
UNIWERSYTET  WARSZAWSKI 
Studia Podyplomowe „Człowiek-Miasto-Środowisko” - dedykowane promocji  

gmin i powiatów nadwiślańskich i wspieraniu ich w rozwoju lokalnym 

 

Rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły 
Jednym z partnerów programu Wisła 2017 jest Akademia Wiedzy o Mieście. Z jej inicjatywy przy Uniwersytecie 

Warszawskim zostały powołane studia podyplomowe „Człowiek-Miasto-Środowisko”.  

 

Miło jest nam poinformować Państwa, że w ramach przygotowań do uznania przez Sejm RP roku 2017 Rokiem 

Rzeki Wisły najbliższa edycja studiów podyplomowych „Człowiek-Miasto-Środowisko” Uniwersytetu Warszaw-

skiego, jeżeli zbierze się odpowiednia liczba kandydatów, może być ukierunkowana na wsparcie gmin, szkół i pla-

cówek kulturalno-oświatowych pod kątem przygotowania urzędników działów planowania przestrzennego i go-

spodarki przestrzennej, ochrony środowiska, sportu i rekreacji, zarządzania kryzysowego, a także animatorów 

kultury.  

 

Istotna jest też szansa dla udziału w tym programie nauczycieli, gdyż za ich pośrednictwem skorzystają uczniowie, 

a więc kolejne pokolenie mieszkańców. W przypadku edukacji efektem będzie z jednej strony promocja regionu 

i tożsamości regionalnej w ramach istniejących podstaw programowych. Z drugiej zaś udział w tych studiach po-

zwoli na poznanie jaka wartość ma wiedza uzyskana w szkole i poznanie regionu z pozycji historii, geografii, nauk 

o środowisku, wiedzy o społeczeństwie, ale co ważne - również z pozycji matematyki, fizyki, chemii, informatyki 

czy plastyki).  

 

Proponowane programy są specjalnie przygotowane pod kątem  zdobycia i wykorzystania wiedzy o regionach po-

łożonych wzdłuż Wisły jako jednej z istotniejszych osi geograficznych i kulturowych Polski, zarządzaniu tą wiedzą 

i wdrażaniu w życie kształtując rozwój lokalnych społeczności. Co istotne, wiedza ta może być przekazywana ucz-

niom na  lekcjach nie tylko historii, geografii, przyrody, ale na wszystkich wymienionych przedmiotach szkolnych 

inspirując uczniów do poznania w praktyce wartości wiedzy zdobytej w szkole. 

 

Trzysemestralne studia pozwolą uzyskać niezbędna wiedzę również pracownikom urzędów administracji samo-

rządowej - wydziałów planowania i gospodarki przestrzennej, środowiska, inwestycji miejskich i gminnych, także 

radnym. Celem uruchamianych w październiku 2014 r. nowej specjalności na Studiach Podyplomowych Uniwersy-

tetu Warszawskiego jest stworzenie korpusu specjalistów mogących wziąć czynny udział w przygotowaniu gmin 

do projektu WISŁA 2017. 

 

Formy prowadzenia zajęć 
W ramach studiów podyplomowych oprócz klasycznych wykładów, seminariów będą prowadzone również zajęcia 

praktyczne z analizy zdjęć lotniczych i satelitarnych (w tym z obszaru, na którym znajduje się szkoła), a nawet 

pierwsze w Polsce zajęcia z bezzałogowymi dronami pozwalającymi dokonywać dokumentacji lotniczej nie tylko 

w zakresie widzialnym, ale również w zakresie termalnym. Uczniowie będą więc mogli odbywać lekcje z geografii, 

historii, przyrody z lokalizacją wydarzeń i zjawisk na autentycznych zdjęciach satelitarnych bądź lotniczych wła-

snego regionu. Ta wiedza i możliwości stanowią nieoceniony materiał dydaktyczny dla nauczycieli i uczniów. Są 

przepustką do nowoczesnej edukacji i zarządzania, a zdobyta wiedza daje większe możliwości aktywnego meryto-

rycznego działania na rzecz gminy i wyróżniania się na tle innych. 

 

Możliwość uczestniczenia w specjalnej dedykowanej województwom, powiatom  i gminom nadwiślańskim edycji 

studiów podyplomowych „Człowiek-Miasto-Środowisko” Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzonych na euro-

pejskim poziomie, pozwoli nie tylko pogłębić własną wiedzę i uzyskać dyplom studiów podyplomowych, ale rów-

nież bardzo tanim kosztem w znaczącym stopniu wspomóc gminy, ośrodki samorządowe, kuratoria, szkoły czy 

ośrodki kultury niedostępną wiedzą, nieupublicznianymi materiałami, technologiami i programami edukacyjnymi 

wypracowanymi wspólnie z Biurem Edukacji Urzędu m. st. Warszawy. Mało tego, program przewiduje nie tylko 

jednokierunkowe przekazywanie wiedzy, ale również dzielenie się wiedzą o swoich miejscowościach przez sa-



mych słuchaczy, co na takim forum stanowi niepowtarzalną możliwość nie tylko wymiany doświadczeń, ale i pro-

mocji własnego regionu, szkoły, centrum kulturalnego, ośrodków turystycznych i rekreacyjnych. 

 

W ramach zajęć studiów podyplomowych „Człowiek-Miasto-Środowisko” planujemy opublikowanie przygotowa-

nych przez nauczycieli w trakcie zajęć scenariuszy lekcji opartych o wiedzę przedmiotową, ale odnoszących się do 

obszaru konkretnej gminy czy nawet szkoły. W ten sposób nie tylko sami nauczyciele stanę się współautorami 

podręcznika z prowadzonego przez siebie przedmiotu, co będzie liczyć się w ich dorobku, ale również szkoły 

i gminy i ich dokonania dzięki takim scenariuszom będą promowane w skali ogólnopolskiej.  

 

Zasady rekrutacji na studia 
Proponujemy, aby z gminy wydelegowano od 3 do max. 6 osób, w tym zespół 3-4 nauczycieli różnych przedmio-

tów, podobnie ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiaty i pracowników starostw. Kilkuo-

sobowe grupy pozwolą optymalizować udział w zajęciach  oraz stworzą większe możliwości wzajemnego wspie-

rania się zarówno podczas toku studiów, jak i później w pracy w urzędzie czy w szkole, skutecznego współdziała-

nia i wykorzystania zdobytych kwalifikacji na terenie poszczególnych gmin i powiatów.  

 

Przebieg zajęć i rejestracja zgłoszeń 
Studia podyplomowe „Człowiek-Miasto-Środowisko” Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczynają się na początku 

października 2014 r. i będą odbywały się albo we wtorki w godz. popołudniowych albo w soboty zależnie od liczby 

zgłoszeń i zasięgu dojazdu jego uczestników (do wspólnego usta-lenia). Koszt studiów podyplomowych wynosi 

1280 PLN za trzy semestry, to jest 30% kosztów rzeczywistych.  

 

W momencie zgłoszenia należy przesłać elektronicznie kopię dyplomu oraz podanie o przyjęcie, a także wpłacić 

25% podanej wyżej kwoty tj. 320 PLN na konto: 

 

Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii 
04 1160 2202 0000 0000 6084 9317 

z dopiskiem UW-CMS 
 

Pozwoli to na wstępną rejestrację kandydata gwarantując miejsce. Po wstępnej rejestracji kandydat otrzyma elek-

tronicznie potwierdzenie zgłoszenia oraz pozostałe formularze. Oryginały dyplomów oraz pozostałych dokumen-

tów powinny zostać dostarczone na pierwszych zajęciach. 

 

W proponowanej opłacie 1280 PLN zapisy będą przyjmowane tylko do połowy mają i w tym okresie miejsca dla 

kandydatów zgłaszanych przez nadwiślańskie gminy i powiaty są gwarantowane. Po tym okresie przyjęcia tylko 

w  przypadku wolnych miejsc. 

 

Kontakt 
Zgłoszenia na studia podyplomowe i przesyłanie dokumentacji oraz wszelkie zapytania należy kierować 

bezpośrednio na adres mailowy:  studiaUW-CMS@biol.uw.edu.pl  

lub na adres kierownika studiów  m.ostrowski@biol.uw.edu.pl  

Więcej informacji o programie na stronie:  http://podyplomowe.varsovia.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst zamieszczony na stronie: www.regioset.pl 
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