
 

Warszawa, sierpień 2021 r. 

 

 
Szanowni Państwo, 
 
 

z prawdziwą przyjemnością pragniemy poinformować, że Centrum im. Adama Smitha wraz  

z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczyna nabór na 

„Podyplomowe Studia Menedżerskie – Innowacyjne zarządzanie gminą”.  

Pierwsza edycja studiów zostanie przeprowadzona w semestrze zimowym i letnim roku 

akademickiego 2021/2022, począwszy od 24/25.09.2021 r., a zakończona zostanie 

24/25.06.2022 r.  

Studia będą prowadzone w trybie dwusemestralnym i będą obejmowały łącznie 162 godziny 

wykładowe. Na program składają się wykłady i konwersatoria w piętnastu blokach 

tematycznych. Program studiów realizowany będzie podczas dwunastu dwudniowych 

zjazdów (piątek/sobota) – jeden lub dwa razy w miesiącu. 

Nabór na studia prowadzi Centrum im. Adama Smitha. 

 

Aplikacja odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod poniższym linkiem: 

https://smith.sorga.pl/rekrutacja?r=Ankieta 

 

Bardzo prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich pól oraz wgranie wymaganych 

dokumentów:  

• odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat/magister) w formacie PDF 

• skanu wypełnionego podania o przyjęcie na studia (do pobrania w tym miejscu: 

http://www.wz.uw.edu.pl/files/studia/PSM/Podanie_PSM_CAS.pdf ) w formacie PDF 

• życiorysu w formacie PDF 

• 1 kolorowej fotografii w formacie JPG 
 

 

Opłaty za studia należy wnosić na rachunek Centrum im. Adama Smitha: 

86 2130 0004 2001 0190 7039 0003 

Rada Centrum im. Adama Smitha 
Prof. Andrzej Blikle – Przewodniczący ² Prof. Tomasz Gruszecki  ² Roman Kluska 

Dr Andrzej Kondratowicz  ²  Prof. Witold Kwaśnicki  ²  Prof. Wojciech Roszkowski 
Prof. Łukasz Turski  ²  Prof. Tadeusz Tyszka   ²  Maciej Zięba OP  



 

 
Zajęcia prowadzone będą w trybie stacjonarnym, z uzupełniającą formą e-learningu,  

w salach wykładowych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.  

Studia zakończone  zostaną napisaniem przez słuchaczy pracy końcowej, której tematem 

będzie projekt rozwiązania ważnego zagadnienia dla gminy, z której pochodzi słuchacz. 

Ze względu na elitarny charakter studiów oraz organizację procesu dydaktycznego 

przewidujemy udział nie więcej niż 2-3 osób z jednej jednostki samorządowej w jednym 

cyklu.  

Nominalny, łączny koszt  studiów udało nam się zamknąć w kwocie 7.500 zł od uczestnika 

przy jednorazowej wpłacie. Natomiast w dwóch ratach wnoszonych przed rozpoczęciem 

każdego semestru wysokość jednorazowej wpłaty wynosi 4.000 zł. W ramach tej opłaty 

słuchacze, poza udziałem w zajęciach i konsultacjach z wykładowcami, otrzymają bogate 

materiały dydaktyczne (książki, skrypty, publikacje) opisujące przedmiot wykładów. 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że przygotowaliśmy z naszymi strategicznymi 

partnerami bogaty program stypendialny, w ramach którego, poszczególni uczestnicy będą 

mogli ubiegać się o dofinansowanie studiów.  

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z naszą propozycją, uprzejmie prosimy o  

bezpośredni kontakt z Biurem studiów, prowadzonym przez panią Katarzynę Cieśluk – 

kierownika biura, pod: 

• adresem: Centrum im. Adama Smitha, ul. Bednarska 16, 00-321 Warszawa 

• telefonem: +48 534 551 451 

• mailem: akademia@smith.pl 
 

Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas oferta pozwoli Państwu znacząco wzbogacić 

wiedzę i kompetencje pozwalające na realizację nawet najbardziej wymagających 

programów służących mieszkańcom naszych małych ojczyzn. 

Z poważaniem,  

 

 

Andrzej Sadowski 
Prezydent Centrum im. Adama Smitha 

 Ireneusz Jabłoński 
Dyrektor Program Centrum im. Adama 
Smitha dla Samorządowc 


