


Szanowni Państwo - kandydaci na studia wyższe

Wybór kierunku studiów to odpowiedzialna decyzja. Może ona wpłynąć na funkcjonowanie młodego 

człowieka przez najbliższe lata, może decydować też o późniejszym wyborze zawodu. Decyzja taka zatem 

wymaga głębokiego przemyślenia. Wybór kierunku studiów jest zatem sprawą podstawową. Dlatego 

niezmiernie ważne jest to, na jakiej uczelni ma być realizowane te kształcenie.

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku stwarza optymalne warunki do rozwoju 

naukowego i osobistego. Oto jej największe atuty:

Współpracujemy z najlepszym
NWSP to profesjonalna, polska i międzynarodowa kadra nauczycieli akademickich. Dobierając wykładowców 

do prowadzenia zajęć dydaktycznych na naszej Uczelni kierowaliśmy się nie tylko profesjonalizmem

i doświadczeniem zawodowym kadry, ale kładliśmy szczególny nacisk na ich walory osobowościowe: 

komunikatywność, życzliwość w stosunku do studentów, niekonfliktowy sposób bycia. Dobraliśmy kadrę, dla 

której nauczanie jest nie tylko obowiązkiem zawodowym, ale przede wszystkim pasją. To gwarantuje jakość 

nauczania na najwyższym poziomie.

Jako Rektor NWSP jestem przekonany, że oferta programowa naszej Uczelni spełnia oczekiwania nawet 

najbardziej wymagających studentów i stanowi przepustkę do bogatszego życia zawodowego i osobistego. 

Te przekonanie jest oparte na bardzo pozytywnej ocenie ze strony pracodawców, którzy chętnie zatrudniają 

absolwentów naszej uczelni. Tej decyzji z pewnością nie będziecie Państwo żałować.

Stawiamy na rozwój
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna jest uczelnią prężnie rozwijającą się, oferującą humanistyczne 

kierunki kształcenia najbardziej cenione i pożądane na polskim rynku pracy, takie jak: Pedagogika, 

Psychologia, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Administracja, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

a także liczne i stale powiększające sie kierunki kształcenia podyplomowego. Nasza oferta stale jest 

rozbudowywana i uaktualniana. Kierownictwo Uczelni dokłada wszelkich starań, aby iść "z duchem czasu”

i podejmować nawet najtrudniejsze. Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku działa na 

podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które nadaje uprawnienia do prowadzenia 

studiów na wszystkich kierunkach.

OD REKTORA



Główna siedziba Uczelni znajduje się przy Alei Jana Pawła II 91. Pełni ona funkcję dydaktyczno-
administracyjną. W siedzibie uczelni znajdą Państwo aule wykładowe, sale ćwiczeniowe, pracownie 
informatyczne, bibliotekę wraz z czytelnią.

BAZA LOKALOWA

Zajęcia dydaktyczne odbywają się również w centrum Białegostoku w budynku NWSP przy ul. Hetmańskiej 8,
o powierzchni 3000 m2. Znajdują się tam sale dydaktyczne oraz sale gimnastyczne.



STUDIUJ W NWSP

ź szeroka oferta stypendialna: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla 

osób niepełnosprawnych, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, 

zapomoga, stypendium Rektora, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;

ź nowoczesne rozwiązania informacyjne - Wirtualny Dziekanat, Katalog

on-line Biblioteki NWSP, platforma e-learningowa;

ź współpraca edukacyjna z uczelniami europejskimi w ramach programu 

Erasmus +;

ź zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną, międzynarodową kadrę 

wykładowców;

ź ponad 25-letnie doświadczenie w kształceniu;

ź atmosfera życzliwości i zrozumienia dla studentów;

ź bogate zbiory Biblioteki NWSP oraz możliwość korzystania z katalogów 

Biblioteki CEN w Białymstoku dają gwarancję na dostęp do najnowszych źródeł 

wiedzy;

ź zajęcia online;

ź nieszablonowe podejście do nauki;

ź liczne Koła Naukowe m.in.  Koło Naukowe Młodych Wolontariuszy, 

Studenckie Koło Naukowe Miłośników Wczesnej Edukacji;

Dlaczego warto studiować w NWSP?



ERASMUS

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
posiada KARTĘ UCZELNI ERASMUS

źcałkowite zwolnienie z opłat czesnego na uczelni partnerskiej;
źzaliczenie okresu studiów na uczelni partnerskiej;
źmożliwość aplikowania o stypendium naukowe NWSP po powrocie z uczelni partnerskiej;

umożliwia studentom wyjazdy za granicę na studia i praktyki, stwarza szkołom wyższym 

liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. 

Tym samym nasza Uczelnia włącza się aktywnie w realizację idei Europejskiego Obszaru 

Szkolnictwa Wyższego między innymi poprzez zwiększenie zakresu współpracy między 

uczelniami europejskimi.

Program Erasmus został powołany w 1987 roku z myślą o propagowaniu i ułatwianiu 

wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej. W 1995 roku 

Erasmus wszedł w skład utworzonego wówczas programu wspólnotowego Socrates (już 

zakończonego), a od roku 2006/2007 jest częścią kompleksowego programu unijnego w 

dziedzinie edukacji - „Uczenie się przez całe życie”. Głównym celem programu Erasmus jest 

propagowanie i wspieranie międzynarodowej mobilności studentów i nauczycieli 

akademickich oraz udział europejskich uczelni we wspólnych, międzynarodowych projektach.

Erasmus skierowany jest przede wszystkim do szkół wyższych, ich studentów i pracowników.
Wspiera współpracę międzynarodową uczelni, promuje mobilność pracowników uczelni,

źstypendium na zagraniczne studia;
Jako uczestnicy Programu Erasmus otrzymacie dofinansowanie w postaci:

Więcej informacji na stronach: www.nwsp.bialystok.pl i www.erasmus.org.pl



ADMINISTRACJA Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

I stopnia (licencjackie)
II stopnia (magisterskie)

I stopnia (licencjackie)
II stopnia (magisterskie)

Administracja to kierunek przygotowujący do pracy w instytucjach 
państwowych, samorządowych oraz administracji biznesowej.

Nauki o administracji mają charakter interdyscyplinarny, a kształcenie studentów na kierunku administracja jest realizowane w obszarze nauk 

społecznych, prawnych i ekonomicznych z uwzględnieniem takich dyscyplin naukowych jak: psychologia, socjologia, nauki o polityce, nauki o polityce 

publicznej, nauki o zarządzaniu, nauki o administracji i prawa.

Administracja publiczna: to specjalność adresowana do przyszłych specjalistów 

dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą przydatną w strukturach 

organizacyjnych administracji lokalnej i krajowej. W ramach tej specjalności 

uwzględniliśmy również aspekt funkcjonowania administracji lokalnej i krajowej

w warunkach członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Administracja samorządowa: wybierając tę specjalność zdobędziesz rozległą 

wiedzę o administracji, w szczególności o administracji samorządu terytorialnego, 

jego istocie, zadaniach oraz organizacji. Poznasz przepisy prawne dotyczące 

samorządu terytorialnego oraz uzyskasz kompetencje w zakresie innych dziedzin 

niezbędnych w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Nauczysz się 

identyfikować zadania administracji publicznej, organizować je i wykonywać

w szczególności te, które dotyczą jednostek wszystkich szczebli samorządu 

terytorialnego, tj. gmin, powiatów i województw.

Specjalność:



BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

I stopnia (licencjackie)
II stopnia (magisterskie)

I stopnia (licencjackie)
II stopnia (magisterskie)

Andrzej Pepłoński, prof. zw. dr hab., profesor wykładowca w NWSP w Białymstoku

Bezpieczeństwo należy do podstawowych potrzeb człowieka; poprzez poznanie uwarunkowań wewnętrznych bezpieczeństwo państwa i praktyczne 
wdrażanie wiedzy oraz nabytych umiejętności możemy przyczynić się do eliminacji lub ograniczenia zagrożeń nie tylko w skali kraju, ale także
w najbliższym otoczeniu; poza satysfakcją osobistą możemy przyczynić się do poprawy poczucia bezpieczeństwa naszych rodzin i osób najbliższych.

Dlaczego warto studiować bezpieczeństwo wewnętrzne?

Bezpieczeństwo i porządek publiczny przygotowuje do pracy: organizacjach i instytucjach 

gwarantujących bezpieczeństwo obywateli, podmiotów gospodarczych i mienia, w administracji 

rządowej i samorządowej zapewniającej porządek publiczny – w służbach mundurowych tj. w Policji, 

Wojsku Polskim, Straży Miejskiej, Straży Gminnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Straży 

Pożarnej, Służbie Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei; w Obronie Cywilnej 

Kraju oraz w instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym (Interpol, Europol).

Bezpieczeństwo narodowe przygotowuje do pracy w: instytucjach i organizacjach zajmujących się 

bezpieczeństwem obywateli, zespołach reagowania kryzysowego a także instytucjach oświatowych

i akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Celem kształcenia w zakresie 

bezpieczeństwa narodowego jest rozumienie podstawowych problemów w zakresie systemu 

bezpieczeństwa państwa, obronności.

Zarządzanie kryzysowe przygotowuje do pracy w instytucjach i organizacjach związanych

z kierowaniem zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych i zagrożenia państwa 

np. w Centrach Zarządzania Kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych

i gminnych, Centrach Powiadamiania Ratunkowego, na stanowiskach koordynatorów medycznych;

w służbach rządowych oraz samorządach realizujących zadania obronne- w służbach mundurowych

tj. w Policji, Wojsku Polskim, Straży Miejskiej, Straży Gminnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, 

Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei; w strukturach 

MSWiA i Ministerstwa Sprawiedliwości; w Obronie Cywilnej Kraju oraz w instytucjach bezpieczeństwa 

publicznego o zasięgu międzynarodowym (Interpol, Europol).

Specjalności:

W ramach specjalności organizowane są zajęcia z technik samoobrony, sztuk walki  i strzelectwa.



PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

jednolite magisterskie jednolite magisterskie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek przygotowujący do pracy

w: przedszkolu jako wychowawca, w szkole podstawowej jako nauczyciel klas I – III

źStudent zdobywa zawód nauczyciela wychowania przedszkolnego i klas I – III.

źabsolwent zdobywa profesjonalne przygotowanie pedagogiczne, psychologiczne, 

metodyczne i merytoryczne; posiada opanowaną metodykę realizowania 

obszarów edukacji: polonistycznej, matematycznej, środowiskowej, technicznej, 

plastycznej, muzycznej i fizycznej; zna specyfikę kształcenia zintegrowanego

w klasach I – III szkoły podstawowej; potrafi dokonać diagnozy rozwoju dziecka; 

nabywa umiejętności projektowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, do 

prowadzenia pracy indywidualnej i zespołowej, poznaje nowoczesne formy 

współpracy z rodzicami; posiada kompetencje do rozwojowego działania na rzecz 

dzieci ich nauczania i kształcenia w okresie wczesnego dzieciństwa (od 3 lat).

Studia jednolite magisterskie, trwają 10 semestrów ( 5 lat).

źAbsolwent posiada przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne. 



PSYCHOLOGIA Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

jednolite magisterskie jednolite magisterskie

Nie wiem czy jest coś bardziej pasjonującego, zadziwiającego niż ludzie. Każdemu z nas wydaje się, że dużo o nich wie, bo sam jest człowiekiem. Studia 
psychologiczne pozwalają odkryć, że to niezupełnie tak. Pozwalają one zdobyć solidną wiedzę o człowieku: o jego słabościach, siłach i możliwościach,
o wielu tajemnicach życia społecznego. Uważam, że warto zdobyć tę wiedzę, rozwijać ją, a w szczególności nauczyć się ją wykorzystywać, żeby profesjonalnie 
radzić ludziom, pomagać, móc razem z nimi przewidywać. A w wielu miejscach i dziedzinach życia psychologów ciągle brak.

Ewa Drozda-Senkowska, prof. zw. dr hab. psychologii społecznej na Uniwersytecie Paris Descartes, profesor wykładowca w NWSP w Białymstoku

Dlaczego warto studiować psychologię?

Specjalności:

Psychologia społeczna przygotowuje m.in. do pracy w przedsiębiorstwach, 

instytucjach publicznych, firmach konsultingowych, agencjach reklamy

i public relations, w ośrodkach badań opinii publicznej i komunikacji, 

działach personalnych.

Psychologia kliniczna przygotowuje m.in. do pracy w szpitalach, ośrodkach 

rehabilitacji, poradniach zdrowia psychicznego, prywatnych praktykach 

psychologicznych, sztabach interwencji kryzysowej, telefonach zaufania, 

ośrodkach dla uzależnionych, ośrodkach opieki społecznej, poradniach 

przedmałżeńskich, centrach pomocy rodzinie.



STUDIA PODYPLOMOWE

Podyplomowe studia pedagogiczne przygotowujące do wykonywania zawodu- dają uprawnienia pedagogiczne do 
nauczania w szkołach, na kursach, w placówkach oświatowo-wychowawczych.

Etyka z filozofią dla nauczycieli- podyplomowe studia adresowane do absolwentów studiów wyższych, nauczycieli, 
chcących poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie nauczania etyki i filozofii-kandydat musi posiadać przygotowanie 
pedagogiczne. Celem kształcenia jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów 
„etyka” oraz „filozofia”.

Zarządzanie kryzysowe- zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach zagrożenia - treści kształcenia obejmować będą 
poznanie struktur organizacyjnych i funkcjonalnych ogniw reagowania kryzysowego.

Negocjacje i mediacje- celem studiów jest przygotowanie profesjonalnych negocjatorów i mediatorów; program 
studiów program studiów umożliwia uzyskanie teoretycznej wiedzy na temat powstawania konfliktów oraz sposobów 
ich rozwiązywania, technik i metod negocjacji i mediacji; nabyte umiejętności mogą znaleźć zastosowanie
w działalności biznesowej i politycznej oraz w takich instytucjach jak: policja oraz inne służby mundurowe, placówki 
resocjalizacyjne i edukacyjne.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)- Studia kierowane są do 
osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu (nauczyciele) lub prowadzenia zajęć (nauczyciele 
wychowania przedszkolnego, nauczyciele kształcenia zintegrowanego), ale nie posiadają przygotowania w zakresie 
pedagogiki specjalnej lub chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej

Psychologia biznesu i zarządzani- celem studiów jest dostarczanie wiedzy psychologicznej przydatnej
w zarządzaniu firmami, przedstawienie najnowszych trendów we współczesnej psychologii zarządzania oraz nabycie
i ukształtowanie umiejętności z obszaru kierowania zasobami ludzkimi.

Wychowanie do życia w rodzinie- studia podyplomowe kwalifikacyjne, przygotowujące do nauczania przedmiotu 
„wychowanie do życia w rodzinie” zgodnie z zakresem Podstaw Programowej Kształcenia z tego przedmiotu w szkołach 
ponadpodstawowych.

Diagnoza i terapia pedagogiczna  - studia dają kwalifikacje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej
z dziećmi, do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-
pedagogicznych i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Edukacja dla bezpieczeństwa + szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy  -
dają kwalifikacje i przygotowują do nauczania przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” zgodnie z zakresem 
Podstawy Programowej Kształcenia z tego przedmiotu w szkołach ponadpodstawowych w zakresie znajomości 
powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej, przygotowania do działania ratowniczych w sytuacjach zagrożenia.



STUDIA PODYPLOMOWE

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu- studia przygotowujące słuchacza do pracy diagnostyczno-terapeutycznej i edukacyjnej
z dziećmi i młodzieżą z autyzmem podczas ćwiczeń, warsztatów, wykładów i praktyk zawodowych. Studia kierowane są do osób posiadających kwalifikacje do 
nauczania przedmiotu (nauczyciele) lub prowadzenia zajęć (nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele kształcenia zintegrowanego), ale 
nieposiadających przygotowania w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Język angielski w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej- studia podyplomowe adresowane do absolwentów kierunku pedagogika o specjalności 
"Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna" oraz czynnych nauczycieli nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego legitymujących się dyplomem 
ukończenia studiów wyższych o profilu pedagogicznym ze specjalnością edukacja przedszkolna lub wczesnoszkolna oraz znajomością języka angielskiego na 
poziomie średniozaawansowanym (B1 lub B2). Celem studiów jest metodyczne przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego i I-ego etapu 
edukacyjnego (klas I-III szkoły podstawowej) do nauczania języka angielskiego a także podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie znajomości języka 
angielskiego oraz wiedzy o krajach anglojęzycznych.

Seksuologia kliniczna- studia podyplomowe z zakresu psychologii adresowane do psychologów i lekarzy oraz absolwentów innych kierunków studiów po 
indywidualnym ustaleniu warunków uczestnictwa z kierownikiem studiów. Celem studiów jest dostarczenie wiedzy z zakresu: biologicznych podstaw 
seksualności człowieka, podstaw psychofizjologii seksualnej, zagadnień psychopatologii seksualnej, kliniki dysfunkcji i zaburzeń seksualnych, metod 
diagnostycznych i terapeutycznych, seksuologii sądowej, zaburzeń identyfikacji i roli płciowej, treningu interpersonalnego, nadużyć seksualnych i przemocy 
w rodzinie, etyki zawodowej seksuologa oraz superwizji grupowej. Studia kształtują umiejętności potrzebne do pracy w zakresie diagnostyki i terapii 
zaburzeń seksualnych w poradniach seksuologicznych, klinikach i szpitalach psychiatrycznych.

Psychologia kryzysu i interwencji- studia podyplomowe skierowane do absolwentów takich kierunków jak: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, 
socjologia, prawo, bezpieczeństwo narodowe. Zakres tematyczny studiów obejmuje zagadnienia psychologiczne, prawne i etyczne podstawy interwencji 
kryzysowej, a także zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej, a także przygotowanie merytoryczne i metodyczne do 
podejmowania działań interwencyjnych w ramach modułów: strategie i modele interwencji kryzysowej, diagnoza w interwencji kryzysowej, zarządzanie 
kryzysem, budowanie relacji z klientem, konstruowanie procedur interwencyjnych oraz metodykę działań interwencyjnych wobec: kryzysów w szkole, 
problemów z uzależnieniem, samookaleczeń, ofiar przemocy i agresji, w sytuacji straty oraz sytuacjach katastrof.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka studia przeznaczone są dla absolwentów pedagogiki (różnych specjalności) studiów licencjackich lub magisterskich, 
dla nauczycieli oraz dla absolwentów innych kierunków niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne. Studia dają kwalifikacje do pracy
w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych.



OPŁATY

ADMINISTRACJA Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Studia I i II stopnia (licencjackie, 
magisterskie)

3400 zł 3400 zł

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Studia I i II stopnia (licencjackie, 
magisterskie)

3600 zł 3600 zł

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA
I WCZESNOSZKOLNA

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie 3800 zł 3800 zł

PSYCHOLOGIA Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie 4700 zł 4700 zł

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Opłaty dodatkowe:

źwpisowe na wszystkie kierunki wynosi 400 zł;

źopłata za legitymację studencką 22 zł;

Zniżki:

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

I i II stopnia, którzy dokonują opłat za cały rok 

akademicki do 10 października, otrzymują zniżkę

w opłacie czesnego w wysokości 200 zł. 

Absolwenci NWSP studiów I stopnia (licencjackich): 

wpisowe na studia magisterskie dwuletnie wynosi 

200 zł.

A b s o l w e n c i  N W S P  s t u d i ó w  I I  s t o p n i a  

(magisterskich) i studenci studiujący w NWSP na 

dwóch kierunkach zwolnieni są z opłaty wpisowego 

w wysokości 400 zł.

Dzieci studentów i pracowników NWSP w Białymstoku 

są zwolnione z opłaty czesnego za pobyt w Przedszkolu 

„Świat Zucha”.

UWAGA !!



STYPENDIA

Oferta stypendialna

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości  jest przyznawane studentom 

studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym 

obiekcie, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni 

uniemożliwiałby studiowanie lub znaczenie je utrudniał. Stypendium przyznawane 

jest na wniosek studenta, którego ocenia się według kryteriów dotyczących 

przyznania stypendium socjalnego.

Zapomoga może być przyznawana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się 

przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta znajdującego się

w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość dochodu uprawniającego studenta do 

ubiegania się o to świadczenie ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem 

samorządu studenckiego.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych  przyznawane jest na wniosek 

studenta. Ubiegając się o to świadczenie student winien przedłożyć w uczelni 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument na równi traktowane z 

tym orzeczeniem.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen. O przyznanie stypendium student 

może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów i zaliczył kolejny rok studiów.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne 

osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w  regulaminie stypendiów.



NAUKA

10-11.05.2018r. Majątek Howieny w Pomigaczach I Kongres Naukowy;

Od kilku lat Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna organizuje Kongres Naukowy, 

którego celem jest ocena zagrożeń i wyzwań współczesności determinujących jakość 

życia i bezpieczeństwo człowieka przez prezentację dorobku naukowego, wymianę 

doświadczeń i poglądów badaczy i praktyków z uczelni i jednostek pozaakademickich

z kraju i zagranicy.

8-10.05.2019r. Centrum Szkoleniowo- Rekreacyjnym „Knieja” w Rajgrodzie

II Kongres Naukowy;
13-15.05.2020r.  w Augustowie miał odbyć się III Kongres Naukowy NWSP Człowiek

w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń. Z powodu stanu epidemicznego wywołanego 

pandemią COVID-19 został odwołany.

Kongres Naukowy NWSP
Człowiek w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń

Konferencje NWSP

11.12.2016 r. odbyło się I Studenckie Seminarium Naukowe Patologie społeczne, jako 

zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego. Organizatorami seminarium byli studenci 

III roku Pedagogiki (resocjalizacja 2014-2017) a opiekę merytoryczną sprawowała Pani 

Doktor Grażyna Kędzierska;

29.03.2012 r. Białystok Seminarium Naukowe "W trosce o współczesną rodzinę. Teoria, 

badania, pomoc”;

23-24.05.2014 r. Białystok Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zmieniająca się 

przestrzeń życia współczesnego człowieka – szanse, zagrożenia, wyzwania” zapowiedź

15-16.11.2018 r. odbyła się I Naukowa Konferencja: Twórcza resocjalizacja możliwością 

usamodzielnienia w Skarżysku-Kamiennej organizowana przez Zespół Placówek 

Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej. Wśród grona zaproszonych 

gości znaleźli się przedstawiciele NWSP w Białymstoku, którzy wygłosili wykłady. 

29.05.2015 r. Białystok Seminarium Pedagogicznego pod hasłem "Edukacja – nauczyciel 

–uczeń/dziecko w zmieniającej się przestrzeni społecznej”;

24.05.2013 r. Białystok Konferencja Naukowa "Oblicza więzi społecznej - ujęcie 

interdyscyplinarne”;

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku wyszła z inicjatywą 

twórczego namysłu nad szkolnictwem XXI wieku. Organizując konferencje naukowe 

wpisała się w dyskurs nad treścią zmian w systemie edukacji.



REKTURACJA

PROCES APLIKACJI

REJESTRACJA ONLINE

01.

Aby wyjść naprzeciw 

oczekiwaniom przyszłych 

studentów wprowadziliśmy 

możliwość rejestracji online.

02.
DOKONANIE OPŁATY 

REKRUTACYJNEJ
Po dokonaniu opłaty 

rekrutacyjnej rozpoczynamy 

proces rejestracji

DOSTARCZENIE 

DOKUMENTÓW
Ostatnim etapem aplikacji jest 

dostarczenie dokumentów 

przez przyszłego studenta

03.

O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność zgłoszeń.
Dokumenty należy składać osobiście. W innym przypadku konieczne jest przedstawienie upoważnienia notarialnego.

źPotwierdzenie wpłaty na konto Uczelni wpisowego, pierwszej raty czesnego oraz opłaty za legitymację;

Studia II stopnia:

źKserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia: części A i B-suplementu (oryginał do wglądu);

źCD ze zdjęciem legitymacyjnym w formacie 236 x 295 pikseli (plik w formacie JPG);

WYMAGANE DOKUMENTY:

Studia I stopnia oraz 5-letnie studia magisterskie:

źKserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu);

źPodanie (wydrukowane dwustronnie; drukowane litery);
źKserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu);

ź1 fotografia legitymacyjna;
źCD ze zdjęciem w formacie 236 x 295 pikseli (plik w formacie JPG);

źPodanie (wydrukowane dwustronnie; drukowane litery);

ź1 fotografia legitymacyjna;

źPotwierdzenie wpłaty na konto Uczelni: wpisowego, pierwszej raty czesnego oraz opłaty za legitymację;

źPodanie (wydrukowane dwustronnie; drukowane litery)
źKserokopia dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich (część A i B- suplementu)- oryginał do wglądu

STUDIA PODYPLOMOWE:

ź1 fotografia legitymacyjna
źPotwierdzenie wpłaty na konto Uczelni wpisowego



Rektorat:
e-mail: rektorat@nwsp.bialystok.pl
               nwsp@nwsp.bialystok.pl
tel. (85) 742 01 99 wew. 11, 12, 13 

Rekrutacja:
e-mail: rekrutacja@nwsp.bialystok.pl
tel. (85) 742 01 99

Kwestura:
e-mail: kwestura@nwsp.bialystok.pl
tel. (85) 742 01 99 wew. 16

Dział Planowania:
tel. (85) 742 01 99 wew. 17

Biblioteka:
e-mail: biblioteka@nwsp.bialystok.pl
tel. (85) 742 01 99 wew. 18
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