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Razem
możemy 
więcej!
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Jako najstarsza niepubliczna uczelnia w Polsce od samego początku chcieliśmy stworzyć 
miejsce, w którym każdy będzie czuł się dobrze – nieważne, czy jest z dużego miasta, małej wsi 
czy zagranicy. Dlatego  uruchomiliśmy nasze wydziały w różnych częściach kraju – od  uroczego 
Człuchowa po potężną Warszawę. Nasi wykładowcy to uznani w Europie i kraju specjaliści z wielu 
dziedzin związanych z człowiekiem – bo to on jest przecież najważniejszy! Kształcimy na studiach 
I  i II stopnia, jednolitych magisterskich, realizujemy studia podyplomowe, szkolenia i  kursy.  
Unowocześniając na bieżąco naszą ofertę, nie zapominamy o tradycji. Od lat silnie związani jesteśmy 
z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej. W Bydgoszczy, Poznaniu, Ostrołęce i Siedlcach działają 
nasze punkty rekrutacyjne, w których oferowane są studia podyplomowe, kursy i szkolenia.

Nasi absolwenci pedagogiki, pracy socjalnej czy polityki społecznej osiągają  sukcesy, pełnią ważne 
funkcje w instytucjach publicznych i prywatnych. Jesteśmy z nich dumni także dlatego, że inspirowani 
naszym patronem – Januszem Korczakiem - rozpowszechniają w świecie tak przez niego cenione: 
szacunek do drugiego człowieka, samowychowanie, partnerstwo, ciekawość świata. 
A Ty: jakie są Twoje plany na przyszłość?

TWOJE MIEJSCE. 
UCZELNIA KORCZAKA
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

27 lat 
doświadczenia

w prowadzeniu 
studiów z zakresu

pedagogiki,
pracy socjalnej,

polityki społecznej

6 miast, 
w których mamy swoje 

wydziały.
4 miasta,

w których są nasze
punkty rekrutacyjne

ponad 55 tys. 
studentów,
którzy ukończyli 
u nas studia na 

różnych poziomach 
kształcenia
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UCZELNIA KORCZAKA  
I TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ
Jedna ma 70, druga prawie 30 lat - od zawsze razem, choć obecnie pod różnymi nazwami. 

Uczelnia Korczaka wraz z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej (TWP) mają nowe punkty rekrutacyjne 
w Polsce. – Do tej pory nasza uczelnia funkcjonowała w sześciu różnych miejscach, nigdy jednak nie 
zapomnieliśmy o naszym założycielu, czyli Towarzystwie Wiedzy Powszechnej. Dzięki temu możemy 
tworzyć kolejne miejsca, w których możemy kształcić na najwyższym poziomie – wyjaśnia prof. Mirosław 
Grewiński, Rektor Uczelni Korczaka. 

I tak w Bydgoszczy, Poznaniu, Ostrołęce i Siedlcach ruszyły zapisy na studia, kursy i szkolenia – 
w  uruchomionych w tych miastach nowych punktach rekrutacyjnych Uczelni Korczaka i TWP. 
Ta współpraca jest niezwykle cenna, bo TWP to 19 ośrodków w kraju, szeroka kadra specjalistów, 
nowa jakość tworzenia placówek oświatowych i wielomilionowy udział w realizacji projektów 
unijnych. W połączeniu z dorobkiem Uczelni Korczaka daje to niesamowite możliwości kształcenia 
na europejskim poziomie.

Prócz studiów stacjonarnych i tych on-line, w ofercie znajdują się także kursy i szkolenia certyfikowane 
zaświadczeniami respektowanymi w Unii Europejskiej. O szczegółach informujemy na bieżąco – 
śledźcie nasze fanpage i aktualności na stronie internetowej.

Zapraszamy! 
Uczelnia Korczaka i Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

TU MOŻESZ SIĘ Z NAMI KSZTAŁCIĆ:
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STUDIA 
PODYPLOMOWE

Posiadamy szeroką ofertę studiów podyplomowych, 
na których można poszerzać swoją wiedzę i kwalifikacje 
w dziedzinach, w których specjalizujemy się od lat m.in. 
pedagogika, zarządzanie, polityka społeczna.

Możesz studiować z nami m.in.:

Więcej na www.uczelniakorczaka.pl/ckp

Studia kwalifikacyjne Studia doskonalące

Przygotowanie pedagogiczne Pedagogika Marii Montessori

Diagnoza, terapia, wsparcie i edukacja osób z zabu-
rzeniami ze spektrum autyzmu

Psychoonkologia kliniczna z poradnictwem psychoon-
kologiczno–paliatywno–hospicyjnym

Diagnoza i terapia pedagogiczna Wspomaganie rozwoju dziecka twórczego

Integracja sensoryczna Aktywizacja osób starszych

Logopedia Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie oświatą Zamówienia publiczne

Resocjalizacja Zarządzanie projektami społecznymi

Neurologopedia profilowana Nowe media i dziennikarstwo internetowe

Informatyka i nowoczesne technologie w edukacji Trener biznesu

„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze 
wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go 
wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało” 

Janusz Korczak
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„Bądź sobą – szukaj własnej drogi.”
Janusz Korczak

Nasze kształcenie specjalistyczne „Wejdź na wyższy 
poziom – z maturą lub bez” pozwala między szkołą średnią 
a studiami pierwszego stopnia uzupełnić wiedzę i zdobyć 
pełne kwalifikacje zawodowe na poziomie 5 Polskiej Ramy 
Kwalifikacyjnej (PRK) w interesujących dziedzinach. Po trzech semestrach nauki absolwent otrzymuje 
tytuł dyplomowanego specjalisty jeżeli posiadają świadectwo maturalne. Natomiast absolwent bez 
tego świadectwa otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego. W przypadku 
doręczenia świadectwa maturalnego, takie zaświadczenie zostanie zmienione na dyplom specjalisty.

Specjalności Specjalności

Agent celny Specjalista ds. Public Relations

Asystent Rodziny Specjalista ds. zarządzania kapitałem społecznym

Grafik Komputerowy Specjalista informatyk

Manager Restauracji Specjalista ds. kreowania wizerunku w sieci

Opieka środowiskowa Zarządzanie kryzysowe

Opiekun osoby starszej Wedding Manager

Opiekun w domu opieki społecznej

5
POZIOM

KSZTAŁCENIE
SPECJALISTYCZNE



  Uczelnia Korczaka   5   

„Rozdawanie własnych pieniędzy nie jest złe. Ale pieniądze 
z jałmużny szybko się rozchodzą. A tymczasem, kiedy zakładam 

biznes odpowiedzialny społecznie, żeby zaspokoić tę samą potrzebę, 
to wówczas ta początkowa inwestycja ulega odtworzeniu.  

Jest bardziej efektywna.”
Prof. Muhammad Yunus - laureat  Nagrody Nobla

Szkolenia dla kadry pomocy społecznej i integracji 
społecznej oraz pracowników socjalnych organizowane 
są wg Rozporządzeń Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Jako jedna z niewielu uczelni posiadamy 
wszystkie typy zgód na prowadzenie szkoleń, oraz mamy najdłuższy staż w  Polsce w  zakresie 
kształcenia i  doskonalenia zawodowego w zakresie pracy socjalnej. Nasza kadra to najlepsi 
specjaliści w dziedzinie pomocy społecznej. Celem szkoleń jest wytyczanie wysokich standardów 
w obszarze pracy socjalnej i pomocy społecznej oraz umożliwianie awansu zawodowego jej 
pracownikom. 

Szkolenia

Szkolenie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Szkolenie w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w ramach specjalności:  
praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami

Szkolenie w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w ramach specjalności:  
praca socjalna z osobami starszymi

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

Szkolenie dla superwizorów pracy socjalnej

SZKOLENIA
SPECJALIZACYJNE

POMOC SPOŁECZNA
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„A przede wszystkim trzeba, żeby wiedza wiedziała.”
Janusz Korczak 

Posiadamy szeroką ofertę kursów i szkoleń z zakresu 
m.in. psychologi i umiejętności społecznych, pedagogiki, 
a także rozwijania umiejętności managerskich. Szkolenia te 
pozwalają poszerzyć obecną wiedzę, a także zdobyć nowe  
kwalifikacje zawodowe. 

Szkolenia i kursy Szkolenia i kursy

Trening umiejętności społecznych (TUS) Socjoterapia w grupie dorosłych

Depresja dzieci i młodzieży Terapia ręki I i II stopnia

Dziecko wykorzystywane seksualnie – prowadzenie 
rozmowy diagnostycznej, pomoc psychologiczna

Doradztwo zawodowe dla nauczycieli – przygotowanie 
zajęć w praktyce

Komunikacja – porozumienie bez przemocy Współpraca z rodzicami trudnymi

Nowe procedury interwencji kryzysowej w rodzinie. 
Interdyscyplinarne grupy robocze.

Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży

Szkoła XXI wieku – lekcje interaktywne Edukacja poprzez humor

Kurs instruktora gimnastyki korekcyjnej Skuteczny model komunikacji CSR

Kodowanie w edukacji wczesnoszkolnej Zarządzanie czasem

Kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży Autyzm a zaburzenia integracji sensorycznej

KURSY 
i 

SZKOLENIA
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Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

ul. Urbanistów 3, 02-397 Warszawa
tel.: 607 980 019,  22/822 96 23 
e-mail: warszawa@uczelniakorczaka.pl

Wydział Nauk Społeczno–Pedagogicznych 
w Katowicach

ul. Katowicka 27, 40-173 Katowice
tel.: 32/351 37 31 
email: katowice@uczelniakorczaka.pl

Wydział Nauk Humanistyczno–Społecznych 
w Olsztynie

ul. Sikorskiego 23, 10-088 Olsztyn
tel.: 89/542 75 36 
e-mail: olsztyn@uczelniakorczaka.pl

Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów 
Doskonalących w Lublinie

ul. Słowicza 3, 20-336 Lublin
tel.: 81/745 83 96 
e-mail: lublin@uczelniakorczaka.pl

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

Plac Jana Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin
tel.: 91/422 51 32 
email: szczecin@uczelniakorczaka.pl

Międzywydziałowy Instytut Naukowo–
Dydaktyczny  w Człuchowie

Osiedle Witosa 20, 77-300 Człuchów
tel.: 59/834 11 68,  693 440 016
e-mail: czluchow@uczelniakorczaka.pl

TWP POZNAŃ

ul. Św. Marcin 69, 61–608 Poznań
tel.: 61 853 62 03, 798 270 377
e-mail: twp@twp-poznan.pl
www.twp-poznan.pl

TWP BYDGOSZCZ

ul. Grunwaldzka 32, 85-236 Bydgoszcz
tel.: 52 325 80 70, 603 847 144,  603 300 770
e-mail: cdn@twp.edu.pl
www.twp.edu.pl

TWP SIEDLCE

ul. Sokołowska 37, 08-110 Siedlce
tel.: 25 644 76 90, 515 297 899
e-mail: biuro@twp.siedlce.pl
www.twp.siedlce.pl

TWP OSTROŁĘKA

ul. W. Jagiełły 5, 07-410 Ostrołęka
tel.: 29 764 54 87
e-mail: info@twpostroleka.pl
www.twpostroleka.pl

TU MOŻESZ SIĘ Z NAMI KSZTAŁCIĆ:

PUNKTY REKRUTACYJNE TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ

WYDZIAŁY UCZELNI KORCZAKA
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Kolorowanka kojarzy nam się z zabawą dla dzieci. I słusznie, ale to może być również świetna 
zabawa dla dorosłych. Dziś już mało kto pisze odręcznie. A to wielka szkoda. Badania wskazują, 
że pisanie czy malowanie, aktywuje w mózgu różne ośrodki, które wpływają na  koncentrację, 
orientację przestrzenną, usprawnia proces uczenia się. Praca rąk wpływa również na rozwój myślenia 
abstrakcyjnego, symbolicznego oraz przyczynowo-skutkowego.

Mamy w swoim DNA nauki pedagogiczne, staramy się aby nasz model kształcenia zawierał wszystkie 
innowacyjne rozwiązania z dziedziny kształcenia alternatywnego. 

Zapraszamy, 
Uczelnia Korczaka i Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

POKOLORUJ MNIE i wyślij nam zdjęcie, a pochwalimy się nim na FB



     www.uczelniakorczaka.pl

885 801 919

rekrutacja@uczelniakorczaka.pl

UCZELNIA KORCZAKA

TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ

     www.twp-poznan.pl

Poznań
     www.twp.edu.pl

Bydgoszcz

     www.twpostroleka.pl

Ostrołęka
     www.twp.siedlce.pl

Siedlce


