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Władze uczelni

HANDLO

Szanowni Państwo,
kształcenie permanentne, czyli ciągłe doskonalenie kwalifikacji ogólnych
i zawodowych to obecnie konieczność. Uczymy się przez całe życie, bowiem wiedza
otrzymana w systemie szkolnym nie wystarcza na długo - świat wokół nas zmienia się
dynamicznie. Wielu z nas kilka razy w swej karierze zawodowej zmuszonych jest
zmieniać zawód, aby dostosować się do szybkich przeobrażeń ekonomicznych,
kulturalnych, naukowych i wygrać w konkurencji na coraz bardziej wymagającym
europejskim rynku pracy. Właśnie z myślą o potrzebach rynku pracy przedstawiamy
Państwu naszą ofertę studiów podyplomowych - 45 zaproponowanych przez
Uczelnię kierunków umożliwia zdobycie kwalifikacji w najbardziej
przyszłościowych zawodach i specjalnościach.
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu jest silnym ośrodkiem
opiniotwórczym i kulturotwórczym. Szereg realizowanych przez nas
przedsięwzięć, takich jak wykłady otwarte i międzynarodowe, debaty
publiczne itp. wywołuje rezonans w środowisku lokalnym.
Przywiązujemy również dużą wagę do kształtowania wysokich
standardów moralnych. Realizujemy uchwalony przez Senat Kodeks
Etyczny Wyższej Szkoły Handlowej, będący zbiorem zasad
i wartości, które pomagają realizować naszą misję
Wykłady, ćwiczenia, seminaria i konwersatoria realizowane
podczas studiów podyplomowych prowadzone są przez
wybitnych specjalistów z danej dziedziny, zarówno
teoretyków, jak i praktyków. Dzięki nim otrzymacie Państwo
najbardziej aktualną wiedzę aplikacyjną, łączącą teorię
z praktyką i dostosowaną do aktualnych potrzeb rynku
pracy.
Rektor WSH,
Życzę Państwu wiele satysfakcji z nauki w Wyższej
Szkole Handlowej. Niech świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych otworzy przed Państwem
nowe perspektywy, stanie się szansą na lepszą
przyszłość, okaże się dobrą „inwestycją w siebie”.

doc. dr Elżbieta Kielska

Do zobaczenia w murach naszej Uczelni.

doc. dr Elżbieta Kielska

Kanclerz, dr Gerard Paweł Maj, prof. WSH
Prorektor WSH,
doc. dr Ewa Jasiuk

Dziekan Wydziału Studiów
Strategicznych i Technicznych
dr Paweł Kowalski
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Dziekan Wydziału
Nauk Prawnych
dr Paweł Nowak

Dziekan Wydziału
Zamiejscowego WSH w Mielcu
dr Andrzej Gołębiowski

Dziekan Wydziału
Nauk Humanistycznych
doc. dr Sylwester Bębas
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Baza dydaktyczna
Obiekty Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu to obecnie najnowocześniejsza infrastruktura dydaktyczna w Radomiu. Pozwala
studentom zdobywać wiedzę w sposób komfortowy i dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technicznych. Kampus WSH jest
obecnie największą i najlepiej wyposażoną bazą dydaktyczną wśród wszystkich uczelni niepublicznych w regionie radomskim.

Sale audytoryjne, pracownie i laboratoria wyposażone są w najnowszy sprzęt
audiowizualny i multimedialny, m.in. takich firm jak Apple, IBM, Dell, JBL, Cisco.
Całości dopełnia komfortowa infrastruktura socjalna.

WSH dysponuje obecnie kompleksem 6 doskonale wyposażonych budynków o powierzchni ponad 5000m2. Wszystkie obiekty
zlokalizowane są w centrum miasta, w sąsiedztwie dworców PKP i PKS, hoteli, klubów i restauracji.
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Auditorium Primum – prestiżowa aula WSH,
w której odbywają się spotkania i konferencje

Budynek C jest siedzibą Wydziału Nauk Prawnych
i Wydziału Nauk Humanistycznych

Ćwiczenia z grafiki komputerowej
w nowoczesnym laboratorium Apple

Badanie śladów osmologicznych
w Labolatorium WSH

Budynek A
przy ul. Domagalskiego 7a

Hol przed
Auditorium Primum

Laboratorium komputerowe
w budynku A

Zajęcia na strzelnicy WSH
dla stypendystów Programu Erasmus

Auditorium Primum – aula wykładowa
z miejscami dla ponad 300 osób

Budynek C
przy ul. Traugutta 61a

Studenci podczas zajęć
w laboratorium komputerowym

Ćwiczenia daktyloskopijne
w Laboratorium WSH
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Życie uczelni
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu to nie tylko centrum życia
akademickiego, ale również organizator wielu przedsięwzięć
społecznych i kulturalnych. Nasza uczelnia jest forum ważnych
debat z udziałem polityków, władz rządowych i samorządowych
oraz przedstawicieli organizacji społecznych i ekspertów.
Debaty organizowane przez WSH dotyczą ważnych wydarzeń
społecznych, politycznych i ekonomicznych. Inicjatywy te są
szeroko wspierane przez lokalne media i zawsze cieszą się
dużym zainteresowaniem ze strony studentów i mieszkańców
Radomia.

Rada Pracodawców – forum biznesu w WSH

Warsztaty aktorskie z Anną Muchą - Festiwal Kameralne Lato

Reprezentacja WSH na turnieju piłki nożnej

Finał akcji „Szlachetna paczka”

Wycieczka studentów WSH szlakiem stolic UE

Wystawa na deptaku – „Życie jest piękne”

Pokazy w ramach Dnia Bezpieczeństwa

Akcja rejestracji dawców komórek macierzystych

Debata kandydatów do Europarlamentu

„Wampiriada” – honorowa zbiórka krwi

Warsztaty dziennikarskie
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Dni Kultury Europejskiej

Dzień Erasmusa
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Doktor nauk wojskowych,
pułkownik rez. pilot Wojska
Polskiego, wieloletni szef
Państwowej Komisji Badania
Wypadków Lotniczych,

Doktor nauk
humanistycznych, psycholog
i socjolog, certyfikowany
wykładowca Harvard
Business Review Polska.

RADOMI
U

JOANNA HEIDMAN

WSH jest organizatorem cyklu spotkań Radomskie Wykłady Otwarte. Cykl ten stał się
tradycją naszej uczelni. Od kilkunastu lat organizujemy spotkania z czołowymi polskimi
politykami, finansistami oraz znanymi osobistościami życia publicznego. Wykłady
cieszą się dużą popularnością wśród studentów i mieszkańców Radomia. Są
okazją do dyskusji na kontrowersyjne tematy, dzięki pytaniom otwartym,
skierowanym do gości wykładów. Oto niektóre z osób, które przyjęły nasze
zaproszenie.
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Nasi goście
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Nasi wykładowcy

Chociaż nowoczesne technologie informatyczne
i infrastruktura znaczą wiele, ostatecznie to ludzie decydują
o poziomie nauczania. Tylko najlepsi wykładowcy potrafią
tworzyć programy nauczania, dzięki którym studenci
zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zawodach
poszukiwanych na rynku pracy oraz współtworzą
środowisko, w którym studenci chcą się rozwijać.
Obecnie do kadry WSH należą, m.in.:

1998
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ROMAN POLKO

JACEK PAŁKIEWICZ

Generał dywizji Wojska
Polskiego, oficer
dyplomowany wojsk
powietrznodesantowych i sił
specjalnych, doktor nauk
wojskowych w specjalności
kierowanie organizacją, były
dowódca GROM

Dziennikarz, twórca szkoły
przetrwania we Włoszech,
podróżnik-eksplorator,
odkrywca źródeł Amazonki,
członek rzeczywisty
Królewskiego Towarzystwa
Geograficznego w Londynie.

DOROTA ZAWADZKA

JACEK ROZENEK

Polski psycholog rozwojowy,
współautorka pomysłu
konkursu „Świat przyjazny
dziecku” oraz projektu
„Bezpieczne Media”,
redaktor naczelna serwisu
dla rodziców- parenting.pl

Aktor filmowy i teatralny,
specjalista projektowania
procesów biznesowych
podnoszących efektywność
organizacji, coach
najwyższej kadry
menedżerskiej

ANNA MARIA
WESOŁOWSKA
Łódzka sędzia,
współautorka ustawy o
świadku koronnym, ekspert
od przestępczości
zorganizowanej, była
członkiem składu
orzekającego w procesie
łódzkiej „Ośmiornicy”

BARBARA PIWNIK

MAREK MIGALSKI

PIOTR GADZINOWSKI

Politolog, wykładowca
akademicki, publicysta
polityczny i polityk, poseł do
Parlamentu Europejskiego
VII kadencji

Poseł na Sejm RP trzech
kadencji. Redaktor,
publicysta, dziennikarz,
odznaczony medalem
„zasłużony dla kultury
polskiej Gloria Artis”

Doktor nauk prawnych,
absolwentka prawa na
Uniwersytecie
Warszawskim, sędzia,
sprawowała urząd ministra
sprawiedliwości i
prokuratora generalnego

LECH
KACZYŃSKI

DONALD
TUSK

BRONISŁAW
KOMOROWSKI

JAROSŁAW
KALINOWSKI

JERZY
BUZEK

BOGDAN
KLICH

HANNA
GRONKIEWICZ-WALTZ

LESZEK
MILLER

MEREK
BOROWSKI

DARIUSZ
ROSATI

KRZYSZTOF
KWIATKOWSKI

RYSZARD
KALISZ
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Wyobraź sobie uczelnię, która jest dostępna 24 godziny na dobę, która
wysyła do Ciebie sms-y z powiadomieniem lub przypomnieniem j jest
w pełni do Twojej dyspozycji.


www.vdziekanat.wsh.pl – to interaktywny kanał komunikacji, dzięki
któremu zapoznasz się z najświeższymi informacjami dotyczącymi
przebiegu studiów. 24h na dobę oferujemy naszym studentom wirtualny
dostęp do wszystkich ważnych informacji:

swoich ocen

harmonogramu i planu zajęć

danych o wykładowcach

terminach konsultacji

informacji o finansach

szczegółowego opisu przedmiotów

harmonogramu sesji egzaminacyjnej

bieżących informacji o ważnych wydarzeniach na uczelni, itp.
Wystarczy zalogować się poprzez podanie własnego hasła, aby
prześledzić, np. historię przedmiotów oraz ocen w całym toku studiów,
czy stan płatności za czesne.

Wyższa Szkoła Handlowa jako jedyna uczelnia w Radomiu oferuje
studentom nowoczesny system komunikacji.
Polega on na tym, że student na bieżąco otrzymuje od uczelni wszystkie
informacje ogólne i indywidualne. System ten opiera się na trzech
modułach:

WIRTUALNY DZIEKANAT – informacje na osobisty profil studenta
w systemie „Wirtualna uczelnia”

E-MAIL – bieżące wiadomości na prywatną skrzyknę pocztową

SMS – wiadomości bezpośrednio na numer telefonu studenta
To nowatorskie rozwiązanie podnosi poziom komunikacji wewnątrz
uczelni na linii WSH - student, podnosi komfort studiowania oraz ułatwia
wiele spraw studenckich.

Zasoby biblioteki – ponad 18 000 woluminów
Nowoczesna, dwupoziomowa biblioteka WSH z czytelnią spełnia
wysokie standardy akademickie. Jest to centrum informacji dla
studentów, którzy znajdą tu podręczniki akademickie oraz materiały
niezbędne do pisania prac i poszerzania wiedzy.
Zasoby biblioteki obejmują takie dziedziny wiedzy, jak stosunki
międzynarodowe, ekonomia, finanse, organizacja i zarządzanie,
politologia, filozofia, socjologia, psychologia, pedagogika, prawo
i administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, informatyka, public
relations, reklama, marketing i wiele innych. Komfortowa
zorganizowana czytelnia składa się z dwóch sal, każda wyposażona
jest w 26 stanowisk czytelnianych, a studenci mają również do
dyspozycji komputery z dostępem do internetu.
WSH posiada własne wydawnictwo, które zajmuje się publikacją
podręczników i skryptów. Autorami publikacji są wykładowcy WSH,
studenci oraz pracownicy naukowi wiodących ośrodków akademickich
kraju.

Czytelnia WSH wyposażona jest w stanowiska
multimedialne

System komputerowej obsługi biblioteki
Biblioteka WSH wyposażona jest w nowoczesny system komputerowy
Socrates – SOWA, który udostępnia informacje o zbiorach w wersji online i pozwala studentowi szybko sprawdzić, czy dana pozycja
książkowa znajduje się w zbiorach WSH. Służy on także do
przeglądania katalogu zasobów biblioteki według indeksów autorskich,
tytułowych, hasła przedmiotowego czy numerów ISSN, ISBN
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Organizacja zajęć
Studia podyplomowe w WSH realizowane są w trybie
niestacjonarnym. Zjazdy odbywają się co dwa lub trzy
tygodnie w soboty i niedziele. Program studiów
obejmuje 140-600 godzin zajęć dydaktycznych, które
w zależności od kierunku realizowane są w ciągu
dwóch, trzech lub czterech semestrów.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów
specjalistycznych, ćwiczeń, konwersatoriów,
warsztatów, z wykorzystaniem nowoczesnych
metod dydaktycznych: case studies, projekty,
treningi, zajęcia w terenie, zadania zespołowe,
itp. Kadrę wykładowców i trenerów stanowią
doświadczeni pracownicy naukowodydaktyczni oraz specjaliści-praktycy.
Studia podyplomowe w WSH prowadzone
są w salach dydaktycznych uczelni,
wyposażonych w sprzęt multimedialny.
Studenci studiów podyplomowych
podczas zjazdów korzystają
z bezpłatnego serwisu kawowego,
przygotowanego przez uczelnię.
Studia kończą się uzyskaniem
świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych w Wyższej Szkole
Handlowej w Radomiu.

1998

Adresaci studiów
Studia podyplomowe skierowane są do osób posiadających wyższe
wykształcenie (tytuł licencjata, magistra, inżyniera), które potrzebują
nowych umiejętności, wiedzy czy kwalifikacji, bez względu na wiek

W holach WSH rozmieszczono nowoczesne, komputerowe
stanowiska informacyjne połączone z internetem

Dofinansowanie studiów podyplomowych przez PUP

Elektroniczne bazy danych
Biblioteka WSH umożliwia swoim czytelnikom dostęp do
elektronicznych baz danych polskich, tj. IBUK Libra, Legalis, LEX dla
Studenta. Ponadto studenci mają zapewniony dostęp do
obcojęzycznych baz EBSCO Publishing (Wirtualna Biblioteka Nauki) ze
wszystkich stanowisk komputerowych na terenie uczelni.

Dzisiejszy rynek pracy wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji, uzupełniania
i poszerzania wiedzy. Dobre i wielokierunkowe wykształcenie to znaczący kapitał,
który nieustannie procentuje, a także zdecydowany atut w oczach każdego
pracodawcy.
Programy studiów podyplomowych realizowane w WSH dostosowywane są do
zmieniających się potrzeb rynku pracy i oferują najnowszą wiedzę teoretyczną
i praktyczną. Dokładając starań, by jakość kształcenia była stale
podnoszona, wprowadziliśmy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości
Kształcenia na studiach podyplomowych, który zapewnia przejrzystość
i wysoki poziom kształcenia na każdym etapie studiów. Zakłada on
regularny monitoring prowadzonych działań edukacyjnych zarówno w
zakresie ich dostosowywania do rynku pracy, jak i warunków
dydaktycznych oraz kadry.

HANDLO
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Wirtualny dziekanat

Ogólna charakterystyka
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System komunikacji ze studentami

Studia podyplomowe
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Wirtualna uczelnia
i nowoczesna biblioteka

WSH oferuje na terenie uczelni nieograniczony dostęp
do bezprzewodowego internetu, tzw. Hot-Spot

Osoba bezrobotna, zainteresowana podjęciem studiów
podyplomowych, może złożyć wniosek o sfinansowanie
kosztów nauki na studiach podyplomowych. Osobie, która
uzyskała dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za
okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem
studiów przysługuje stypendium z PUP, w wysokości 20%
zasiłku dla bezrobotnych.
Aby otrzymać dofinansowanie należy:

pozostawać w rejestrze osób bezrobotnych lub
poszukujących pracy;

złożyć wypełniony wniosek o sfinansowanie kosztów studiów

podyplomowych wraz z kompletem wymaganych załączników
i uzyskanie jego pozytywnej oceny po odbyciu rozmowy
kwalifikacyjnej z pracownikiem PUP
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20. kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14
września 2010r. w sprawie standardów i warunków
prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177 poz. 1193 ze
zm.)
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Studia podyplomowe
Wykaz kierunków
Zarządzanie

Transport i logistyka


Organizacja i zarządzanie w administracji

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie projektami

Studia menedżerskie

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Menedżer sprzedaży i relacji z klientem

Marketing i reklama

Asystent biura zarządu

Menedżer zintegrowanych procesów


Logistyka łańcucha dostaw

Menedżer logistyki

Transport i spedycja

Logistyka międzynarodowa w transporcie

Zintegrowany system zarządzania
bezpieczeństwem drogowym

zarządzania

Elektroniczny system zarządzania
dokumentacją

Menedżer zarządzania organizacjami
pozarządowymi

Finanse i rachunkowość

Wycena nieruchomości

Rachunkowość i podatki

Audyt i kontrola wewnętrzna w gospodarce i
administracji

Doradca podatkowy

Prawo i administracja

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
kadry i płace

Zamówienia publiczne

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
(ABI) - ochrona danych osobowych w
administracji i biznesie

Przygotowanie i rozliczanie projektów
finansowanych ze środków unijnych

Prawo egzekucyjne i windykacja należności

Menedżer ds. bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo wewnętrzne

IT

E-bezpieczeństwo i informatyka śledcza

Grafika komputerowa i multimedialna

Menedżer sieci komputerowych

Nowoczesne aplikacje biznesowe Java
Enterprise Edition

Technologie mobilne w biznesie

Nowoczesna edukacja

Wykaz szkoleń
Ogólna charakterystyka
Szkolenia
i kursy

Coaching w zarządzaniu

Coaching menedżerski

Zarządzanie konfilktem

Team building – budowanie zespołu

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Neurolingwistyczne programowanie

Wykrywanie i przeciwdziałanie cyberprzestępczości

Trening asertywności

Program Płatnik

Zarządzanie superwizyjne firmą

Praca z trudnym klientem

Techniki relaksacyjne dla menedżerów

Windykacja należności w MŚP

Analiza autentyczności dokumentów

Zarządzanie stresem

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Opieka paliatywna

Innowacyjne metody zarządzania w służbach
mundurowych

PR w dobie kryzysu

Innowacyjne metody zarządzania zasobami
ludzkimi w organizacjach trzeciego sektora

Szkolenie dla Gminnych Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Mobbing w miejscu pracy – diagnozowanie i
przeciwdziałanie

Coaching międzykulturowy w korporacji

Szkolenia dla nauczycieli

Pedagogika zabawy

Praca z dzieckiem zdolnym

Pedagogika tańca

Komunikacja bez przemocy

Trening umiejętności wychowawczych

Rozwiązywanie problemów przemocy

rówieśniczej

E-dydaktyka

Ortodydaktyka dzieci i młodzieży

Drama w resocjalizacji

Emisja głosu


Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
(studia kwalifikacyjne)

Przygotowanie pedagogiczne (studia
kwalifikacyjne)

Oligofrenopedagogika (studia kwalifikacyjne)

Logopedia z emisją głosu (studia
kwalifikacyjne)

Dydaktyka języka angielskiego w edukacji
wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Psychologia i rozwój osobisty

Coaching

Doradztwo zawodowe (studia kwalifikacyjne)

Socjoterapia

Psychologia w biznesie

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Profilaktyka, diagnoza, interwencja – terapia
sprawców i ofiar przemocy

Studia w języku angielskim

Business English
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Zasady rekrutacji
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów
wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu
decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia
podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.
Wymagane dokumenty:

podanie do Rektora WSH w Radomiu o przyjęcia na studia (do
pobrania ze strony www.podyplomowe.wsh.pl)

wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony
www.podyplomowe.wsh.pl)

odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

kserokopia 2 stron dowodu osobistego

2 zdjęcia legitymacyjne
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych, zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Uruchomienie studiów na poszczególnych kierunkach zależy od
zainteresowania słuchaczy i uwarunkowane jest liczbą chętnych
nie mniejszą niż 15 osób.

Programy zniżkowe
Dla rodzin
1. Program „Rodzinny”
zniżka 20% dla członków rodziny (tylko bezpośredni stopień pokrewieństwa
i powinowactwa, np. ojciec i syn, żona i mąż, itp.) jednocześnie podejmujących
naukę na tym samym kierunku

Ogólna
Dla
pracowników
charakterystyka
i pracodawców
2. Program „Team work”
10% - dla pracowników z jednej firmy (co najmniej 5 osób
jednocześnie składających dokumenty na dany kierunek
studiów)

REKRUTACJA
Biuro Studiów Podyplomowych
u. Traugutta 61a
26-600 Radom
tel. 48 362 13 32
e-mail: podyplomowe@wsh.pl
www.podyplomowe.wsh.pl

Ogólna
Dla
studentów
charakterystyka
i absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu
3. Absolwenci studiów podyplomowych WSH
- 10% zniżki w opłacie czesnego na studiach podyplomowych
- 20% zniżki dla absolwentów podejmujących naukę w następnym roku akademickim po zakończeniu jednego kierunku
(warunkiem jest min. 12-osoba grupa uczestników z pełną odpłatnością)

4. Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich
- 10% zniżki w opłacie czesnego na studiach podyplomowych

5. Studenci studiów magisterskich
- 50% zniżki na studia podyplomowe dla studentów jednocześnie studiujących na studiach magisterskich

6. Studenci studiów podyplomowych WSH
- 20% zniżki na 2 kierunek studiów podyplomowych w tym samym roku akademickim (warunkiem jest min. 12- osobowa grupa
uczestników z pełną odpłatnością)

Ogólna
Dla
nauczycieli
charakterystyka
ze szkół objętych patronatem Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu
7. Nauczyciele ze szkół objętych patronatem WSH w Radomiu
10% - dla pracowników z jednej firmy (co najmniej 5 osób jednocześnie składających dokumenty na dany kierunek studiów)
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