
Sukces w praktyce!

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy w czołówce najlepszych 
uczelni niepublicznych w Polsce, 
wyznaczając trendy profesjonalnej 
edukacji.

Nasze studia podyplomowe 
i programy MBA poleca 
92% absolwentów*. 

Od lat przyciągamy ludzi 
ambitnych, z którymi możliwe 
jest realizowanie programów 
w modelu partnerskiego 
transferu wiedzy i umiejętności. 

Nasze kompetencje potwierdza 
od kilkunastu lat wysoka pozycja 
Wydziału Prawa i Administracji 
Uczelni Łazarskiego w Rankingu 
Wydziałów Prawa „Dziennika 
Gazeta Prawna”. 

W naszej ofercie są kierunki, 
które nieprzerwanie od 15 lat 
przyciągają słuchaczy, 
np. MBA Zarządzanie, Zarządzanie 
nieruchomościami, Pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami.

Uczelnia Łazarskiego to ponad 30 lat 
nauczania akademickiego i 15 lat 
kształcenia podyplomowego. 

Mamy uprawnienia do nadawania 
stopnia doktora oraz doktora 
habilitowanego w dyscyplinach: 
nauki prawne, nauki medyczne, 
ekonomia i finanse, nauki o polityce 
i administracji.

Jesteśmy uhonorowani tytułem 
Marka Godna Zaufania 2022 
w kategorii „Edukacja biznesu”. 

Co roku mury Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Uczelni Łazarskiego 
przekracza ponad 1000 osób! 

*Absolwenci roku akademickiego 2021/2022, którzy wzięli udział w ankiecie.



CO OFERUJEMY?

CO NAS WYRÓŻNIA?

LIDER
EKSPERTYZA
& NETWORKING

Bogate portfolio kształcenia podyplomowego 
w oparciu o najwyższe standardy merytoryczne, 
doświadczoną kadrę akademicką i ekspercką. 

60 kierunków studiów podyplomowych 
oraz programy MBA (to jedna z najbogatszych 
i najbardziej różnorodnych ofert na rynku). 

Jesteśmy pionierem w kreowaniu i wdrażaniu 
unikalnych w skali kraju kierunków studiów 
podyplomowych i programów MBA.

DOŚWIADCZENIE

Mamy bogaty i długoletni bagaż doświadczeń 
edukacyjnych, ale co roku dokonujemy 
modyfikacji, aktualizacji treści, które nie tylko 
mają odpowiadać na aktualne potrzeby rynku 
pracy, ale również budować kompetencje, 
dzięki którym absolwenci będą kreatorami 
przyszłości.

Nasza kadra akademicka to znani 
eksperci i liderzy opinii, konsultanci, 
praktycy biznesu z różnych 
sektorów gospodarki, przedstawiciele 
instytucji administracji publicznej 
i samorządowej oraz organizacji 
non-profit, którzy otwarci są 
na wymianę wiedzy i umiejętności 
w formule “Praktycy dla praktyków” 
oraz budowanie kapitału relacji.

Najszerszą na rynku ofertę programów 
MBA w pełni profilowanych branżowo 
(m.in. MBA w Ochronie zdrowia, 
MBA Zarządzanie, MBA Lotnictwo). 

Unikatowe w skali kraju studia 
podyplomowe, będące odpowiedzią 
na zapotrzebowanie rynku pracy 
i dynamicznie zmieniającą się sytuację 
społeczno-gospodarczą (w 2022 r. 
uruchomiliśmy m.in. takie kierunki 
jak Morska energetyka wiatrowa 
- zarządzanie oraz przygotowanie 
i realizacja inwestycji czy Zarządzanie 
promocją zdrowia i profilaktyką chorób). 

Uczelnia Łazarskiego z doskonałymi wynikami OCENY PARAMETRYCZNEJ: Ekonomia i finanse B+, Nauki medyczne B+, Prawo i Administracja A 
Akredytacja CEEMAN 
Uhonorowana tytułem Marka Godna Zaufania 2022 w kategorii „Edukacja biznesu” 
W czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce, mająca uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach



Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY?

STAWIAMY NA NAJLEPSZYCH

Od lat budujemy silne relacje z partnerami instytucjonalnymi, wśród których są między innymi:

„Interdyscyplinarny i niezwykle zgrany zespół ekspertów to nasza największa duma. 
Nasi wykładowcy podążają za oczekiwaniami rynku, dlatego w swojej codziennej pracy 
ze słuchaczami stawiają na rozwój kompetencji przyszłości, jak kompleksowe 
rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, zarządzanie i współpracę 
z ludźmi, inteligencję emocjonalną, wnioskowanie i podejmowanie decyzji 
oraz elastyczność poznawczą”. 

Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu 
Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Center of Value Based 

Healthcare Uczelni Łazarskiego

Naszą dumą są wykładowcy

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka



WSPIERAMY NASZYCH SŁUCHACZY 
W ROZWOJU ICH ŚCIEŻEK KARIERY 

ZAWODOWEJ ORAZ ZACHĘCAMY 
DO WYCHODZENIA Z OSWOJONYCH 

SCHEMATÓW MYŚLENIA
I DZIAŁANIA

Zaplanuj swój sukces już dziś!

Dołącz do nas!

www.ckp.lazarski.pl

Jesteśmy tutaj dla Ciebie, bez względu na to, czy chcesz zdobyć lub 
pogłębić interesującą Cię dziedzinę wiedzy, zmienić zawód, 

bądź po prostu, zrobić coś dla siebie!


