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Drodzy Kandydaci/Przyszli studenci 

Moment podjęcia decyzji o dalszym kształceniu, to chwila wyboru przyszłej kariery zawodowej. Jest to decyzja 
trudna i odpowiedzialna. W jakim kierunku podążyć, jak najlepiej wykorzystać swoje możliwości? Patrząc 
na trendy i wymagania przyszłych pracodawców trzeba stwierdzić, że warto wybrać studia zapewniające 
wykształcenie praktyczne.

Nasza Uczelnia ma Wam do zaoferowania szereg nowoczesnych kierunków, których absolwenci są poszukiwani 
nie tylko na polskim rynku pracy, ale też w całej Europie. 

Tradycja naszej Uczelni sięga roku 2000, liczba ponad 10 000 absolwentów stanowi jej najlepszą rekomendację. 
Kształcimy specjalistów z różnych dziedzin, lecz największą popularnością i uznaniem studentów cieszą się takie 
kierunki, jak fizjoterapia, turystyka i rekreacja oraz kosmetologia. 

Zajęcia odbywają się w nowoczesnym budynku zaprojektowanym specjalnie dla potrzeb dydaktycznych 
naszej Uczelni. Posiadamy szereg nowocześnie wyposażonych pracowni, a wysoko wykwalifikowana kadra 
dydaktyczna zapewnia wysoki poziom nauczania.

Nasi studenci mają możliwość uczestniczenia w licznych kursach, rozszerzających kwalifikacje zawodowe, 
a także w kołach zainteresowań. Mocną stroną jest usportowienie Uczelni. W ramach AZS działają liczne sekcje 
sportowe. Chlubą Uczelni jest jej reprezentacja w piłce ręcznej kobiet, mająca w swoim dorobku liczne tytuły 
akademickich mistrzyń Polski, a przede wszystkim czterokrotny tytuł Akademickich Mistrzyń Europy oraz dwa 
złote medale w Europejskich Igrzyskach Studenckich.

Zachęcam więc do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną prezentowaną w niniejszym informatorze, 
a także odwiedzenia naszych stron internetowych, zadawania pytań pracownikom odpowiedzialnym  
za rekrutację, a następnie do mądrego wyboru najlepszego dla siebie kierunku studiów.

Prof. dr hab. Witold Kłaczewski 
Rektor WSSP im. W. Pola w Lublinie 
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Wyższa Szkoła  
Społeczno-Przyrodnicza  

im. Wincentego Pola  
w lublinie

powstała z myślą o osobach 
chcących realizować swoje  
pasje oraz cele zawodowe

dOgOdNE POŁOżENIE UCZELNI
WSSP jest położona przy głównych arteriach 
komunikacyjnych miasta. dzięki temu do uczelni jest 
dogodny dojazd, zarówno środkami komunikacji 
miejskiej, jak i samochodami osobowymi.

SZEROKI WAChLARZ STyPENdIóW
W WSSP można ubiegać się o takie same stypendia, 
jakie otrzymują studenci uczelni państwowych, tym 
samym jest to realny sposób na obniżenie czesnego. 
Są to: stypendium socjalne, stypendium Rektora dla 
najlepszych studentów, stypendium specjalne dla osób 
niepełnosprawnych oraz jednorazowe zapomogi. 
dotyczy to zarówno studentów studiów stacjonarnych 
jak i niestacjonarnych.

UCZELNIA MIędZyNAROdOWA 
Interesująca oferta edukacyjna Uczelni oraz 
zajęcia prowadzone również w języku angielskim 
na kierunkach: Turystyka i Rekreacja, Wychowanie 
Fizyczne, Fizjoterapia i Kosmetologia sprawia,  
że w Wyższej Szkole Społeczno - Przyrodniczej chętnie 
podejmują naukę studenci ze wszystkich kontynentów 
i najbardziej odległych zakątków świata m.in. Arabii 
Saudyjskiej, belgii, Chin, Indii, Francji, Irlandii, Iranu, Iraku, 
Izraela, Japonii, Kanady, Malezji, Nepalu, Rosji, Turcji, 
USA, Wielkiej brytanii i Saint Kitts and Nevis. 

WSPóŁPRACA ZAgRANICZNA
W ramach programu Erasmus + studenci mają 
szansę studiować oraz przebywać na stażach 
w renomowanych uczelniach, a także odbywać 
praktyki studenckie w krajach europejskich. bardzo 
dobre efekty przynosi także współpraca w zakresie 
nauki. Kadra naukowa WSSP uczestniczy w licznych 
międzynarodowych konferencjach, badaniach 
naukowych, wykładach i odbywa staże w cenionych 
w Europie uniwersytetach.

7
4000

86 309
57

9000

kierunków  
studiów  
magisterskich  
i licencjackich

kierunków  
studiów  
podyplomowych

przyznanych  
stypendiów

studenci  
z 57 krajów 
świata

absolwentów

studentów  
w roku 
akademickim 
2018/2019

Ponad

aTuTy uCzElnI
NOWOCZESNy ObIEKT dydAKTyCZNy
Zajęcia odbywają się w jednym z najnowocześniejszych 
obiektów dydaktycznych w Polsce. Uczelnia dysponuje 
aulą na 200 osób, gabinetami fizykoterapii, kinezytera-
pii, kosmetyki, pracownią wizażu i stylizacji, anatomii, 
pierwszej pomocy przedmedycznej, biomechaniki, 
masażu, laboratorium biochemicznym, pracowniami 
turystyki, krajoznawstwa, hotelarstwa, geografii i infor-
matyki. Na terenie uczelni znajduje się sala gimnastycz-
na, siłownia, sale do aerobiku i ćwiczeń na trenażerach 
oraz sale ćwiczeń ruchowych ogólnorozwojowych. 

dOśWIAdCZONA KAdRA dydAKTyCZNA 
Uczelnia zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę 
dydaktyczną: 18 profesorów tytularnych, 11 doktorów 
habilitowanych, w tym 9 profesorów Wyższej 
Szkoły Społeczno – Przyrodniczej im. W. Pola oraz 
64 doktorów. Znaczną część kadry stanowią aktywni 
praktycy specjaliści oraz ponad 130 wykładowców.

bOgATA OFERTA EdUKACyJNA 
Studia w programie 2+1, czyli program dzięki któremu 
studenci mają możliwość kształcenia się przez dwa 
lata w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej i rok 
w uczelniach w Wielkiej brytanii. Po ukończeniu studiów, 
studenci otrzymują dwa dyplomy - ukończenia WSSP 
i uczelni brytyjskiej. Nasi studenci mogą też poszerzać 
swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania poprzez różne 
kursy oraz Koła Naukowe WSSP.

STUdIUJ Z dOFINANSOWANIEM UE
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego 
Pola w Lublinie stara się efektywnie wykorzystać 
możliwości, jakie pojawiły się w momencie przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej i pozyskiwać środki finansowe 
na rozwój uczelni w zakresie działalności dydaktycznej. 
Studenci mają możliwość skorzystania z projektów 
dofinansowanych przez UE ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, obniża to koszt kształcenia, 
zmniejszając odpłatność studentów za studia. 
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organizacja ochrony zdrowia
Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna z logopedią 
szkolną
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Pedagogika rewalidacyjno-terapeutyczna
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagog szkolny
Pedagogika zabawy – terapia zabawą z elementami rytmiki
Pielęgnacja urody – Kosmetologia
Podstawy przedsiębiorczości
Podyplomowe studia doskonalące dla katechetów 
(nauczycieli religii)
Prawo pracy – kadry i płace
Promocja zdrowia z edukacją zdrowotną
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Psychodietetyka
Psychologia sportu
Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci 
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Socjoterapia
Socjoterapia z elementami psychoedukacji i psychoterapii 
rodzin – trener terapeuta
Surdopedagogika
Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi
Terapia ręki
Terapia zajęciowa
Trener biznesu i rozwoju osobistego
Trener II klasy piłki ręcznej
Trener personalny
Tutoring uzdolnień w edukacji
Tyflopedagogika
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wielokulturowość w doradztwie zawodowym
Wychowanie fizyczne
zarządzanie kulturą z edukacją medialną
zarzadzanie ochroną zdrowia – menedżer ochrony zdrowia
zarządzanie oświatą
zarządzanie produkcją
zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedażowym
zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
zarządzanie zasobami ludzkimi
zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce
Żywienie człowieka, dietetyka ogólna i specjalistyczna

STUdIA W JęZyKU POLSKIM
Fizjoterapia 
- jednolite studia magisterskie  
- studia II-go stopnia - ostatni nabór w 2020 r.
Pielęgniarstwo 
- studia I stopnia (licencjackie)
Kosmetologia 
- studia I stopnia (licencjackie)
Filologia angielska z lingwistyką stosowaną 
- studia I stopnia (licencjackie)
Turystyka i rekreacja 
- studia I stopnia (licencjackie)

specjalności: hotelarstwo i gastronomia, organizacja  
i zarządzanie w turystyce i rekreacji

- studia II stopnia (magisterskie)
specjalność: organizacja i zarządzanie w turystyce, 
hotelarstwie i gastronomii

Ekonomia
- studia I stopnia (licencjackie)

specjalności: ekonomia menedżerska, biznes 
międzynarodowy

Wychowanie fizyczne
- studia I stopnia (licencjackie)

STUdIA W JęZyKU ANgIELSKIM
Tourism and Hospitality Management
bachelor’s degree
International Tourism
Master’s degree
Sport Science
bachelor’s degree
beauty Science
bachelor’s degree
Physiotherapy
Master’s degree (5 years)
Nursing
bachelor’s degree

oferta  
kształcenia

International business management
bachelor’s degree
English Philology
bachelor’s degree

STUdIA W RAMACh PROgRAMU 2+1
połączenie studiów w WSSP w Lublinie ze studiami w Wielkiej 
brytanii, na kierunkach:
Fizjoterapia 
- studia II stopnia (magisterskie)
Turystyka i rekreacja 
- studia I stopnia (licencjackie)
Wychowanie fizyczne 
- studia I stopnia (licencjackie)

STUdIA POdyPLOMOWE
akademia trenera
andragogika
animator i manager kultury
administracja publiczna z elementami zarządzania jakością
arteterapia
asystent medyczny
badania kliniczne
bezpieczeństwo i higiena pracy
bibliotekoznawstwo z informacją naukową, elementami 
biblioterapii i edukacją czytelniczo-medialną
Coaching i tutoring
Diagnostyka i terapia manualna
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Dietetyka w sporcie i rekreacji

Doradztwo zawodowe, edukacyjne i pośrednictwo pracy
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej  
i wczesnoszkolnej
Edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym
Edukacja i rehabilitacja z niepełnosprawnością 
intelektualną (oligofrenopedagogika)
Edukacja i terapia osób autystycznych i ze spektrum 
autyzmu z elementami integracji sensorycznej
Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej 
pomocy
Edukacja integracyjna i włączająca
Edukacja międzykulturowa
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Fizjoterapia geriatryczna i uzdrowiskowa
Fizjoterapia w sporcie
gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
glottodydaktyka
Hipologia i jeździectwo
Hipoterapia
Integracja sensoryczna
Kreowanie i wizualizacja wizerunku
Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością
Kwalifikacje nauczycielskie / przygotowanie pedagogiczne
Kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu 
(biologia, chemia, etyka i filozofia, fizyka z astronomią, 
geografia, historia, informatyka, matematyka, muzyka, 
plastyka,przedsiębiorczość, przyroda, technika, wiedza  
o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie  
z edukacją seksualną, wychowanie fizyczne)
Kynoterapia (Dogoterapia)
lean management
logistyka i spedycja dla nauczycieli
menedżer kosmetologii i usług SPa&Wellness
menedżer jakości
menedżer turystyki i hotelarstwa
menedżer sportu
nauczanie podstaw prawa
negocjacje i mediacje
nowoczesne technologie w edukacji i kształceniu
nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym  
i gastronomią
odnowa biologiczna – Fizjoterapia
oligofrenopedagogika z kynoterapią
organizacja i zarządzanie w turystyce, hotelarstwie  
i gastronomii
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W trakcie studiów studenci zdobywają obszer-
ną wiedzę medyczno – anatomiczną, umie-
jętności w zakresie m.in. fizykoterapii, kinezy-
terapii, masażu, terapii manualnej, klinicznych 
podstaw fizjoterapii w chorobach narządów 
wewnętrznych i dysfunkcjach narządu ruchu, 
nowoczesnych technik neurorozwojowych 
(PNF, NdT bobath) oraz form wspomagają-
cych rehabilitację (dogoterapia, hipoterapia).  
Po zrealizowaniu ram programowych,  
na ostatnim, piątym roku studiów, studenci przy-
stąpią do sześciomiesięcznej ciągłej praktyki 
zawodowej. Nasz program nauczania spełnia 
wymogi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, jak również wytyczne światowej Konfe-
deracji Fizjoterapii (WCPT).
W celu zwiększenia szans naszych absolwen-
tów na rynku pracy, Uczelnia organizuje 
w toku studiów certyfikowane kursy i szko-
lenia, obejmujące nowoczesne metody 
fizjoterapii. Studenci mają też możliwość 
uczestniczenia w wybranych zajęciach na 
pokrewnych kierunkach, zajęciach spe-
cjalistycznych w języku angielskim oraz 
studiach i stażach zagranicznych w ra-
mach programu Erasmus.

Fizjoterapia

Studia na kierunku fizjoterapia w WSSP mają  
już ponad 15 – letnią tradycję. Nasza Uczelnia jako 
pierwsza w Lublinie wprowadziła ten kierunek 
studiów realizowanych w systemie I i II stopnia.  
Od 1 października 2017 roku studia te są 
prowadzone wyłącznie jako jednolite studia 
magisterskie. 

naSI abSolWEnCI PRzygoToWanI  
Są Do PoDjęCIa PRaCy W: 

PlaCóWKaCH  
oCHRony zDRoWIa

oŚRoDKaCH Dla oSób 
nIEPEłnoSPRaWnyCH

oŚRoDKaCH 
SPoRToWyCH

InSTyTuCjaCH  
nauKoWo - baDaWCzyCH

aDmInISTRaCjI  
PańSTWoWEj 
I SamoRząDoWEj

SzKolnICTWIE  
WyŻSzym

załoŻEnIa I PRoWaDzEnIa 
WłaSnEj DzIałalnoŚCI 
goSPoDaRCzEj

CzaS TRWanIa: 
5 LAT (10 SEMESTRóW)

Studia stacjonarne i niestacjonarne

uzySKany TyTuł: 
MAgISTER

języK WyKłaDoWy:
POLSKI

ANgIELSKI
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akademickie 
Centrum  
fizjoterapii 
Akademickie Centrum Fizjoterapii jest zakła-
dem Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej  
im. W. Pola świadczącym usługi rehabilitacyjne  
oraz prowadzącym zajęcia kliniczne dla studen-
tów fizjoterapii.

Oferuje profesjonalne zabiegi, które mają na 
celu przywrócenie sprawności fizycznej osobom 
dotkniętym procesem chorobowym. 

Akademickie Centrum Fizjoterapii prowadzi ćwi-
czenia z zakresu kinezyterapii zarówno o dzia-
łaniu miejscowym - dotyczącym miejsca, gdzie 
zlokalizowane jest schorzenie, jak i ogólnoustro-
jowym - gdzie ćwiczone są zdrowe, nieobjęte 
schorzeniem części ciała.

Prowadzone są również zabiegi z wykorzystaniem 
energii wytworzonej za pomocą odpowiedniej 
aparatury w celach leczniczych, takie jak: elek-
troterapia, ultradźwięki, magnetoterapia, lasero-
terapia, światłolecznictwo, ciepłownictwo, krio-
terapia.

bardzo ważnym zabiegiem wykonywanym 
w Akademickim Centrum Fizjoterapii jest masaż, 
który ma ogromny wpływ na cały organizm, jak 
również oddziałuje na skórę, tkankę mięśniową, 
układ krwionośny i limfatyczny oraz nerwowy.

akademickie Centrum Fizjoterapii otwarte  
jest dla pacjentów od poniedziałku  
do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00.

nasz adres:
akademickie Centrum Fizjoterapii 
lublin, ul. Chodźki 31 
tel. 81 469 17 12 
www.rehabilitacja.lublin.pl
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że prowadzić swoją indywidualną działalność 
gospodarczą w zakresie usług pielęgnacyjno-
-opiekuńczych oraz w instytucjach zajmujących 
się upowszechnianiem wiedzy prozdrowotnej  
i poradnictwem zdrowotnym.

Pielęgniarstwo Studia na kierunku pielęgniarstwo dają możliwość 
zdobycia jednego z najbardziej uniwersalnych  
i wszechstronnych zawodów medycznych. Na ryn-
ku pracy stale występuje duże zapotrzebowanie 
na wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską. Popyt 
na specjalistów pielęgniarstwa wzrasta nie tylko  
w kraju, ale także za granicą, gdzie polscy specja-
liści znajdują satysfakcjonującą pracę. Posiadanie 
przez uczelnię akredytacji do realizacji kształcenia 
na kierunku pielęgniarstwo umożliwia zatrudnie-
nie na unijnym rynku pracy, a dyplom licencjata  
pielęgniarstwa jest uznawany w krajach UE. 
Student pozyskuje wiedzę ogólną w obszarze 
kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk 
o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, jak rów-
nież wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniar-
stwa. Absolwent tego kierunku będzie gruntow-
nie przygotowany do wykonywania zawodu,  
a przede wszystkim zdobędzie wymagane kwa-
lifikacje zawodowe. duży nacisk położono na 
zgodność studiów z wymogami programowy-
mi UE, specjalistyczne słownictwo medyczne  
w języku angielskim oraz praktyki w przodujących 
jednostkach ochrony zdrowia. Studia pielęgniar-
skie przygotowują do wykonywania opieki pielę-
gniarskiej, uczą planowania, wdrażania oceny 
postępowania profilaktycznego i leczniczego  
w zakresie zdrowia. Studia te również uwrażli-
wiają, uczą postaw etycznych, zawodowych 
oraz życiowych. Studia przygotowują do pracy  
z osobami zarówno zdrowymi, jak i chorymi.  
Absolwent kierunku pielęgniarstwo może praco-
wać oraz rozwijać się w publicznych i niepublicz-
nych zakładach opieki zdrowotnej: w szpitalach, 
poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opie-
kuńczych, pielęgnacyjno-leczniczych, domach 
pomocy społecznej, hospicjach itp. Może tak-

CzaS TRWanIa: 
3 LATA (6 SEMESTRóW)

Studia stacjonarne

uzySKany TyTuł: 
LICENCJAT

języK WyKłaDoWy:
POLSKI

ANgIELSKI
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Filologia angielska

Studia z zakresu filologii angielskiej cie-
szą się od lat niezmienną popularnością  
w ofercie studiów językowych. Wynika to 
w sporej mierze z tego, że to właśnie an-
gielski jest językiem najczęściej używanym  
w kontaktach międzynarodowych. 
Filologia angielska to specjalność pozwa-
lająca na zdobycie biegłej znajomości 
języka, ale także poznanie historii i kultury 
anglosaskiego kręgu językowego oraz literatury. 
Program studiów pozwala nie tylko opanować 
praktycznie język obcy, ale także poznać jego 
naukowy opis gramatyczny, jego użycie w litera-
turze pięknej i zawodowej oraz tło krajoznawcze, 
obyczajowe i kulturowe. dla studentów, któ-
rzy pragną zdobyć kwalifikacje nauczycielskie 
Uczelnia przygotowała równoległe względem 
studiów, pedagogiczne studia kwalifikacyjne,  
w ramach których studenci mają zrealizowany 
rozbudowany blok zajęć pedagogiczno-meto-
dycznych. Istotnym atutem na rynku pracy jest 
dobra znajomość języka obcego, potwierdzona 
studiami. Jeszcze większym jest znajomość dwóch 
języków obcych. dlatego wychodząc naprze-
ciw tym potrzebom, wprowadziliśmy równoległą 
naukę drugiego języka – hiszpańskiego, naucza-
nego od podstaw. Filolog może realizować się  
w różnych specjalnościach: pedagogicznej, kul-
turoznawczej, językoznawczej, biznesowej czy 
translatorycznej. 

CzaS TRWanIa: 
3 LATA (6 SEMESTRóW)

uzySKany TyTuł: 
LICENCJAT

języK WyKłaDoWy:
POLSKI

ANgIELSKI

•  w placówkach dyplomatycznych, instytu-
cjach samorządu lokalnego i placówkach 
kultury, 

•  w wydawnictwach, redakcjach czasopism, 
mediach i firmach zajmujących się Public 
Relations, 

•  w szkołach podstawowych, średnich, instytu-
cjach prowadzących szkolenia kursowe,

• w charakterze tłumacza,
•  w organizacjach i firmach zajmujących się 

turystyką.

NASI AbSOLWENCI Są KOMPETENTNI 
dO POdJęCIA ZATRUdNIENIA:

z lingwistyką stosowaną (język hiszpański) - studia stacjonarne i niestacjonarne

w zajęciach w języku angielskim oraz wyjaz-
dów na studia, staże i praktyki zawodowe do 
zagranicznych uczelni w ramach programu 
Erasmus.
Absolwenci naszej Uczelni mogą podjąć pra-
cę w gabinetach kosmetycznych, placów-
kach odnowy biologicznej, w laboratoriach 
i  działach kosmetycznych aptek, a także fir-
mach zajmujących się produkcją i dystrybucją 
kosmetyków specjalistycznych dla sektora ko-
smetycznego, SPA oraz kosmetologii medycz-
nej. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompeten-
cje pozwolą im na samodzielne prowadzenie 
i organizowanie gabinetu kosmetycznego.

Kosmetologia

głównym celem na tym kierunku jest wykształ-
cenie specjalistów w zakresie kosmetologii, 
posiadających szeroką wiedzę merytoryczną 
i praktyczną w zakresie nauk medycznych, umoż-
liwiającą im wykonywanie zabiegów kosmetycz-
nych, dokonywanie doboru kosmetyków, wska-
zywanie ich zastosowania w oparciu o wiedzę 
farmakologiczną.
W ofercie dydaktycznej główny nacisk położono 
na zajęcia praktyczne, które prowadzone są już 
od I semestru. Aby zaktywizować studentów do 
zakładania własnej działalności gospodarczej 
i samorozwoju, Uczelnia przygotowała też bo-
gatą ofertę szkoleń i pokazów kosmetycznych, 
prowadzonych przez najlepszych specjalistów 
renomowanych firm kosmetycznych. dodat-
kowo studenci mają możliwość uczestniczenia 

CzaS TRWanIa: 
3 LATA (6 SEMESTRóW)

uzySKany TyTuł: 
LICENCJAT

języK WyKłaDoWy:
POLSKI

ANgIELSKI

Studia stacjonarne i niestacjonarne
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STUdIA LICENCJACKIE MAJą 
ChARAKTER ZAWOdOWy 
I TRWAJą 3 LATA (6 SEMESTRóW). 
AbSOLWENT PO ICh UKOńCZENIU 
POSIAdA:
•  wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, 

społecznych i ekonomicznych, 
•  umiejętności organizowania pracy oraz podej-

mowania przedsięwzięć w sferze turystyki i re-
kreacji, przygotowywania oferty turystycznej 
i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców oraz 
nawiązywania kontaktów i komunikowania 
przynajmniej w jednym języku obcym,

•  przygotowanie do podjęcia prowadzenia wła-
snej działalności gospodarczej lub do pracy 
w biurach podróży, hotelach, przedsiębior-
stwach gastronomicznych, ośrodkach wy-
poczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, 
centrach rekreacji i odnowy biologicznej, go-
spodarstwach agroturystycznych, ośrodkach 
doradztwa rolniczego, administracji rządowej 
i samorządowej, organizacjach społecznych 
oraz fundacjach i stowarzyszeniach,

SPECjalnoŚCI

•  organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji
• Hotelarstwo i gastronomia

•  możliwość wykonywania zawodu nauczyciela 
(po ukończeniu odpowiednich kursów peda-
gogicznych zgodnych ze standardami kształ-
cenia),

•  umiejętność posługiwania się językiem obcym 
na poziomie biegłości b2 (Europejskiego Sys-
temu Opisu Kształcenia Językowego Rady Eu-
ropy) oraz posługiwania się językiem specjali-
stycznym umożliwiającym porozumiewanie się 
w działalności zawodowej,

•  przygotowanie do podjęcia studiów drugiego 
stopnia tj. studiów magisterskich.

Turystyka i rekreacja 

DENMARK

PORTUGALSWEDEN

BELGIU
M

NETHERLANDS GERMANY

SPAINFRANCE

IRELAND ITALY

STuDIa lICEnCjaCKIE
CzaS TRWanIa: 

3 LATA (6 SEMESTRóW)
uzySKany TyTuł: 

LICENCJAT
języK WyKłaDoWy:

POLSKI
ANgIELSKI

Studia stacjonarne i niestacjonarne
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STUdIA MAgISTERSKIE 
MAJą ChARAKTER 
OgóLNOAKAdEMICKI. 
AbSOLWENT UZySKUJE 
WIEdZę ORAZ UMIEJęTNOśCI 
ROZSZERZONE W STOSUNKU dO 
STUdIóW PIERWSZEgO STOPNIA, 
KTóRE UMOżLIWIAJą:

SPECjalnoŚCI

•  organizacja i zarządzanie w turystyce, hotelarstwie  
i gastronomii

•  podejmowanie samodzielnych działań 
menadżerskich w obszarze turystyki i rekreacji, 

•  podejmowanie właściwych decyzji, 
kreatywnego rozwiązywania problemów 
związanych z działalnością w sferze turystyki 
i rekreacji oraz zarządzania przedsiębiorstwem 
turystycznym i rekreacyjnym, 

•  kierowanie i współpracę z zespołami ludzkimi, 
•  podjęcie pracy w przedsiębiorstwach 

turystycznych i rekreacyjnych, administracji 
rządowej i samorządowej, 

•  podjęcie pracy w szkolnictwie (przy 
ukończeniu odpowiednich kursów 
pedagogicznych)

•  podjęcie wyzwań badawczych oraz 
kontynuację edukacji na studiach trzeciego 
stopnia tj. doktoranckich.

Turystyka i rekreacja 
STuDIa magISTERSKIE

CzaS TRWanIa: 
2 LATA (4 SEMESTRy)

uzySKany TyTuł: 
MAgISTER

języK WyKłaDoWy:
POLSKI

ANgIELSKI

Studia stacjonarne i niestacjonarne
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się językiem specjalistycznym z zakresu eko-
nomii. Jest przygotowany do podjęcia stu-
diów II stopnia.
Jedną z największych zalet studiów ekono-
micznych jest możliwość wyboru ciekawych 
specjalności. My w swojej ofercie edukacyjnej 
oferujemy dwie – ekonomię menedżerską oraz 
biznes międzynarodowy.

Ekonomia

Ekonomia to wciąż jeden z najpopularniejszych 
i wszechstronnych kierunków studiów - co roku 
znajduje się w czołówce tych najchętniej wybie-
ranych, a popyt na osoby z wykształceniem eko-
nomicznym jest na rynku wciąż bardzo duży. 
Szeroki zakres wchodzących w skład studiów 
dziedzin sprawia, że jest to nauka w swej isto-
cie interdyscyplinarna. Studia ekonomiczne 
dają nową perspektywę na świat, szereg moż-
liwości zawodowych i przede wszystkim większą 
pewność w podejmowaniu decyzji. Absolwent 
ekonomii posiada szeroki wachlarz możliwości 
wykorzystania swojej wiedzy. Szczególne umiejęt-
ności i analityczny sposób myślenia jest potrzebny  
w każdej, nawet najmniejszej firmie. 
Absolwent studiów I stopnia na kierunku ekono-
mia posiada wszechstronną wiedzę z zakresu 
ekonomii i jest przygotowany do wykonywania 
zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie 
gospodarowania zasobami finansowymi, ludzki-
mi i materialnymi. Potrafi stosować nowoczesne 
metody obliczeniowe oraz pozyskiwać i analizo-
wać informacje potrzebne przy podejmowaniu 
decyzji operacyjnych. Łączy umiejętności iden-
tyfikacji i analizy zjawisk ekonomicznych z wie-
dzą pozwalająca wypracować metody oraz 
techniki wykorzystania ich w działalności gospo-
darczej. Zna język obcy na poziomie biegłości 
b2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Ję-
zykowego Rady Europy oraz umie posługiwać 

CzaS TRWanIa: 
3 LATA (6 SEMESTRóW)

uzySKany TyTuł: 
LICENCJAT

języK WyKłaDoWy:
POLSKI

ANgIELSKI

Studia stacjonarne i niestacjonarne

EKONOMIA MENEdżERSKA - współcze-
sne środowisko gospodarcze wymaga od spe-
cjalistów (menedżerów) rozumienia zmian za-
chodzących w otoczeniu poszczególnych 
podmiotów ekonomicznych. Specjalność ta 
uczy gospodarowania na poziomie mikro-  
i makroekonomicznym oraz udziela odpowiedzi 
na pytanie o to, co się obecnie dzieje w gospo-
darce. Absolwenci specjalności ekonomia me-
nedżerska to osoby przygotowane do pełnienia 
funkcji menedżerskich na różnych szczeblach de-
cyzyjnych. Po studiach na tej specjalności można 
podjąć pracę w następujących instytucjach:
•  stanowiska kierownicze średniego szczebla  

w małych i dużych firmach wszystkich branż,
• stanowiska kierownicze średniego szczebla  

w małych i dużych firmach wszystkich branż,
• korporacje międzynarodowe,
• działy finansowe i operacyjne,
• jako analityk finansowy, analityk rynków,
• administracja publiczna i instytucje Unii 

Europejskiej,
• organizacje pozarządowe,
• firmy konsultingowe. 

bIZNES MIędZyNAROdOWy - specjalność ta 
zajmuje się przede wszystkim poznaniem tego, 
jakie są przyczyny i skutki międzynarodowej wy-
miany towarów i usług, przepływu inwestycji, mi-
gracji, ale także tym, jak działają firmy wielonaro-

dowe i ugrupowania integracyjne. Członkostwo 
Polski w Unii Europejskiej, rozwój stosunków gospo-
darczych z krajami Europy Wschodniej oraz dzia-
łalność w naszym kraju inwestorów zagranicz-
nych to najważniejsze czynniki, które powodują, 
że obecnie absolwent studiów ekonomicznych 
musi nabyć wiedzę na temat funkcjonowania 
w pełni otwartej gospodarki. Absolwent specjal-
ności biznes międzynarodowy jest przygotowany 
do pracy:
• w korporacjach międzynarodowych  

– ich centralach oraz filiach i oddziałach 
prowadzonych zarówno w Polsce, jak i za 
granicą;

• pracy w polskich przedsiębiorstwach, 
współpracujących z partnerami 
zagranicznymi, niezależnie od skali i form ich 
działalności;

• prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej na rynkach zagranicznych,  
w tym zwłaszcza rynku europejskim

• do pełnienia funkcji konsultanta lub 
analityka rynków zagranicznych, specjalisty 
i menedżera różnych szczebli zarządzania 
w firmach o profilu zarówno handlowym, 
usługowym jak i produkcyjnym, które działają 
w środowisku międzynarodowym, jak np. 
spółki joint venture, firmy konsultingowe, biura 
maklerskie, przedstawicielstwa przedsiębiorstw 
zagranicznych.

SPECjalnoŚCI

•  Ekonomia menedżerska
• biznes międzynarodowy
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Zajęcia prowadzone są zarówno w salach 
wykładowych i obiektach należących do 
uczelni, jak i halach, basenach i boiskach 
należących do innych ośrodków 
sportowych znajdujących się w Lublinie. 

WSSP jako nieliczna w regionie posiada kierunek 
wychowanie fizyczne, realizowany na Wydziale 
Nauk o Zdrowiu zarówno w systemie stacjonar-
nym, jak i niestacjonarnym. 

ZALETy STUdIOWANIA  
NA KIERUNKU WyChOWANIE 
FIZyCZNE W LUbLINIE:
•  bliskość uczelni dla młodych ludzi 

uprawiających wyczynowo sport w lubelskich 
klubach oraz klubach funkcjonujących 
w miastach i miejscowościach położonych 
wokół Lublina,

•  szansa dla instruktorów sportu i nauczycieli 
na podwyższenie swoich kwalifikacji 
zawodowych, 

•  studenci, którzy osiągają wysokie wyniki 
sportowe mają możliwość korzystania 
z indywidualnego toku studiów.

PO UKOńCZENIU STUdIóW 
PRZEKAZANA NASZyM STUdENTOM 
WIEdZA Z ZAKRESU PEdAgOgIKI, 
PSyChOLOgII, FILOZOFII  
I MEdyCyNy POZWALA:
•  realizować funkcje wychowawcze, 

opiekuńcze i prozdrowotne,
•  uzyskać uprawnienia sędziów lub instruktorów 

w wybranych dyscyplinach sportowych,
•  na udział w zajęciach na innych pokrewnych 

kierunkach, także w zajęciach prowadzonych  
w języku angielskim,

•  podjąć pracę w szkołach podstawowych, 
instytucjach oświatowych, organizacjach 
społecznych i samorządowych, związanych 
z kulturą fizyczną, w klubach sportowych, 
centrach rekreacyjnych i odnowy 
biologicznej,

•  podjąć się prowadzenia samodzielnej 
działalności gospodarczej jako instruktor 
sportu lub trener personalny. 

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne to studia pierwszego stopnia o profilu zawodowym 
trwające 3 lata (6 semestrów) w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, 
obejmujące 15 tygodni dydaktycznych w każdym z semestrów. Plan 
dydaktyczny na studiach niestacjonarnych zapewnia studentom 
możliwość studiowania bez przerywania pracy zawodowej. głównym 
celem studiów jest wykształcenie wykwalifikowanych specjalistów 
z zakresu wychowania fizycznego, którzy będą posiadali szeroką wiedzę 
teoretyczną, dotyczącą nauk o kulturze fizycznej oraz praktyczne 
umiejętności stawiania i rozwiązywania problemów z dziedziny 
wychowania fizycznego, sportu i promocji zdrowia.

CzaS TRWanIa: 
3 LATA (6 SEMESTRóW)

uzySKany TyTuł: 
LICENCJAT

języK WyKłaDoWy:
POLSKI

ANgIELSKI

Studia stacjonarne i niestacjonarne
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biuro Karier  
i Współpracy  
z zagranicą
biuro Karier i Współpracy z zagranicą zostało powołane w celu akty-
wizacji zawodowej studentów i absolwentów WSSP, a szczególnie uła-
twienia znalezienia zatrudnienia, odpowiadającego ich kwalifikacjom 
i wyborze drogi rozwoju zawodowego. 

bKiWZ chcąc pomóc studentom WSSP w lepszym 
zarządzaniu własną karierą zawodową, dostarcza 
informacji o rynku pracy oraz możliwościach 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jednocześnie 
wspomagając w przygotowaniu dokumentów 
aplikacyjnych. biuro zajmuje się zbieraniem, 
klasyfikowaniem i udostępnianiem ofert pracy, 
staży i praktyk zawodowych, jak również wskazuje 
sposoby aktywnego poszukiwania zatrudnienia. 
Od 2016 r. biuro zostało zarejestrowane 
w rejestrze podmiotów prowadzących agencję 
zatrudnienia prowadzonego przez Marszałka 
Województwa Lubelskiego. biuro Karier 
i Współpracy z Zagranicą poprzez 
organizację dodatkowych kursów, szkoleń, 
praktyk zagranicznych m.in. w ramach 
programu Erasmus+, umożliwia 
również studentom WSSP zdobycie 
praktycznego doświadczenia,  
co z pewnością wyróżnia naszych 
studentów na dynamicznie 
zmieniającym się rynku pracy.

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sporto-
wego Wyższej Szkoły Społeczno – Przyrodniczej 
im. Wincentego Pola w Lublinie jest terenową 
jednostką organizacyjną Akademickiego Związ-
ku Sportowego posiadającą osobowość praw-
ną. do jego zadań należy m.in. upowszechnianie 
kultury fizycznej, sportu i turystyki, podnoszenie 
sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia 
społeczności akademickiej, propagowanie spor-
tu wyczynowego wśród studentów oraz prowa-
dzenie działalności rekreacyjnej.
W ciągu ostatnich lat największym osiągnięciem 
KU AZS WSSP było czterokrotne zdobycie tytułu 
Akademickiego Mistrza Europy w piłce ręcznej 
kobiet oraz dwukrotne wywalczenie przez piłkarki 
ręczne złotego medalu podczas Europejskich 
Igrzysk Studenckich. W rozgrywkach krajowych 
klub czterokrotnie zdobył złote medale MP 
w piłce ręcznej kobiet oraz zajął wysoko 
punktowane miejsca w piłce nożnej mężczyzn, 
futsalu kobiet i mężczyzn, podnoszeniu ciężarów, 
kick-boxingu oraz w lekkoatletyce. Ponadto 
wszystkie sekcje KU AZS WSSP występowały 

Klub uczelniany azS WSSP 
w Akademickich Mistrzostwach Województwa 
Lubelskiego, zajmując zdecydowanie pierwsze 
miejsce w rywalizacji uczelni niepaństwowych. 

KLUb UCZELNIANy AZS WSSP 
POSIAdA SEKCJE:
• Judo
• Kickboxingu
• Karate Tradycyjnego
• badmintona
• Tenisa Stołowego
• Piłki Nożnej
• Piłki Ręcznej
• Piłki Siatkowej
• Koszykówki
• Pływacką
• Lekkoatletyczną
• Aerobiku
dodatkowo KU AZS WSSP prowadzi zajęcia 
rekreacyjno – sportowe z  aerobiku  
i  samoobrony dla studentów oraz 
pracowników.
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ERASMUS+ TO PROgRAM STWORZONy dLA 
STUdENTóW, dLA NIEKTóRyCh TO POCZąTEK 
dROgI dO KARIERy. dZIęKI PROgRAMOWI 
MASZ MOżLIWOść POgŁębIć SWOJą WIEdZę, 
ZNAJOMOść JęZyKA, POZNAć WIELU LUdZI 
Z CAŁEgO śWIATA, JAK I PRZEżyć NIESAMOWITą 
PRZygOdę żyCIA!

W PROgRAMIE ERaSmuS+ MOgą  
UCZESTNICZyć NASTęPUJąCE PAńSTWA:

28
PAńSTW  

CZŁONKOWSKICh  
UNII EUROPEJSKIEJ

ISLANdIA,  
LIEChTENSTEIN,  

NORWEgIA

EFTa
Eog
P A ń S T W A

TURCJA, 
MACEdONIA

Uczelnia kładąc nacisk na stworzenie studentom 
jak najszerszych możliwości rozwoju i pozyska-
nia umiejętności każdego roku zwiększa liczbę 
uczelni partnerskich. Aktualnie posiadamy umo-
wy partnerskie z niemalże 100 uczelniami z całe-
go świata m. in. z: berjaya University College of 
hospitality (Malezja), Kuala Lumpur Metropolitan 
University College (Malezja), Universidad de La 
Laguna (Wyspy Kanaryjskie, hiszpania), Universi-
tat de les Illes balears (Majorka, hiszpania), ho Chi 
Minh City Open University (Wietnam), hoa Sen 
University (Wietnam), Mae Fah Luang University 
(Tajlandia), dhurakij Pundit University (Tajlandia), 
University of Pisa (Włochy), University College bir-
mingham (Wielka brytania), University of Eastern 
Finland (Finlandia), Instytuto Politécnico de Lis-
boa/Escola Superior de Educacao (Portugalia), 
Universidad de Alicante (hiszpania), CETA barce-
lona (hiszpania), Universidade da Coruna (hiszpa-
nia), Universidad de Jaén (hiszpania), Universidad 
A distancia de Madrid SA (hiszpania), Universitat 
de Valencia (hiszpania), Universidad San Jorge 
(hiszpania), yeditepe University w Stambule (Tur-
cja), Universita’ degli Studi di Foggia (Włochy), 
Universita’ degli Studi del Piemonte Orientale 

„Amedeo Avogadro” (Włochy), Università degli 
Studi „g. d’Annuzio” (Włochy), Università degli 
Studi di Pavia (Włochy), SS. Cyril and Methodius  
University in Skopje (Macedonia), Instituto Politec-
nico do Cavado e do Ave (Portugalia), Univer-
sidad do Porto (Portugalia), ISAVE (Portugalia), 
OKAN Universitesi (Turcja), yENI yUZyIL University 
(Turcja), Kirklareli Universitesi (Turcja), INONU Uni-
versitesi (Turcja), Universite de Liege (belgia), Col-
lege of Tourism and hotel Management (Cypr), 
Fakulteta za Komercialne in Poslovne Vede (Sło-
wenia), Universitatea „dunarea de Jos” din galaţi 
(Rumunia), Medimursko Veleuciliste u Cakovcu 
(Chorwacja), Information Systems Management 
Institute (Łotwa) itd.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzi-
nie edukacji, szkoleń i sportu. Erasmus+ stworzony 
został w celu wsparcia krajów uczestniczących 
w programie w zakresie efektywnego wykorzysty-
wania potencjału kapitału społecznego oraz pro-
mowania idei uczenia się przez całe życie. Uczel-
nia nasza bierze udział w programie od 2008 r. 
WSSP posiada rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmusa, 
dzięki czemu studenci mają możliwość wyjazdu 
na część okresu studiów do uczelni zagranicznej, 
jak i odbycia 3-miesięcznych praktyk w zagranicz-
nych przedsiębiorstwach. Studenci zakwalifikowa-
ni do programu Erasmus+ otrzymują dofinansowa-
nie w postaci stypendium – dotyczy to zarówno 
wyjazdów na studia za granicą, jak i na zagranicz-
ne praktyki zawodowe. 

Studenci mają możliwość wyjazdu do Uczel-
ni partnerskich w ramach krajów programu,  
czyli 28 państw członkowskich Unii Europej-
skiej, państw EFTA/EOg: Islandii, Liechtensteinu, 
Norwegii; państw kandydujących do UE: Tur-
cji, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii.  
Od 2015 r. Uczelnia uzyskała również dofinanso-
wanie w ramach programu Erasmus+ na mobil-
ność do uczelni partnerskich w Malezji, a od 2016 
r. również Tajlandii, Wietnamu, Ugandy, Kenii, 
Ukrainy i białorusi. 

Erasmus+
ZMIENIA żyCIE,  
OTWIERA UMySŁy

Z roku na rok coraz więcej naszych studentów 
z powodzeniem korzysta z programu Erasmus+, 
łącząc naukę i pracę z podróżami oraz możli-
wością poznania kultury innych krajów. Uczelnia 
stwarza studentom możliwości rozwoju umiejęt-
ności i kreatywności, które są niezbędne w spo-
łeczeństwie opartym na wiedzy. Wyjazd w ra-
mach programu rozwija intelektualnie i duchowo. 
Student staje się bardziej kreatywny i otwarty na 
świat. Jedną z najważniejszych zalet wyjazdu 
w ramach Erasmusa jest rozwój własnej osobo-
wości. Stypendyści programu Erasmus+ uczą się 
niezależności, poznają swoje możliwości, a tak-
że zdobywają umiejętności radzenia sobie prze-
bywając daleko od domu. W trakcie pobytu za 
granicą stają się bardziej pewni siebie, dojrzal-
si i niezależni. Młoda osoba, która radziła sobie 
sama za granicą, będzie także potrafiła zmierzyć 
się z innymi niestandardowymi sytuacjami i jest 
przez to bardziej konkurencyjna na rynku pracy. 
Program Erasmus+ wspiera w sprostaniu wyzwa-
niom ciągle zmieniającego się rynku pracy. Wy-
jazd na studia, czy praktykę w ramach programu 
jest doskonałą okazją pozyskania doświadczenia 
i zwiększenia zakresu kompetencji oraz umie-
jętności zawodowych, jak i językowych,  
co z pewnością wyróżnia 
naszych studentów  
na rynku pracy.
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Program 2+1 w Wyższej Szkole Społeczno – 
Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie 
jest prowadzony w trybie specjalnym. Polega 
na tym, że połowa zajęć jest prowadzona 
w języku angielskim, a druga część w języku 
polskim. Studenci mają także zagwaranto-
wane dodatkowe zajęcia ze specjalistycz-
nego słownictwa, związanego z dziedziną 
studiów. Oprócz tego w programie przewi-
dziano blok zajęć poświęconych kulturze i hi-
storii brytyjskiej.

Część zajęć jest prowadzona w języku an-
gielskim, a na uczelniach brytyjskich wyłącz-
nie w tym języku, dlatego kandydaci muszą 
wykazać się udokumentowaną znajomością 
języka angielskiego, np.: matura rozszerzona 
z języka angielskiego - 60% lub certyfikat b2. 
W przypadku braku odpowiedniego doku-
mentu jest przeprowadzana rozmowa kwa-
lifikacyjna.

Program 2+1 łączy studia w naszej Uczelni  
ze studiami w Wielkiej brytanii. Po ukończe-
niu drugiego roku na kierunku Turystyka i re-
kreacja lub na kierunku Wychowanie fizycz-
ne w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej  
im. Wincentego Pola w Lublinie studenci mają 
możliwość transferu na pokrewne kierunki w Uni-
versity of bedfordshire i University of Northampton 
na okres jednego roku i uzyskania brytyjskiego 
dyplomu. Natomiast studenci edukujący się na 
kierunku Fizjoterapia mają możliwość ukończe-
nia studiów na kierunku Sports Therapy w Univer-

sity of bedfordshire.

Istnieją liczne sposoby finansowania studiów 
w Wielkiej brytanii lub zredukowania ich 
kosztów. Obywatele Unii Europejskiej mogą 
otrzymać niskoprocentową pożyczkę od 
rządu brytyjskiego, którą zaczynają spła-
cać dopiero po osiągnięciu dochodów rzę-
du 21 000 funtów rocznie w Wielkiej brytanii 
i 12 000 funtów w Polsce. Wysokość spłaty 

zależy od kwoty osiągniętego dochodu.
Jest także możliwość uzyskania róż-

nego typu bezzwrotnych stypen-
diów naukowych i socjalnych 

dla obywateli spoza UE, m.in. 
takich jak stypendium od Uni-
versity of Northampton uza-
leżnione od średniej ocen na 
drugim roku studiów w Wyż-
szej Szkole Społeczno – Przy-
rodniczej im. Wincentego 
Pola w Lublinie. 

2+1
PRogRam
WybIERZ SWOJą śCIEżKę EdUKACyJNą

UCZELNIE PARTNERSKIE
The university of northampton  

i university of bedfordshire
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zielona Szkoła
PIOTRAWIN
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Zielona 
Szkoła” w Piotrawinie nad Wisłą, należący 
do Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej  
im. Wincentego Pola w lublinie, położony jest 
w malowniczym zakątku Wrzelowieckiego 
Parku Krajobrazowego. To idealne miejsce dla 
kameralnych szkoleń, spotkań biznesowych, 
indywidualnego wypoczynku i zorganizowanych 
grup, obozów harcerskich oraz wypoczynku 
młodzieży szkolnej. Położenie sprzyja także 
organizacji zgrupowań sportowych.

ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy „zielona 
Szkoła” w Piotrawinie oferuje bazę szkoleniową,  
która obejmuje:
•  2 sale konferencyjne, mieszczące 30 i 40 osób,  

ze stałym dostępem do internetu, 
•  pokoje 2 i 3-osobowe, nowocześnie 

wyposażone, z łazienkami i dostępem  
do internetu, 

•  restaurację oraz catering w trakcie konferencji 
i zjazdów, 

•  zorganizowane zajęcia sportowe 
i rekreacyjne dla uczestników konferencji, 
m.in.: wędkowanie, plenerowe ogniska 
z pochodniami, wycieczki rowerowe, grill, 
przejażdżki dorożką po pięknej okolicy i lesie 
oraz 1,5-godzinne rejsy po Wiśle, zimą kuligi. 

Atutem „Zielonej Szkoły” jest nie tylko 
wspaniałe klimatyczne miejsce, ale również 
atrakcyjne ceny oraz miła obsługa. W pobliżu 
ośrodka znajduje się nowo - wybudowany 
most w Kamieniu, łączący lubelszczyznę 
z województwem mazowieckim. Dzięki 
niemu można zwiedzać malownicze tereny, 
poznawać bogactwa przyrody i architektury 
po obu stronach Wisły. To niezaprzeczalne 
argumenty, by odwiedzić „zieloną Szkołę”  
w Piotrawinie. zapraszamy.

Studiuj w języku  
angielskim
WSSP zaprasza na studia realizowane w 100%  
w języku angielskim na kierunkach Fizjoterapia, 
Turystyka i rekreacja (I, II stopień), Kosmetologia, 
Ekonomia oraz Wychowanie fizyczne (I stopień).

Studia w języku angielskim to nie tylko codzien-
ny trening zdolności językowych. To także nie 
mniej cenne przebywanie w środowisku między-
narodowym, poznanie odmiennej kultury i oby-
czajów, doświadczenie w skutecznym działaniu 
w grupie zróżnicowanej kulturowo. 
Studiuj ze studentami z ponad 40 krajów świa-
ta, na studiach, gdzie zajęcia prowadzą wy-
bitni specjaliści, aktywni praktycy również  
z zagranicy.

zainteresowanych podjęciem  
studiów w języku angielskim prosimy  
o kontakt z biurem Studiów  
anglojęzycznych
vpu.edu.pl
email: infoenglish@pol.edu.pl
tel.: +48 81 740 25 04
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OFERTA WSSP 
Studenci WSSP kierunku Fizjoterapia drugiego 
roku studiów I stopnia lub rozpoczynający studia 
II stopnia mają możliwość dokonania wyboru 
kursu z zakresu Kynoterapii lub hipoterapii. Po 
ukończeniu uzyskują dodatkowe kompetencje 
w postaci uprawnień do wykonywania zawodu 
Kynoterapeuty (dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz.  
Nr: 537323007) lub Instruktora hipoterapii (dziennik 
Ustaw 2010 nr 82 poz. Nr: 537323006).

Studenci WSSP kierunku Wychowanie fizyczne 
drugiego roku studiów I stopnia mają możliwość 
realizacji kursu z zakresu hipoterapii. Po ukończeniu 
uzyskują dodatkowe kompetencje w postaci 
uprawnień do wykonywania zawodu Instruktor 
ruchu – hipoterapeuta (dziennik Ustaw 2010  
nr 82 poz. Nr: 537323006).

Dla wszystkich zainteresowanych spoza WSSP 
oferujemy trzysemestralne studia podyplomowe 
z Kynoterapii oraz dwusemestralne z hipoterapii. 
Po ich ukończeniu absolwenci uzyskują dyplom 
uprawniający do wykonywania zawodu 
Kynoterapeuty (dziennik Ustaw 2010 nr 82  
poz. Nr: 537323007) lub odpowiednio Instruktora 
hipoterapii (dziennik Ustaw 2010 nr 82  
poz. Nr: 537323006).

zapraszamy również do współpracy przy 
prowadzonych przez nas badaniach nad 
skutecznością kynoterapii i hipoterapii w zakresie 
poprawy jakości funkcjonowania osób 
starszych, niepełnosprawnych, chorych oraz 
innych potrzebujących tego rodzaju terapii,  
jak również nad efektami kynoterapii w procesach 
edukacyjno-wychowawczych dzieci i młodzieży.

Celem utworzenia ACA jest propagowanie wśród studentów i słuchaczy 
WSSP w Lublinie animaloterapii, ukierunkowanej na aktywny kontakt 
ze światem przyrody, jako komplementarnej metody poprawy jakości 
funkcjonowania człowieka nie tylko niepełnosprawnego. Między 
innymi poprzez realizowanie spotkań, konferencji, kursów i studiów 
podyplomowych z zakresu Kynoterapii i hipoterapii oraz prowadzenie 
badań naukowych nad ich skutecznością.

akademickie  
Centrum  
animaloterapii
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Wydawnictwo  
akademickie 
Wydawnictwo akademickie Wyższej Szko-
ły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego 
Pola w lublinie istnieje od 2004 r. Jego głów-
nym celem jest przygotowanie do druku i pu-
blikacja tekstów naukowych i popularno-na-
ukowych będących efektem prowadzonych 
przez kadrę naukowo-dydaktyczną przedsię-
wzięć badawczych. Wydawnictwo publikuje 
również materiały pomocnicze dla studentów,  
m.in. podręczniki, skrypty, chociażby: „Rekreacja 
dzieci i dorosłych”, „hotelarstwo w Polsce”, „Tu-
rystyka w Unii Europejskiej”, „Podstawy bioche-
mii”, „Rośliny w nowoczesnej kosmetologii”.

Wydawnictwo akademickie 
Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej 
im. Wincentego Pola w lublinie
ul. Choiny 2
20-816 lublin
wsspdrukarnia@o2.pl
tel. +48 81 740 72 40 w.45

Z okazji 200. rocznicy urodzin patrona Uczelni wy-
dawnictwo przygotowało drukiem reedycje jego 
najpopularniejszych dzieł: Pieśń o ziemi naszej, 
Pieśni Janusza, Rok myśliwca i Eposu rycerskiego 
z ilustracjami J. Kossaka Mohort. W swoim dorob-
ku posiadamy również reprinty tytułów: Przewod-
nik po Polesiu (1935 r.), Ziemie dawnej Polski, Litwy 
i Rusi (1821 r.), Ilustrowany przewodnik po Lublinie 
(1901 r.) oraz Polska w krajobrazie i zabytkach 
(1930 r.).
Studentom kierunku Turystyka i rekreacja pomo-
cą służą też wydane przez nas bogato ilustrowa-
ne przewodniki: Polesia czar i Płynie Wisła pły-
nie... - małopolski przełom rzeki, a także album 
ponad 600 pocztówek z lat 1907 – 2007 - Piękna 
nasza Polska cała... 

biblioteka  
uczelniana 
biblioteka Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodni-
czej im. Wincentego Pola w lublinie powstała 
w 2000 roku i zlokalizowana jest w budynku głów-
nym Uczelni. dostępna jest przez 5 dni w tygodniu 
dla wszystkich studentów, słuchaczy studiów po-
dyplomowych oraz pracowników naukowych. 

W Czytelni biblioteki znajdują się stanowiska kom-
puterowe, dzięki którym użytkownicy mają stały 
dostęp do Internetu. Część stanowisk kompute-
rowych przystosowana jest do potrzeb osób nie-
dowidzących – urządzenia powiększające, kla-
wiatura bigKeys, klawiatura ZoomText large-print. 
Czytelnia dostosowana jest również do potrzeb 
pracy indywidualnej studenta.

Student każdego kierunku 
znajdzie w naszej bibliotece 
materiały potrzebne w trak-
cie studiów. Systematycznie 
wzbogacany i aktualizowany 
księgozbiór, liczący obecnie 
ok. 22 000 woluminów, obej-
muje m.in. pozycje z zakre-

su rehabilitacji medycznej, 
pielęgniarstwa, ekonomii, 
fizjoterapii, kosmetologii, 
turystyki i rekreacji oraz 
wychowania fizycznego 
oraz słowniki, encyklo-
pedie, podręczniki, cza-

sopisma specjalistyczne i pozycje multimedialne. 
Regularnie sprowadzane są najnowsze czasopi-
sma naukowe oraz branżowe.

Obsługa biblioteki WSSP wspomagana jest przez 
wyspecjalizowany program komputerowy MAK+, 
rekomendowany przez Krajową Radę bibliotecz-
ną. Studenci mogą więc zdalnie przeglądać 
katalog biblioteczny, sprawdzać dostępność 
poszczególnych pozycji, zarządzać własnym 
kontem i wypożyczonymi egzemplarzami.

dodatkowym udogodnieniem jest umożliwienie 
studentom WSSP bezpłatnego dostępu do wie-
lu naukowych baz, gromadzących swoje zasoby 
online. Należą do nich: IbUK Libra, Wirtualna bi-
blioteka Nauki, e-Publikacje Nauki Polskiej (EPNP).
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Kandydaci na studia podyplomowe powinni 
dostarczyć:
•  wypełniony formularz podania do rektora  

(do pobrania ze strony internetowej Uczelni  
lub w biurze Rekrutacji)

• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  uWaga: Jeśli ukończyłeś studia licencjackie, 

a Twój dyplom nie został jeszcze wydany, 
wystarczy, że złożysz zaświadczenie  
o ukończeniu studiów, które ma moc dyplomu 
do momentu jego wydania.

•  zaświadczenie lekarskie od lekarza 
medycyny pracy o braku przeciwwskazań 
do nauki i wykonywania zawodu (kandydaci 
ubiegający się o przyjęcie na kierunek 
Odnowa biologiczna – Fizjoterapia) 
– skierowanie do pobrania ze strony 
internetowej lub w biurze Rekrutacji

• kopia dowodu tożsamości
•  1 kolorowa fotografia o wymiarach  

35mm x 45mm (format jak do dowodu)

STuDIa
PoDyPlomoWE

ogólne zasady rekrutacji

Kandydaci na studia licencjackie powinni 
dostarczyć:
•  wypełniony formularz podania do rektora  

(do pobrania ze strony internetowej Uczelni  
lub w biurze Rekrutacji)

• oryginalny odpis świadectwa dojrzałości 
•  kserokopia świadectwa ukończenia szkoły 

średniej
•  zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do nauki i wykonywania 
zawodu od lekarza medycyny pracy 
(tylko kandydaci na kierunki: Fizjoterapia, 
Kosmetologia, Wychowanie fizyczne),  
 skierowanie do pobrania ze strony 
internetowej Uczelni lub w biurze Rekrutacji

• kopia dowodu tożsamości
•  3 kolorowe fotografie o wymiarach  

35mm x 45mm (format jak do dowodu)

STUdIA I STOPNIA 
lICEnCjaCKIE
jEDnolITE magISTERSKIE

STUdIA II STOPNIA  
magISTERSKIE
• Kandydaci na studia magisterskie powinni 
dostarczyć:
•  wypełniony formularz podania do rektora  

(do pobrania ze strony internetowej Uczelni 
lub w biurze Rekrutacji)

•  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych 
wraz z suplementem

  uWaga: Jeśli ukończyłeś studia licencjackie, 
a Twój dyplom nie został jeszcze wydany, 
wystarczy, że złożysz zaświadczenie  
o ukończeniu studiów, które ma moc dyplomu  
do momentu jego wydania.

•  oryginalny odpis świadectwa dojrzałości
•  zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do nauki i wykonywania 
zawodu od lekarza medycyny pracy  
(tylko kandydaci na kierunek Fizjoterapia) 
– skierowanie do pobrania ze strony 
internetowej Uczelni lub w biurze Rekrutacji

• kopia dowodu tożsamości,
•  3 kolorowe fotografie o wymiarach  

35mm x 45mm (format jak do dowodu)
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Pracownia kosmetologii
Pracownia anatomii

Hala sportowa

Pracownia komputerowa

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodni-
cza im. Wincentego Pola jest zloka-
lizowana w nowoczesnym budynku 
ze specjalnymi salami dydaktyczny-
mi, w pełni przystosowanymi do po-
trzeb studentów różnych kierunków 
i specjalności. Możemy poszczycić 
się wyjątkową aulą wykładową 
o okrągłym kształcie, mieszczącą 
200 osób. Uczelnia posiada szereg 
nowocześnie wyposażonych sal 
wykładowych, specjalistycznych 
pracowni czy laboratoriów. Są to 
takie pracownie, jak: kinezyterapii, 
fizykoterapii, masażu leczniczego, 
kosmetologii, biomechaniki, geo-
graficzna czy wyposażone w naj-
nowszy sprzęt laboratoria infor-
matyczne. Ponadto budynek wy-
posażony jest w nowoczesną salę 
konferencyjną, która pozwala na 
przeprowadzanie interaktywnych 
wykładów czy konferencji z zaprzy-
jaźnionymi Uczelniami z różnych za-
kątków świata.

uCzElnIa

Pracownia fizykoterapii

Stołówka studencka

Sala wykładowa

biblioteka Sala konferencyjna

Pracownia kinezyterapii

Pracownia 
umiejętności
pielęgniarskich

dla maksymalnego komfortu i bez-
pieczeństwa, pomieszczenia są kli-
matyzowane i monitorowane. Efek-
tywne zarządzanie budynkiem i roz-
wiązania technologiczne zapew-
niają wszystkim studiującym dostęp 
do innowacyjnych laboratoriów, 
darmowego połączenia Wi-Fi oraz 
różnych obiektów rekreacyjnych, 
z którymi współpracuje Uczelnia. 
Obejmuje to pomieszczenia rekre-
acyjne, hale sportowe, kluby fitness 
i baseny. WSSP zaprasza również  
do stołówki studenckiej, która jest 
popularnym miejscem spotkań  
towarzyskich, oferującym dobrej 
jakości, jak i niedrogie posiłki i prze-
kąski. 3938
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DzIEKanaT WyDzIału nauK o zDRoWIu
kierunki: Filologia angielska, Turystyka i rekreacja,  

Wychowanie fizyczne
tel.: +48 81 740 25 08

e-mail: wtiwf@wssp.edu.pl
pokój nr 42

kierunki: Fizjoterapia, Kosmetologia
tel.: +48 81 740 25 39

e-mail: wfiz@wssp.edu.pl
pokój nr 60

bIuRo REKRuTaCjI
tel.: +48 81 448 08 20
e-mail: rekrutacja@wssp.edu.pl

bIuRo STuDIóW anglojęzyCznyCH
tel.: +48 81 740 25 04
e-mail: infoenglish@pol.edu.pl
pokój nr 43

WyżSZA SZKOŁA SPOŁECZNO - PRZyROdNICZA  
IM. WINCENTEgO POLA W LUbLINIE

ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
tel. +48 81 740 72 40

e-mail: info@wssp.edu.pl
www.wssp.edu.pl

#VincentPolUniversity

/wssplub /vincentpoluniversity


