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W dobie COVID-19 narzędzia 
skutecznego  zarządzania w kryzysie są 
potrzebne do funkcjonowania każdej 
instytucji i firmy. Na dedykowanych 
studiach podyplomowych Uczelni 
Korczaka uczymy ich z pomocą 
najlepszych w kraju praktyków.

Przestępczość zorganizowana: wybrane aspekty prawne, 
metody reagowania, profilaktyka. Kryzys w ochronie zdrowia 
w aspekcie zagrożeń epidemiologicznych i zdarzeń masowych. 
Rola mediów i metodach  współpracy - o narzędziach radzenia 
sobie z kryzysem związanym z pandemią COVID-19 będzie 
można nauczyć się od praktyków: oficerów Centralnego Biura 
Śledczego Policji, pracowników Wojewódzkiego Pogotowia 
Ratunkowego, epidemilogów, psychiatrów, dziennikarzy 
największych stacji telewizyjnych. Wszystko na dedykowanych 
studiach podyplomowych z zarządzania kryzysowego w dobie 
COVID-19 przygotowanych przez najstarszą niepubliczną 
uczelnię w Polsce, która od 30 lat kształci pracowników 
specjalnych, pracowników służb mundurowych i pedagogów. 
Dlaczego warto? 

Zmiana  
zaczyna się od Ciebie

 Demostenes

„Najlepiej zarządza 
ten, kto pierwszy 

wykonuje swe zarzą-
dzenia”

Horacy

„Przeciwności losu 
pokazują geniusz 

generała, szczęście 
go skrywa.” 



Adresaci
• 55 tysięcy absolwentów studiów 
wyższych i 20 tysięcy osób, które 
ukończyło kursy i studia podyplo-
mowe. Dziś pracownicy ośrodków 
pomocy społecznej, służb mundo-
rowych, szkół i uczelni oraz firm        
i instytucji trzeciego sektora. 

Opłaty
• opłata jednorazowa: 1.800 zł
• opłata w dwóch ratach: 2 x 1.000 zł
• opłata w czterech ratach: 4 x 550 zł
• system 12 rat: 12 x 240 zł.

Czego się nauczysz?
• ❖ Każdy w trakcie studiów odbędzie 
szkolenie z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy z osobnym certy-
fikatem

• ❖ W każdym semestrze odbędzie się 
6 zjazdów 

UWAGA: zjazdy realizowane są 
w zależności od potrzeb danej grupy        
(w tygodniu lub w weekendy) 
w dobie COVID-19 w systemie on 
line.

Czas trwania
• 2 semestry

• 120 godzin wykładów 

• 140 godzin warsztatów



   +48 573 337 659 

   marketing@uczelniakorczaka.pl 

   www.uczelniakorczaka.pl
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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. 


