społecznych. Trudne zagadnienia prawnicze, które pozna uczestnik w toku kształcenia 
mają mu służyć dla celów praktycznych -wykonywania funkcji radnego, członka zarządu, skarbnika, 
wykonywania pracy urzędnika administracji samorządowej, pracownika fundacji lub innej organizacji pożytku 
publicznego współdziałającej z samorządem terytorialnym. 
 

� Fundusze europejskie w samorz ądzie terytorialnym 
Liczba godzin: 250 
Koszt: 3900 zł 
Jednostka realizuj ąca – Wydział Politologii 
Sylwetka absolwenta. Absolwent studiów pozna mechanizmy pozyskiwania środków Unii Europejskiej, 
pogłębi wiedzę z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz zarządzania projektami 
inwestycyjnymi i społecznymi. Dużą część programu studiów stanowić będą zajęcia warsztatowe oraz analizy 
konkretnych projektów.  

 
� Zarzadzanie procesami logistycznymi 

Liczba godzin: 188 
Koszt: 3750 zł 
Jednostka realizuj ąca – Wydział Ekonomiczny 
Sylwetka absolwenta. Studia pozwolą na zdobycie uporządkowanej i wszechstronnej wiedzy dotyczącej 
istoty logistyki i realizowanych w jej ramach procesów, relacji logistycznych między podmiotami 
gospodarującymi oraz instytucjami społeczno-gospodarczymi, tak w skali krajowej, jak i międzynarodowej. 
Nabyta podczas studiów wiedza pozwoli ich absolwentom efektywnie diagnozować i rozwiązywać problemy 
związane z planowaniem, organizowaniem oraz kontrolowaniem procesów logistycznych.  
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Dla pracowników ochrony zdrowia i nie tylko 
 

� Zarządzanie w opiece zdrowotnej 
Liczba godzin: 250 
Koszt: 3700 zł 
Jednostka realizuj ąca – Wydział Filozofii i Socjologii 
Sylwetka absolwenta. Studia głównie skierowane są do pracowników instytucji na szeroko rozumianym 
rynku medycznym (placówek służby zdrowia, instytucji samorządowych, komisji lekarskich, itp.), Absolwent 
tych studiów nabędzie umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania Zakładami Ochrony Zdrowia, które 
pozwolą na przygotowanie zakresu usług odpowiadających potrzebom usług medycznych społeczności 
lokalnych. Słuchacze zapoznają się także z podstawami socjologii medycyny oraz diagnozą potrzeb 
społecznych w systemie opieki zdrowotnej w Polsce, sposobami finansowania jednostek, czynnikami 
wpływającymi na poziom zdrowia, jak również czynnikami wpływającymi na poziom jakości usług w opiece 
medycznej. 
 

� Asystent osoby starszej 
Liczba godzin: 270 
Koszt: 3000 zł 
Jednostka realizuj ąca – Wydział Pedagogiki i Psychologii 
Sylwetka absolwenta. Studia są propozycją interdyscyplinarnych studiów z zakresu psychologii, pedagogiki, 
pracy socjalnej i szeroko rozumianej polityki społecznej. Są odpowiedzią na pogłębiające się procesy zmian 
demograficznych, wskazujących na postępujące tendencje starzenia się społeczeństwa polskiego. 
Absolwenci przygotowani są do pracy w placówkach ukierunkowanych na pomoc seniorom, jak chociażby: 
dzienne domy opieki, domy pomocy społecznej, placówki kulturalne i kluby seniora, samorządy lokalne 
realizujące projekty skierowane do osób starszych czy pozostałych instytucjach – podmiotach polityki 
społecznej kształtujących przyszłość osób starszych w Polsce. 
 

� Asystent rodziny 
Liczba godzin: 360 
Koszt: 3150 zł 
Jednostka realizuj ąca – Wydział Pedagogiki i Psychologii 
Sylwetka absolwenta. Studia mają charakter kwalifikacyjny. Absolwenci uzyskując kwalifikacje asystenta 
rodziny (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz 
rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta 
rodziny). 
 

� Interwencja kryzysowa w pracy socjalnej 
Liczba godzin: 210 
Koszt: 3150 zł 
Jednostka realizuj ąca – Wydział Pedagogiki i Psychologii 
Sylwetka absolwenta. Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie przygotowanie potrzebne do 
prowadzenia interwencji i diagnozy osób i rodzin doświadczających różnorodnych kryzysów. W sytuacji klęski 
żywiołowej będzie potrafił wspomagać społeczność w definiowaniu problemów i szukaniu najskuteczniejszych 
rozwiązań. Będzie przygotowany od strony psychopedagogicznej do pracy w ośrodkach interwencji 
kryzysowej, policji, wydziałach zarządzania kryzysowego oraz w organizacjach pozarządowych nastawionych 
na interwencję kryzysową.  
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Dla pracowników urz ędów, archiwów i nie tylko  
 

� Tradycyjne i elektroniczne zarz ądzanie dokumentami 
Liczba godzin: 240 
Koszt: 3170 zł 
Jednostka realizuj ąca – Wydział Humanistyczny 
Sylwetka absolwenta. Absolwent studiów zostanie przygotowany do pracy w charakterze: koordynatora 
czynności kancelaryjnych. Nowa instrukcja kancelaryjna dla urzędów administracji ogólnej (rozporządzenie 
prezesa rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. [poz. 67] w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych) 
wprowadza nową funkcję odpowiedzialną za bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności 
kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego 
zakładania spraw i prowadzenia akt spraw, pracownika biurowego, w tym urzędnika, w zakresie tworzenia 
i postępowania z dokumentami w całym ich cyklu życiowym oraz obsługi nowoczesnych programów 
komputerowych i sprzętu elektronicznego, archiwisty zarządzającego archiwum zakładowym, składnicą oraz 
innymi jednostkami organizacyjnymi biorącymi udział w archiwizowaniu dokumentacji, także 
z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, record’s managera, zarządzającego dokumentacją bieżącą 
w przedsiębiorstwach oraz w innych instytucjach i organizacjach z zastosowaniem nowoczesnych procedur 
zgodnych z normą ISO 15489, w tym systemów informatycznych, asystenta menedżera ds. organizowania 
pracy biurowej, tj. organizowania, administrowania, tworzenia normatywów, zarządzania dokumentacją 
bieżącą oraz zdeponowaną w archiwum organizacji (urzędzie, przedsiębiorstwie, instytucji). 
 

� Tworzenie kolekcji cyfrowych 
Liczba godzin: 180 
Koszt: 3000 zł 
Jednostka realizuj ąca – Wydział Humanistyczny 
Sylwetka absolwenta. Podczas studiów słuchacz uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne przy 
projektowaniu kolekcji cyfrowych dla wybranych materiałów, realizacji procesu digitalizacji, merytorycznym 
opracowaniu materiałów dla kolekcji cyfrowych, doborze i zabezpieczaniu dokumentów oraz możliwościach 
wykorzystania kolekcji cyfrowych w różnych sferach aktywności społecznej (kulturze, edukacji, nauce, 
administracji). 
 

� Administrowanie sieciami komputerowymi 
Liczba godzin: 240 
Koszt: 3500 zł 
Jednostka realizuj ąca – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 
Sylwetka absolwenta. Absolwent studiów podyplomowych otrzyma szerokie wykształcenie w zakresie 
działania i zarządzania sieciami komputerowymi, umożliwiające pracę jako administrator sieci. Dodatkowo 
studia są przygotowaniem do certyfikacji na poziomie Cisco CCNA.  
 

� Archiwistyka 
Liczba godzin: 210 
Koszt: 3000 zł 
Jednostka realizuj ąca – Wydział Humanistyczny 
Sylwetka absolwenta. Studia służą nabyciu oraz poszerzeniu kwalifikacji przydatnych do pracy we 
wszystkich rodzajach archiwów (państwowych, zakładowych, prywatnych, depozytowych, społecznych), 
w tym w archiwach gromadzących nowoczesne formy dokumentacji elektronicznej. 
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� Nowe technologie dla kultury i administracji 

Liczba godzin: 220 
Koszt: 3000 zł 
Jednostka realizuj ąca – Wydział Humanistyczny 
Sylwetka absolwenta.  Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni (w tym licencjat) różnych 
kierunków. Mają charakter studiów doskonalących. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, laboratoriów 
i ćwiczeń. 
 
Dla pracowników o światy i nie tylko 
 

� Animacja artystyczna 
� Archiwistyka 
� Arteterapia z elementami psychologii twórczości 
� Asystent rodziny 
� Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej 
� Diagnoza i terapia neuropsychologiczna 
� Diagnoza i terapia osób z autyzmem 
� Edukacja plastyczna 
� Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami twórczości pedagogicznej 
� Emisja głosu 
� Etyka 
� Fizyka 
� Fotografia 
� Historia i wiedza o społeczeństwie 
� Humanistyczne dla cudzoziemców 
� Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo  
� Informatyka w szkole 
� Interwencja kryzysowa w pracy socjalnej  
� Kształcenie zdalne w edukacji 
� Kurator sądowy 
� Logopedia studia czterosemestralne 
� Logopedia studia dwusemestralne 
� Matematyka 
� Mediacja szkolna i sądowa 
� Muzykoterapia 
� Nauczanie biologii w szkołach ponadpodstawowych 
� Nauczanie chemii 
� Nauczanie geografii w szkołach ponadpodstawowych 
� Nauczanie języka polskiego jako obcego 
� Nauczanie przyrody na drugim etapie kształcenia 
� Nauczanie przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych 
� Nowe technologie w warsztacie nauczyciela 
� Pedagogika lecznicza 
� Pedagogika Marii Montessori  
� Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie 
� Pedagogika specjalna 
� Pedagogiczne studia kwalifikacyjne 
� Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi w niepełnosprawności  
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� Seksualność  osób z niepełnosprawnością intelektualną 
� Surdologopedia 
� Terapia widzenia 
� Translatoryka 
� Turystyka historyczna w społecznościach lokalnych 
� Wczesna edukacja dziecka 
� Wczesne wspomaganie dzieci z autyzmem i ich rodzin 
� Wiedza o kulturze (studia on-line) 
� Wiedza o społeczeństwie 
 

Dla pracowników z obszaru ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej, turystycznej  i nie tylko  
� Zarządzanie w turystyce 

Liczba godzin: 210 
Koszt: 2950 zł 
Jednostka realizuj ąca – Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzenne j 
Sylwetka absolwenta. Studia przygotowują do prowadzenia działalności gospodarczej w sferze turystycznej, 
zajmowania kierowniczych i wykonawczych stanowisk w różnych typach organizacji funkcjonujących 
w turystyce (przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej, lokalnych grupach działania). 
Absolwent studiów podyplomowych w wyniku kształcenia nabędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu 
nauk o zarządzaniu oraz turystyki, dotyczącą funkcjonowania organizacji w sektorze turystycznym 
(przedsiębiorstw, instytucji publicznych, fundacji itp.) oraz zarządzania turystyką na poziomie lokalnym 
i regionalnym. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej w sferze 
turystycznej, zajmowania stanowisk w różnych typach organizacji funkcjonujących w turystyce 
(przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej, lokalnych grupach działania). 
 

� Turystyka historyczna w społeczno ściach lokalnych  
Liczba godzin: 360  
Koszt: 4650 zł 
Jednostka realizuj ąca – Wydział Humanistyczny 
Sylwetka absolwenta. Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadać wiedzę z zakresu historii 
regionalnej oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu codziennym. W przypadku 
nauczycieli na różnych poziomach szkolnictwa absolwent będzie mógł prowadzić różne zajęcia w ramach tzw. 
ścieżki regionalnej edukacji. Z kolei urzędnicy samorządowi będą mogli objąć rolę inspiratorów i animatorów 
różnych form aktywności społeczności i organizacji lokalnych, ukierunkowanej na promocję regionu.  
 

� Prawne instrumenty ochrony środowiska 
Liczba godzin: 180  
Koszt: 3500 zł 
Sylwetka absolwenta. Absolwent będzie potrafił stosować normy krajowego, europejskiego 
i międzynarodowego prawa ochrony środowiska. Studia umożliwią zdobycie szczegółowej wiedzy 
i specjalistycznych kompetencji, niezbędnych w codziennej pracy na zajmowanych stanowiskach lub 
w ramach wykonywanej działalności. 
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� Zarządzanie zasobami przyrody i środowiska 
Liczba godzin: 355 
Koszt: 4800 zł 
Jednostka realizuj ąca: Wydział Biologii i Biotechnologii 
Sylwetka absolwenta.  Absolwent będzie w pełni przygotowani do samodzielnego tworzenia różnego typu 
dokumentacji przyrodniczej, planów ochrony rezerwatów, parków narodowych i innych obiektów chronionych. 
Ponadto, otrzyma przygotowanie do opracowywania ocen oddziaływania na środowisko, waloryzacji, a także 
ekspertyz przyrodniczych do planu rolno-środowiskowego w ramach PROW. Umiejętności dotyczące 
negocjacji społecznych pozwolą absolwentowi pełnić funkcję mediatora w rozwiązywaniu konfliktów 
społecznych w zakresie ochrony środowiska. 
 

� Systemy Informacji Geograficznej w praktyce 
Liczba godzin:450 
Koszt:6450 zł 
Jednostka realizuj ąca – Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzenne j 
Sylwetka absolwenta.  Wiedza, jaką nabywa absolwent studiów pozwala na samodzielną pracę 
w środowisku GIS oraz obejmuje problematykę związaną tworzeniem oraz zarządzaniem projektami, 
w których GIS stanowi kluczowe zagadnienie. 
 

Dla specjalistów ró żnych dziedzin 
� Zamówienia publiczne 

Liczba godzin: 208 godzin 
Koszt: 4200 zł 
Jednostka realizuj ąca – Wydział Ekonomiczny 
Sylwetka absolwenta. Absolwent Studiów uzyska specjalistyczne umiejętności z zakresu zamówień 
publicznych. Będzie mógł skutecznie uczestniczyć w przetargowych i poza przetargowych formach 
wydatkowania środków publicznych. Uzyskana wiedza oraz zdobyte umiejętności opracowania projektów 
będą mogły być wykorzystywane w procesie zamówieniowym, realizowanym przez jednostki zatrudniające 
słuchaczy lub potencjalnych nowych pracodawców. 
 

� Rachunkowo ść 
Liczba godzin: 226 godzin 
Koszt: 3750 zł 
Jednostka realizuj ąca – Wydział Ekonomiczny 
Sylwetka absolwenta. Absolwent studiów zna i rozumie istotę rachunkowości, ma wiedzę w zakresie 
podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości, zna klasyfikacje aktywów i pasywów oraz rozumie ich 
istotę. Ma wiedzę w zakresie zasad konstrukcji bilansu oraz rachunku zysków i strat. Ponadto absolwent zna 
typowe schematy ewidencji księgowej oraz podstawy organizacji rachunkowości w jednostce gospodarczej, 
ma wiedzę w zakresie wskazania wpływu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie na sytuację 
majątkowo – finansową oraz osiągane przez jednostkę wyniki. 
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� Prawo pracy i ubezpiecze ń społecznych 

Liczba godzin: 200 godzin 
Koszt: 3000 zł 
Jednostka realizuj ąca – Wydział Prawa i Administracji 
Sylwetka absolwenta. Studia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych problematyką prawa 
pracy, w szczególności tych, które w codziennej praktyce stosują prawo pracy: pracodawców, dyrektorów 
i kierowników personalnych, innych osób zarządzających sprawami kadrowo-płacowymi, członków 
przedstawicielstw pracowników, pracowników działów kadr i płac. 
 

III. STUDIA PODYPLOMOWE DEDYKOWANE a tak że FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW 
ZEWNĘTRZNYCH 

 
UMCS realizuje studia podyplomowe zamawiane przez jednostki (w ramach budżetów tych jednostek) ale 
również pozyskuje na to środki zewnętrzne. 
Przykładem ostatnio zrealizowanego projektu na zamówienia są studia podyplomowe z zakresu Turystyki 
historycznej. 
Obecnie Uczelnia w ramach Wydziału Prawa i Administracji rozpoczyna realizację finansowanych, ze 
środków zewnętrznych z Funduszu Stypendialno-Szkoleniowego, studia podyplomowe pt. Prawne 
instrumenty ochrony środowiska. 
 

� Turystyka historyczna w społeczno ściach lokalnych  
Studia realizowane były na zamówienie Urzędu Miasta Kraśnik i zostały objęte honorowym patronatem 
Ambasadora Węgier. Nawiązywały do historycznych tradycji współpracy polsko-węgierskiej w Kraśniku i idei 
kultywowania dziedzictwa przyjaźni między obu narodami. Po raz pierwszy na uczelni wyższej na 
Lubelszczyźnie, w programie studiów jest nauka języka węgierskiego. Są także wykłady dotyczące walorów 
turystycznych i bogactwa cywilizacyjnego Węgier. Słuchacze w praktyczny sposób zdobywają kwalifikacje 
pilota wycieczek poznając unikalny rynek turystyczny kraju zaprzyjaźnionego narodu. Wiele przedmiotów na 
studiach w Kraśniku zostało dostosowanych do pogłębiania specjalistycznej wiedzy o lokalnej historii i tradycji 
oraz doskonalenia metod promowania miejscowych atrakcji turystycznych. Stanowi to realizację idei 
kształtowania tożsamości małych Ojczyzn i podnoszenia ich jakości życia. 
 

� Prawne instrumenty ochrony środowiska 
Studia b ędą realizowane na Wydziale Prawa i Administracji w ra mach Projektu finansowanego ze 
środków programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy oraz środków Wydziału Prawa i Administracji. Tym 
samym studia będą bezpłatne dla słuchaczy studiów podyplomowych. 
Planowany termin realizacji studiów:  1 kwietnia 2015 r. do 31 maja 2016 r. 
Celem studiów jest odpowiedź na potrzeby wynikające z szybkiego rozwoju regulacji prawnych w obszarze 
ochrony środowiska i ich coraz większego wpływu na kolejne dziedziny życia. Uczestnicy będą mogli zdobyć 
szczegółową wiedzę i specjalistyczne kompetencje niezbędne w codziennej pracy. Program uwzględnia 
najbardziej aktualne problemy ochrony środowiska w wymiarze globalnym (tzw. „pakiet klimatyczny”, 
zagadnienia związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii czy problematyki tzw. prawa 
emisyjnego) jak i lokalnym (zrównoważony rozwój rolnictwa, ochronę bioróżnorodności, programy rolno-
środowiskowe) w szerokim spektrum tematycznym (ochrona wód, powietrza, gleby, zasobów naturalnych, 
postępowanie z odpadami i opakowanymi) i w szerokim kontekście (ochrona środowiska kulturowego, 
ochrona środowiska w stanie klęski żywiołowej czy w procesie budowlanym. 
 
Szczegółowy program studiów został opracowany przez  grup ę robocz ą, składaj ącą się 
z przedstawicieli kadry dydaktycznej Wydziału Prawa  i Administracji i praktyków - przedstawicieli 
Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie i Lubelski ej Izby Rolniczej. 
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W ofercie UMCS obok studiów podyplomowych znajdują się również kursy dokształcające oraz szkolenia, 
w tym podnoszące kompetencje miękkie, takie jak np. komunikacja interpersonalna, budowa zespołu, 
zarządzanie czasem. 
Biorąc pod uwagę zatrudnianą przez Uniwersytet dużą grupę specjalistów z różnych dziedzin jesteśmy 
w stanie przygotować ofertę dostosowaną do wymagań pracowników jednostek samorządu terytorialnego. 
Zajęcia mogłyby odbywać się zarówno w siedzibie UMCS lub w miejscu wskazanym przez JST. 
Specjalnie dla Państwa gotowi jesteśmy uruchomić i prowadzić kursy i szkolenia, z tematów ściśle 
związanych z Państwa potrzebami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oferujemy rozszerzenie działalno ści Uniwersytetu Dzieci ęcego UMCS poprzez tworzenie Filii 
zamiejscowych w porozumieniu z samorz ądami lokalnymi. 
Bardzo wdzięczną działalnością, przynoszącą dużo satysfakcji i radości jest dla nas Uniwersytet Dziecięcy, 
który funkcjonuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej od października 2012 roku.  
 
Jego celami strategicznymi są przede wszystkim: rozwój dzieci, pobudzanie ich zainteresowania światem, 
nauką oraz badaniami, ukazywanie i rozpowszechnianie korzyści płynących ze zdobywania i posiadania 
wiedzy, a także promocja kształcenia przez całe życie. W ramach prowadzonej działalności realizujemy 
zajęcia w formie wykładów oraz warsztatów. 
W roku akademickim 2014/2015 mamy blisko 7.000 małych żaków w 5 grupach: Lublin, Puławy, Kraśnik, 
Nałęczów i Końskowola. 
 

LP Grupy  Liczba studentów  Miejsce realizacji zaj ęć 
1 Końskowola  500 Urząd Gminy – Dom Kultury 
2 Lublin  200-250 UMCS sale dydaktyczne 
3 Puławy  3.000 – 3.500 Park Naukowo-Technologiczny 
4 Kraśnik  2.000 Urząd Miasta 
5 Nałęczów  650 Urząd Gminy – Dom Kultury 

Łącznie: 6.350 – 6.900  

 
 
  

 
KURSY I SZKOLENIA  

UNIWERSYTET DZIECIĘCY 
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Oferta współpracy w zakresie działalno ści Uniwersytetu Trzeciego Wieku poprzez obj ęcie patronatem 
filii zamiejscowych. 
Uczelnia w porozumieniu z samorządami lokalnymi uruchamia zamiejscowe grupy Uniwersytetów III Wieku 
i sprawuje nad nimi patronat merytoryczny poprzez ustalenie programu studiów, zapewnia obsadę zajęć oraz 
dba o wysoki poziom jakości kształcenia. 
Proponujemy Państwu współpracę przy tworzeniu grup zamiejscowych Uniwersytetów III Wieku. Uniwersytet 
obejmując patronat merytoryczny nad uruchamianymi UTW prowadzi edukację z różnych dziedzin nauk 
spośród  
12 wydziałów, zapewnienia profesjonalną obsadę zajęć w ramach programu studiów, prowadzi doradztwo 
w doborze tematyki zajęć i wykładowców, upowszechniania i popiera różne formy aktywności intelektualnej, 
udostępniania,  
w miarę możliwości Uczelni, pomieszczenia i sale dydaktycznych. 
W roku akademickim 2014/2015 realizujemy zajęcia w dwóch grupach: w Hrubieszowie i Końskowoli. 
Planujemy jeszcze w tym semestrze uruchomić kolejną grupę w Nałęczowie. Jesteśmy otwarci na 
uruchamianie kolejnych grup w nowych miejscach.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wsparcie udzielone na rzecz pracowników jednostek s amorz ądu terytorialnego w ramach projektów 
realizowanych przez UMCS dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2006-2013 
Kwota realizowanych projektów wyniosła ł ącznie 17 718 521PLN 
 

� Studia podyplomowe dla nauczycieli przygotowuj ące do roli doradcy zawodowego 
Termin realizacji: 2006/2007 
Wartość projektu: 1 120  000,00 PLN 

� Studia podyplomowe przygotowuj ące kadr ę do prowadzenia kształcenia ustawicznego na 
odległo ść 

Termin realizacji: 2007/2008 
Wartość projektu: 403 200,00 PLN 

� Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz pedagogiki 
specjalnej 

Termin realizacji: 2007/2008 
Wartość projektu: 1 950 000,00 PLN 

� Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego 
przedmiotu/2 edycja 

DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA EDUKACYJNE NA 
RZECZ PRACOWNIKÓW JST REALIZOWANA ZE 

ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH. 

UNIWERSYTET III WIEKU 
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Termin realizacji: 2007/2008 
Wartość projektu: 1 950 000,00 PLN 
 

� Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego 
przedmiotu/1 edycja 

Termin realizacji: 2006/2007 
Wartość projektu: 2 110 681,00 PLN 

� Szkoła równych szans – Programy rozwojowe dla szkół  z zakątków Lubelszczyzny 
Termin realizacji: 2007/2008 
Wartość projektu: 4 846 658,00 PLN 

� Zmiana przez zdrowie. Szkolenia dla pracuj ących z grupami szczególnego ryzyka 
Termin realizacji: 2007/2008 
Wartość projektu: 444 360,56 PLN 

� Pedagogiczne Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe - Pr zygotowanie do roli nauczyciela 
przedmiotów zawodowych 

Termin realizacji: 2009/2010 
Wartość projektu: 1 145 544,00 PLN 

� Zarządzanie i administrowanie o świat ą - studia podyplomowe dla osób z obszarów wiejskich  
województwa lubelskiego zatrudnionych w o świacie  

Termin realizacji: 2009/2010 
Wartość projektu: 270 110,00 PLN 

� Nauczyciel europejski - studia podyplomowe w zakres ie edukacji europejskiej, regionalnej  
i mi ędzykulturowej 

Termin realizacji: 2010/2011 
Wartość projektu: 377 955,88 PLN 

� Nauczyciel nowych mo żliwo ści  
Termin realizacji: 2011/2012 
Wartość projektu: 292 329,41 PLN 

� Studia podyplomowe  - Organizacja pomocy społecznej  
Termin realizacji: w latach 2011/2013 zostało zrealizowanych łącznie niezależnych 6 grup  
Łączna wartość projektów: 2 064,954 PLN 

� Kształcenie kadry zarz ądzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w for mie studiów 
podyplomowych  

Wartość projektu: 165 130,00 PLN 
Termin realizacji: 03.2012 – 31.01.2013 

� Administracji i Zarz ądzania oraz  Zarz ądzania funduszami europejskimi  
Wartość projektu: 577 600,00 PLN 
Termin realizacji: 09.2011 – 31.08.2012  
 
Zapraszamy do skorzystania z oferty oraz nawi ązania współpracy. 
Szczegółowy informacji udzielaj ą:  
Alicja Borz ęcka - Szajner – Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsł ugi Studiów,  
e-mail: alicja.borzecka@poczta.umcs.lublin.pl 
Małgorzata Jaruga – Kierownik Biura ds. Kształcenia  Ustawicznego CKiOS, e-mail: 
malgorzata.jaruga@umcs.lublin.pl 
tel. 81 537-54-92 
 
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów jest centraln ą jednostk ą administracyjn ą koordynuj ącą proces tworzenia 
oferty edukacyjnej Uczelni, jak równie ż sprawuj ącą nadzór nad kształceniem m.in. na studiach podyplom owych 
oraz kursach dokształcaj ących. Jest jednostk ą pozyskuj ącą i realizuj ącą projekty edukacyjne ze środków 
zewnętrznych (POKL, Erasmus+, FSS i inne).  


