


Rozwój kompetencji osobowościowych
 
Stosowanie niestandardowych rozwiązań
 
Uczenie się poprzez rozwiązywanie 
problemów

Radość studiowania

Wspieranie rozwoju kariery zawodowej

Projekty dla fi rm

Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym umożliwiła Akademii inną niż dotychczas organizację 
kształcenia. Zgodnie z Europejskimi Standardami Edukacyjnymi gruntownie przebudowaliśmy pro-
gramy studiów. Współczesne studiowanie służy przede wszystkim nabywaniu nowych umiejętności 
interpersonalnych i społecznych oraz kształtowaniu postaw, wiedza zaś jest skutkiem studiowania.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi wprowadziła 
Europejskie Standardy Edukacyjne, realizując w ten sposób nowy 
paradygmat edukacji, który charakteryzuje się następującymi 
elementami: 

Nowe metody
W Akademii na każdym roku studiów do prowadzenia zajęć wy-
korzystujemy metodę projektów i metodę warsztatową. Za pomo-
cą tych metod studenci rozwijają kompetencje, uczą się rozwią-
zywania problemów, rozwijają umiejętności i kształtują postawy. 
W dotychczasowym modelu edukacji dominuje „zakuwanie” wie-
dzy, w nowym dzięki samodzielnemu rozwiązywaniu problemów 
studenci rozwijają swoją osobowość. Najlepsze projekty nagradzamy 
w czterech kategoriach: projekt w zakresie przedsiębiorczości, projekt 
prospołeczny, projekt nastawiony na rozwój osobisty, projekt arty-
styczny. W roku akademickim 2012/2013 najwyżej oceniono warsz-
tat fi lozofi czny dla dzieci ze szkoły podstawowej na temat przyjaźni, 
interaktywną stronę internetową Motywator, akcję charytatywną 
na rzecz schroniska dla zwierząt oraz projekt rozpowszechniania 
sztuki street art w Polsce. W toku studiów odbywają się warsztaty 
rozwijające umiejętność komunikacji, współpracy, rozwiązywania 
konfl iktów czy też negocjacji. 

Nowe treści
Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej prowadzimy kształcenie 
na wyższym poziomie. Według nowego paradygmatu student, roz-
wiązując problemy i realizując projekty, rozwija osobowość i uzy-
skuje nowe kompetencje. W tradycyjnym modelu zdobywa wiedzę, 
jak standardowo rozwiązywać problemy. W nowym paradygmacie 
trenuje samodzielne myślenie i działanie, planuje swój rozwój, 
ponadto w trakcie pracy nad problemami weryfi kuje przyjęte 
rozwiązania. Kształcenie tradycyjne polega na uczeniu się działa-
nia według schematu. Studenci AHE uczestniczą w przedmiotach 
specjalnie dedykowanych rozwojowi postawy kreatywnej i przed-
siębiorczej: działania twórcze i projekt własnego przedsięwzięcia. 
W ten sposób zdobywają umiejętności przełamywania schematów 
w myśleniu i działaniu, uczą się, jak w innowacyjny i niestandardo-
wy sposób rozwiązywać problemy, a także jak radzić sobie w życiu 
zawodowym i prywatnym.

Młoda kadra
Ten nowy program edukacyjny możemy realizować tylko dzięki 
entuzjazmowi i zaangażowaniu młodej kadry pracującej w AHE. To 
oni prowadzą zajęcia metodą projektów i metodą warsztatową. To 
oni współpracują z przedsiębiorcami, przygotowują projekty zaczer-
pnięte z praktyki życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego. 

UCZELNIA PRZYSZLOSCI
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Wśród organizowanych przez studentów przedsięwzięć wyróżnić 
można liczne wystawy, koncerty, wykłady edukacyjne, imprezy 
kulturalne, pokazy taneczne czy akcje dobroczynne. Sukcesy tych 
projektów owocują pozytywnymi rekomendacjami przedsiębior-
ców. Studenci w pracy projektowej rozwiązują realne problemy 
fi rm i w ten sposób tworzą własne portfolio potwierdzające zdobyte 
przez nich kompetencje.

20 lat doświadczeń
Rok 2013 to dla nas rok wyjątkowy, ponieważ Uczelnia świętuje 
swoje dwudziestolecie. W ciągu dwóch dekad Akademia Humanistyczno-
-Ekonomiczna w Łodzi stała się jednym z największych niepublicznych
ośrodków akademickich w kraju.

Baza lokalowa
Uczelnia wyposażona jest w kilkadziesiąt sal wykładowych, labora-
toria komputerowe i multimedialne, studio radiowe i telewizyjne, 
pracownie naukowe i galerie wystawowe ze słynnym już w Polsce 
„Patio”, a także największą wśród uczelni niepublicznych w Łodzi 
bibliotekę. W przyjaznym otoczeniu, dostosowanym również do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, na różne sposoby mogą zai-
stnieć: ekspresja, twórczość, zabawa i nauka, a także doświadcza-
nie, przeżycie i refl eksja. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna 
mieści się w XIX-wiecznych budynkach pofabrycznych. W świet-
nie zachowanych, odrestaurowanych murach o niepowtarzalnym, 
industrialnym klimacie odbywają się wydarzenia edukacyjne, 
imprezy kulturalne oraz biznesowe.                                                                                     

Jeśli chcesz uczestniczyć w nowym modelu edukacji, dołącz do Nas!

Kształcenie w Akademii



Dlaczego e-learning?
W największym skrócie e-learning to studia za pośrednictwem internetu. Ktoś po-
równał odkrycie internetu do odkrycia Ameryki. Słusznie. Okazuje się, że na tym 
„nowym lądzie” z powodzeniem i skutecznie można urządzać szkoły i uniwersytety. 
Pozornie zmienił się jedynie sposób przekazu – z tradycyjnego na wirtualny. Ale to 
tylko część prawdy! W istocie zmienił się cały model pozyskiwania wiedzy, a nawet 
funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie. Prehistorią są gliniane tablicz-
ki czy papirus, do lamusa historii odchodzą też książki papierowe. Dzisiejszy czło-
wiek jest całkowicie zanurzony w elektronicznej chmurze! Tam mieszka jego umysł, 
tam są deponowane zasoby ludzkości, stamtąd też należy je czerpać. E-learning to 
kształcenie, a nawet życie przez internet…

Dlaczego Polski Uniwersytet Wirtualny?
PUW to specjaliści z 11-letnim doświadczeniem. Od ponad dekady budujemy sil-
ną markę, opartą na bogatej ofercie studiów i szkoleń. Dysponujemy największą 
w Polsce bazą materiałów dydaktycznych liczącą kilkaset kompletnych kursów on-
-line. Współpracujemy z gronem kilkuset wykładowców przeszkolonych z zakresu 
metodyki zdalnego nauczania. Jako jedyni wprowadziliśmy system elektronicznej 
obsługi studentów, ograniczający do minimum formalności i gwarantujący skutecz-
ną komunikację w zakresie dydaktyki i organizacji studiów. Nie dziwi zatem, że 
naszą wirtualną uczelnię ukończyło ponad 10 000 absolwentów! 

Dlaczego u nas się rozwiniesz?
Najistotniejszą wartością, jaką PUW oferuje studentom, jest wysoka jakość kształce-
nia. Nasi absolwenci często nadmieniają, że wbrew pozorom włożyli w studia więcej 
pracy niż w zwykłym trybie zaocznym, że wykładowcy ich nie oszczędzali, że cotygo-
dniowe zaliczenia uczą systematyczności, że końcowy dyplom został okupiony du-
żym wysiłkiem. Ale dodają również, że poznali na PUW-ie smak nowoczesnej wiedzy, 
opartej na rozwiązywaniu praktycznych problemów, dyskusjach z wykładowcami 
i innymi studentami. Kilkuletnia edukacja na platformie kształtuje dobrych specja-
listów danej dyscypliny, a także ludzi świetnie przygotowanych do funkcjonowania 
w świecie nowych mediów i technologii. Ale założeniem naszej uczelni jest budowanie 
kompetencji, a nie przekazywanie informacji. Nasz student tworzy zasoby, a nie 
biernie je przyjmuje. Dziś nikt już nie wierzy w martwą wiedzę oznajmianą przez 
tradycyjną szkołę. Społeczność ucząca się – jakież to mądre sformułowanie! Nasz 
student uczy się od wykładowcy, od koleżanki i kolegi, zagląda do setek źródeł, kry-
tykuje, błądzi, powraca, na nowo interpretuje rzeczywistość, wybiera. On po prostu 
tworzy wiedzę, tworzy siebie, tworzy własną przyszłość. I może to robić o każdej 
porze i w każdym miejscu. Na przykład na plaży lub w tramwaju…

Polski 
Uniwersytet 
Wirtualny 
— nowoczesna strona edukacji
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Czym są studia podyplomowe, czym różnią się od kursów 
i szkoleń? Jakie korzyści dają absolwentom?
Studia podyplomowe są formą kształcenia, pozwalającą nabyć 
nowe kompetencje, uprawnienia czy nawet nowy zawód. Ponie-
waż są kierowane do absolwentów studiów wyższych, nie obejmują 
już kształcenia ogólnego, a przede wszystkim przedmioty specja-
listyczne związane ze studiowanym kierunkiem. Ze względu na 
coraz większą potrzebę przekwalifi kowania się lub zdobywania 
uzupełniających kwalifi kacji jest to forma edukacji szczególnie ade-
kwatna do wymogów współczesnego rynku pracy. W porównaniu 
z kursami studia podyplomowe odznaczają się akademickim presti-
żem i obejmują kompetencje wymagające wyższego wykształcenia. 
Warto jednak zauważyć, iż znaczna część studiów podyplomowych 
trwa tylko dwa semestry, a kształcenie można podejmować już na 
podbudowie studiów pierwszego stopnia (licencjat), nawet równo-
legle z uzupełniającymi studiami magisterskimi. 

Jak rozpoznać dobrą ofertę studiów podyplomowych?
Ważny jest czytelny opis studiów – jednoznacznie wskazujący na 
nabywane kwalifi kacje, a także specjalistyczna kadra, która powin-
na być zaprezentowana wraz z ofertą kształcenia. Ponadto zawsze 
warto słuchać „szeptanych” opinii rynku – osób, które ukończyły 
dany kierunek w uczelni lub z innych źródeł posiadają opinię na 
jego temat.

Czym wyróżnia się oferta studiów podyplomowych w Centrum 
Kształcenia Podyplomowego?  
Można by wymienić wiele atutów studiów podyplomowych w CKP. 
Myślę, że najważniejszym jest sprofi lowanie kształcenia w sposób 
umożliwiający słuchaczom uzyskanie ugruntowanych kompetencji 
praktycznych. Dzięki temu absolwenci są dobrze przygotowani do 
wchodzenia w nowe role zawodowe i znacznie przewyższają w tym 
zakresie absolwentów studiów podyplomowych prowadzonych 
w formule „wykładowo-teoretycznej”. Ten walor jest  także wska-
zywany przez naszych słuchaczy, którzy dzięki temu nie obawiają 
się podejmowania nowych obowiązków zawodowych związanych 
z nabytymi kwalifi kacjami. Ważnym atutem studiów podyplomo-
wych jest także stała aktualizacja programów kształcenia pod kątem 
potrzeb rynku i oczekiwań samych uczestników studiów.

Które kierunki studiów podyplomowych z oferty CKP cieszą 
się obecnie największą popularnością?
Przede wszystkim studia kierowane do nauczycieli, nadające 
uprawnienia pedagogiczne lub przygotowujące do nauczania da-
nego przedmiotu lub prowadzenia danego rodzaju zajęć. W tym 
zakresie CKP pozyskało dobre opinie i ugruntowało swoją pozycję 
rynkową już kilka lat temu. Na niektórych kierunkach – jak Oligo-
frenopedagogika czy Terapia pedagogiczna – wykształcenie zdobyli 
słuchacze już ponad 40 edycji studiów. 

Do kogo są skierowane studia podyplomowe z oferty Centrum 
Kształcenia Podyplomowego?
Oferta skierowana jest do każdego, kto chciałby doskonalić się za-
wodowo, zdobywać nowe kwalifi kacje i umiejętności. Większość 
kierunków można podejmować bez względu na posiadane kwalifi -
kacje, ważne jest legitymowanie się wykształceniem wyższym. 

Co oznacza, że oferta studiów podyplomowych CKP jest zgo-
dna z Europejskimi Standardami Edukacji?
Oznacza to, iż programy kształcenia są zgodne z kształceniem 
kompetencyjnym opisanym w Europejskich Ramach Kwali-
fi kacji, kładącym nacisk nie tylko na wiedzę, ale także na umie-
jętności fachowe oraz kompetencje osobiste. Słuchacz jest trak-
towany jako podmiot w procesie całożyciowego kształcenia się. 
W wymiarze formalnym studia podyplomowe są kompatybilne 
z formami kształcenia w Unii Europejskiej, a ich realizacja wiąże 
się z pozyskiwaniem punktów ECTS (European Credit Transfer 
System).

Jak wygląda w CKP oferta studiów na kierunkach podyplomo-
wych w kontekście bardzo modnego ostatnio szkolenia e-lear-
ningowego?
Można powiedzieć, że kształcenie e-learningowe przebojem pod-
bija współczesny świat, to bardzo atrakcyjna forma kształcenia. 
Pozwala uczyć się w domu, niemal nie ruszając się z fotela, korzy-
stając z platformy cyfrowej i elektronicznych zbiorów bibliotecz-
nych. CKP stale poszerza swoją ofertę kierunków studiów, które 
można studiować w ten sposób, a do uczelni przyjeżdżać tylko na 
zajęcia praktyczne i zaliczenia.

Z dr. Andrzejem Zbonikowskim rozmawiał Piotr Kośka

Studia 
podyplomowe 
lepsza przyszlosc
Studia podyplomowe otwierają możliwości zdobycia nowych kompetencji, uprawnień 
czy nawet nowego zawodu. Zalety i aspekty studiów podyplomowych w Centrum Kształcenia 
Podyplomowego przybliża nam Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Podyplomowych 
dr Andrzej Zbonikowski.
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