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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 Nauk Społecznych w Łodzi prowadzi kształcenie na studiach I i II stopnia na kierunkach:
Pedagogika i Bezpieczeństwo wewnętrzne. Natomiast usługi rozwojowe realizuje poprzez
Akademickie Biuro Karier UNS oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego UNS.
Zadaniem Akademickiego Biura Karier jest wspieranie i aktywizowanie studentów i absolwentów,
kształcenie nowych umiejętności i podnoszenie kompetencji przydatnych na rynku pracy, a także
pomoc w zdobywaniu pierwszych doświadczeń zawodowych. Prowadzi bazę danych partnerów
Uczelni, którzy są zainteresowani zatrudnianiem studentów i kieruje takie oferty bezpośrednio do
nich. Organizuje spotkania i warsztaty z pracodawcami w celu zapoznania studentów z ich

wymogami kwaliﬁkacyjnymi. Biuro oferuje pomoc w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami i
organizacjami regionalnego rynku pracy.
Centrum Kształcenia Podyplomowego UNS organizuje kursy, szkolenia podnoszące kwaliﬁkacje i
doskonalące umiejętności pożądane przez pracodawców, oraz studia podyplomowe. Ponadto
aktualnie prowadzimy 10 form kształcenia w postaci studiów podyplomowych, głównie z zakresu
Pedagogiki. Realizujemy "Granty Kuratoryjne" dla obszaru miasta Łodzi i cylkicznie organizujemy
szkolenia dla nauczycieli wspomagające ich w pracy zawodowej o tematyce: pomocy
psychologiczno- pedagogicznje, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, prawa
oświatowego, autyzmu i zaburzeń ze spektrum, diagnozy funkcjonalnej, kompetencji
wychowawczych i nauczycielskich, zagrożeń w sieci, przeciwdziałaniu agresji i agresji elektronicznej,
wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie edukacji, coachingu i mentoringu, itp.
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
referencje_WSEZiNS.pdf referencje_Solidarnosc.pdf

Inne informacje
Uczelnia Nauk Społecznych wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych pod numerem 376
prowadzi kształcenie na studiach licencjackich, magisterskich oraz studiach podyplomowych o
proﬁlu praktycznym, pozwalającym na rozwijanie wiedzy stosowanej oraz praktycznych umiejętności i
kompetencji społecznych, zmierzających do przygotowania studentów i słuchaczy do pracy
zespołowej oraz projektowej. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowaną
kadrę dydaktyczno-naukową oraz doświadczonych praktyków z danego obszaru kształcenia.
Oferta studiów na prowadzonych kierunkach budowana jest w oparciu o aktualne trendy edukacyjne
oraz realne potrzeby, tak aby kierunki kształcenia podyplomowego, umożliwiały zarówno uzyskanie
nowych kwalifikacji jak i doskonalenie warsztatu pracy.
W związku ze stałym wzrostem oczekiwań Słuchaczy w stosunku do oferty kształcenia ustawicznego
oraz ciągłym podnoszeniem poziomu merytorycznego form edukacyjnych na poziomie edukacji
podyplomowej, realizowanej przez szkolnictwo wyższe, Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi wdraża
obecnie innowacyjny model kształcenia ustawicznego.
W ramach wdrażania innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych Uczelnia realizuje projekt pozwalający
na kształcenie modułowe na kierunkach studiów podyplomowych. W ramach tego modelu słuchacz
ma możliwość wyboru części przedmiotów z różnych obszarów tematycznych – co pozwala na
indywidualne kształtowanie programu swoich studiów, a w konsekwencji zdobycie „szytych na
miarę” kwalifikacji.
Uczelnia Nauk Społecznych koncentruje swoje działania na poszerzaniu oferty kształcenia oraz
ciągłym doskonaleniu realizowanych form poszerzania kwalifikacji i doskonalenia zawodowego.
Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi jest wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje
zatrudnienia uprawniający do świadczenia usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub
poradnictwa zawodowego pod numerem 12986.
Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi jest wpisana do rejestru
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, pod numerem 2.10/0008/2015
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