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Drodzy przyszli Studenci, 

Społeczna Akademia Nauk jest największą niepubliczną instytucją edukacyjną w Polsce 
z ponad 25-letnim doświadczeniem. Uczelnia oferuje szeroki zakres programów studiów 
licencjackich i magisterskich w największych miastach w Polsce, a także w wydziale 
zamiejscowym w Londynie. Nasza oferta obejmuje również studia MBA, studia 
doktoranckie i jedyny w swoim rodzaju program studiów magisterskich we współpracy 
z amerykańskim Clark University. 

Zapewniamy wysoką jakość kształcenia. Naszym celem jest przekazanie studentom 
i absolwentom specjalistycznej wiedzy i umiejętności praktycznych potrzebnych 
na rynku pracy w XXI wieku. W związku z tym, wszystkie nasze programy zostały 
opracowane w ścisłej współpracy z firmami i instytucjami partnerskimi, aby zapewnić 
studentom możliwość uczestniczenia w programach stażowych i różnych projektach 
w środowisku biznesowym.

W niniejszym folderze znajdą Państwo wszechstronną ofertę Uczelni, zasady rekrutacji 
oraz przydatne informacje, aby jak najlepiej zaplanować swoje studia i przyszłą karierę 
zawodową.

Wierzę, że studia w Społecznej Akademii Nauk to świetny sposób, aby realizować swoje
pasje naukowe i zawodowe, zdobywać nagrody w konkursach naukowych i sportowych, 
uczestniczyć w ciekawych zajęciach, rozwijać swoje zainteresowania i znaleźć przyjaciół 
na całe życie.

Prof. dr hab. Roman Patora
Rektor Społecznej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Roman Patora



Dlaczego warto?

•  Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego 
i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe i MBA. Kształci w systemie 
stacjonarnym i niestacjonarnym w języku polskim i angielskim. 

•  SAN w nowatorski sposób łączy kształcenie akademickie z nabywaniem umiejętności 
praktycznych, niezbędnych w pracy zawodowej. 

•  Główne kampusy Uczelni znajdują się w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Londynie – wszystkie 
odznaczają się znakomitą lokalizacją i nowoczesną bazą dydaktyczną. 

•  Uczelnia posiada międzynarodową akredytację NECHE. 

•  W prestiżowych rankingach, za główne atuty uczelni uznano innowacyjność, siłę naukową, 
umiędzynarodowienie, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, jakość studiów 
w języku angielskim oraz znakomite warunki studiowania. 

•  SAN współpracuje z amerykańskim Clark University, a także z innymi uniwersytetami z Europy, 
Ameryki Północnej (USA, Kanada, Meksyk), Ameryki Południowej (Brazylia, Chile, Peru) i z Azji 
(Filipiny, Indonezja, Birma). 

•  W grudniu 2011 roku Uczelnia dołączyła do grona sześciu jednostek w Polsce mających prawo 
do posługiwania się tytułem „akademia” w nazwie 

•  W SAN kształci najwyższej klasy kadra naukowo-dydaktyczna oraz wybitni polscy i zagraniczni 
praktycy. 

•  Społeczna Akademia Nauk to najbardziej oblegana uczelnia niepubliczna w Polsce wg MNiSW. 

•  Uczelnia  dopasowuje ofertę kształcenia do zmieniających się warunków otoczenia. 

•  W trosce o przyszłość studenta, SAN prowadzi Akademickie Biuro Karier. 

Społeczna Akademia Nauk jest największą uczelnią niepubliczną 
w Polsce. Istnieje od ponad 25 lat i oferuje różnorodne studia 
pierwszego i drugiego stopnia na wielu kierunkach, seminaria 
doktoranckie, studia podyplomowe, MBA, a także możliwość 
kształcenia przez Internet oraz szereg kierunków anglojęzycznych. 
Oferta Uczelni gwarantuje atrakcyjność absolwentów na rynku pracy.



Akredytacje

• Akredytacja PKA 
(Polskiej Komisji Akredytacyjnej)

• Akredytacja NECHE
(New England Commission of Higher 
Education)

• Najwyższe kategorie parametryzacji 
ocenianych kierunków przez MNiSW 
(Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego)

PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIA

• Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego 
Biznesu - Business Centre Club

• Tytuł Uczelnia Wyższa Roku - Centralne Biuro 
Certyfikacji Krajowej

• Tytuł Uczelnia Liderów - Fundacja Rozwoju 
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

• Certyfikat Dobra Uczelnia, Dobra Praca 
- Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu

• Tytuł Wiarygodna Szkoła - Akademickie Centrum 
Informacyjne w Poznaniu

• Tytuł Najlepszy Partner w Biznesie 
- Home & Market

RANKINGI
Najczęściej wybierana przez kandydatów uczelnia

wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce (wg danych MNiSW)

Ścisła czołówka w rankingu
uczelni niepublicznych w Polsce

(„Perspektywy”)

Jedna z najlepszych uczelni
w opinii pracodawców

(„Wprost”)

Wysoko oceniany program MBA
(„Wprost”)



•  Administracja 
•  Bezpieczeństwo narodowe 
•  Bezpieczeństwo wewnętrzne
•  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
•  Dziennikarstwo i nowe media
•  Ekonomia
•  Filologia angielska
•  Filologia japońska
•  Finanse i rachunkowość 
•  Fizjoterapia
•  Geodezja i kartografia
•  Grafika
•  Grafika projektowa i multimedia*
•  Grafika komputerowa*
•  Informatyka
•  International Business Management 
•  International Tourism and Hospitality

Management
•  IT Management
•  Koordynator informacji logistycznej*
•  Koordynator pojazdów autonomicznych*
•  Kosmetologia
•  Logistyka 
•  Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
•  Pedagogika 
•  Pielęgniarstwo
•  Praca socjalna
•  Prawo
•  Psychologia
•  Resocjalizacja*
•  Socjologia – Socjokryminologia*
•  Stosunki międzynarodowe
•  Turystyka i rekreacja
•  Zarządzanie
•  Zdrowie publiczne 
 
Studia podyplomowe
Studia Master i MBA
Studia przez Internet

Bełchatów 
ul. Czapliniecka 96 • tel. 44 788 46 22
www.belchatow.san.edu.pl

Brodnica 
ul. Matejki 5 • tel. 56 49 31 200
www.brodnica.san.edu.pl

Garwolin 
ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 20
tel. 25 682 35 56
www.garwolin.san.edu.pl

Kielce 
ul. Peryferyjna 15 
tel. 41 331 74 10 wew. 227
www.kielce.san.edu.pl

Kołobrzeg 
ul. Kasprowicza 10 • tel. 94 35 20 072
www.kolobrzeg.san.edu.pl

Kraków 
ul. Ujastek 1 • tel. 12 422 00 85
www.krakow.san.edu.pl

Łódź 
ul. Sienkiewicza 9 • tel. 42 664 66 66
www.lodz.san.edu.pl

Ostrów Wielkopolski 
ul. Wrocławska 93a • tel. 62 735 63 70
www.ostrow.san.edu.pl

Sieradz
ul. Piłsudskiego 5 • tel. 43 823 25 10
www.sieradz.san.edu.pl

Szczecinek
ul. Kościuszki 47/49 • tel. 94 72 20 360
www.szczecinek.san.edu.pl

Świdnica 
ul. M. Kozara-Słobódzkiego 21
tel. 74 857 57 91
www.swidnica.san.edu.pl

Tarnobrzeg 
ul. S. Moniuszki 6 • tel. 15 822 80 00
www.tarnobrzeg.san.edu.pl

Warszawa 
ul. Łucka 11 • tel. 22 656 36 18
www.warszawa.san.edu.pl

Zduńska Wola
ul. Wileńska 3 • tel. 43 823 25 10
www.zdunskawola.san.edu.pl

Londyn
One Putney Bridge Approach
London SW6 3JD
tel. +44 75 15 95 89 34
www.londyn.san.edu.pl

Kierunki studiów OŚRODKI SAN

*  Nauka odbywa się w ramach odrębnej ścieżki 
kształcenia na wybranym kierunku
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Społeczna Akademia Nauk proponuje różnorodne kierunki studiów. 
Programy kształcenia łączą akademickie zdobywanie wiedzy 
z kształceniem umiejętności praktycznych. W ramach zajęć 
dominują warsztaty i ćwiczenia, aby jak najlepiej przygotować 
absolwenta do wejścia na rynek pracy.

Tryb:
Studia dzienne/zaoczne

Czas trwania:
studia licencjackie/inżynierskie 
3 lata/3,5 roku
studia magisterskie
2 lata/1,5 roku
studia jednolite magisterskie
5 lat

Termin rekrutacji:
Do 30 września

Dyplom:
Licencjat/Inżynier
Społecznej Akademii Nauk
Magister
Społecznej Akademii Nauk

KIERUNKI STUDIÓW
SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK

FILOLOGIA JAPOŃSKA
Studia japonistyczne cieszą się nieustannym 
zainteresowaniem ze względu na coraz większą 
obecność firm japońskich w Polsce i popularyzację 
kultury japońskiej w naszym kraju. W odpowiedzi na 
potrzeby rynku, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi 
proponuje atrakcyjne studia na kierunku filologia 
japońska. Studia w SAN adresowane są do osób, 
które pragną nauczyć się języka japońskiego od 
podstaw, ale również tych, którzy chcą poszerzać 
swoją wiedzę z zakresu literatury, historii, polityki, 
gospodarki i kultury Japonii. Oznacza to, że 
absolwent japonistyki SAN będzie przygotowany do 
pracy w różnych instytucjach polskich i między-
narodowych. Program studiów obejmuje, oprócz 
nauki języka japońskiego, również zagadnienia 
związane z polityką, biznesem i handlem. Zapew-
niamy dużą liczbę godzin praktycznej nauki języka 
japońskiego oraz ciekawe specjalizacje. 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo 
wewnętrzne to kierunki cieszące się od kilku lat 
niesłabnącą popularnością. Studia mają charakter 
interdyscyplinarny i wielowymiarowo przygotowują 
do podjęcia zadań w przyszłej pracy zawodowej 
w służbach mundurowych, administracji publicznej 
oraz innych organizacjach działających na rzecz 
bezpieczeństwa. Poszerzają zakres wiedzy 
teoretycznej, umiejętności praktycznych 
i kompetencji związanych ze współczesnym 
bezpieczeństwem państwa i jego organów, 
bezpieczeństwem międzynarodowym, terroryz-
mem oraz zarządzaniem kryzysowym. Studia 
pozwalają na rozpoznanie wyzwań 
i zagrożeń dla bezpieczeństwa z różnych 
perspektyw, po uzyskaniu niezbędnej wiedzy 
w zakresie funkcjonowania systemu bezpie-
czeństwa narodowego. W ramach specjalności 
studenci koncentrują się na wybranym aspekcie 
bezpieczeństwa, kierując się zainteresowaniami, 
predyspozycjami oraz planami rozwoju swojej 
kariery zawodowej.

DZIENNIKARSTWO 
Dziennikarstwo w Społecznej Akademii Nauk to 
studia przygotowane z myślą o tych, którzy wiążą 
swoją przyszłość z nowymi mediami oraz 
nowoczesnym PR. Program studiów kładzie nacisk 
na nowe media i obejmuje przedmioty z zakresu 
dziennikarstwa, komunikacji społecznej oraz 
marketingu medialnego i PR, liczne zajęcia 
warsztatowe, w czasie których studenci mają 
możliwość ćwiczenia umiejętności zawodowych 
pod okiem doświadczonych dziennikarzy 
i specjalistów komunikowania społecznego. 
Proponowane profile kształcenia przygotowują 
do pracy w bardzo przyszłościowych dziedzinach, 
nieustannie poszukujących specjalistów. Dominu-
jące w programie studiów zajęcia praktyczne są 
realizowane nie tylko w uczelni, ale także 
w redakcjach mediów i agencjach PR współpracu-
jących z SAN. Pozwala to na jak najbardziej 
praktyczne przygotowanie studentów do przyszłej 
pracy w zawodach związanych z dziennikarstwem, 
komunikowaniem społecznym i Public Relations.

FILOLOGIA ANGIELSKA
Studia anglistyczne cieszą się niesłabnącym 
zainteresowaniem, ze względu na globalną 
dominację  języka angielskiego i rozwój współpracy 
międzynarodowej. Program studiów jest 
skonstruowany według nowoczesnych standar-
dów i stwarza możliwość zdobycia praktycznych 
umiejętności, wykraczających poza tradycyjne 
granice filologii (w tym język biznesu i marketingu, 
redagowanie przekazów medialnych, tłumaczenia 
dokumentów, przygotowanie do nauczania języka 
angielskiego). Zapewniamy duży wymiar zajęć 
praktycznej nauki języka angielskiego. Uczelnia 
oferuje gruntowne wykształcenie filologiczne - 
oprócz biegłej znajomości języka obcego, także 
przygotowanie językoznawcze, literaturoznawcze 
i kulturoznawcze oraz wszechstronną wiedzę 
o krajach anglojęzycznych, a także kładzie nacisk 
na tak istotne elementy współczesnego rynku 
pracy, jak komunikacja międzykulturowa, wiedza 
o mediach, translatoryka, zastosowanie technologii 
informacyjnych w nauczaniu i komunikacja 
w biznesie.

STUDIA
Społeczne i humanistyczne
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LOGISTYKA
Studia na kierunku Logistyka skierowane są do 
osób, które chcą w przyszłości podjąć pracę 
w jednym z najdynamiczniej rozwijających się 
sektorów gospodarki. W dobie globalizacji, 
integracji oraz ciągłego rozwoju nowoczesnych 
form komunikacji, niezbędnym jest zapewnienie 
prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw 
produkcyjnych, handlowych i usługowych. 
Kierunek Logistyka zapewnia możliwość zdobycia 
specjalistycznej wiedzy na temat procesów 
zaopatrzenia produkcji i dystrybucji, tworzenia 
i wyposażenia centrów dystrybucji oraz punktów 
przeładunkowych centrów logistycznych. 
W programie studiów szczególny nacisk położony 
jest na procesy wirtualizacji zarządzania 
logistycznego z wykorzystaniem Internetu oraz 
innowacyjnych rozwiązań ICT.

PEDAGOGIKA
Studia na kierunku Pedagogika umożliwiają 
zdobycie zintegrowanej wiedzy pedagogicznej, 
socjologicznej, filozoficzno-etycznej i psycho-
logicznej, która jest konieczna do zrozumienia 
postaw ludzi, kształtowania ich świadomości, 
wartości, umiejętności współżycia, rozwijania ich 
w duchu poczucia odpowiedzialności za życie 
własne i innych. Program studiów umożliwia 
zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności 
praktycznych oraz poznanie metod pracy zarówno 
z dziećmi, jak i z dorosłymi. Pozwala to na lepsze 
zrozumienie rzeczywistości wychowawczej 
i edukacyjnej, realizowanie działań z zakresu 
pomocy i profilaktyki społecznej, rozwiązywanie 
problemów społecznych, wychowawczych 
i dydaktycznych.

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
Studia o profilu praktycznym na kierunku pedagogika 
ze specjalnością Resocjalizacja z profilaktyką 
społeczną i prewencją kryminalną to kierunek, 
gwarantujący absolwentowi ciekawą ścieżkę kariery 
zawodowej, w tym w formacjach umundurowanych 
– policji, straży więziennej, straży pożarnej 
i strażach miejskich, zakładach poprawczych 
i wychowawczych, a pracownikom służb munduro-
wych i placówek społecznych, pedagogicznych 
i resocjalizacyjnych umożliwi podniesienie 
kwalifikacji na kierunku studiów zgodnym 
z wykonywanym zawodem. 

FILOLOGIA JAPOŃSKA
Studia japonistyczne cieszą się nieustannym 
zainteresowaniem ze względu na coraz większą 
obecność firm japońskich w Polsce i popularyzację 
kultury japońskiej w naszym kraju. W odpowiedzi na 
potrzeby rynku, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi 
proponuje atrakcyjne studia na kierunku filologia 
japońska. Studia w SAN adresowane są do osób, 
które pragną nauczyć się języka japońskiego od 
podstaw, ale również tych, którzy chcą poszerzać 
swoją wiedzę z zakresu literatury, historii, polityki, 
gospodarki i kultury Japonii. Oznacza to, że 
absolwent japonistyki SAN będzie przygotowany do 
pracy w różnych instytucjach polskich i między-
narodowych. Program studiów obejmuje, oprócz 
nauki języka japońskiego, również zagadnienia 
związane z polityką, biznesem i handlem. Zapew-
niamy dużą liczbę godzin praktycznej nauki języka 
japońskiego oraz ciekawe specjalizacje. 

STUDIA
Społeczne
i humanistyczne
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LICENCJACKIE/INŻYNIERSKIE

MAGISTERSKIE

JEDNOLITE MAGISTERSKIE

DOKTORAT - Ph.D.

*

STUDIA

odrębne ścieżki kształcenia
na wybranym kierunku



STUDIA
Społeczne
i humanistyczne

PIELĘGNIARSTWO 
Praktyczny profil kształcenia na kierunku 
Pielęgniarstwo daje możliwość zdobycia nowych 
kompetencji zawodowych lub udoskonalenia 
posiadanych już umiejętności oraz pozwala 
absolwentom na podejmowanie indywidualnych 
zadań zawodowych czy prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie świadczenia usług 
pielęgniarskich. Absolwent jest wyposażony 
w odpowiednie kompetencje zawodowe zgodne 
z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz 
koncepcją podejścia do pacjenta, uwzględniającą 
poszanowanie i respektowanie jego praw, 
empatycznego, skutecznego postępowania 
i porozumiewania się z pacjentem.

III

II

*
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PRACA SOCJALNA
Studia na kierunku Praca Socjalna przygotowują 
pracownika społecznego zaufania, specjalizującego 
się w szeroko rozumianej pomocy społecznej. 
Student zdobywa wiedzę z zakresu psychologii, 
socjologii, pedagogiki, kulturoznawstwa, ekonomii 
i prawa w zakresie pomocy społecznej i pracy 
socjalnej, a także kompetencje i umiejętności 
niezbędne do pracy z jednostkami i rodzinami 
zagrożonymi wykluczeniem i wykluczonymi 
społecznie, z powodów ekonomicznych (bieda, 
bezrobocie), społecznych (dysfunkcja wychowaw-
cza, niezaradność życiowa, patologie społeczne, 
samotność), zdrowotnych (uzależnienia, niepełno-
sprawność, starość).

PSYCHOLOGIA
Psychologia to kierunek dla osób zainteresowanych 
poznaniem i wytłumaczeniem różnych przejawów 
ludzkich aktywności, rozpoczynając od ich 
motywów, a na indywidualnych i społecznych 
skutkach kończąc. Program kształcenia odpowiada 
na zapotrzebowania rynku i stale rozwijające się 
potrzeby społeczne zarówno w wymiarze lokalnym, 
jak i globalnym. Psychologia wykorzystywana jest 
dziś dla celów diagnostycznych i terapeutycznych, 
ale jest też podstawą wielu ważnych dziedzin 
ludzkiej aktywności i oddzielnych dyscyplin 
naukowych: zarządzania zasobami ludzkimi, 
biznesu, marketingu (także politycznego), 
pedagogiki, sportu czy zarządzania kryzysowego. 

KOORDYNATOR POJAZDÓW 
AUTONOMICZNYCH
Studia skierowane są do osób, które chcą w 
przyszłości podjąć pracę w jednym z 
najdynamiczniej rozwijających się sektorów 
gospodarki - transporcie. W dobie globalizacji, 
integracji oraz ciągłego rozwoju nowoczesnych 
form przedsiębiorczości, niezbędnym jest 
zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 
procesów transportowych. Polska jest europejskim 
liderem w segmencie transportów między-
narodowych. Dzięki przedsiębiorczości to właśnie 
rodzime firmy stały się potęgą w branży 
transportowej, która od pewnego czasu napotyka 
dwa duże problemy utrudniające dalszy rozwój. 
Jednym z nich i według ekspertów najważniejszym, 
jest brak zasobów ludzkich w postaci kierowców. 
Uważa się, że docelowo problem może rozwiązać 
zastosowanie pojazdów autonomicznych na 
szerszą skalę.

SOCJOLOGIA
/ SOCJOKRYMINOLOGIA
Studenci kierunku Socjologia otrzymują solidne 
podstawy wiedzy socjologicznej, na których opiera 
się ich kształcenie specjalizacyjne z zakresu 
socjokryminologii. Studia przygotowują specjalis-
tów rozpoznających ryzyka społeczne, obszary 
patologii, ekskluzji i inkluzji społecznej oraz 
uwarunkowania i sposoby przeciwdziałania 
zjawiskom negatywnym. Środkiem prowadzącym 
do tego celu jest dobra orientacja słuchaczy 
w systemach instytucjonalnych, umiejętności 
komunikacyjne oraz otwartość na nowe metody 
pracy ze środowiskami zagrożonymi.

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 
Stosunki międzynarodowe to studia dla tych, którzy 
swoją przyszłość widzą w szeroko pojętej służbie 
zagranicznej lub dyplomatycznej oraz chcą 
pracować w instytucjach krajowych i między-
narodowych związanych z polityką zagraniczną 
i współczesnymi relacjami europejskimi i świato-
wymi, w tym administracji państwowej 
i samorządowej, a także w biznesie. Program 
studiów kładzie nacisk na analizę zjawisk 
o charakterze ekonomicznym, społecznym, 
politycznym, prawnym i kulturowym, zachodzących 
na świecie. Ponadto, zajęcia dotyczą zagadnień 
związanych z procesami integracji europejskiej 
i zasadami funkcjonowania Zjednoczonej Europy.

TURYSTYKA I REKREACJA
Duże znaczenie turystyki w gospodarce wymaga 
szerokiej i zróżnicowanej wiedzy oraz wykwalifiko-
wanych specjalistów w tej dziedzinie. Program 
studiów na kierunku Turystyka i rekreacja jest 
skonstruowany tak, aby absolwent posiadał wiedzę, 
umiejętności i kompetencje umożliwiające karierę 
zawodową nie tylko w biznesie turystycznym 
i rekreacyjnym, ale także na stanowiskach 
związanych z zarządzaniem turystyką i rekreacją 
w administracji państwowej i samorządowej. 
Program studiów obejmuje podstawy organizacji, 
marketingu, prawa, zarzadzania zasobami ludzkimi 
i pilotażu oraz kształci umiejętności niezbędne do 
organizowania międzynarodowych konferencji, 
wycieczek czy podróży służbowych.

KOORDYNATOR INFORMACJI 
LOGISTYCZNEJ
Studia są do osób, które chcą nabyć wiedzę 
i doświadczenie praktyczne w zakresie 
wykorzystania technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych ICT w Logistyce. To studia 
interdyscyplinarne łączące dwie dynamicznie 
rozwijające się branże: logistyczną i informatyczną. 
Absolwenci w przyszłości będą mogli podjąć pracę 
w przedsiębiorstwach logistycznych, gdzie 
wykorzystywane są powszechnie systemy ICT 
oraz w przedsiębiorstwach IT, które coraz 
częściej kierują swoją ofertę do branży logistycznej.
W ramach nowej specjalności główny nacisk 
położony będzie na kształtowanie umiejętności 
praktycznych w zakresie analizy potrzeb 
informacyjnych przedsiębiorstw logistycznych 
i zaspokajanie tych potrzeb rozwiązaniami 
bazującymi na najnowszych technologiach ICT. 
W ramach zajęć praktycznych studenci poznają 
także innowacyjne podejście do samego procesu 
wdrożenia bazujące na metodykach zwinnych.

I
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STUDIA
MEDYCZNE i PRAWNE

FIZJOTERAPIA 
Zawód fizjoterapeuty wymieniany jest wśród pięciu 
najbardziej rozwojowych na świecie, a popyt na 
specjalistów z tego zakresu wzrasta nie tylko 
w kraju, ale także za granicą, gdzie polscy 
fizjoterapeuci znajdują satysfakcjonującą pracę. 
Kierunek przygotowuje do zawodu terapeuty m.in. 
z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masażu 
oraz terapii manualnej. Studenci zdobywają 
wykształcenie oraz uprawnienia zawodowe do 
wykonywania zabiegów wykorzystujących czynniki 
naturalne (fizykalne) w profilaktyce oraz w celach 
leczniczych. Zajęcia obejmują wiedzę dotyczącą 
człowieka w zdrowiu i chorobie oraz stosowania 
ćwiczeń i  zabiegów leczniczych.

KOSMETOLOGIA
Studia na kierunku Kosmetologia skierowane są do 
osób zainteresowanych najnowszymi trendami 
i nowoczesnymi metodami przywracania i popra-
wiania urody. W programie studiów dominują 
zajęcia praktyczne, realizowane w profesjonalnie 
wyposażonych gabinetach i centrach medycznych. 
Realizowane zagadnienia dotyczą profilaktyki 
dermatologicznej oraz medycyny estetycznej 
i uwzględniają znajomość procesów, wpływających 
na sprawność życiową i zmiany w wyglądzie 
zewnętrznym. To między innymi zajęcia z zakresu 
nauk o zdrowiu oraz kosmetologii, w szczególności 
kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, 
leczniczej oraz receptury kosmetycznej i środków 
zapachowych.

ZDROWIE PUBLICZNE
Studia na kierunku Zdrowie publiczne umożliwiają 
zdobycie wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz 
nauk medycznych. Kształtują umiejętności 
w zakresie rozpoznawania biologicznych, środowi-
skowych, demograficznych i społecznych 
uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi 
oraz wzajemnych relacji między nimi, a także 
zarządzania jednostkami ochrony zdrowia, 
prowadzenia bieżącej działalności administracyjnej 
podmiotów leczniczych, realizowania programów 
oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia, profilaktyki 
oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej.

ADMINISTRACJA
Administracja to kierunek dla ludzi, który swoją 
karierę zawodową wiążą z pełnieniem funkcji 
w strukturach szeroko rozumianej administracji 
państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, 
instytucjach europejskich i międzynarodowych. 
Treści programowe studiów oraz metody 
nauczania zostały opracowane zgodnie 
z najnowszymi standardami kształcenia. Studenci 
kierunku Administracja podczas studiów 
zdobywają kwalifikacje zawodowe, przygotowu-
jące do wykonywania funkcji urzędniczych 
i menedżerskich.

PRAWO
Celem kształcenia na kierunku Prawo jest 
przekazanie studentom wiedzy z zakresu szeroko 
rozumianych nauk prawnych i nauk pokrewnych, 
jak również wykreowanie umiejętności 
praktycznych umożliwiających zastosowanie norm 
prawnych w praktyce. Ideą przyświecającą 
kierunkowi jest takie ukształtowanie studenta, aby 
na poziomie akademickim posiadał umiejętność 
samodzielnej interpretacji przepisów prawa, jak 
również posługiwania się aparatem wykładni 
w życiu codziennym i praktyce zawodowej. Aby 
zrealizować ten cel, kadra na kierunku Prawo to 
prawnicy–praktycy: sędziowie, prokuratorzy, 
adwokaci, notariusze, radcowie prawni oraz 
funkcjonariusze służb mundurowych. Jako jedyna 
uczelnia w Polsce, SAN stosuje nowatorski 
program case study (law in action), by już od 
pierwszego roku studiów uczyć studentów 
umiejętności stosowania prawa w praktyce.
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STUDIA
ARTYSTYCZNE 
i TECHNICZNE

ORGANIZACJA PRODUKCJI
FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ
Studia z zakresu Organizacji produkcji filmowej 
i telewizyjnej, przeznaczone są dla tych, którzy chcą 
profesjonalnie zajmować się filmem. Program 
studiów pozwala zdobyć wiedzę 
o warsztacie filmowym w stopniu umożliwiającym 
realizację własnych samodzielnych projektów 
artystycznych lub produkcyjnych, a także wyrabia 
umiejętności kierowania zespołem i zdolności 
twórcze. Studia obejmują usystematyzowaną 
teoretyczną i praktyczną wiedzę o wszystkich 
etapach i aspektach powstawania utworów 
filmowych, telewizyjnych i reklamowych, a także 
dokładną orientację w problematyce technologii 
i techniki stosowanej w produkcji.

GRAFIKA
Studia na kierunku Grafika są adresowane 
do wszystkich zainteresowanych przyszłą 
aktywnością artystyczną i projektową. Student 
zdobywa wiedzę oraz umiejętności warsztatowe 
i artystyczne, niezbędne w warunkach 
indywidualnego lub zespołowego projektowania, 
m.in. z zakresu: malarstwa, rysunku, podstaw 
kompozycji, grafiki warsztatowej i fotografii. 
Ponadto, uczy się projektowania graficznego, 
projektowania gier komputerowych, tworzenia 
wizualizacji, poznaje zasady stosowania i przezna-
czenie grafiki wektorowej, bitmapowej, podstawy 
animacji dwu- i trójwymiarowej oraz zalet 
stosowania technik mieszanych.

GRAFIKA PROJEKTOWA
I MULTIMEDIA 
Studia są skierowane do wszystkich 
zainteresowanych przyszłą aktywnością 
artystyczną i projektową. Student uczy się 
projektowania graficznego, projektowania gier 
komputerowych, tworzenia wizualizacji, poznaje 
zasady stosowania i przeznaczenie grafiki 
wektorowej, bitmapowej, podstawy animacji oraz 
zalet stosowania technik mieszanych.

GRAFIKA KOMPUTEROWA 
– PROJEKTOWANIE GIER 
I EFEKTÓW SPECJALNYCH
Student opiera swoje działania w zakresie 
projektowania i kreacji artystycznej w głównej 
mierze na technologii cyfrowej, co pozwala na 

poznanie szerokiego wachlarza aplikacji 
komputerowych, które wspomagają kreację 
artystyczną i projektowaną w przestrzeni 2D jak i 3D, 
projektowanie typograficzne (plakat, katalog, 
opakowania, strony www itp.) , projektowanie 
postaci i lokacji w grach komputerowych, tworzenie 
animacji reklamowych, filmów animowanych 2D 
i 3D, czy też tworzenie postprodukcyjnych efektów 
specjalnych w grach i w filmie. 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA 
Geodezja i kartografia to kierunek, po którym 
student zdobywa wiedzę z zakresu nauk ścisłych, 
przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczne 
informacje z obszaru geodezji i kartografii. 
W programie studiów dominują praktyczne 
inżynierskie zajęcia, m.in. z zakresu pomiarów 
geodezyjnych, współczesnych metod i technik 
pomiarowych, systemów informatycznych, 
cyfrowego przetwarzania informacji, systemów 
informacji przestrzennej, geodezji inżynieryjnej, 
nowoczesnych technik kartograficznych i foto-
grametrycznych, a także geodezyjnej obsługi 
gospodarki nieruchomościami, planowania prze-
strzennego i projektowania rozwoju obszarów 
rolnych i leśnych. Studenci poznają również 
prawne podstawy funkcjonowania służb 
geodezyjnych i kartograficznych, działalności 
geodezyjnej w zakresie wykonawstwa geodezyj-
nego oraz zdobywają wiedzę prawną i ekonomiczną 
niezbędną do prowadzenia działalności 
gospodarczej.

INFORMATYKA
Kierunek Informatyka dostosowany jest do potrzeb 
rynku usług informatycznych oraz wykorzystania 
nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu firm, 
urzędów i instytucji. Studia umożliwiają praktyczne 
zapoznanie się z warsztatem informatyka, 
programisty oraz nauką generowania, przekształ-
cania i przekazywania danych za pomocą 
określonych narzędzi (programowych i sprzęto-
wych). Kadra stawia sobie za cel przekazanie 
studentom wiedzy i wykształcenie umiejętności, 
które ułatwią zrozumienie działania współczesnych 
systemów komputerowych (informatycznych), 
a także umożliwią zarządzanie nimi oraz ich 
użytkowanie.
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STUDIA
EKONOMICZNE

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Studia z zakresu finansów i rachunkowości są 
skierowane do osób zainteresowanych pracą 
związaną z obsługą finansową i rozliczaniem firm 
i przedsiębiorstw, bankowością, obsługą podatkową 
podmiotów gospodarczych, a także analityką 
finansową i controllingiem. Ze względu na  
dynamiczny rozwój rynku usług finansowych 
i księgowych, w tym lokowanie w Polsce centrów 
outsourcingowych obsługujących globalne 
przedsiębiorstwa, popyt na księgowych, doradców 
finansowych i podatkowych oraz kontrolerów 
istotnie wzrasta. Studia na kierunku Finanse 
i rachunkowość charakteryzują się bogatą ofertą 
zajęć praktycznych, a dzięki współpracy z otocze-
niem społeczno-gospodarczych umożliwiają 
zdobycie doświadczenia zawodowego już w trakcie 
studiów.

ZARZĄDZANIE 
Zarządzanie to kierunek, który pozwoli studentom 
zrozumieć specyfikę funkcjonowania przedsię-
biorstw i instytucji w otaczającym je świecie 
społeczno-gospodarczym. Oferowany program 
umożliwia nabycie specjalistycznych kwalifikacji 
i poznanie reguł wpływających na podejmowanie 
kluczowych i strategicznych decyzji biznesowych, 
społecznych i administracyjnych w każdym 
sektorze aktywności, m.in. biegłej analizy otoczenia 
przedsiębiorstwa, a w szczególności środowiska 
rynkowego i konkurencyjnego firmy, a także 
zachodzących w nich przeobrażeń, zarówno 
w wymiarze gospodarczym, jak i psychospołecznym. 
Program studiów został opracowany tak, żeby 
studenci mieli jak największą możliwość zdobycia 
wiedzy i umiejętności z zakresu proponowanych 
profili specjalnościowych, które już od pierwszego 
semestru ukierunkowują całą ścieżkę kształcenia. 

PROFILE SPECJALNOŚCIOWE
ZARZĄDZANIE

• Administracja i Zarządzanie Publiczne
• E-biznes & Professional Communication
• Logistyka w Zarządzaniu
• Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu
• Profil menedżerski
• Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 

w Ochronie Zdrowia

EKONOMIA
Ekonomia to kierunek, po którym student zdobywa 
gruntowną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, 
teorii mikro- i makroekonomii oraz poznaje 
narzędzia analityczne, niezbędne do analizowania 
zjawisk i mechanizmów  gospodarki wolnorynkowej 
– zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. 
Ze względu na dynamiczny rozwój gospodarki 
krajowej oraz światowej popyt na 
wyspecjalizowanych ekonomistów, bankierów, 
maklerów wciąż wzrasta. Studia na kierunku 
Ekonomia charakteryzują się szeroką ofertą zajęć 
praktycznych, a dzięki współpracy z otoczeniem 
gospodarczym umożliwiają zdobycie doświad-
czenia zawodowego już w trakcie studiów.

III

II IIIIII III



STUDIA 
W JĘZYKU 
ANGIELSKIM Tryb:

Studia dzienne/zaoczne

Czas trwania:
studia licencjackie/inżynierskie
3 lata/3,5 roku
studia magisterskie
2 lata

Język:
100% angielski

Termin rekrutacji:
Do 30 września
Do 28 lutego

Dyplom:
Licencjat/Inżynier
Społecznej Akademii Nauk
Magister
Społecznej Akademii Nauk

Bachelor & Engineering 
studies
• Computer Sciences 
• English Studies 
• International Business Management 
• International Tourism 

& Hospitality Management 

Master studies
• English Studies 
• International Business Management 
• Tourism & Hospitality Management 
• IT Management 



Czas trwania:
24 miesiące (5 semestrów)
18 miesięcy (4 semestry)

Język:
100% angielski

Termin zgłoszeń:
15 października (tryb 24- miesięczny)
15 lutego (tryb 18- miesięczny)

Dyplom:
Wybrany dyplom Master z Clark University, USA
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
Społecznej Akademii Nauk

Dlaczego studia w Clark University?

Uznany międzynarodowo amerykański dyplom Master uzyskany w Clark University (USA).

Prestiżowa akredytacja New England Association of Schools and Colleges.

Interaktywne kursy praktyczne prowadzone z wykorzystaniem nowych technologii i case studies.

Wysoko wykwalifikowani instruktorzy z międzynarodowym doświadczeniem biznesowym, z USA, Polski, Wielkiej Brytanii, 
Izraela i innych krajów.

Intensywne kursy języka angielskiego dające możliwość uzyskania międzynarodowych certyfikatów TOEFL i TOEIC.

Możliwość studiowania w amerykańskim kampusie Clark University w Worcester na ostatnich semestrach studiów.

Możliwość wzięcia udziału w programie stażowym w USA zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów (Optional Practical Training).

Społeczna Akademia Nauk we współpracy z Clark University oferuje anglojęzyczne programy studiów 
prowadzące do uzyskania amerykańskiego dyplomu Master w Polsce. Każdy program Clark University można 
realizować w formie studiów podyplomowych lub można połączyć go z wybranym kierunkiem studiów II stopnia 
w Społecznej Akademii Nauk jako zintegrowany program „Master+Magister”.

AMERYKAŃSKIE 
PROGRAMY MASTER

Clark University jest drugą najstarszą instytucją 
naukowo-badawczą założoną w Stanach Zjednoczo-
nych. Obok Harvardu i Yale, Clark University jest jedną 
z trzech uczelni z Nowej Anglii, które zapoczątkowały 
istnienie prestiżowego stowarzyszenia uniwersytetów 
amerykańskich - Association of American Universities.

Clark University jest szeroko znany z wysokiego stopnia 
umiędzynarodowienia swoich programów oraz 
z zaangażowania w prowadzenie międzynarodowych 
projektów i badań naukowych. Obecnie w Clark 
University kształcą się studenci z ponad 90 różnych 
krajów, z których kilkuset studentów odbywa kształcenie 
poza Stanami Zjednoczonymi dzięki współpracy uczelni 
z placówkami partnerskimi.



MASTER OF SCIENCE 
IN COMMUNICATION

ZDOBĄDŹ NAJBARDZIEJ POŻĄDANE 
PRZEZ PRACODAWCÓW UMIEJĘTNOŚCI

Program MSC skierowany jest do absolwentów 
wszystkich kierunków studiów licencjackich, 
specjalistów profecjonalnej komunikacji oraz 
menedżerów niższego i średniego szczebla. 
Szczególnie tych, którzy poważnie rozważają 
rozpoczęcie kariery zawodowej w międzynarodo-
wych firmach lub planują wyjazd za granicę. 
Głównym założeniem studiów jest kształtowanie 
i podnoszenie kompetencji w zakresie profesjonal-
nego zarządzania komunikacją zewnętrzną 
i wewnętrzną w organizacji, komunikacji 
społecznej i międzykulturowej. Struktura studiów 
umożliwia przygotowanie absolwentów do pracy 
na stanowiskach kierowniczych w dziedzinie 
zarządzania, gdzie profesjonalna komunikacja 
odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu sukcesu 
organizacyjnego i osobistego. Absolwenci uzysku-
ją kompetencje w zakresie przywództwa, zarzą-
dzania zespołem, rozwiązywania konfliktów, 
zarządzania informacją, dzięki czemu gotowi są 
pełnić rolę liderów w organizacji.

MASTER IN PUBLIC ADMINISTRATION:
HEALTHCARE ADMINISTRATION

Przygotuj siĘ do pracy w organizacjach 
rządowych i non-profit

Szukasz alternatywnej ścieżki dla typowej kariery 
w administracji? Zapotrzebowanie na osoby 
cechujące się doskonałymi umiejętnościami 
analityczno-przywódczymi do pracy w szeroko 
pojętym systemie ochrony zdrowia ciągle rośnie.
Studia MPA: Healthcare Administration  dają 
wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie nauk 
o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą celów, 
zasad i problemów placówek systemu ochrony 
zdrowia. Rozwijają także umiejętności praktyczne 
z zakresu komunikacji społecznej i między-
kulturowej, przywództwa, zarządzania zespołem, 
rozwiązywania konfliktów, zarządzania informacją. 
Struktura studiów umożliwia przygotowanie 
absolwentów do pracy na stanowiskach 
kierowniczych w dziedzinie administracji, gdzie 
umiejętności analityczne odgrywają kluczową 
rolę w osiągnięciu sukcesu organizacyjnego 
i osobistego.

MASTER OF SCIENCE 
IN INFORMATION TECHNOLOGY

Wiedza potrzebna każdej organizacji

Program MSIT przygotowuje absolewntów do 
podjęcia pracy w nowoczesnych firmach 
wdrażających najnowsze systemy i koncepcje 
informatyczne pozwalające na wsparcie procesów 
biznesowych przy zachowaniu maksymalnej 
efektywności kosztowej. Umiejętność efektywnego 
zastosowania technologii komputerowych 
w środowisku biznesowym wymagają nie tylko 
wiedzy z zakresu IT, ale także gruntownej 
znajomości biznesu. Głównym celem programu 
MSIT jest kształtowanie umiejętności 
menedżerskich i komunikacyjnych, ze szczegól-
nym naciskiem na analizę i usprawnienie procesów 
biznesowych, skuteczne budowanie zespołów 
projektowych, a także umiejętnego prowadzenia 
wdrożeń IT. Program studiów daje możliwość 
zdobycia uniwersalnej i aktualnej wiedzy z zakresu 
prowadzenia działu informatycznego w dowolnej 
firmie, jednostce administracji publicznej, placówce 
medyczno-zdrowotnej czy instytucji pozarządowej. 

Od początku naszej współpracy z Clark University, liczba kandydatów zainteresowanych studiami 
menedżerskimi w języku angielskim wzrasta. Clark University wraz ze Społeczną Akademią Nauk stworzył 
największy amerykański program studiów odbywający się w Polsce. Obecnie mamy ponad 1000 
zadowolonych absolwentów. Studia MBA na Społecznej Akademii Nauk są ściśle połączone z programem 
Clark University.  Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia programu MBA Społecznej Akademii Nauk 
i prestiżowy amerykański dyplom Master of Science in Professional Communication Clark University (USA). 
Program jest przeznaczony dla profesjonalistów i specjalistów z zakresu zarządzania, którzy chcą poszerzyć 
swoje kwalifikacje. Gwarantuje on zdobycie specjalistycznej wiedzy w pięciu najbardziej wyselekcjonowanych 
dziedzinach zarządzania.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i wybrania programu, który będzie najbardziej 
odpowiadał Państwa potrzebom i spełniał najwyższe oczekiwania. 

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
Prorektor ds. badań naukowych i internacjonalizacji 



Czas trwania:
24 miesiące (5 semestrów)
18 miesięcy (4 sermestry)

Tryb:
Studia zaoczne

MBA@SAN to prestiżowe studia podyplomowe 
realizowane w całości w języku angielskim. Program MBA 
jest skierowany do profesjonalistów i specjalistów, którzy 
chcą poszerzyć swoje kwalifikacje oraz kompetencje 
kierownicze. 

PROGRAMY MBA@SAN 
MBA in Professional Communication
MBA in Information Technology
MBA in Healthcare Administration

Język:
angielski

Termin zgłoszeń:
15 października (tryb 24- miesięczny)
15 lutego (tryb 18- miesięczny)

Dyplom:
Wybrany dyplom Master z Clark University, USA
Dyplom MBA Społecznej Akademii Nauk, Polska

MBA@SAN

BIURO REKRUTACJI 
studia w j. angielskim i programy Clark University

ŁÓDŹ
ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
ul. Kilińskiego 98, 90-012 Łódź 
tel. 42 664 66 56 lub 42 664 22 55
email: admission@san.edu.pl

WARSZAWA
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
tel. 22 656 36 18, kom. +48 517 679 609
email: warsaw@san.edu.pl

REKRUTACJA ON-LINE
apply.san.edu.pl



• Administracja
• Logistyka

• Pedagogika
• Zarządzanie

STUDIA
PODYPLOMOWE

BIURO REKRUTACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Łódź, ul. Sienkiewicza 9

tel. 42 664 66 99  •  e-mail: podyplomowe@san.edu.pl
www.podyplomowe.san.edu.pl

P@O - studia przez Internet 
Edukacja on-line zwana również e-learningiem jest nowoczesną metodą kształcenia na odległość. 
Przekaz informacji i treści edukacyjnych oraz kontakt z wykładowcami w głównej mierze opiera się 
na wykorzystaniu innowacyjnych technologii komputerowych oraz Internetu. Studia przez Internet 
to możliwość studiowania w dowolnym miejscu i czasie, bez wychodzenia z domu, odrywania się 
od codziennych obowiązków i marnowania czasu na dojazdy. Wystarczy komputer i dostęp do 
Internetu. To szczególna oferta dla osób, które np. wyjechały za granicę, ale chcą zacząć 
lub/i kontynuować naukę. W ramach studiów przez Internet, SAN proponuje następujące kierunki:

Zapraszamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych prowadzonych przez Społeczną Akademię Nauk. Studia podyplomowe realizowane 
w naszej Uczelni są propozycją zarówno dla osób, które chcą doskonalić, poszerzać horyzonty, wzbogacać i aktualizować posiadaną wiedzę, jak i  tych, 
które planują zmianę profilu zatrudnienia. 
Program studiów podyplomowych znajdujących się w ofercie Społecznej Akademii Nauk skoncentrowany jest na kształceniu praktycznym. Przygotowany 
został przy współpracy wybitnych naukowców i  praktyków biznesu przez pryzmat potrzeb rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Dlatego też, wychodząc 
naprzeciw Państwa oczekiwaniom, proponujemy bogatą ofertę studiów podyplomowych – w tym również kwalifikacyjnych - dostosowaną do wymagań 
rynku pracy i spełniającą najwyższe europejskie standardy.
Ofertę studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk wzbogacają różnorodne kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz szkolenia branżowe, które 
mogą zostać zrealizowane również jako dodatkowych moduł w ramach wybranych studiów -  w zależności od potrzeb i preferencji słuchaczy. 
Kursy i szkolenia proponowane przez Społeczną Akademię Nauk prowadzą najwyższej klasy praktycy i eksperci, będący cenionymi autorytetami w swoich 
dziedzinach.

BIURO POLSKIEJ AKADEMII OTWARTEJ
Łódź, ul. Sienkiewicza 9 (pok. 405, IV p.)

tel. 42 664 66 50  •   e-mail: rekrutacja@pao.pl
www.pao.pl

Pedagogika
•  Przygotowanie pedagogiczne
•  Socjoterapia
•  Diagnoza i terapia pedagogiczna
•  Resocjalizacja z interwencją kryzysową
•  Wczesne wspomaganie rozwoju
•  Zarządzanie oświatą
•  Doradztwo zawodowe 

i edukacyjno-zawodowe
 
Zarządzanie
•  Zarządzanie oświatą
•  Zarządzanie nieruchomościami 

i projektami deweloperskimi
•  Organizacja, zarządzanie i bezpieczeństwo 

ruchu drogowego
•  Studia podyplomowe dla kandydatów 

do rad nadzorczych spółek skarbu państwa
•  Lean Leader
•  ZZL - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 

- przywództwo, innowacyjność, partnerstwo
•  Coaching w zarządzaniu i biznesie

Medycyna i kosmetologia
•  Optyk sprzedawca
•  Kardiorehabilitacja w praktyce klinicznej

Bezpieczeństwo
•  Zarządzanie kryzysowe

- organizacja systemu antykryzysowego
•  Ochrona informacji niejawnych i danych 

osobowych
•  Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
•  Organizacja, zarządzanie i bezpieczeństwo 

ruchu drogowego
•  Edukacja dla bezpieczeństwa
•  RODO, ochrona danych osobowych 

- audyt wewnętrzny

Prawo i administracja
•  RODO, ochrona danych osobowych 

- audyt wewnętrzny
•  Zamówienia publiczne
•  Prawo pracy, kadr i ubezpieczeń 

społecznych
•  Administracja rządowa i samorządowa
 
Finanse i rachunkowość
•  Bankowość usługowa
•  Rachunkowość finansowa i podatkowa
•  Finanse i rachunkowość dla menedżerów 

niefinansowych

Psychologia
•  Psychologia uzależnień
•  Psychologia transportu
•  Zintegrowana profilaktyka społecza

z terapią uzależnień i zaburzeń zachowania

IT
•  Programowanie aplikacji (Frontend)
•  Projektowanie i animacja w reklamie
 

PR (Public Relations) 
i marketing
•  Trener biznesowy
•  PR - Public Relations w firmie
•  Profesjonalny menedżer biznesu intro MBA
 
Logistyka
•  Lean Leader



Społeczna Akademia Nauk ma prawo do nadawania stopnia 
naukowego doktora w 3 dziedzinach. To oferta dla tych, którzy chcą 
poszerzyć swoje umiejętności w zakresie zarządzania, informatyki lub 
językoznawstwa.

Oferowane programy ukierunkowane są na indywidualne potrzeby oraz 
rozwój pasji badawczych doktorantów i wychodzą naprzeciw ich 
indywidualnym zainteresowaniom oraz potrzebom pogłębienia wiedzy 
specjalistycznej. Program seminarium uwzględnia aktualne trendy 
naukowe oraz przygotowuje doktorantów do prowadzenia własnych 
badań naukowych i pracy dydaktycznej na poziomie akademickim.

ZARZĄDZANIE

Społeczna Akademia Nauk posiada od roku 2006 
uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk 
ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. 
Program kształcenia w ramach seminarium 
z Zarządzania obejmuje przedmioty z zakresu 
zarządzania, ekonomii, finansów oraz metodyki 
pracy naukowej. Celem czteroletniego seminarium 
doktorskiego jest przygotowanie jego uczestników 
do samodzielnej pracy naukowej, której wynikiem 
będzie rozprawa doktorska i uzyskanie stopnia 
naukowego doktora nauk ekonomicznych 
w zakresie nauk o zarządzaniu.

JĘZYKOZNAWSTWO

Społeczna Akademia Nauk posiada od roku 2011 
uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk 
humanistycznych w zakresie językoznawstwa. 
Rozprawy doktorskie mogą dotyczyć niemal 
wszystkich dziedzin językoznawstwa angielskiego 
od różnych aspektów historii języka angielskiego do 
przyswajania języka angielskiego jako obcego czy 
dydaktyki języka angielskiego. Celem czteroletniego 
seminarium doktorskiego jest przygotowanie jego 
uczestników do samodzielnej pracy naukowej, 
której wynikiem będzie rozprawa doktorska 
i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk 
humanistycznych w zakresie językoznawstwa.

INFORMATYKA

Społeczna Akademia Nauk posiada od roku 2012 
uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk 
technicznych w zakresie informatyki. Celem 
czteroletniego seminarium doktorskiego jest 
przygotowanie jego uczestników do samodzielnej 
pracy naukowej, której wynikiem będzie rozprawa 
doktorska i uzyskanie stopnia naukowego doktora 
nauk technicznych w zakresie informatyki. Słuchacz 
ma do wyboru jedną z trzech specjalizacji:

• Informatyka stosowana
• Systemy ekspertowe
• Złożone systemy adaptacyjne

III DOKTORAT
Ph.D.

Czas trwania 
4 lata

Zajęcia dla doktorantów są prowadzone przez wykwalifi-
kowanych pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 
najwyższej klasy polskich i międzynarodowych ekspertów-
praktyków. Zapewniamy doświadczonych promotorów oraz 
opiekunów naukowych, którzy wspierają doktorantów
w zdobywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania 
egzaminów doktorskich oraz przygotowania i obrony rozprawy 
doktorskiej.

Doktoranci SAN mają również możliwość prowadzenia 
indywidualnych oraz grupowych prac badawczych, 
uczestnictwa w konferencjach i seminariach naukowych oraz 
publikacji artykułów naukowych prezentujących własne prace 
badawcze w Zeszytach Naukowych wydawanych przez SAN.



SAMORZĄD STUDENTÓW SAN

Akademickie Biuro Karier
Istotą działalności Akademickiego Biura Karier jest inicjowanie współpracy między studentami i absolwentami SAN oraz Partnerami 
społeczno-gospodarczymi, co zapewnia studentom i absolwentom SAN zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego 
oraz jak najlepsze przygotowanie do wejścia w aktywne życie zawodowe. 

Poprzez współpracę ze studentami i wieloma partnerami biznesowymi i instytucjonalnymi, ABK umożliwia studentom SAN udział 
w różnorodnych formach praktyk i staży, które zwiększają kompetencje zawodowe studentów i absolwentów oraz umożliwiają 
rozpoczęcie satysfakcjonującego i profesjonalnego życia zawodowego. 

Wyjazdy zagraniczne

ŻYCIE STUDENCKIE

Społeczna Akademia Nauk umożliwia wszystkim studentom mobilność w ramach programu Erasmus+ oraz umów partnerskich 
z uczelniami z całego świata, m.in. Clark University. 

W ramach programu Erasmus+, wszyscy studenci SAN mają możliwość wyjazdów na studia na 1 lub 2 semestry lub na praktyki. Każdy 
student ma w sumie 12 miesięcy tzw. "kapitału mobilności" na studiach I stopnia i 12 miesięcy na studiach II stopnia. Student może 
spędzić ten czas, realizując część programu studiów na partnerskiej uczelni za granicą lub/oraz w czasie minimum 2-miesięcznych 
praktyk kierunkowych. Dokładamy starań, aby każdy student miał możliwość wyjechać co najmniej 1 raz w czasie studiów. 

Programy Clark University, realizowane w całości w języku angielskim, umożliwiają uzyskanie, obok dyplomu Społecznej Akademii Nauk, 
także dyplomu studiów Master amerykańskiej uczelni Clark University. Jedną z największych zalet studiowania w Clark University jest 
możliwość realizacji 1 lub 2 semestrów w amerykańskim kampusie w Worcester w stanie Massachusetts. 

Studenci SAN mają także możliwość wyjazdów studyjnych oraz odbywania praktyk studenckich i staży w instytucjach Unii Europejskiej 
w Brukseli i Strasburgu.

Organizacją reprezentującą interesy wszystkich studentów na terenie Uczelni jest Samorząd studencki. W jego skład 
wchodzą przedstawiciele wszystkich jednostek organizacyjnych Społecznej Akademii Nauk. 

Samorząd SAN prowadzi działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych studentów, a także jest inicjatorem 
i organizatorem licznych akcji o charakterze charytatywnym i kulturalno-rozrywkowym. Studenci biorą również czynny udział w promocji 
Uczelni: podczas Dni Otwartych, spotkań warsztatowych dla maturzystów oraz wykładów gościnnych.  W każdym wydziale Społecznej 
Akademii Nauk funkcjonują lokalne przedstawicielstwa Samorządu, realizujące lokalnie cele i zadania Samorządu Studentów SAN.



Zanim zdecydowałam się na Pedagogikę w Społecznej, 
przeglądałam propozycje wielu uczelni. Wybór nie był 
łatwy, ale dziś bardzo się cieszę, że tu jestem. Co mi się 
najbardziej podoba? Przede wszystkim podejście 
wykładowców do studenta, no i świetna atmosfera 
na zajęciach. Jestem przekonana, że zostanę tu na 
studiach magisterskich, a Uczelnię z przyjemnością 
polecam swoim znajomym. To chyba najlepsza 
rekomendacja.

 Katarzyna Majdańska
absolwentka Pedagogiki

Dziennikarze nie powinni bać się żadnych 
wyzwań. Każdy może mieć swój cel. Na 
dziennikarswie przygotowujemy się do 
pracy w międzynarodowym środowisku. 
Na nudne studia szkoda czasu.

Kamil Chaber
absolwent Dziennikarstwa

Studia w SAN to nie tylko nauka. 
To także niesamowita przygoda. Uczelnia 
oferuje szeroki wybór aktywności poza 
zajęciami, więc na pewno każdy znajdzie 
tu coś dla siebie. Jako Przewodnicząca 
Samorządu Studentów przeżywam 
niezapomniane chwile, ale także 
zdobywam cenne doświadczenie oraz 
rozwijam się w kierunku organizacji
i zarządzania.
 Anna Krygier

studentka Zarządzania
przewodnicząca Samorządu Studentów SAN



REKRUTACJA

1. Wejdź na stronę rekrutacja.san.edu.pl - wybierz kierunek 
oraz wydział i zapisz się na wybrane studia

2. Przygotuj dokumenty wymagane przy procesie rekrutacji

Dla kandydatów na studia I stopnia: 
•  oryginał i kserokopia dyplomu oraz suplementu 

ukończenia studiów I stopnia 
•  dowód osobisty lub inny dokument tożsamości 

do wglądu 
•  1 zdjęcie do legitymacji studenckiej w formacie

maksymalnie 3,5x4,5 
•  dowód wniesienia opłat kwalifikacyjnych 
•  zaświadczenie od lekarza medycyny pracy 

o stanie zdrowia (tylko przy rekrutacji na kierunki 
fizjoterapia, kosmetologia i pielęgniarstwo) 

Dla kandydatów na studia II stopnia:
•  oryginał i kserokopia dyplomu 

ukończenia studiów I stopnia oraz suplementu 
•  dowód osobisty lub inny dokument 

tożsamości do wglądu 
•  1 zdjęcie do legitymacji studenckiej 

w formacie maksymalnie 3,5x4,5 
•  dowód wniesienia opłat kwalifikacyjnych 
•  zaświadczenie od lekarza medycyny pracy 

o stanie zdrowia (tylko przy rekrutacji 
na kierunki fizjoterapia i kosmetologia)

3. Przyjdź na zajęcia :)

Jak ROZPOCZ
ĄĆ

 studiA w S
AN?

Pamiętaj, że przez cały okres rekrutacji możesz skorzystać z wielu zniżek w opłatach.
Szczegóły dostępne zawsze na stronie Uczelni – www.san.edu.pl



www.clarkuniversity.eu

AMERYKAŃSKI
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www.clarkuniversity.euwww.san.edu.pl
uczelnia@san.edu.pl info@clarkuni .eu

T U  S Ą  T W O J E  S T U D I A !

Łódź 
www.lodz.san.edu.pl
rekrutacja@san.edu.pl

Warszawa 
www.warszawa.san.edu.pl
rekrutacja_wawa@san.edu.pl

Bełchatów 
www.belchatow.san.edu.pl
belchatow@san.edu.pl

Brodnica 
www.brodnica.san.edu.pl
brodnica@san.edu.pl

Garwolin 
www.garwolin.san.edu.pl
garwolin@san.edu.pl

Kielce 
www.kielce.san.edu.pl
kielce@san.edu.pl

Kraków 
www.krakow.san.edu.pl
krakow@san.edu.pl

Londyn
www.londyn.san.edu.pl
londyn@san.edu.pl

Kołobrzeg 
www.kolobrzeg.san.edu.pl
kolobrzeg@san.edu.pl

Ostrów Wielkopolski 
www.ostrow.san.edu.pl
ostrow@san.edu.pl

Sieradz
www.sieradz.san.edu.pl
sieradz@san.edu.pl

Szczecinek
www.szczecinek.san.edu.pl
szczecinek@san.edu.pl

Świdnica 
www.swidnica.san.edu.pl
swidnica@san.edu.pl

Tarnobrzeg 
www.tarnobrzeg.san.edu.pl
rekrutacja.tarnobrzeg@san.edu.pl

Zduńska Wola
www.zdunskawola.san.edu.pl
zdunskawola@san.edu.pl

STUDIA
PODYPLOMOWE

STUDIA
PRZEZ INTERNET

STUDIA
MAGISTERSKIE

AMERYKAŃSKIE
PROGRAMY MASTER

STUDIA
LICENCJACKIE / INŻYNIERSKIE

PROGRAM
MBA@SAN

DOKTORAT
PH.D.

STUDIA
JEDNOLITE MAGISTERSKIE


