Wrocław, dnia 31 maja 2017 r.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ogłasza zapisy na
Studia Podyplomowe Organizacji Pozarządowych
w roku akademickim 2017/2018
Nazwa kierunku studiów: Studia Podyplomowe Organizacji Pozarządowych
Kierownik studiów: prof. dr hab. Jolanta Blicharz
Poziom kształcenia: studia podyplomowe
Profil studiów: ogólnoakademicki
Forma prowadzenia studiów: Dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym
(sobota i niedziela)
Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Adresat studiów: pracownicy organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje, związki
stowarzyszeń)
Zasady odpłatności: 3500 zł (trzy tysiące pięćset złotych) za dwa semestry płatne zgodnie z
postanowieniami umowy o warunkach wnoszenia opłaty ze świadczone usługi edukacyjne; nie jest
przewidziana opłata rekrutacyjna,
Warunki ukończenia studiów: uzyskanie zaliczeń określonych w programie studiów, obrona pracy
dyplomowej oraz terminowe wniesienie wymaganej opłaty za studia,
Sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi:
W ramach przygotowań do otwarcia Studiów Podyplomowych Organizacji Pozarządowych zostały
przeprowadzone pisemne konsultacje z interesariuszami zewnętrznymi. Odpowiednie pisma
uzupełnione o zakładany plan studiów zostały skierowane do:
Dyrektora Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego
Prezesa Stowarzyszenia Dolnośląski Instytut Doradczy
Prezesa Stowarzyszenia Klub Kibiców Niepełnosprawnych
Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji:
Od 1 czerwca 2017 r. do 31 października 2017 r.
Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 142/2016 Senatu Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu studiów Podyplomowych w
Uniwersytecie Wrocławskiem wraz z późniejszymi zmianami), na studia podyplomowe może być
przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (dowolnych kierunków studiów
pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych).
Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć w Sekcji Studiów Doktoranckich i Innych Form
Kształcenia następujące dokumenty:
a. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK (czyli: formularz
rejestracyjny ON-LINE zamieszczony na stronie www.irka.uni.wroc.pl),
b. kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty,
c. kserokopię dowodu osobistego poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą
dokumenty.
Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe,
określając wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy, bądź o nieprzyjęciu, wskazując
powody nieprzyjęcia. Uczelnia, po otrzymaniu decyzji przez słuchacza o przyjęciu na studia

podyplomowe, na pierwszych zajęciach zawiera ze słuchaczem umowę w formie pisemnej
dotyczącą świadczenia usług edukacyjnych.
Ogólne cele kształcenia, przewidywane możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia:
Celem Studiów Podyplomowych Organizacji Pozarządowych jest nabycie wiedzy dotyczącej
prowadzenia organizacji pozarządowej, zarówno w aspekcie, założeń prawnych, jak i dotyczących
zarządzania takim podmiotem. Słuchacze studiów zostaną zapoznani z zagadnieniami związanymi ze
specyfiką różnych rodzajów organizacji pozarządowych – i w tym ujęciu z: wymogami prawnymi i
formalnymi, specyfiką księgowości, realizacją funkcji personalnej, pracą w grupie i związanym z nią
zarządzaniem projektami, a także realizacją czterech funkcji zarządzania i strategicznym
zarządzaniem organizacją pozarządową. W związku z istniejącymi problemami finansowania
działalności NGO’s w Polsce, słuchacze nabędą wiedzę o możliwych źródłach tego typu środków,
związanymi zarówno z funduszami europejskimi (nowy program unijny 2014-2020), jak i
samorządowymi źródłami finansowania.
Podstawowym założeniem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom zarówno wiedzy
teoretycznej, jak i praktycznej. Absolwent Studiów Podyplomowych Organizacji Pozarządowych
będzie dysponował większymi kwalifikacjami w zakresie miękkich aspektów społecznych
funkcjonowania organizacji pozarządowych, z zakresu prawa i zarządzania. W tym, posługiwania się
przepisami prawa, stosowaniem narzędzi analizy strategicznej i zdobywania środków na
finansowanie własnej działalności. Studia skierowane są zarówno do osób prowadzących już własną
działalność non-profit, jak i tych, które planują ją dopiero otworzyć.
Ukończenie Studiów Podyplomowych Organizacji Pozarządowych gwarantuje słuchaczom nabycie
profesjonalnych umiejętności wykonywania dotychczasowych działań w obszarze NGO, a
potencjalnym wchodzącym da pełne kompetencje do prowadzenia tego typu działalności.
Ramowy program
Program Studiów Podyplomowych Organizacji Pozarządowych zakłada dwa semestry nauki w
trybie niestacjonarnym. Obejmuje 170 godzin zajęć, w tym 76 godzin wykładów i 94 warsztatów.
Ogólna liczba punktów ECTS dla przedmiotowych studiów: 45. Program obejmuje 12 przedmiotów.
W pierwszym semestrze słuchacze powinni uzyskać zaliczenia z 2 przedmiotów oraz przystąpić do 4
egzaminów w formie pisemnej (zgodnie z planem studiów). W drugim semestrze słuchacze
zobowiązani są uzyskać zaliczenia z 1 przedmiotu oraz przystąpić do 5 egzaminów w formie pisemnej
(zgodnie z planem studiów).
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Nazwa przedmiotu
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wykład

Liczba
godzin
12
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Egzamin

Punkty
ECTS
3

Pracownik UWr

Prowadzący
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pozarządowe w
gospodarce

2.

Elementy
prawa wykład
administracyjnego

12

Zaliczenie

3

Pracownik UWr

3.

Efektywność zespołu

4 h wykład
8h
warsztaty
Prawne uwarunkowania 6 h wykład
tworzenia stowarzyszeń 6 h
i fundacji
warsztaty

12

Egzamin

3

Pracownik UWr
Praktyk

12

Egzamin

3

Pracownik UWr

Fundusze europejskie

16

Egzamin

3
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4.
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16 h wykład

6.

Zarządzanie projektami 4 h wykład
12 h
warsztaty
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Praktyk
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Współpraca
administracji publicznej
z
organizacjami
pozarządowymi
Zarządzanie
strategiczne

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Prowadzący

5

Pracownik UWr

Egzamin

5

Praktyk

12

Zaliczenie

3

Pracownik UWr

16

Egzamin

5

Praktyk

Marketing
i
Public warsztaty
Relations
organizacji
pozarządowych

14

Egzamin

4

Praktyk

Funkcja personalna
organizacjach
pozarządowych

16

Egzamin

5

Praktyk

SUMA:

w 8 h wykład
8h
warsztaty
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27

