Akademia Pomorska w Słupsku

Ubezpieczania społeczne i prawo pracy
Ideą studiów podyplomowych na kierunku Ubezpieczenia Społeczne i Prawo pracy jest zapewnienie
kompleksowej edukacji w danej tematyce oraz przygotowanie słuchaczy do pracy w zakładach pracy,
urzędach administracji państwowej i samorządowej, zakładach budżetowych.
Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, osób pracujących i zajmujących się
zarządzaniem zasobami ludzkimi, a także ubezpieczeniami społecznymi, których zainteresowania zawodowe
lub osobiste skłaniają do poszerzenia wiedzy z zakresu prawa pracy i ustawodawstwa socjalnego.
Absolwent studiów będzie posiadał aktualną wiedzę z zakresu prawa pracy oraz systemu ubezpieczeń
społecznych, która będzie pozwalała na kształtowanie indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy
w sposób sprzyjający budowaniu pożądanych więzi w zakładzie pracy.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów według aktualnego wzoru obowiązującego
w Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Głównym celem kształcenia jest zdobycie wiedzy z zakresu prawa pracy i systemu ubezpieczeń
społecznych w Polsce. Osiągnięcie głównego celu kształcenia możliwe jest dzięki realizacji celów pośrednich:
1. Pogłębiania wiedzy słuchaczy w zakresie:
• Przepisów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
• Zasad funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych.
• Zasad rozliczania ubezpieczeń społecznych.
• Zasad ochrony danych osobowych.
• Formułowania pism i wniosków do ZUS.
• Zarządzania zasobami ludzkimi tworzącymi system.
• Zarządzania ryzykiem.
2. Doskonalenia umiejętności słuchaczy w zakresie:
• Wypełnianiu druków i deklaracji do ZUS np. ZUS ZMUA, ZWUA itp.
• Naliczania zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych.
• Korespondencji z ZUS.
• Korzystania programu e-płatnik.
3. Rozwijania ich kompetencji społecznych w zakresie:
• Umiejętnego stosowania przepisów prawa pracy.
• Rozwiązywania konfliktów i zarządzania czasem.
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Nasze Atuty:
• kompleksowa wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy
• wykładowcy to praktycy, którzy prowadzą zajęcia z rozwiązywaniem i omawianiem konkretnych
przykładów w oparciu o stosowane przepisy,
• zajęcia konwersatoryjne z przewagą zajęć praktycznych,
• konkurencyjna cena.

PROGRAM STUDIÓW:
1. Prawo pracy
2. System ubezpieczeń społecznych i fundusze
3. Ochrona danych osobowych
4. Zasady naliczania ubezpieczeń
5. Zarządzanie zasobami ludzkimi
6. Prawo unijne
7. Organizacja obsługi klienta
8. Informatyczne narzędzia w ubezpieczeniach
9. Orzecznictwo sądowe
10. Finanse publiczne, zasady finansowania ZUS
Informacje o studiach:
• 2 semestry (średnio 1 zjazd w miesiącu)
• 160 godzin
• Opłata semestralna 1600zł

Wymagania rekrutacyjne:
Przyjęcie kandydatów na studia realizowane jest w oparciu o zasady rekrutacji słuchaczy studiów
podyplomowych obowiązujące w Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Kandydata obowiązuje dostarczenie kompletu dokumentów:
• podanie o przyjęcie na studia,
• 2 zdjęcia,
• odpis dyplomu lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów I i/lub II stopnia,
• kwestionariusz osobowy.
Przyjęcia następują według kolejności zgłoszeń.
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