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Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Studia podyplomowe
Usługa szkoleniowa

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży jest niepubliczną uczelnią wyższą, wpisaną do Rejestru
uczelni niepublicznych i związków uczelni Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 117
- Decyzja Ministra Edukacji Narodowej z dn. 22.06.1997 r.
Uczelnia kształci na kierunkach: zarządzanie studia I i II stopnia, pedagogika studia I i II stopnia. Od
roku 2007 uczelnia prowadzi także ponad 20 kierunków studiów podyplomowych, a także kursy i
szkolenia. Jest zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych.
W Uczelni Jańskiego z siedzibą w Łomży prowadzone sa następujące studia podyplomowe:
Doradztwo zawodowe; Edukacja artystyczna w przedszkolu i klasach I-III; Edukacja przedszkolna i

wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną; Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna; Język angielski
w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej; Kadry i płace w zarządzaniu;
Księgowość;
Logopedia;
Oligofrenopedagogika;
Pedagogika
przedszkolna
i
wczesnoszkolna; Przygtowanie pedagogiczne; Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze
spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera; Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;
Zarządzanie ochroną środowiska; Zarzadzanie oświatą; Międzynarodowe studia Coachingu; Muzyka
i rytmika w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; Inspektor Ochrony środowiska, Inspektor BHP,
Inspektor PPOŻ; Neurodydaktyka i tutoring; Nowoczesne technologie w pracy edukatora;
Neurologopedia; Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej; Terapia zajęciowa;
Nowoczesne metody nauczania matematyki.
Kursy i szkolenia realizowane przez Uczelnię Jańskiego w Łomży: Mała ﬁrma w Internecie; Trudny
klient - strategie obsługi; Zarządzanie sobą w czasie; Graﬁk komputerowy; Kurs pedagogiczny dla
wykładowców pozaszkolnych form kształcenia; Kurs pedagogiczny kwaliﬁkacyjny; Zabawy
muzyczno-ruchowe w edukacji małego dziecka; Praca metodą projektów wdrażanie
niestandardowych rozwiązań w nauczaniu; Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie
pedagogiki specjalnej dotyczące pracy z dzieckiem z Autyzmem oraz z Zespołem Aspargera; Jak
pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; Praca z uczniem młodszym muzyka w
szkole według systemu Carla Orfa; Warsztaty doskonalące dla nauczycieli z wykorzystania tablicy
interaktywnej i tworzenia pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK; Praktyczne zastosowanie IT
w szkole; Geogebra dla nauczycieli; Kurs projektowania CorelDraw; Kurs projektowania graﬁcznego;
Kurs Adobe Photoshop; Kurs cyfrowej obrobki zdjęć.
Uczelnia Jańskiego w Łomzy realizowałakursy i szkolenia dedykowane w ramach KFS.
W uczelni realizowano projekty: Zarządzanie zasobami pracy w wybranych obszarach gospodarki na
terenie Euroregionu Niemen - projekt finansowany ze środków EFRR w ramach Programu Sąsiedztwa
INTERREG IIIA/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina i BP; Diagnoza i kierunki rozwoju formalnego
kształcenia ustawicznego; Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości - Poradnia Kreatywnego
Przedsiębiorcy;
Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela
przedmiotów zawodowych - projekt ﬁnansowany przez UE w ramach PO PKL poddz. 3.3.2 PO KL:
Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe; Doskonalenie
nauczycieli poprzez praktyki w przedsiębiorstwach - projekt finansowany przez UE w ramach PO KL.
Uczelnia angażuje się w życie społeczności lokalnej i regionalnej organizując debaty społeczne z
udziałem władz miasta, województwa oraz najwyższych urzędów państwowych. . Uczelnia Jańskiego
w Łomży jest partnerem merytorycznym projektu "P21 - Twórcze Przedszkole XXI wieku".
Uczelnia Jańskiego w Łomży posiada szereg porozumień i umów o współpracy, m.in z.:
Powiatem Łomżyńskim z dnia 9 marca 2005 roku (inicjowanie przedsięwzięć w zakresie
tworzenia warunków dla wzrostu zatrudnienia, szczególnie dla młodzieży),
Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży z 15 grudnia 2004 roku (pośrednictwa pracy, organizacji
szkoleń, organizowania i prowadzenia badań wybranych problemów rynku pracy, doradztwa i
poradnictwa zawodowego, opracowania programów na rzecz osób bezrobotnych),
Wolińskim Instytutem Międzyregionalnej Agencji Zarządzania Personelem w Łucku
(promowanie przedsiębiorczości wśród społeczności akademickiej, zorganizowanie dwóch
konkursów na najlepszy pomysł na biznes plan),
Urzędem Miejskim w Łomży z dnia 31 stycznia 2007 roku (organizacja systemu kształcenia na
terenie miasta i powiatu łomżyńskiego, analizę zawodów nadwyżkowych i deficytowych –
monitoring, poziom bezrobocia wśród absolwentów łomżyńskich szkół gimnazjalnych, opinie
pracodawców na temat przygotowania zawodowego absolwentów, prognoza kierunków
rozwoju gospodarczego w Łomży),
Powiatowym Urzędem Pracy z dnia 20.03.2008 (wzmocnienie możliwości zatrudnienia
absolwentów na rynkach pracy Wspólnoty oraz wzmocnienie świadomości nt. mobilności
zawodowej i edukacyjnej w krajach EOG w sektorze absolwentów),

SODMIN w Łomży z dnia 24.09.2010 (wspólne przygotowanie planów i programów szkoleń,
kształcenie i dokształcanie pracowników jednostek oświatowych i wychowawczych),
Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku (badania ankietowe na temat zapotrzebowania na
szkolenia wśród członków izby, organizacja szkoleń i warsztatów),
Parkiem Przemysłowym Łomża sp. z o.o. z dnia 22.05.2015 (współpraca na rzecz rzwoju
inkubatora przedsiębiorczości celem wspierania zakładania i rozwoju firm prowadzonych przez
studentów, absolwentów i pracowników wyższych uczelni, transfer wiedzy i doświadczeń,
prowadzenia badań w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw w i sektora nauki).
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu

Inne informacje
Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży jest niepubliczną uczelnią wyższą, wpisaną do Rejestru
uczelni niepublicznych i związków uczelni Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 117
- Decyzja Ministra Edukacji Narodowej z dn. 22.06.1997 r. Posiada aktualne decyzje Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej uprawniające do prowadzenia studiów
pierwszego i drugiego stopnia na kierunakch: zarządzanie, pedagogika, oraz wynikające z nich
uprawnienia do prowadzenia studiów podyplomowych w obszarach zbieznych z realizowanymi
kierunkami studiów. Jest także wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).
Uczelnia posiada m. in. następujące dokumenty:
- Uchwała nr 245/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dn. 22.05.2014 r. - pozytywna
opinia w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku zarządzanie na
poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim,
- Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 25.06.2014 r. w sprawie uzyskania uprawnień
do prowadzenia studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku zarządzanie,
- Uchwała nr 984/2015 Prezydium Polskij Komisji Akrdytacyjnej z dn. 10.12.2015 r. - pozytywna opinia
w sprawie nadania uprawnień do prrowadzenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika,
- Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 04.01.2016 r. w sparwie uzyskania uprawnień
do prowadzenia studiów II topnia na kierunku pedagogika,
- Uchwała nr 374/2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dn. 20.09.2012 r. w sparwie
oceny programowej na kierunku zarządzanie - ocena pozytywna,
- wpis do Rejestru Instytucji szkoleniowych od dn. 28.03.2014 r.

