
AUTORSKI PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Gwarantujemy unikalny, autorski program studiów podyplomowych opracowany 

przez współtwórców obecnych zasad funkcjonowania NGO w Polsce.

NAJLEPSI WYKŁADOWCY
Zapewniamy najlepszych wykładowców, doświadczonych w zarządzaniu 
i wieloletniej działalności w organizacjach pozarządowych, wybitnych 
przedstawicieli świata polskiej nauki.

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI
Słuchacze naszych studiów podyplomowych zdobędą praktyczną, najbardziej 

aktualną wiedzę pozwalającą na rozwój, m.in. poprzez sprawne pozyskiwanie 

środków na działanie swoich organizacji, zarządzanie projektami czy skuteczne 

promowanie NGO.

WZMOCNIENIE KOMPETENCJI MANAGERSKICH
Oferujemy program zapewniający realne wzmocnienie umiejętności z zakresu 

zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania 

organizacji pozarządowych. 

Collegium 

Intermarium

zostań ekspertem 
zarządzania NGO! 
Zapisz się na studia podyplomowe 
,,Zarządzanie organizacjami pozarządowymi”



OPŁATY 

PRAKTYCZNA, AKTUALNA WIEDZA 
Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA NGO
W toku studiów uczestnicy poznają praktyczne sposoby, jak radzić sobie 
z wyzwaniami, stojącymi przed organizacjami pozarządowymi. Zdobędą 
umiejętności pozyskiwania funduszy na rozwój i działalność statutową. 
Nauczą się metod efektywnej komunikacji swoich działań czy zarządzania 
projektami.  Nabędą kompleksową wiedzę na temat administrowania 
organizacjami pozarządowymi, także w zakresie sprawozdawczości 
czy w kwestiach związanych ze statusem organizacji pożytku publicznego.

PROFESJONALNE 
KSZTAŁCENIE 
MANAGERÓW NGO
Głównym celem studiów jest przekazanie umiejętności z zakresu tworzenia, 
prowadzenia oraz rozwijania organizacji pozarządowych. Wierzymy, 
że  dzięki kształceniu profesjonalnych managerów NGO doprowadzimy 
do wzmocnienia i profesjonalizacji podmiotów pozarządowych, a obywatele 
zaangażowani w działalność pożytku publicznego zyskają większą 
podmiotowość oraz jeszcze większy wpływ na otaczającą ich rzeczywistość.

PROGRAM STUDIÓW

PROFESJONALNE NAUCZANIE 
PRZEZ EKSPERTÓW 
Nasi wykładowcy są najwyższej klasy ekspertami z zakresu organizacji 
pożytku publicznego w Polsce. Wielu z nich osobiście budowało sprawne 
środowiska pozarządowe oraz odnosiło wraz z nimi sukcesy, co pozwoliło 
im doskonale poznać realia funkcjonowania III sektora w Polsce. Są oni 
nakierowani na ukazanie praktycznych rozwiązań problemów organizacji 
obywatelskich na podstawie własnego doświadczenia.
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5000 zł
Płatność 

jednorazowa

5300 zł
Płatność 

w 3 ratach

5700 zł
Płatność 

w 9 ratach

85 zł
Opłata 

rekrutacyjna

[1] S = semestr. 

[2] Rodzaj zajęć: T = zajęcia teoretyczne, P = zajęcia praktyczne. 

[3] WYK = wykład.  |  [4] ĆW = ćwiczenia.

L.p. Nazwa przedmiotu S[1] T/P[2] Liczba godzin ECTS

WYK[3] ĆW[4]

1 Społeczeństwo obywatelskie 
– idea i historia myśli

I T 10 5 3

2 Podziały społeczno-polityczne w Polsce po 
1989 roku. Wyzwania i problemy społeczne

I T 15 3

3 Organizacje pozarządowe w polskim 
systemie prawnym

I T 20 4

4 Sprawozdawczość organizacji I T 10 5 3

5 Status organizacji pożytku publicznego. 
Przywileje oraz obowiązki

I P 10 5 3

6 Zarządzanie komunikacją wewnętrzną 
i zewnętrzną organizacji

I P 10 10 4

7 Pozyskiwanie środków na własne funkcjono-
wanie oraz fundraising organizacji

II P 5 10 3

8 System kształtowania i wzmacniania 
społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

II T 10 5 3

9 Profesjonalizacja i podział zadań 
w organizacji

II P 15 3

10 Zarządzanie projektami w organizacji. 
Ewaluacja projektów i zarządzanie ryzykiem

II P 10 10 4

11 Realizacja zadań publicznych II P 15 3

12 Komunikacja wewnętrzna 
i zewnętrzna organizacji

II P 10 10 4

SUMA: 40



WOLNY UNIWERSYTET ŚRODKOWEJ EUROPY 

 Collegiumintermarium.org 

KONTAKT 
kontakt@collegiumintermarium.org 
tel.: +48 22 110 30 91 
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nie zwlekaj 
Rekrutacja 
już trwa! 
rekrutacja.collegiumintermarium.org 

KIERUNEK „ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI” W COLLEGIUM INTERMARIUM:

Roczne (dwa semestry) studia podyplomowe.

Wykłady w Warszawie po polsku.


