
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia  Nauczycieli oferuje naszym klientom  

bardzo bogatą ofertę doskonalenia, ale żeby nie ograniczać się tylko do tych propozycji, 

udostępniamy linki do ofert edukacyjnych wyższych uczelni na Mazowszu, w których 

nauczyciele mogą podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe czy nabywać nowe. Ze 

zrozumiałych względów najwięcej możliwości oferuje miasto stołeczne Warszawa.  

Nie sposób jednak zaprezentować ofert wszystkich warszawskich uczelni, dlatego też 

ograniczyliśmy się tylko do kształcących nauczycieli. Zaproponowaliśmy również linki do 

uczelni regionalnych usytuowanych w takich miastach powiatowych jak: Ciechanów, Płock, 

Ostrołęka, Radom, Siedlce. Gdyby jednak nasza oferta nie zaspokajała wszystkich potrzeb 

rozwoju zawodowego nauczycieli, odsyłamy do strony: www.student.news.pl, która zawiera 

aktualny wykaz wyższych uczelni na Mazowszu wraz z ich prezentacją. 

 

Wyszukiwarka uczelni:  https://www.otouczelnie.pl/szukaj/uczelnia 

 

I. Publiczne uczelnie akademickie w Warszawie (wybór) 

Uniwersytet Warszawski   

https://www.uw.edu.pl/ksztalcenie/studia-i-i-ii-stopnia/ 

https://www.uw.edu.pl/ksztalcenie/studia-iii-stopnia/  

https://www.uw.edu.pl/ksztalcenie/studia-podyplomowe/  

https://www.uw.edu.pl/ksztalcenie/oferta-jezykowa/ 

 

Politechnika Warszawska  

https://www.otouczelnie.pl/uczelnia/2/Politechnika-Warsz awska 

https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-niestacjonarne-II-stopnia 

https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-niestacjonarne-II-stopnia/Oferta-

studiow-2020-2021 

http://www.okno.pw.edu.pl/ 

https://www.studiaonline.info/serwis.php?s=1456&pok=36694&id=24720 

https://www.pw.edu.pl/Uczelnia/Wydzialy 

https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-III-stopnia-doktoranckie 

https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Szkoly-Doktorskie 

https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-podyplomowe-i-inne 

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (np. zarządzanie)  

http://oferta.sgh.waw.pl/pl/Strony/default.aspx 

http://oferta.sgh.waw.pl/pl/studialicencjackie/Strony/default.aspx 

http://oferta.sgh.waw.pl/pl/studiamagisterskie/Strony/default.aspx 

http://oferta.sgh.waw.pl/pl/studiapodyplomowe/Strony/default.aspx 

http://oferta.sgh.waw.pl/pl/studiadoktoranckie/Strony/default.aspx 
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Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

https://rekrutacja.uksw.edu.pl/node/95 

https://uksw.edu.pl/pl/ksztalcenie/studia-doktoranckie 

https://uksw.edu.pl/pl/ksztalcenie/studia-podyplomowe 

 https://uksw.edu.pl/pl/ksztalcenie/ksztalcenie-ustawiczne 

https://uksw.edu.pl/pl/ksztalcenie/ksztalcenie-ogolnouniwersyteckie 

 

Wyższa szkoła kształcenia Zawodowego 

https://studia-pedagogiczne.pl/oferta 

Akademia Wychowania fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

https://www.awf.edu.pl/student 

https://www.awf.edu.pl/uczelnia/oferta-edukacyjna/studia-i-i-ii-stopnia 

https://www.awf.edu.pl/nauka/szkola-doktorska 

https://www.awf.edu.pl/uczelnia/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe-i-kursy/studia-

podyplomowe 

https://www.awf.edu.pl/uczelnia/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe-i-kursy/kursy 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

https://www.sggw.pl/dydaktyka_ 

https://www.sggw.pl/dydaktyka_/rodzaje-studiow/studia-podyplomowe 

https://www.sggw.pl/dydaktyka_/rodzaje-studiow/kierunki-studiow 

https://www.sggw.pl/nauka/biuro-nauki/studia-doktoranckie 

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie  

http://www.aps.edu.pl/kszta%C5%82cenie/kierunki-studi%C3%B3w/ 

http://www.aps.edu.pl/doktoranci/szko%C5%82a-doktorska/ 

http://www.aps.edu.pl/rekrutacja/ 

http://www.aps.edu.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/ 

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie  

https://chat.edu.pl/pedagogika/start/ 

http://chat.edu.pl/rekrutacja/ 

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 

https://studia.asp.waw.pl/ 

https://rekrutacja.asp.waw.pl/ 

 

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie 

http://akademia.at.edu.pl/kierunek-aktorstwo/ 
http://akademia.at.edu.pl/wydzial-rezyserii/ 
http://akademia.at.edu.pl/kierunek-wiedza-o-teatrze/ 
http://akademia.at.edu.pl/filia-w-bialymstoku/ 
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II. Niepubliczne uczelnie akademickie w Warszawie (wybór) 
 

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 

https://www.kozminski.edu.pl/studia-licencjackie/ 
https://www.kozminski.edu.pl/studia-magisterskie/ 
https://www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/studia-iii-stopnia-i-seminaria-doktorskie/ 
https://www.kozminski.edu.pl/studiapodyplomowe/ 
 

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie  

https://www.swps.pl/studia/studia-pierwszego-stopnia 
https://www.swps.pl/studia/studia-drugiego-stopnia 
https://www.swps.pl/studia/dla-magistrow-i-licencjatow 
https://www.swps.pl/studia/szkola-doktorska-i-seminaria-doktorskie 
https://www.swps.pl/podyplomowe 
 

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych  

https://www.pja.edu.pl/ 
https://www.pja.edu.pl/studia-podyplomowe-kursy/podyplomowe/informacje-ogolne 
 

Akademia Finansów i Biznesu Vistula 

https://www.vistula.edu.pl/kierunki-studiow 
https://www.vistula.edu.pl/znajdz-swoj-kierunek 
 
Collegium Civitas w Warszawie 

https://www.civitas.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/po-polsku 
https://www.civitas.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe-niestacjonarne-po-polsku 
 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie  

http://wsm.warszawa.pl/rekrutacja 
http://wsm.warszawa.pl/kandydaci/praski-uniwersytet-iii-wieku/utw 
http://wsm.warszawa.pl/kandydaci/studia-podyplomowe/centrum-ksztalcenia-ustawicznego 
http://wsm.warszawa.pl/kandydaci/studium-jezykow-obcych/studium-jezykow-obcych 
http://wsm.warszawa.pl/kursy-i-szkolenia/akademia-menedzerska 
 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie 

http://www.wseiz.pl/pl/studia 
http://www.wseiz.pl/pl/studia/wydzial-zarzadzania/informatyka 
http://www.wseiz.pl/pl/dla-kandydata/studia-podyplomowe 
http://www.wseiz.pl/pl/dla-kandydata/kursy 
 

 

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa w Warszawie  

http://www.wsz-sw.edu.pl/studia/licencjackie/wiadomosci_ogolne 
http://www.wsz-sw.edu.pl/studia/magisterskie/wiadomosci_ogolne 
http://www.wsz-sw.edu.pl/podyplomowe/studia_realizowane_we_wspolpracy_z_sedpol 
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Społeczna Akademia Nauk Warszawa 

https://warszawa.san.edu.pl/oferta/studia-i-stopnia 
https://warszawa.san.edu.pl/oferta/studia-ii-stopnia 
https://warszawa.san.edu.pl/oferta/studia-jednolite-magisterskie 
https://warszawa.san.edu.pl/oferta/doktorat-/-phd 
http://www.warszawa.podyplomowe.san.edu.pl/ 
 

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie 

https://lingwistyka.edu.pl/oferta-edukacyjna/ 
https://lingwistyka.edu.pl/podyplomowe-lsw/ 
 

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie 

http://www.bobolanum.edu.pl/rekrutacja 
http://www.bobolanum.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-doktoranckie 
 

Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie 

https://pedagogium.pl/oferta/studia-i-stopnia/ 
https://pedagogium.pl/oferta/studia-ii-stopnia/ 
https://pedagogium.pl/oferta/studia-jednolite-magisterskie/ 
https://pedagogium.pl/oferta/studia-podyplomowe/ 
 
 

III.  Uczelnie akademickie regionalne 

Ciechanów 

Państwowa Wyższa Szkoła zawodowa w Ciechanowie 

https://puzim.edu.pl/informacje-podstawowe 

https://puzim.edu.pl/studia-podyplomowe 

 

Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie 

http://www.wsbiz.com.pl/studia/11-kierunki-nauczania 

http://www.wsbiz.com.pl/studium-podyplomowe 

 

Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie – Wydział Zamiejscowy W  Ciechanowie 

https://www.wsmciechanow.edu.pl/kierunki-studiow/zarzadzanie/ 

https://www.wsmciechanow.edu.pl/studia-podyplomowe/ 
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Płock 

 

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku 

 

https://mazowiecka.edu.pl/dla-kandydatow/studia-i-stopnia/ 

https://mazowiecka.edu.pl/dla-kandydatow/studia-ii-stopnia/ 

https://mazowiecka.edu.pl/dla-kandydatow/jednolite-studia-mgr/ 

https://mazowiecka.edu.pl/dla-kandydatow/studia-podyplomowe/ 

https://mazowiecka.edu.pl/dla-kandydatow/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-ekonomicznych-i-

informatyki/ 

https://mazowiecka.edu.pl/dla-kandydatow/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-humanistycznych-i-

spolecznych/ 

 

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica  w Płocku 

 

https://www.wlodkowic.pl/dla-kandydatow.html 

https://www.wlodkowic.pl/rekrutacja/96-rekrutacja/591-plock.html 

https://www.wlodkowic.pl/studia-podyplomowe-swpw.html 

https://www.wlodkowic.pl/64-dla-kandydatow/dla-kandydatow/758-studia-podyplomowe-w-

p%C5%82ocku.html 

 

Politechnika Warszawska – Filia w Płocku 

 

https://www.pw.plock.pl/Kandydaci/Oferta-ksztalcenia 

 

Radom 

 

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu 

 

http://www.eust.pl/zdrowie-publiczne 

http://www.eust.pl/psychologia 

http://podyplomowe.eust.pl/kierunki.html 

 

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu 

 

http://www.pwsos.pl/studia-i-stopnia,text,,1-2-10.html 

http://www.pwsos.pl/studia-ii-stopnia,text,,1-2-11.html 

 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu 

 

https://rekrutacja.uniwersytetradom.pl/ 

https://rekrutacja.uniwersytetradom.pl/251 

https://rekrutacja.uniwersytetradom.pl/246 
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Ostrołęka 

 

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce 

 

http://wsap.com.pl/studia-podyplomowe/ 

 

Siedlce 
 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach  
 
https://www.uph.edu.pl/kandydaci 
https://www.uph.edu.pl/kandydaci/oferta-studiow/oferta-studiow-podyplomowych 
 
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach 
 
http://www.mazovia.edu.pl/kandydaci/oferta-edukacyjna/ 

 

IV. Inne, np.: 

Studia Pedagogiczne on-line 

 

https://studia-pedagogiczne.pl/oferta 

 

https://uczelnie.studentnews.pl/serwis.php?s=101&pok=2937&id=188&pa=100&woj=7&m=61
http://wsap.com.pl/studia-podyplomowe/
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http://www.mazovia.edu.pl/kandydaci/oferta-edukacyjna/
https://studia-pedagogiczne.pl/oferta

