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Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wspiera pracodawców  

z obszaru północnej Polski w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej.  
Pracodawcom oraz instytucjom rynku pracy współpracującym z Biurem Karier GWSH 

oferujemy nieodpłatne wsparcie w procesie rekrutacji pracowników:  
– redagowanie i publikowanie ofert pracy, staży, praktyk itp. na stronie internetowej Uczelni 
(www.gwsh.gda.pl) oraz w biuletynie elektronicznym (Newsletter GWSH),  
– wysyłanie wyżej wymienionych ofert do grup docelowych studentów oraz absolwentów danych 
specjalności (mailing).  

Proponujemy Państwu wygodną, efektywną formę komunikacji z Biurem Karier. Oferty 
prosimy wysyłać na adres e-mail: biurokarier@gwsh.gda.pl lub m.gwizdalska@gwsh.gda.pl.  

Oferty pracy publikowane są w zakładce: www.gwsh.gda.pl/pl/zobacz-takze/oferty-
pracy.html, zaś oferty staży, praktyk, wolontariatu, informacje o projektach, konkursach itp. 
zamieszczamy w sekcji „Komunikaty Biura Karier”: www.gwsh.gda.pl/pl/zobacz-
takze/komunikaty.html).     

 
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, jedna z największych uczelni niepublicznych  

w północnej Polsce, posiada akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla wszystkich 
kierunków studiów. GWSH jako jedna z nielicznych uczelni na Pomorzu wielokrotnie otrzymywała 
certyfikat „Wiarygodna Szkoła” oraz „Dobra Uczelnia – Dobra Praca”. Gdańska Wyższa 
Szkoła Humanistyczna jako jedyna szkoła wyższa w północnej Polsce kilkakrotnie uzyskała też 
wyróżnienie w konkursie pt. „Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce  
w tworzeniu perspektyw zawodowych”. GWSH jest także jedyną szkołą wyższą  
w województwie pomorskim nagrodzoną tytułem „Uczelnia Liderów 2016”. GWSH otrzymała 
również „Certyfikat Złoty 2016”, przyznawany podmiotom certyfikowanym w Programie 
Uczelnia Liderów po raz szósty. Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej przyznano ponadto 
wyróżnienie „Najwyższa Jakość Studiów 2016”. Nagrodę tę otrzymają szkoły wyższe, które 
wdrożyły najbardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania 
jakości kształcenia, determinujące rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz 
sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej. Rektor GWSH prof. zw. dr hab. Zbigniew 
Machaliński otrzymał wyróżnienie „Aurea Praxis 2014” w dowód uznania dynamicznego rozwoju 
Uczelni, która w sposób wzorcowy reaguje na wyzwania lokalnego rynku pracy, skutecznie 
wprowadza innowacje edukacyjne oraz konsekwentnie pomnaża swój kapitał relacyjny, angażując 
się w rozliczne przedsięwzięcia rozwojowe, naukowe, kulturalne i społeczne na rzecz społeczności 
lokalnej Gdańska, z których większość realizowana jest przy osobistym udziale Rektora. Gdańska 
Wyższa Szkoła Humanistyczna uczestniczy również w działaniach programu Erasmus+. Komisja 
Europejska nadała GWSH Kartę Erasmusa (Erasmus University Charter – EUC). Europejski program 
Erasmus+ daje możliwość odbycia praktyk zawodowych i części studiów za granicą. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, Uczelnia tworzy nowe specjalności i zakresy 
kształcenia. 

Zapraszamy do współpracy. 
 

GWSH kształci specjalistów w następujących dziedzinach: 
 

GWSH w Gdańsku GWSH w Gdańsku Filia w Koszalinie 
Kierunek Pedagogika – studia I stopnia  
Specjalności: 

 Edukacja wczesnoszkolna  
i przedszkolna (nauczycielska) 

Moduł dodatkowy: Kształcenie integracyjne  
 Pedagogika zdrowia z dietetyką 

– nowość 
 Pedagogika resocjalizacyjna  

z elementami profilaktyki i opieki 

Kierunek Pedagogika – studia I stopnia  
Specjalności: 

 Edukacja wczesnoszkolna  
i przedszkolna (nauczycielska) 

Moduł dodatkowy: Kształcenie integracyjne  
 Pedagogika zdrowia z dietetyką 

– nowość 
 Pedagogika resocjalizacyjna  

z elementami profilaktyki i opieki 
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 Pedagogika społeczno-opiekuńcza  

z pedagogiką szkolną  
 Edukacja dla bezpieczeństwa  

i zarządzanie kryzysowe  
 Wiedza o kulturze  

i medioznawstwo – nowość 
 Opieka nad dzieckiem i wczesne 

wspomaganie rozwoju  
 Poradnictwo edukacyjne, 

doradztwo zawodowe i personalne   
 
Kierunek Pedagogika – studia II stopnia  
Specjalności: 

 Pedagogika ogólna 
 Pedagogika ogólna z modułem 

wyrównawczym dla absolwentów 
innych kierunków studiów  
I stopnia 

 Edukacja wczesnoszkolna  
i przedszkolna z modułem 
wyrównawczym dla absolwentów 
po innych specjalnościach 
pedagogicznych  

 Edukacja wczesnoszkolna  
i przedszkolna z kształceniem 
integracyjnym 

 Edukacja wczesnoszkolna  
i przedszkolna z nauczaniem języka 
angielskiego   

 Pedagogika zdrowia z dietetyką  
– nowość  

 Trener personalny – nowość 
 Edukacja dla bezpieczeństwa  

i wiedza o społeczeństwie 
(nauczycielska)  

 Edukacja dla bezpieczeństwa  
i zarządzanie kryzysowe  

 Pedagogika resocjalizacyjna  
z profilaktyką uzależnień  

 Pedagogika szkolna z socjoterapią  
i terapią pedagogiczną  

 Pedagogika i psychologia 
człowieka – nowość 

 Pedagogika pracy z zarządzaniem 
zasobami ludzkimi – nowość 

 Poradnictwo edukacyjne, 
doradztwo zawodowe i personalne 

 Zarządzanie oświatą – nowość  
 Wiedza o kulturze  

 Pedagogika społeczno-opiekuńcza  
z pedagogiką szkolną  

 Edukacja dla bezpieczeństwa  
i zarządzanie kryzysowe  

 Wiedza o kulturze  
i medioznawstwo – nowość 

 Opieka nad dzieckiem i wczesne 
wspomaganie rozwoju  

 Poradnictwo edukacyjne, 
doradztwo zawodowe i personalne   

 
Kierunek Administracja – studia I stopnia  
Specjalności: 

 Administracja publiczna 
 Administracja bezpieczeństwa 

wewnętrznego  
 Administracja celna i skarbowa  
 Administracja wymiaru 

sprawiedliwości i prokuratury  
 Prawo gospodarcze  
 Prawo pracy i ubezpieczeń 

społecznych  
 Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 Policja w systemie bezpieczeństwa 

publicznego 
 Zarządzanie turystyką w regionie  

– nowość 
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i medioznawstwo – nowość 

 
Kierunek Zarządzanie – studia I stopnia  
Specjalności: 

 Psychologia w zarządzaniu 
 Biznes wielokulturowy – nowość 
 Zarządzanie finansami – nowość 
 Zarządzanie logistyką 
 Zarządzanie turystyką i sportem  
 Zarządzanie e-biznesem – nowość 
 Zarządzanie zasobami ludzkimi  
 Prawo w biznesie – nowość 

Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli  
GWSH w Gdańsku i GWSH w Gdańsku Filia w Koszalinie 

Studia dla edukacji: 
 Administracja cyfrowa  
 Animacja kultury z arteterapią i terapią zajęciową 
 Bibliotekoznawstwo w oświacie – nowość 
 Chemia w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych – nowość 
 Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna 
 Edukacja dziecka zdolnego – nowość 
 Edukacja przyrodnicza. Przyroda i Biologia w szkole podstawowej i gimnazjum 

– nowość 
 Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 
 Etyka 
 Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna i promocja zdrowia 
 Historia i wiedza o społeczeństwie 
 Logopedia ogólna z logopedią szkolną – nowość 
 Muzyka w szkole podstawowej i gimnazjum 
 Nauczanie geografii w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych – nowość 
 Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej  

(dla osób nieznających języka angielskiego) 
 Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej  

(dla osób znających język angielski) 
 Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 

intelektualną 
 Plastyka i Technika w szkole podstawowej i gimnazjum 
 Przeciwdziałanie przemocy w szkole – nowość 
 Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce 
 Przygotowanie pedagogiczne 
 Socjoterapia 
 Surdopedagogika i Tyflopedagogika 
 Terapia integracji sensorycznej (autyzm, zespół Aspergera, ADHD, MPD, Zespół 

Downa, FAS) – nowość 
 Wychowanie do życia w rodzinie – nowość 
 Zarządzanie oświatą – menadżer oświaty 

 
Studia dla biznesu: 

 Business English  
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 Kadry i płace 
 Logistyka procesów gospodarczych 
 Menadżer sportu i rekreacji 
 Prawo gospodarcze 
 Przedsiębiorczość i zarządzanie MŚP 
 Zarządzanie konkurencyjnością w branży transportowo-logistyczno 

-spedycyjnej (TLS) – nowość 
 Zarządzanie placówkami służby zdrowia – nowość 
 Zarządzanie zasobami ludzkimi 

 
Studia dla administracji samorządowej, rządowej i państwowej: 

 Administracja cyfrowa  
 Administracja publiczna i samorządowa – nowość (w Filii w Koszalinie: 

Administracja Publiczna) 
 Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją wraz z ochroną informacji niejawnych 
 Mediacje i negocjacje oraz inne metody rozwiązywania sporów  
 Zarządzanie finansami Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) – nowość 

 
Studia dla bezpieczeństwa: 

 Menadżer BHP – nowość (w Filii w Koszalinie: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) 
 Manager działalności koncesjonowanej – nowość 
 Zarządzanie systemem bezpieczeństwa wewnętrznego – nowość 

 
Dane do kontaktu: 
Małgorzata Gwizdalska  
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna  
Biuro Karier 
Kom.: 600 327 981 
E-mail: m.gwizdalska@gwsh.gda.pl    
www.gwsh.gda.pl/pl/zobacz-takze/biuro-karier-1.html  
https://www.facebook.com/biurokariergwshgdansk  
 


