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KARTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 
nazwa studiów 

 

1. WIZYTÓWKA 

 
Pełna nazwa studiów w 

języku angielskim 

 

Jednostka organizacyjna 

(Proszę podać nazwę 

Wydziału)  

 

Typ studiów: (Proszę 

podać: doskonalące czy 

kwalifikacyjne) 

 

Kierownik studiów 

(Proszę podać imię i 

nazwisko, nr telefonu, 

adres e-mail) 

 

Sekretariat  

(Proszę wpisać miejsce, nr 

telefonu, adres e- mail) 

 

Osoba do kontaktu ze 

słuchaczami:  

(Proszę podać imię i 

nazwisko, nr telefonu, 

adres e-mail) 

 

Dni i godziny pracy 

sekretariatu  

 

Liczba godzin  

Liczba semestrów   

Minimalna liczba 

słuchaczy 
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Maksymalna liczba 

słuchaczy 

 

Planowana data 

rozpoczęcia zajęć  

 

REKRUTACJA  

Dodatkowe dokumenty 

wymagane przy rekrutacji 

(Proszę wpisać jakie) 

 

Miejsce realizacji zajęć 

(Proszę wpisać adres)  

 

 

 

2. ROZEZNANIE RYNKU  

 
ANALIZA RYNKOWA  

(Proszę podać, kto jest 

grupą docelową? W jaki 

sposób został zbadany 

potencjalny rynek 

odbiorców? Kto może być 

zainteresowany ofertą? 

Proszę uzasadnić 

celowość utworzenia 

studiów) 

 

BADANIA RYNKU / MONITORING KONKURENCJI* 

Jakie są prognozy 

powodzenia 

wprowadzenia studiów do 

oferty? Czy inne uczelnie 

posiadają taką ofertę? 

Czy są firmy, 

przedsiębiorstwa, 

instytucje, grupy 

zawodowe 

zainteresowane ofertą? 

Jakie? 

 

*dane dot. rynku pracy można uzyskać w Biurze Karier 

 

 

3. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 
 

KANDYDACI 
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(Proszę podać do kogo 

adresowane są studia? 

Jakie korzyści zyska 

słuchacz wybierając dane 

studia? Jaką wiedzę 

zdobędzie? Co zyska po 

zakończeniu edukacji?) 

 

OPIS STUDIÓW 

(Proszę opisać dane 

studia kładąc nacisk na 

umiejętności i 

kwalifikacje, jakie 

zdobędzie słuchacz) 

 

KRÓTKI OPIS PROMOCYJNO-REKRUTACYJNY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDIÓW 

(Proszę dołączyć aktualny 

program studiów) 

 

Liczba punktów ECTS  

SYLWETKA ABSOLWENTA 

(Proszę podać opis 

uzyskanych kwalifikacji) 
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WYKŁADOWCY 

(Proszę podać informacje 

dot. osób prowadzących 

zajęcia, jeśli to możliwe 

dołączyć krótką 

informację o dokonaniach 

danej osoby z 

podkreśleniem dokonań, 

które stanowią wartość 

dla słuchaczy)  

 

TRYB STUDIÓW I CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAJĘĆ 

(Proszę wpisać kiedy i z 

jaką częstotliwością 

odbywają się zajęcia) 

 

ZALICZENIA 

(Proszę podać, jaka jest 

forma zaliczenia studiów - 

test, praca końcowa, 

egzamin, inne?) 

 

OPŁATY  

(Proszę podać, jaki jest 

koszt studiów w całości? 

W ratach? Jakie są 

terminy wpłat rat?) 

 

 


