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Nasza kadra, złożona z wybitnych 
ekspertów, prócz codziennych 
uczelnianych obowiązków – na żywo 
czy on-line, bierze udział w licznych 
społecznych projektach, wykładach, 
konferencjach i publikacjach, zarówno 
w kraju, jak i za granicą. Mimo, że to 
my będziemy Was szkolić jesteśmy 
przekonani, że równie wiele dowiemy się 
od Was.

Niby skrót brzmi tajemniczo…jakoś tak zbieżnie, jak ZUS czy 
GUS? Ale Ci, którzy od lat zajmują się jedną z najważniejszych 
rzeczy na świecie, tj. pomaganiem innym to doskonale 
wiedzą, co on oznacza. I wiedzą też, że wciąż muszą się 
rozwijać, doskonalić, kształcić – bo jak długo będą związani 
z CZŁOWIEKIEM, tak długo będą chcieli podnosić swe 
kwalifikacje, by jak najlepiej mu pomagać. A gdzie indziej, jak 
nie na najstarszej niepublicznej uczelni w Polsce, która od 
niemal 30 lat kształci specjalistów z zakresu pedagogiki, pracy 
socjalnej i polityki społecznej. 

Zmiana  
zaczyna się od Ciebie

Janusz Korczak

„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”

prof. Władysław 
Bartoszewski 

„Warunkiem 
wiarygodnego 

dialogu jest bycie 
sobą, dlatego że nasi 
rozmówcy wyczuwają, 

czy reprezentujemy 
samego siebie, czy 
stosujemy elementy 
retoryki i gry, czyli 

taktykę. Oczywiście 
taktyka jest ogólnie 
przyjętą praktyką, 
nie może jednak 
dominować nad 

sprawą i dobrą wolą”



Studia podyplomowe:
W ramach studiów podyplomowych 
student realizuje moduły:

• ⦁Wprowadzenie do zarządzania 
usługami społecznymi  na pozio-
mie samorządu terytorialnego.

• Zarządzanie i organizacja usług 
społecznych

• Opracowywanie i realizacja indy-
widualnych planów usług społecz-
nych

• Organizacja społeczności lokalnej

W ramach studiów student otrzy-
muje trzy certyfikaty szkoleń spe-
cjalizacyjnych - zgodnych z Rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów z dn. 30 
marca 2020 r. ws. szkoleń dla pra-
cowników CUS oraz dyplom ukoń-
czenia studiów podyplomowych

Wymagania stawiane 

kandydatom:

• posiadanie dyplomu ukończenia 
studiów I,II stopnia lub jednolitych 
magisterskich

Czego się nauczysz?
• regulacji prawnych w zakresie two-
rzenia Centrów Usług Społecznych

• dostrzegania zależności między 
różnymi poziomami pomocy spo-
łecznej

• programowania lokalnej polityki 
społecznej w obszarze usług

• diagnozowania ograniczeń lokal-
nego środowiska w ramach usług 
społecznych

• współdziałania i koordynacji usług 
w zmieniającej się rzeczywistości 

• wyznaczania celów w kontekście 
planowania usług i skutecznego 
ich dostarczania

Czas trwania:
• 3 semestry

Opłaty
• opłata jednorazowa: 3.700 zł
• opłata w dwóch ratach: 2 x 1.950 zł
• opłata w czterech ratach: 4 x 1.050 zł
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Motyl Lorenza Czy 
chaos może wyłaniać 
się z porządku? Na takie 
pytania odpowiada 
matematyczna teoria 
chaosu. Opisuje ona 

zjawiska, w których drobna zmiana 
warunków początkowych po pewnym 
czasie powoduje znaczne różnice 
w zachowaniu całego układu. Teoria 
chaosu rozwinęła się za sprawą 
Edwarda Lorenza, w ramach badań 
nad prognozowaniem pogody. Istotę 
tej teorii ujmuje metaforycznie tzw. 
efekt motyla: trzepot motylich skrzydeł 
w jednej części globu po pewnym 
czasie spowodować może tornado 
w odległym miejscu. 


