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

8

98
309
4000
60
12000

kierunków
studiów
magisterskich
i licencjackich

Ponad

Doświadczona kadra dydaktyczna

kierunków
studiów
podyplomowych

studentów
w roku
akademickim
2019/2020

przyznanych
stypendiów

studenci
z blisko 60 krajów
świata

absolwentów

Uczelnia
zatrudnia
wysoko
wykwalifikowaną
kadrę dydaktyczną: 18 profesorów tytularnych, 15
doktorów habilitowanych, 100 doktorów. Ponad 150
wykładowców. 20 profesorów, w tym 11 profesorów
WSSP 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

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,
Kosmetologia, Ekonomia i Pielęgniarstwo 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.

INFORMATOR

Zajęcia odbywają się w jednym z najnowocześniejszych
obiektów dydaktycznych w Polsce. Uczelnia dysponuje
aulą na 200 osób, gabinetami fizykoterapii, kinezyterapii, kosmetyki, pracownią wizażu i stylizacji, anatomii,
pierwszej pomocy przedmedycznej, biomechaniki,
masażu, laboratorium biochemicznym, pracowniami
umiejętności pielęgniarskich, turystyki, krajoznawstwa,
hotelarstwa, geografii i informatyki. Na terenie uczelni
znajduje się sala gimnastyczna, siłownia, sale do aerobiku i ćwiczeń na trenażerach oraz sale ćwiczeń ruchowych ogólnorozwojowych.

Funduszu Społecznego, obniża to koszt kształcenia,
zmniejszając odpłatność studentów za studia.
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Nowoczesny obiekt dydaktyczny

oferta
kształcenia

Ekonomia
- studia I stopnia (licencjackie)
specjalności: ekonomia menedżerska, biznes
międzynarodowy
Informatyka i ekonometria
- studia I stopnia (licencjackie)
Wychowanie fizyczne
- studia I stopnia (licencjackie)

STUDIA PODYPLOMOWE

98

kierunków

WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie
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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

Studia w ramach programu 2+1
połączenie studiów w WSSP w Lublinie ze
studiami w Wielkiej Brytanii, na kierunkach:
Turystyka i rekreacja
- studia I stopnia (licencjackie)
Wychowanie fizyczne
- studia I stopnia (licencjackie)

INFORMATOR

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
International Business Management
Bachelor’s Degree
English Philology
Bachelor’s Degree

studia realizowane tylko w lublinie
2-SEMESTRALNE
Akademia trenera
Animator i menager kultury
Coaching i tutoring
Diagnostyka i terapia manualna
Dietetyka w sporcie i rekreacji
Edukacja międzykulturowa
Fizjoterapia geriatryczna i uzdrowiskowa
Fizjoterapia w sporcie
Hipologia i jeździectwo
Hipoterapia
Lean management
Menedżer jakości
Menedżer kosmetologii i usług SPA & wellness
Menedżer turystyki i hotelarstwa
Menedżer sportu
Negocjacje i mediacje
Nowoczesne technologie w edukacji
i kształceniu

Nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym
i gastronomią
Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii
Pielęgnacja urody z elementami
kosmetologii
Promocja zdrowia z edukacją zdrowotną
Prowadzenie i monitorowanie badań
klinicznych
Trener biznesu i rozwoju osobistego
Trener personalny
Wielokulturowość w doradztwie
zawodowym
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie sprzedażą i zespołem
sprzedażowym
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce
Zarządzanie zasobami ludzkimi
w przedsiębiorstwie
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Studia w języku angielskim

NOWOŚĆ!
Nowoczesne fryzjerstwo i kreowanie biznesu
fryzjersko-kosmetycznego (4 semestry)

studia realizowane w Lublinie
i ponad 20 innych ośrodkach w Polsce:
2-SEMESTRALNE
Administracja publiczna z elementami
zarządzania jakością
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Prawo pracy – kadry i płace
Organizacja ochrony zdrowia
Zarządzanie ochroną zdrowia
– menedżer ochrony zdrowia
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie zasobami ludzkimi
3-SEMESTRALNE
Arteterapia i terapia zajęciowa
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
i edukacją czytelniczo-medialną
Biologia dla nauczycieli
Chemia dla nauczycieli
Doradztwo zawodowe, edukacyjne
i pośrednictwo pracy
Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką
pierwszej pomocy dla nauczycieli
Edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną
(oligofrenopedagogika)
Edukacja i terapia osób autystycznych i ze
spektrum autyzmu z elementami integracji
sensorycznej
Fizyka z astronomią dla nauczycieli
Integracja sensoryczna
Geografia dla nauczycieli
Historia dla nauczycieli
Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością
Kwalifikacje nauczycielskie/przygotowanie
pedagogiczne

INFORMATOR

ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym
Socjoterapia z elementami psychoedukacji
i psychoterapii rodzin – trener terapeuta
Surdopedagogika
Technika dla nauczycieli
Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Terapia ręki
Terapia zajęciowa
Tutoring uzdolnień w edukacji
Tyflopedagogika
Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją
seksualną dla nauczycieli
Żywienie człowieka, dietetyka ogólna
lub specjalistyczna
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Matematyka dla nauczycieli
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
Pedagog szkolny
Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna
(terapia pedagogiczna) z elementami logopedii
szkolnej
Podstawy przedsiębiorczości dla nauczycieli
Przyroda dla nauczycieli
Terapia pedagogiczna i socjoterapia
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli

WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie
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3-SEMESTRALNE
Andragogika
Asystent medyczny
Diagnoza i terapia psychologicznopedagogiczna
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Edukacja artystyczna w wychowaniu
przedszkolnym
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Etyka i filozofia dla nauczycieli
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Glottodydaktyka
Historia dla nauczycieli
Język polski dla nauczycieli
Kreowanie i wizualizacja wizerunku
Kynoterapia (dogoterapia)
Logistyka i spedycja dla nauczycieli
Metodyka prowadzenia warsztatów
artystycznych (muzyka)
Nauczanie podstaw prawa
Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii
Oligofrenopedagogika z kynoterapią
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką
społeczną
Pedagogika rewalidacyjno-terapeutyczna
Pedagogika zabawy – terapia zabawą
z elementami rytmiki
Plastyka dla nauczycieli
Podyplomowe studia doskonalące dla
katechetów
Pielęgnacja urody z elementami kosmetologii
Promocja zdrowia z edukacją zdrowotną
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Przedsiębiorczość dla nauczycieli
Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-

Fizjoterapia

Nasi absolwenci przygotowani
są do podjęcia pracy w:

WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie
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Uzyskany tytuł:
magister

Studia na kierunku fizjoterapia w WSSP mają
już blisko 20 – 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.

Język wykładowy:
polski
angielski

W trakcie studiów studenci zdobywają obszerną wiedzę medyczno – anatomiczną, umiejętności w zakresie m.in. fizykoterapii, kinezyterapii, masażu, terapii manualnej, klinicznych
podstaw fizjoterapii w chorobach narządów
wewnętrznych i dysfunkcjach narządu ruchu,
nowoczesnych
technik
neurorozwojowych
(PNF, NDT Bobath) oraz form wspomagających rehabilitację (dogoterapia, hipoterapia).
Po
zrealizowaniu
ram
programowych,
na ostatnim, piątym roku studiów, studenci przystąpią do sześciomiesięcznej ciągłej praktyki
zawodowej. Nasz program nauczania spełnia
wymogi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również wytyczne Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT).
W celu zwiększenia szans naszych absolwentów na rynku pracy, Uczelnia organizuje
w toku studiów certyfikowane kursy i szkolenia, obejmujące nowoczesne metody
fizjoterapii. Studenci mają też możliwość
uczestniczenia w wybranych zajęciach na
pokrewnych kierunkach, zajęciach specjalistycznych w języku angielskim oraz
studiach i stażach zagranicznych w ramach programu Erasmus.

placówkach
ochrony zdrowia

ośrodkach dla osób
niepełnosprawnych
ośrodkach
sportowych

INFORMATOR

INFORMATOR

Czas trwania:
5 lat (10 semestrów)

11
instytucjach
naukowo - badawczych

administracji
państwowej
i samorządowej

szkolnictwie
wyższym
założenia i prowadzenia
własnej działalności
gospodarczej
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studia stacjonarne i niestacjonarne

Fizjoterapia

Możliwości kariery zawodowej
Absolwent naszej Uczelni
przygotowany jest do pracy w:

Uzyskany tytuł:
magister

Studia magisterskie na kierunku fizjoterapia dają
uprawnienia do podjęcia studiów doktoranckich
oraz specjalizacji z zakresu fizjoterapii. Absolwenci
posiadają umiejętności wykorzystania diagnozy
lekarskiej w planowaniu i kontrolowaniu efektywności procesu rehabilitacji, kierowaniu zespołem
terapeutycznym, organizacji i zarządzaniu placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną.

WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie

12 Absolwenci są kompetentni do prowadzenia

szkoleń zawodowych w zakresie procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych. Program nauczania na kierunku
fizjoterapia spełnia wymogi Ministerstwa Nauki

Język wykładowy:
polski
angielski

i Szkolnictwa Wyższego, jak również wytyczne
Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT). Podczas zajęć studenci zdobywają umiejętności
w zakresie m.in. nowoczesnych technik neurorozwojowych (PNF, NDT, Bobath) oraz form wspomagających rehabilitację np. dogoterapia i hipoterapia. Główny nacisk w procesie nauczania
położony jest na zajęcia praktyczne, umożliwiające
także weryfikację pozyskanej wiedzy teoretycznej.
Studenci mają również możliwość uczestniczenia
w wybranych zajęciach na innych pokrewnych
kierunkach, zajęciach specjalistycznych w języku
angielskim oraz studiach i stażach w zagranicznych uczelniach w ramach programu Erasmus.

ośrodkach
rehabilitacyjnych,
sanatoriach

w publicznych
i niepublicznych jednostkach
ochrony zdrowia

INFORMATOR
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Czas trwania:
2 lata (4 semestry)
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ośrodkach sportowych

gabinetach odnowy
biologicznej, gabinetach
masażu

prowadzenie własnej
działalności gospodarczej
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studia stacjonarne i niestacjonarne
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Oferuje profesjonalne zabiegi, które mają na
celu przywrócenie sprawności fizycznej osobom
dotkniętym procesem chorobowym.
Akademickie Centrum Fizjoterapii prowadzi ćwiczenia z zakresu kinezyterapii zarówno o działaniu miejscowym - dotyczącym miejsca, gdzie
zlokalizowane jest schorzenie, jak i ogólnoustrojowym - 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: elektroterapia, ultradźwięki, magnetoterapia, laseroterapia, światłolecznictwo, ciepłownictwo, krioterapia.

INFORMATOR

Akademickie Centrum Fizjoterapii jest zakładem Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej
im. W. Pola świadczącym usługi rehabilitacyjne
oraz prowadzącym zajęcia kliniczne dla studentów fizjoterapii.

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.
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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

WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie
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akademickie
centrum
fizjoterapii
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Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
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Uzyskany tytuł:
licencjat

Język wykładowy:
polski
angielski

Student pozyskuje wiedzę ogólną w obszarze
kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk
o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, jak również wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Absolwent tego kierunku będzie gruntownie przygotowany do wykonywania zawodu,
a przede wszystkim zdobędzie wymagane kwalifikacje zawodowe. Duży nacisk położono na
zgodność studiów z wymogami programowymi UE, specjalistyczne słownictwo medyczne
w języku angielskim oraz praktyki w przodujących
jednostkach ochrony zdrowia. Studia pielęgniarskie przygotowują do wykonywania opieki pielęgniarskiej, uczą planowania, wdrażania oceny
postępowania profilaktycznego i leczniczego
w zakresie zdrowia. Studia te również uwrażliwiają, uczą postaw etycznych, zawodowych
oraz życiowych. Studia przygotowują do pracy
z osobami zarówno zdrowymi, jak i chorymi.
Absolwent kierunku pielęgniarstwo może pracować oraz rozwijać się w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: w szpitalach,
poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, pielęgnacyjno-leczniczych, domach
pomocy społecznej, hospicjach itp. Może tak-

INFORMATOR

studia stacjonarne
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Pielęgniarstwo

Studia na kierunku pielęgniarstwo dają możliwość
zdobycia jednego z najbardziej uniwersalnych
i wszechstronnych zawodów medycznych. Na rynku pracy stale występuje duże zapotrzebowanie
na wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską. Popyt
na specjalistów pielęgniarstwa wzrasta nie tylko
w kraju, ale także za granicą, gdzie polscy specjaliści znajdują satysfakcjonującą pracę. Posiadanie
przez uczelnię akredytacji do realizacji kształcenia
na kierunku pielęgniarstwo umożliwia zatrudnienie na unijnym rynku pracy, a dyplom licencjata
pielęgniarstwa jest uznawany w krajach UE.

że prowadzić swoją indywidualną działalność
gospodarczą w zakresie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz w instytucjach zajmujących
się upowszechnianiem wiedzy prozdrowotnej
i poradnictwem zdrowotnym.

studia stacjonarne i niestacjonarne

Uzyskany tytuł:
licencjat

Kosmetologia jest nauką interdyscyplinarną,
dlatego też absolwent kierunku Kosmetologia
będzie posiadał wiedzę z zakresu wielu dziedzin
nauki, m.in. z medycyny, chemii, toksykologii, farmacji, receptury i technologii leków dermatologicznych, kosmetyków, kontroli jakości środków
służących pielęgnacji i upiększaniu ciała.
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Głównym celem na tym kierunku jest wykształcenie specjalistów w zakresie kosmetologii,
posiadających szeroką wiedzę merytoryczną
i praktyczną w zakresie nauk medycznych, umożliwiającą im wykonywanie zabiegów kosmetycznych, dokonywanie doboru kosmetyków, wskazywanie ich zastosowania w oparciu o wiedzę
farmakologiczną.

Język wykładowy:
polski
angielski

WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie

INFORMATOR

Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)

zabiegów leczniczo-relaksacyjnych oraz upiększających wykorzystujących dobroczynne działanie wody morskiej i właściwości lecznicze m.in.
alg morskich, kolagenu, planktonu, pereł i kawioru. Dowiedzą się na czym polegają akwakultury i hodowle wybranych rodzajów organizmów
wodnych wykorzystywanych w kosmetologii
tj. perłopławów czy glonów.
Absolwenci naszej Uczelni mogą podjąć pracę
w gabinetach kosmetycznych, placówkach odnowy biologicznej, w laboratoriach i działach
kosmetycznych aptek, a także firmach zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków
specjalistycznych dla sektora kosmetycznego,
SPA oraz kosmetologii medycznej. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwolą im na
samodzielne prowadzenie i organizowanie gabinetu kosmetycznego.

INFORMATOR

kosmetologia

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 bogatą ofertę szkoleń i pokazów kosmetycznych,
prowadzonych przez najlepszych specjalistów renomowanych firm kosmetycznych. Dodatkowo
studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach w języku angielskim oraz wyjazdów na studia, staże i praktyki zawodowe do zagranicznych
uczelni w ramach programu Erasmus.
Ciekawym przedmiotem wyróżniającym kierunek – Kosmetologia w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie od tego samego kierunku organizowanego
na innych lubelskich uczelniach jest przedmiot
– thalassoterapia. Na thalassoterapii studenci zdobędą wiedzę w zakresie różnorodnych

INFORMATOR

Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)

WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie
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Uzyskany tytuł:
licencjat

Język wykładowy:
polski
angielski

Filologia angielska to specjalność pozwalająca
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 literaturze pięknej i zawodowej oraz tło krajoznawcze,
obyczajowe i kulturowe. Dla studentów, którzy pragną zdobyć kwalifikacje nauczycielskie
Uczelnia przygotowała równoległe względem
studiów, pedagogiczne studia kwalifikacyjne,
w ramach których studenci mają zrealizowany
rozbudowany blok zajęć pedagogiczno-metodycznych. Istotnym atutem na rynku pracy jest
dobra znajomość języka obcego, potwierdzona
studiami. Jeszcze większym jest znajomość dwóch
języków obcych. Dlatego wychodząc naprzeciw tym potrzebom, wprowadziliśmy równoległą
naukę drugiego języka – hiszpańskiego, nauczanego od podstaw. Filolog może realizować się
w różnych specjalnościach: pedagogicznej, kulturoznawczej, językoznawczej, biznesowej czy
translatorycznej.

INFORMATOR

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

Studia z zakresu filologii angielskiej cieszą się od lat niezmienną popularnością
w ofercie studiów językowych. Wynika to
w sporej mierze z tego, że to właśnie angielski jest językiem najczęściej używanym
w kontaktach międzynarodowych.
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Nasi absolwenci są kompetentni
do podjęcia zatrudnienia:
• w placówkach dyplomatycznych, instytucjach samorządu lokalnego i placówkach
kultury,
• w wydawnictwach, redakcjach czasopism,
mediach i firmach zajmujących się Public
Relations,
• w szkołach podstawowych, średnich, instytucjach prowadzących szkolenia kursowe,
• w charakterze tłumacza,
• w organizacjach i firmach zajmujących się
turystyką.

WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie

Filologia angielska

STUDIA LICENCJACKIE
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)

Uzyskany tytuł:
licencjat

INFORMATOR

Turystyka i rekreacja to obecnie jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki i jest sektorem przeżywającym dynamiczny rozwój.

WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie
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Turystyka i rekreacja to kierunek o charakterze
interdyscyplinarnym, który pozwoli na zdobycie
wiedzy z nauk ekonomicznych, społecznych
i przyrodniczych, a także nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej.

Język wykładowy:
polski
angielski

Turystyka i rekreacja, obejmująca także wiedzę
z zakresu hotelarstwa, to studia przyszłościowe,
które zagwarantują ciekawą pracę i atrakcyjne
zarobki. Dzięki temu absolwenci mają możliwość
podjęcia pracy w bardzo szerokim sektorze, jakim jest turystyka, obejmującym swym zasięgiem
zarówno hotelarstwo, gastronomię jak i organizację ruchu turystycznego, pracę w charakterze
pilota czy przewodnika turystycznego.

• organizacja i zarządzanie
w turystyce i rekreacji

• hotelarstwo i gastronomia

Studia na specjalności organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji pozwolą zdobyć niezbędną wiedzę na temat funkcjonowania ruchu
turystycznego. Po ukończeniu studiów przed absolwentem otwierają się takie możliwości rozwoju
zawodowego, jak: praca w organizacjach turystycznych, punktach informacji turystycznej, biurach podróży, ośrodkach wypoczynkowych, jak
również praca w charakterze pilota wycieczek
lub przewodnika.

Głównym celem kształcenia w ramach specjalności hotelarstwo i gastronomia jest przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy w hotelach
i zakładach gastronomicznych oraz przedsiębiorstwach i instytucjach z nimi związanych. Wiedza
z zakresu zarządzania hotelarstwem i gastronomią pozwala na pełnienie funkcji menedżerskich
w tych obiektach.
Ważnym elementem kształcenia są praktyki zawodowe realizowane przez studentów w krajowych i zagranicznych obiektach gastronomicznych i hotelarskich oraz udział wysokiej klasy
specjalistów – praktyków w realizacji zajęć dydaktycznych.

INFORMATOR

studia stacjonarne i niestacjonarne

SPECJALNOŚCI
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turystyka i rekreacja

turystyka i rekreacja
studia stacjonarne i niestacjonarne

• Organizacja i zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii

samodzielnie i profesjonalnie prowadzić biuro turystyczne, ośrodek turystyczny czy gastronomiczny oraz organizować wydarzenia biznesowe na
najwyższym poziomie.

Dzięki interesującemu połączeniu specjalności studenci nabywają teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie hotelarstwa i gastronomii,
kompleksowego świadczenia usług hotelarsko-gastronomicznych, organizacji i techniki pracy

Dbając o najwyższy poziom kształcenia na tym
kierunku, Uczelnia daje studentom możliwość
uczestniczenia w praktykach zagranicznych oraz
wymianach studenckich podczas studiów. Pozwala to na wykorzystanie zdobytej wiedzy praktycznej podczas pracy zawodowej, co wpływa
również na jakość tej pracy.

24
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Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja na
poziomie magisterskim dadzą wiedzę z zakresu zarządzania w turystyce, pozwolą rozwinąć
umiejętności zdobyte na poziomie licencjackim i ugruntować wiedzę. Absolwent nauczy się

Język wykładowy:
polski
angielski

w obiektach hotelarskich i gastronomicznych
oraz profesjonalnej obsługi klienta.

WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie

INFORMATOR

Uzyskany tytuł:
MAGISTER

Umiejętności i kompetencje zdobyte podczas
studiowania na drugim stopniu studiów kierunku
Turystyka i rekreacja pozwolą jego absolwentom
skutecznie konkurować na europejskim i światowym rynku pracy.

INFORMATOR

STUDIA MAGISTERSKIE
Czas trwania:
2 lata (4 semestrY)

SPECJALNOŚCI

Ekonomia

SPECJALNOŚCI

WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie
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Uzyskany tytuł:
licencjat

Ekonomia to wciąż jeden z najpopularniejszych
i wszechstronnych kierunków studiów - co roku
znajduje się w czołówce tych najchętniej wybieranych, a popyt na osoby z wykształceniem ekonomicznym jest na rynku wciąż bardzo duży.
Szeroki zakres wchodzących w skład studiów
dziedzin sprawia, że jest to nauka w swej istocie interdyscyplinarna. Studia ekonomiczne
dają nową perspektywę na świat, szereg możliwości zawodowych i przede wszystkim większą
pewność w podejmowaniu decyzji. Absolwent
ekonomii posiada szeroki wachlarz możliwości
wykorzystania swojej wiedzy. Szczególne umiejętności i analityczny sposób myślenia jest potrzebny
w każdej, nawet najmniejszej firmie.
Jedną z największych zalet studiów ekonomicznych jest możliwość wyboru ciekawych specjalności. My w swojej ofercie edukacyjnej oferujemy dwie – ekonomię menedżerską oraz biznes
międzynarodowy.
Absolwent studiów I stopnia na kierunku ekonomia:
• posiada wszechstronną wiedzę z zakresu
ekonomii i jest przygotowany do wykonywania
zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie
gospodarowania zasobami finansowymi,
ludzkimi i materialnymi,
• potrafi stosować nowoczesne metody
obliczeniowe oraz pozyskiwać i analizować
informacje potrzebne przy podejmowaniu
decyzji operacyjnych,

Język wykładowy:
polski
angielski

• Ekonomia menedżerska
• Biznes międzynarodowy
ekonomia

• łączy umiejętności identyfikacji i analizy
zjawisk ekonomicznych z wiedzą
pozwalająca wypracować metody oraz
techniki wykorzystania ich w działalności
gospodarczej,
• zna język obcy na poziomie biegłości B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego Rady Europy oraz umie
posługiwać się językiem specjalistycznym
z zakresu ekonomii. Jest przygotowany do
podjęcia studiów II stopnia.

menedżerska - współczesne środowisko gospodarcze wymaga od specjalistów (menedżerów) rozumienia zmian zachodzących w otoczeniu poszczególnych
podmiotów ekonomicznych. Specjalność ta
uczy gospodarowania na poziomie mikroi makroekonomicznym oraz udziela odpowiedzi
na pytanie o to, co się obecnie dzieje w gospodarce. Absolwenci specjalności ekonomia menedżerska to osoby przygotowane do pełnienia
funkcji menedżerskich na różnych szczeblach decyzyjnych. Po studiach na tej specjalności można
podjąć pracę w następujących instytucjach:
• 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 wymiany towarów i usług, przepływu inwestycji, migracji, ale także tym, jak działają firmy wielonarodowe i ugrupowania integracyjne. Członkostwo
Polski w Unii Europejskiej, rozwój stosunków gospodarczych z krajami Europy Wschodniej oraz działalność w naszym kraju inwestorów zagranicznych to najważniejsze czynniki, które powodują,
że obecnie absolwent studiów ekonomicznych
musi nabyć wiedzę na temat funkcjonowania
w pełni otwartej gospodarki. Absolwent specjalności biznes międzynarodowy jest przygotowany
do pracy:
• w korporacjach międzynarodowych
– ich centralach oraz filiach
• pracy w polskich przedsiębiorstwach,
współpracujących z partnerami zagranicznymi
• prowadzenia własnej działalności
gospodarczej na rynkach zagranicznych
• do pełnienia funkcji konsultanta lub analityka
rynków zagranicznych, specjalisty i menedżera
różnych szczebli zarządzania w firmach
o profilu zarówno handlowym, usługowym jak
i produkcyjnym.

INFORMATOR

INFORMATOR

Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
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studia stacjonarne i niestacjonarne

INFORMATOR

Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
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Uzyskany tytuł:
licencjat

Język wykładowy:
polski

Kierunek ten kształci przyszłych absolwentów
w dziedzinie analizy zjawisk gospodarczych przy
wykorzystaniu nowoczesnych systemów komputerowych. Absolwent tego kierunku oprócz
umiejętności informatycznych zdobywa podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów, które pozwalają
mu także sprawnie poruszać się w sferze biznesu.
Pozyskaną wiedzę może również wykorzystać do
prowadzenia własnej firmy, a nawet uruchomienia i administrowania portalem internetowym.
Poznaje on metody i narzędzia matematyczne,
statystyczne i ekonometryczne niezbędne do
podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych.
Absolwenci kierunku informatyka i ekonometria
są szczególnie cenieni na krajowym i europejskim rynku pracy. Wiedza z zakresu informatyki
ekonomicznej zwłaszcza projektowania, programowania, wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi pozwala na podjęcie pracy we wszelkiego
rodzaju organizacjach, takich jak przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, placówki ochrony zdrowia, biura konsultingowe, organizacje
pozarządowe. Absolwenci kierunku Informatyka

INFORMATOR

studia stacjonarne i niestacjonarne

i Ekonometria mogą szukać pracy w: administracji państwowej i samorządowej, ośrodkach
przetwarzania informacji rolniczej na potrzeby
wspólnej polityki rolnej UE, zarządach przedsiębiorstw i organizacji działających w sektorze gospodarki żywnościowej, działach analiz banków,
biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych
i powierniczych towarzystw ubezpieczeniowych,
firmach komputerowych, placówkach naukowo-badawczych.

29
WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie

informatyka
i ekonometria

Studia pierwszego stopnia na kierunku informatyka i ekonometria są wyjątkowo ciekawe i jako
jedne z niewielu otwierają szeroką gamę możliwości dalszej specjalizacji. Kierunek informatyka
i ekonometria zaliczany jest do nauk ekonomicznych i skupia się przede wszystkim na metodach
analizy zjawisk gospodarczych. Połączenie
trzech dziedzin wiedzy: informatyki, ekonometrii
i matematyki, powoduje, że każdy absolwent
z łatwością poradzi sobie na wymagającym rynku pracy.

INFORMATOR

Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
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Uzyskany tytuł:
licencjat

Język wykładowy:
polski
angielski

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.

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.

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.

INFORMATOR

studia stacjonarne i niestacjonarne

WSSP jako nieliczna w regionie posiada kierunek
wychowanie fizyczne, realizowany na Wydziale
Nauk o Zdrowiu zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.
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Samorząd Studencki

Milena (Kazachstan) – kosmetologia
Kierując się wyborem swojej ścieżki edukacyjnej, chciałam postawić na kierunek praktyczny, który da mi przyszłościowy zawód. Zdecydowałam się na kosmetologię na WSSP, która była strzałem w dziesiątkę. Wykładowcy – wieloletni
praktycy z dużym doświadczeniem, stawianie na zajęcia praktyczne w pracowniach oraz przyjazna atmosfera sprawia, że gorąco polecam tę Uczelnię.

którą wspólnie tworzymy to wspólnota ludzi, których łączy pasja, rozwój i nauka. Czas studiów
bywa nazywany najlepszym okresem w życiu. To
czas odkrywania własnego ja, szukania nowych
dróg i poszerzania horyzontów. Okazji ku temu
nie brakuje, dzięki bogatej ofercie wyjazdów
w ramach Programu Erasmus+, działalności
w ramach Samorządu Studentów, w ramach Kół
Naukowych czy sekcji sportowych AZS.
Do zobaczenia na Uczelni!

Anastasiya (Białoruś) – turystyka i rekreacja
Wiele moich koleżanek studiowało wcześniej na tej lubelskiej Uczelni i bardzo
pozytywnie wypowiadały się o WSSP. Postanowiłam osobiście się przekonać
o ich słowach. Nie myliły się – przyjazna atmosfera to coś, co mocno wyróżnia
WSSP. Studiuję kierunek turystyka i rekreacja ze specjalnością hotelarstwo i gastronomia. Chcę się kształcić w tym kierunku, by w przyszłości zaistnieć w branży hotelarskiej. Mam zamiar również skorzystać, jak wielu moich kolegów z roku
z bogatej oferty praktyk i staży w ramach programu Erasmus+.
Aleksandra (Polska) – wychowanie fizyczne
Bardzo się cieszę, że moja pasja do sportu może być rozwijana również poprzez
studiowanie kierunku wychowanie fizyczne. Jest to możliwe dzięki wyrozumiałemu podejściu Władz Uczelni, która wspiera sportowców i umożliwia studiowanie
w ramach indywidualnej organizacji studiów. W ten sposób moja kariera sportowa może iść równolegle w parze z nauką. Cieszę się, że ja i moje koleżanki,
które również tu studiują możemy przyczyniać się do promowania Wyższej Szkoły
Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie.
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Drodzy Kandydaci na studia!

INFORMATOR

Viktor (Ukraina) – student I-go roku uzupełniających studiów magisterskich
o kierunku fizjoterapia i II-go roku kierunku pielęgniarstwo
Studiuję na WSSP fizjoterapię oraz pielęgniarstwo w ramach programu unijnego „Wsparcie Systemu Szkolenia Pielęgniarek WSSP w Lublinie”. Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce oraz płatne praktyki to jedne
z głównych atutów projektu. Cieszę się, że Uczelnia daje mi możliwość studiowania obu kierunków równocześnie. Wiem, że po ich ukończeniu otworzą się
przede mną szerokie perspektywy na rynku pracy.

Kamila Maria Gilewicz
Przewodnicząca Samorządu Studentów Wyższej
Szkoły Społeczno-Przyrodniczej Im. Wincentego
Pola w Lublinie

Stajecie właśnie przed wyborem ścieżki życiowej, która ukształtuje Waszą przyszłość.
Studia to krok w jej stronę.
Wybierając uczelnię wyższą pamiętajcie, że
będzie to miejsce, które na zawsze wpisze się
w Wasze wspomnienia, dlatego warto wybrać
mądrze.
Jeśli szukacie miejsca, gdzie pasja idzie w parze z nauką, a talenty są szlifowane pod okiem
doświadczonych Wykładowców – jesteście we
właściwym miejscu.
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie jest właśnie takim miejscem.
Wielokulturowość, liczne sekcje sportowe oraz
poziom kształcenia rokrocznie przyciągają w nasze mury żaków z całego świata.
Studia to nie tylko nauka, lecz także liczne możliwości rozwoju osobistego, zdobywania praktycznych umiejętności i szansa na zdobycie wyższego wykształcenia. Społeczność akademicka,

Opinie studentów

WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie
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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.

Biuro Karier i Współpracy z Zagranicą zostało powołane w celu aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów WSSP, a szczególnie ułatwienia 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.

INFORMATOR

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Społeczno – Przyrodniczej
im. Wincentego Pola w Lublinie jest terenową
jednostką organizacyjną Akademickiego Związku Sportowego posiadającą osobowość prawną. Do jego zadań należy m.in. upowszechnianie
kultury fizycznej, sportu i turystyki, podnoszenie
sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia
społeczności akademickiej, propagowanie sportu wyczynowego wśród studentów oraz prowadzenie 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

Biuro Karier
i Współpracy
z Zagranicą
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Studenci mają możliwość wyjazdu do Uczelni partnerskich w ramach krajów programu,
czyli 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, państw EFTA/EOG: Islandii, Liechtensteinu,
Norwegii; państw kandydujących do UE: Turcji, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii.
Od 2015 r. Uczelnia uzyskała również dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ na mobilność do uczelni partnerskich w Malezji, a od 2016
r. również Tajlandii, Wietnamu, Ugandy, Kenii,
Ukrainy i Białorusi.

„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 Politecnico do Cavado e do Ave (Portugalia), Universidad do Porto (Portugalia), ISAVE (Portugalia),
OKAN Universitesi (Turcja), YENI YUZYIL University
(Turcja), Kirklareli Universitesi (Turcja), INONU Universitesi (Turcja), Universite de Liege (Belgia), College of Tourism and Hotel Management (Cypr),
Fakulteta za Komercialne in Poslovne Vede (Słowenia), Universitatea „Dunarea de Jos” Din Galaţi
(Rumunia), Medimursko Veleuciliste u Cakovcu
(Chorwacja), Information Systems Management
Institute (Łotwa) itd.

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

EFTA
EOG
PAŃSTWA

Islandia,
Liechtenstein,
Norwegia

Turcja,
Macedonia

INFORMATOR

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń i sportu. Erasmus+ stworzony
został w celu wsparcia krajów uczestniczących
w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Uczelnia 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 zagranicznych przedsiębiorstwach. Studenci zakwalifikowani do programu Erasmus+ otrzymują dofinansowanie w postaci stypendium – dotyczy to zarówno
wyjazdów na studia za granicą, jak i na zagraniczne praktyki zawodowe.

Uczelnia kładąc nacisk na stworzenie studentom
jak najszerszych możliwości rozwoju i pozyskania umiejętności każdego roku zwiększa liczbę
uczelni partnerskich. Aktualnie posiadamy umowy partnerskie z niemalże 100 uczelniami z całego świata m. in. z: Berjaya University College of
Hospitality (Malezja), Kuala Lumpur Metropolitan
University College (Malezja), Universidad de La
Laguna (Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania), Universitat 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 Birmingham (Wielka Brytania), University of Eastern
Finland (Finlandia), Instytuto Politécnico de Lisboa/Escola Superior de Educacao (Portugalia),
Universidad de Alicante (Hiszpania), CETA Barcelona (Hiszpania), Universidade da Coruna (Hiszpania), Universidad de Jaén (Hiszpania), Universidad
A Distancia de Madrid SA (Hiszpania), Universitat
de Valencia (Hiszpania), Universidad San Jorge
(Hiszpania), Yeditepe University w Stambule (Turcja), Universita’ Degli Studi Di Foggia (Włochy),
Universita’ Degli Studi Del Piemonte Orientale
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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 możliwością poznania kultury innych krajów. Uczelnia
stwarza studentom możliwości rozwoju umiejętności i kreatywności, które są niezbędne w społeczeństwie opartym na wiedzy. Wyjazd w ramach 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 osobowości. Stypendyści programu Erasmus+ uczą się
niezależności, poznają swoje możliwości, a także zdobywają umiejętności radzenia sobie przebywając daleko od domu. W trakcie pobytu za
granicą stają się bardziej pewni siebie, dojrzalsi 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 wyzwaniom ciągle zmieniającego się rynku pracy. Wyjazd na studia, czy praktykę w ramach programu
jest doskonałą okazją pozyskania doświadczenia
i zwiększenia zakresu kompetencji oraz umiejętności zawodowych, jak i językowych,
co z pewnością wyróżnia
naszych
studentów
na rynku pracy.

WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie
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Uczelnie partnerskie
The University of Northampton
i University 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 spłacać dopiero po osiągnięciu
dochodów rzędu 21 000 funtów rocznie w Wielkiej Brytanii i 12 000 funtów w Polsce. Wysokość
spłaty zależy od kwoty osiągniętego dochodu.
Jest także możliwość uzyskania różnego typu
bezzwrotnych stypendiów naukowych i socjalnych dla obywateli spoza UE, m.in. takich jak stypendium od University of Northampton uzależnione od średniej ocen na drugim roku studiów
w Wyższej szkole Społeczno – Przyrodniczej im.
Wincentego Pola w Lublinie.

Część zajęć jest prowadzona w języku angielskim, a na uczelniach brytyjskich wyłącznie 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 dokumentu jest przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna.
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PROGRAM

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 zagwarantowane dodatkowe zajęcia ze specjalistycznego słownictwa, związanego z dziedziną
studiów. Oprócz tego w programie przewidziano blok zajęć poświęconych kulturze i historii brytyjskiej.
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2+1
WYBIERZ SWOJĄ ŚCIEŻKĘ EDUKACYJNĄ

Program 2+1 łączy studia w naszej Uczelni
ze studiami w Wielkiej Brytanii. Po ukończeniu drugiego roku na kierunku Turystyka i rekreacja lub na kierunku Wychowanie fizyczne w Wyższej szkole Społeczno – Przyrodniczej
im. Wincentego Pola w Lublinie studenci mają
możliwość transferu na pokrewne kierunki w University of Bedfordshire i University of Northampton
na okres jednego roku i uzyskania brytyjskiego
dyplomu.

WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie
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Studia w języku angielskim to nie tylko codzienny trening zdolności językowych. To także nie
mniej cenne przebywanie w środowisku międzynarodowym, poznanie odmiennej kultury i obyczajów, doświadczenie w skutecznym działaniu
w grupie zróżnicowanej kulturowo.
Studiuj ze studentami z blisko 60 krajów świata, na studiach, gdzie zajęcia prowadzą wybitni 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

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

Zielona Szkoła
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Studiuj w języku
angielskim
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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).

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).

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).

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.

INFORMATOR

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.

OFERTA WSSP
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W Czytelni Biblioteki znajdują się stanowiska komputerowe, dzięki którym użytkownicy mają stały
dostęp do Internetu. Część stanowisk komputerowych przystosowana jest do potrzeb osób niedowidzących – urządzenia powiększające, klawiatura BigKeys, klawiatura ZoomText large-print.
Czytelnia dostosowana jest również do potrzeb
pracy indywidualnej studenta.
Student
każdego
kierunku
znajdzie w naszej Bibliotece
materiały potrzebne w trakcie studiów. Systematycznie
wzbogacany i aktualizowany
księgozbiór, liczący obecnie
ok. 24 000 woluminów, obejmuje m.in. pozycje z zakresu rehabilitacji medycznej,
pielęgniarstwa, ekonomii,
fizjoterapii, kosmetologii,
turystyki i rekreacji oraz
wychowania fizycznego
oraz słowniki, encyklopedie, podręczniki, cza-

sopisma specjalistyczne i pozycje multimedialne.
Regularnie sprowadzane są najnowsze czasopisma naukowe oraz branżowe.
Obsługa Biblioteki WSSP wspomagana jest przez
wyspecjalizowany program komputerowy MAK+,
rekomendowany przez Krajową Radę Biblioteczną. 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 wielu naukowych baz, gromadzących swoje zasoby
online. Należą do nich: IBUK Libra, Wirtualna Biblioteka Nauki – Academica, e-Publikacje Nauki
Polskiej (EPNP). Nowość dla studentów kierunków
medycznych to baza ClinicalKEy, gdzie dostępne są m.in. pełne teksty specjalistycznych czasopism i bestsellerów książkowych.

Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego
Pola w Lublinie istnieje od 2004 r. Jego głównym celem jest przygotowanie do druku i publikacja tekstów naukowych i popularno-naukowych będących efektem prowadzonych
przez kadrę naukowo-dydaktyczną przedsięwzięć badawczych. Wydawnictwo publikuje
również materiały pomocnicze dla studentów,
m.in. podręczniki, skrypty, chociażby: „Rekreacja
dzieci i dorosłych”, „Hotelarstwo w Polsce”, „Turystyka w Unii Europejskiej”, „Podstawy biochemii”, „Rośliny w nowoczesnej kosmetologii”.

Z okazji 200. rocznicy urodzin patrona Uczelni wydawnictwo przygotowało drukiem reedycje jego
najpopularniejszych dzieł: Pieśń o ziemi naszej,
Pieśni Janusza, Rok myśliwca i Eposu rycerskiego
z ilustracjami J. Kossaka Mohort. W swoim dorobku posiadamy również reprinty tytułów: Przewodnik 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 pomocą służą też wydane przez nas bogato ilustrowane przewodniki: Polesia czar i Płynie Wisła płynie... - małopolski przełom rzeki, a także album
ponad 600 pocztówek z lat 1907 – 2007 - Piękna
nasza Polska cała...

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
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Biblioteka Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie powstała
w 2000 roku i zlokalizowana jest w budynku głównym Uczelni. Dostępna jest przez 5 dni w tygodniu
dla wszystkich studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników naukowych.

wydawnictwo
akademickie
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wygodne i niezależne mieszkania, wyposażone
w nowoczesne meble oraz urządzenia. Umożliwia
to komfortowe warunki mieszkaniowe. Położenie
akademika umożliwia łatwy dostęp do Uczelni
– odległość wynosi jedynie 2 km, zarówno
komunikacją miejską oraz pieszo.

INFORMATOR

Z myślą o studentach, Wyższa Szkoła
Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola
w Lublinie oferuje nowoczesny akademik,
zlokalizowany w ścisłym centrum Lublina. Został
wybudowany w 2020 roku. W akademiku są
dostępne pokoje jedno-lub dwuosobowe,
z własną kuchnią i łazienką, zaprojektowane jako

WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie

Zakwaterowanie

akademik wssp w Lublinie
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STUDIA PODYPLOMOWE

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
	dowód osobisty – do wglądu
	3 kolorowe fotografie o wymiarach
35mm x 45mm (format jak do dowodu)

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.

– rekrutacja jest prowadzona w trybie ciągłym
	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)

INFORMATOR

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, Pielęgniarstwo, Wychowanie
fizyczne),
skierowanie do pobrania ze strony
internetowej Uczelni lub w Biurze Rekrutacji
dowód osobisty – do wglądu
	3 kolorowe fotografie o wymiarach
35mm x 45mm (format jak do dowodu)

STUDIA II STOPNIA
MAGISTERSKIE
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jednolite magisterskie

Ogólne zasady rekrutacji
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Biblioteka

Pracownia
umiejętności
pielęgniarskich

Pracownia fizykoterapii
Pracownia kinezyterapii

Pracownia komputerowa

Stołówka studencka

Dla maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa, pomieszczenia są klimatyzowane i monitorowane. Efektywne zarządzanie budynkiem i rozwiązania technologiczne zapewniają wszystkim studiującym dostęp
do innowacyjnych laboratoriów,
darmowego połączenia Wi-Fi oraz
różnych obiektów rekreacyjnych,
z którymi współpracuje Uczelnia.
Obejmuje to pomieszczenia rekreacyjne, 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 przekąski.

Hala sportowa

Sala wykładowa

Sala konferencyjna

INFORMATOR

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola jest zlokalizowana w nowoczesnym budynku
ze specjalnymi salami dydaktycznymi, w pełni przystosowanymi do potrzeb 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, geograficzna czy wyposażone w najnowszy sprzęt laboratoria informatyczne. Ponadto budynek wyposażony jest w nowoczesną salę
konferencyjną, która pozwala na
przeprowadzanie interaktywnych
wykładów czy konferencji z zaprzyjaźnionymi Uczelniami z różnych zakątków świata.
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Uczelnia

Pracownia kosmetologii
Pracownia anatomii

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
Dziekanat Wydziału Nauk społecznych
kierunki: Filologia angielska, Ekonomia,
Informatyka i ekonometria,
Turystyka i rekreacja, Wychowanie fizyczne
tel.: +48 81 740 25 08
e-mail: wtiwf@wssp.edu.pl
pokój nr 42
DZIEKANAT WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
kierunki: Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, 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
pokój nr 27
Biuro Studiów Anglojęzycznych
tel.: +48 81 740 25 04
e-mail: infoenglish@pol.edu.pl
DZIEKANAT WYDZIAŁU STUDIÓW ANGLOJĘZYCZNYCH
tel.: +48 81 469 18 67
e-mail: deanvpu@pol.edu.pl
pokój nr 26
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