studiuj
z nami
KOSMETOLOGIA • DIETETYKA
PSYCHOLOGIA • PEDAGOGIKA
PRAWO • KRYMINOLOGIA
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

wsbinoz.edu.pl

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, rozpoczęła swoją działalność w 2006 roku. Przez ostatnią dekadę Uczelnia stale rozwija
się i poszerza swoją ofertę; stawiając na wysoką jakość kształcenia
i praktyczną naukę zawodu z sukcesem wyprzedza konkurencję.
Na studia z kosmetologii, dietetyki, pedagogiki, kryminologii, psychologii, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz prawa do WSBiNoZ
w Łodzi rekrutują się chętni z całego regionu a nawet z najdalszych zakątków Polski.
Współpracując ściśle z najlepszą kadrą akademicką oraz fachowcami - praktykami - z zakresu nauk medycznych, społecznych
i prawniczych, udało zbudować się Uczelnię, w której obecnie
kształci się ponad 1000 studentów na studiach I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz drugie tyle na studiach podyplomowych. Doskonały odbiór Uczelni w środowisku to oferowany
program studiów, skonstruowany w taki sposób by Absolwenci,
obok niezbędnej wiedzy teoretycznej i encyklopedycznej byli
przede wszystkim przygotowani do przyszłej kariery zawodowej.
Uczelnia dysponuje w pełni wyposażonymi w sprzęt pracowniami:
kosmetologiczną Klapp, podologiczną Podopharm, masażu Habys, trychologiczną, wizażu i stylizacji, technologii żywności i laboratorium chemicznym. Komfortowe wnętrza budynku dydaktycznego dają miłe odczucia estetyczne i zachęcają do pracy.
Na podkreślenie zasługuje aspekt ludzki w Uczelni, czyli dobra,
przyjazna atmosfera. Studenci dobrze się u nas czują, wykładowcy są pomocni i życzliwie nastawieni, studenci ufają nam i najzwyczajniej lubią, o czym świadczy fakt, że często wracają do nas na
studia magisterskie, podyplomowe, przyprowadzają znajomych,
dzielą się dobrą opinią. Wielu naszych kandydatów, to osoby
z tzw. „polecenia”, a to chyba najlepsza ocena uczelni.
Systematycznie inwestujemy w profesjonalne urządzenia i narzędzia dydaktyczne. Od kilku lat prowadzimy także studia on
line. W dobie tak powszechnego dostępu do internetu, a także
możliwości komunikacji tą drogą, E-learning stał się doskonałym
sposobem na podniesienie swoich kwalifikacji praktycznie bez wychodzenia z domu. To duża wygoda dla osób, które dzielą studia
z innymi, zawodowymi czy rodzinnymi obowiązkami.
Mamy duże ambicje, aby wyjść z naszą ofertę poza granice Łodzi. W dużej mierze już to robimy oferując studia podyplomowe.
Obecnie współpracujemy w tym zakresie z wieloma ośrodkami
i instytucjami w całej Polsce. Utworzyliśmy także pierwszą Filię naszej Uczelni w Rybniku.
Będziemy zapewne kontynuować nasze działania w dziedzinie
rozwoju naukowego, wydając czasopisma, wspierając koła naukowe naszych studentów oraz organizując konferencje o charakterze
branżowym, np. z zakresu fizjoterapii i masażu.
Na pewno dołożymy starań, aby w przyszłości każdy student,
każdy absolwent i każdy pracownik myślał w ten sposób: Wyższa
Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi – to brzmi dumnie!
Studiujcie z nami! Zapraszamy!

Nasze atuty
• wysoko wyspecjalizowana kadra dydaktyczna,
• nowoczesne, w pełni wyposażone w sprzęt pracownie
specjalistyczne: analiz i badań jakościowych, badań antropometrycznych, kosmetologiczną - Klapp i Pell Mission,
dietetyczną, spa i masażu, trychologiczną, podologiczną,
technologii żywności i laboratorium chemicznym,
• możliwość praktycznej nauki (60% zajęć to zajęcia praktyczne),
• udział w dodatkowych kursach i szkoleniach specjalistycznych zakończonych uzyskaniem certyfikatu,
• dogodne warunki płatności,
• wysokie stypendia naukowe, socjalne, dla osób niepełnosprawnych,
• stypendia zagraniczne – Erasmus,
• e-learning: dostęp do materiałów dydaktycznych 24h na
dobę, możliwość nauki bez wychodzenia z domu, regularny kontakt z wykładowcą, oszczędność czasu – WOLNE
PIĄTKI (dotyczy studiów niestacjonarnych), studia na miarę
XXI wieku!
• współpraca z prestiżowymi markami i instytucjami.

Kosmetologia
Studia I stopnia
Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Uzyskany tytuł: licencjat
Ścieżki kształcenia:
• kosmetologia estetyczna w praktyce
• spa i odnowa biologiczna
z elementami dietetyki
• podologia

Studia II stopnia
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne i online*
Czas trwania: 2 lata
Uzyskany tytuł: magister

O kierunku
Absolwenci kierunku kosmetologia uzyskują wiedzę praktyczną i teoretyczną zarówno w zakresie przeprowadzenia
diagnozy skóry, zaplanowania właściwego zabiegu kosmetologicznego, dobrania odpowiednich procedur zabiegowych
w pielęgnacji ciała, twarzy, stóp, dłoni, w zgodzie z panującymi trendami, z uwzględnieniem wskazań i przeciwskazań
w odniesieniu do indywidualnych cech pacjenta. Kontynuując
kształcenie na studiach II stopnia stają się specjalistami w zakresie organizowania i kierowania gabinetami kosmetycznymi, klinikami kosmetologii i medycyny estetycznej, sektorem
spa i wellness w hotelach. Absolwenci są przygotowani do
ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym oraz lekarzami medycyny estetycznej w zakresie
pielęgnacji skóry, jak również do współpracy z firmami kosmetycznymi, jako niezależni konsultanci/ trenerzy/ szkoleniowcy.

Perspektywy
zawodowe
• w sektorze Spa i Wellness oraz odnowy biologicznej
• w Medical spa
• w klinikach dermatologii, medycyny estetycznej i kosmetologii
• w sektorze pielęgnacji ciała
• w gabinetach kosmetologicznych
• w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, kosmetologicznym

Ścieżki kształcenia:
• trycholog
• menadżer ośrodków spa i wellness
• podolog

więcej informacji:
www.wsbinoz.edu.pl/oferta-ksztalcenia
* tylko dla ścieżki kształcenia:
menadżer ośrodków spa i wellness

Cennik sprawdź tutaj:

Pracownia
kosmetologiczna KLAPP

Pracownia
kosmetologiczna
Peel Mission

Pracownia
masażu Habys

Pracownia
trychologiczna Hairmax

Dietetyka
Studia I stopnia
Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Uzyskany tytuł: licencjat
Ścieżki kształcenia:
• dietetyka sportowa
• psychodietetyka
• dietetyka medyczna

Studia II stopnia
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne i online
Czas trwania: 2 lata
Uzyskany tytuł: magister
Ścieżki kształcenia:
• żywienie kliniczne
• dietetyk wieku dziecięcego
• psychodietetyka z elementami obesitologii
• dietetyka w odnowie biologicznej i sporcie
• diet trener personalny

O kierunku
Program kształcenia na studiach z zakresu dietetyki wszechstronnie przygotowuje studentów do wykonywania zawodu
dietetyka. Absolwenci uzyskują szeroką wiedzę praktyczną
i teoretyczną, zarówno w zakresie diagnozowania, jak i wspomagania leczenia schorzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego żywienia. Zostają specjalistami w zakresie profilaktyki,
poradnictwa dietetycznego oraz opracowywania diet leczniczych (m.in. w otyłości, cukrzycy, nadciśnieniu tętniczym, chorobach układu krążenia i innych chorobach dietozależnych).
Dodatkowym atutem studiów jest możliwość wyboru jednej
z wielu, wyjątkowych ścieżek kształcenia, które umożliwiają
zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu psychologicznych
aspektów odżywiania, żywienia w wybranych dziedzinach
sportu, jak i stosowania dietoterapii w różnych jednostkach
chorobowych.

Perspektywy
zawodowe
•
•
•
•
•
•
•
•

przychodnie i gabinety specjalistyczne
poradnie i gabinety dietetyczne
własna działalność w zakresie porad dietetycznych
kluby sportowe, siłownie
ośrodki rekreacyjno-rehabilitacyjne
placówki służby zdrowia
placówki naukowo-szkoleniowe
obozy sportowe i treningowe

więcej informacji:
www.wsbinoz.edu.pl/oferta-ksztalcenia

Cennik sprawdź tutaj:

Pracownia
technologii żywności

Pedagogika
Studia I stopnia
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne i online
Czas trwania: 3 lata
Uzyskany tytuł: licencjat
Ścieżki kształcenia:
• opieka żłobkowa z pedagogiką Montessori
• coaching
• asystent osoby starszej z elementami andragogiki
• pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii

Studia II stopnia
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne i online
Czas trwania: 2 lata
Uzyskany tytuł: magister
Ścieżki kształcenia:
• psychopedagogika
• inżynieria społeczna
• resocjalizacja w środowisku otwartym
• opiekun osoby starszej
• pedagogika opieki i wychowania
• menadżer projektów społeczno-kulturalnych

O kierunku
Studia na kierunku Pedagogika umożliwiają zdobycie wiedzy pedagogicznej, socjologicznej oraz psychologicznej, która sprzyja
rozwojowej osobistemu studenta oraz przygotowuje go do praktycznego wykonywania zawodu pedagoga. Zajęcia obligatoryjne
rozwijają ogólną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne
niezbędne w pracy każdego pedagoga, są realizowane w całym
toku kształcenia. Przedmioty fakultatywne pozwalają na rozwijanie indywidualnych zainteresowań w ramach wybranej ścieżki
kształcenia, które gwarantują zdobycie wiedzy i umiejętności
przydatnych w przyszłej pracy zawodowej. Absolwenci kierunku
pedagogika są gotowi do planowania, organizowania i realizowania praktyk społecznych związanych z edukacją i szeroko pojętym wychowaniem. Potrafią kreatywnie działać na rzecz rozwoju
człowieka w różnych fazach życia oraz pełnienia funkcji w konkretnych instytucjach oświatowych i opiekuńczych, zgodnie z wybraną ścieżką kształcenia.

Perspektywy
zawodowe
• placówki socjoterapeutyczne, opiekuńczo-wychowawcze
• sądownictwo (np. kurator sądowy)
• organizacje pozarządowe
• policja, służba więzienna, straż miejska, zakłady poprawcze
• ośrodki i domy pomocy społecznej,
• szkoły, domy dziecka, świetlice socjoterapeutyczne
• działy HR i organizacje zajmujące się doradztwem personalnym
• firmy szkoleniowe
• kluby seniora, domy spokojnej starości
• domy pomocy społecznej

więcej informacji:
www.wsbinoz.edu.pl/oferta-ksztalcenia

Cennik sprawdź tutaj:

Pracownia
badań antropometrycznych

Prawo
Studia jednolite magisterskie
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne i online
Czas trwania: 5 lat
Uzyskany tytuł: magister
Ścieżki kształcenia:
• prawo medyczne
• prawo sądowe
• prawo finansowo-gospodarcze
z elementami prawa podatkowego

O kierunku
Studia jednolite magisterskie wszechstronnie przygotowują absolwentów do wykonywania zawodu prawnika. Absolwenci uzyskają najwyższe kwalifikacje zawodowe oraz szeroką wiedzę
praktyczną i teoretyczną, zarówno w zakresie prawa polskiego,
jak i międzynarodowego. Na kierunku Prawo student poznaje
mechanizmy tworzenia i sposoby dokonywania wykładni przepisów prawnych oraz uczy się posługiwania językiem specjalistycznym z zakresu prawa. Zdobywa również umiejętność rozumienia
tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów oraz możliwość dalszego
specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa. Podczas studiów studenci mają możliwość dokonania wyboru jednej z trzech
ścieżek kształcenia, które umożliwiają zdobycie specjalistycznej
wiedzy i podwyższenie kwalifikacji w wąskich obszarach prawa.
Studia umożliwiają podjęcie aplikacji: sędziowskiej, adwokackiej,
prokuratorskiej, radcowskiej, notarialnej czy referendarskiej.

Perspektywy
zawodowe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sąd,
prokuratura,
kancelarie adwokackie, notarialne, radcowskie,
ministerstwo zdrowia,
główny inspektorat sanitarny, farmaceutyczny,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
szpitale i zakłady opieki zdrowotnej,
administracja państwowa,
urząd skarbowy,
instytucje konsultingowe,
instytucje doradztwa finansowego,
instytucje doradztwa podatkowego,
organizacje samorządowe.

więcej informacji:
www.wsbinoz.edu.pl/oferta-ksztalcenia

Cennik sprawdź tutaj:

Pracownia analiz
i badań jakościowych

Psychologia
Studia jednolite magisterskie
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne i online
Czas trwania: 5 lat
Uzyskany tytuł: magister
Ścieżki kształcenia:
• psychologia społeczno-wychowawcza
• psychologia kliniczna
• psychologia biznesu

O kierunku
Podstawowym celem kształcenia studentów na kierunku Psychologia jest organizacja wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania, analizowania i nazywania zjawisk psychologicznych oraz
planowania, organizowania, realizacji i oceny skutków różnych
form pomocy psychologicznej w zakresie rozwiązywania problemów psychologicznych o charakterze jednostkowym i społecznym. Studia na kierunku Psychologia sprzyjają rozwojowi
osobistemu studenta oraz przygotowują go przede wszystkim do
praktycznego wykonywania zawodu psychologa. Zajęcia obligatoryjne obejmują podstawowe działy psychologii, a zajęcia fakultatywne pozwalają na rozwijanie indywidualnych zainteresowań.
Studenci kończący jednolite studia magisterskie dysponują szeroką wiedzą z psychologii ogólnej, pogłębioną o wybrany obszar
psychologii, np. społecznej, ekonomicznej, biznesowej, wychowawczej, klinicznej dziecka, rodziny, człowieka dorosłego. Absolwenci kierunku otrzymują tytuł zawodowy magistra psychologii.

Perspektywy
zawodowe
• ośrodki psychoterapii
• poradnie młodzieżowe, rodzinne i małżeńskie,
• przychodnie i kliniki psychiatryczne,
• instytucje udzielające wsparcia w sytuacjach trudnych, tj.: Policja, sądownictwo, więziennictwo, wojsko,
• centra kryzysowe, ośrodki opiekuńcze, wychowawcze i resocjalizacyjne.
• poradnie specjalistyczne,
• ośrodki interwencyjne (pogotowia opiekuńcze, ośrodki interwencji kryzysowej),
• ośrodki szkolno-wychowawcze, socjoterapeutyczne, domy
dziecka,
• ośrodki pomocy społecznej,
• placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki)
• działy personalne, agencje pracy, firmy rekrutacyjne,
• agencje konsultingowe,
• centra badania opinii społecznej i badań marketingowych,
• firmy doradcze i szkoleniowe.

więcej informacji:
www.wsbinoz.edu.pl/oferta-ksztalcenia

Cennik sprawdź tutaj:

Pracownia
chemiczna

Kryminologia
Studia I stopnia
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne i online
Czas trwania: 3 lata
Uzyskany tytuł: licencjat
Ścieżki kształcenia:
• psychokryminalistyka
• przestępczość i patologie społeczne

Studia II stopnia
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne i online
Czas trwania: 2 lata
Uzyskany tytuł: magister
Ścieżki kształcenia:
• kryminologia sądowo-penitencjarna
• prewencja kryminalna z elementami psychologii
śledczej

O kierunku
Kierunek kryminologia jest dziedziną interdyscyplinarną łączącą
wiedzę i umiejętności z zakresu kryminologii, ale także prawa,
psychologii, socjologii i psychiatrii. Poznanie zagadnień z tych
obszarów pozwoli przyszłym absolwentom na rozpoznanie, przeciwdziałanie oraz reagowanie na zjawiska szeroko rozumianej
przestępczości oraz patologii społecznych. Absolwent studiów
posiada umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu kryminologii oraz funkcjonowania służb i instytucji bezpieczeństwa i porządku publicznego. Posiada umiejętności korzystania z wiedzy
w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Posiada
umiejętności analizy zjawiska przestępczości, jego przyczyn, rozmiarów, nasilenia, dynamiki czy struktury, a także podstawowego
rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania przepisów. Studia w profilu praktycznym przygotują studentów do pracy w instytucjach
publicznych i prywatnych, zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa (między innymi Policja, więziennictwo,
kuratela sądowa, organy administracji rządowej i samorządowej,
instytucje prywatne zajmujące się ochroną osób i mienia).

Perspektywy
zawodowe
• Policja,
• służby specjalne,
• więziennictwo,
• instytucje zajmujące się szeroko pojętym bezpieczeństwem
wewnętrznym,
• instytucje pomocy społecznej,
• organy ds. bezpieczeństwa publicznego,
• służba celna,
• firmy ochroniarskie i detektywistyczne
• inne podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie usług kryminologicznych i kryminalistycznych,
• własna praktyka.

więcej informacji:
www.wsbinoz.edu.pl/oferta-ksztalcenia

Cennik sprawdź tutaj:

O kierunku

Bezpieczeństwo
wewnętrzne
Studia I stopnia
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne i online
Czas trwania: 3 lata
Uzyskany tytuł: licencjat
Ścieżki kształcenia:
• cyberbezpieczeństwo
• bezpieczeństwo transportu i logistyki

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo
wewnętrzne jest przygotowanie absolwentów do pracy w wielu
obszarach związanych z szeroko pojętym przeciwdziałaniem zagrożeniom, a także procesom reagowania na nie. Celem kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu prawa, w kontekście regulowania obszarów związanych z bezpieczeństwem
wewnętrznym, bezpieczeństwem państwa, zarządzaniem kryzysowym i tematyką bezpieczeństwa na poziomie branżowym (bezpieczeństwo ekologiczne, finansowe, energetyczne, zdrowotne
itp.) oraz problematyką różnych rodzajów przestępczości. Studia
mają charakter interdyscyplinarny, co oznacza, że treści programowe łączą przygotowanie z zakresu nauk prawnych, ekonomii
czy zarządzania, z uwzględnieniem organizacji i funkcjonowania
administracji publicznej w Polsce.
Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowuje do pracy na różnych stanowiskach służbowych, związanych z ochroną bezpieczeństwa
wewnętrznego w administracji publicznej, a zwłaszcza w służbach mundurowych oraz do prowadzenia działalności w sektorze
bezpieczeństwa wewnętrznego. Zdobyte w toku studiów umiejętności pozwalają na opracowywanie różnych dokumentów na
stanowiskach przewidzianych do analizowania, przetwarzania,
prognozowania i planowania działań na rzecz bezpieczeństwa
w strukturach administracji zespolonej i specjalnej.

Perspektywy
zawodowe
• administracja publiczna,
• ministerstwa,
• międzynarodowe agencje ds. bezpieczeństwa,
• firmy i korporacje, firmy konsultingowe,
• stanowiska menedżerskie w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
• menedżerowie służb bezpieczeństwa informatycznego,
• specjaliści ochrony informacji wrażliwej,
• organy administracji publicznej, zajmujące się przetwarzaniem
informacji,
• przedsiębiorstwa logistyczne, spedycyjne, transportowe oraz
zajmujące się organizacją konwojów,
• jednostki organizacyjne służb ruchu drogowego,
• Inspekcja Transportu Drogowego,
• Straż Ochrony Kolei, Straż Ochrony Lotnisk,
• struktury ratownictwa drogowego.

więcej informacji:
www.wsbinoz.edu.pl/oferta-ksztalcenia

Cennik sprawdź tutaj:

Gospodarka
przestrzenna *
Studia I stopnia (inżynierskie)
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne i online
Czas trwania: 3,5 roku (VII semestrów)
Uzyskany tytuł: inżynier
Ścieżki kształcenia:
• planowanie przestrzenne
i projektowanie urbanistyczne
• rewitalizacja miast i obszarów wiejskich

O kierunku
Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku Gospodarka
przestrzenna w profilu praktycznym jest przygotowanie profesjonalnej kadry specjalistów z zakresu rozwoju przestrzennego na
poziomie regionalnym i lokalnym dla administracji publicznej, instytucji pozarządowych oraz gospodarki w zakresie polityki i planowania przestrzennego oraz ochrony i zarządzania przestrzenią.
Celem kształcenia jest nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania metod i narzędzi geoinformacyjnych, analitycznych,
statystycznych, przygotowywania planów rozwoju i przygotowywania dokumentów rozwoju przestrzennego, a także pozyskiwania środków europejskich na finansowanie projektów służących
rozwojowi miejsc i obszarów.
Studia te zakładają również przygotowanie do prowadzenia własnej działalności w obszarze planowania przestrzennego oraz
podmiotach prywatnych, zajmujących się ochroną i zarządzaniem
przestrzenią.

Perspektywy
zawodowe
• instytucje samorządu terytorialnego - działy związane z zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem transportem, ochroną
środowiska, rewitalizacją, gospodarką mieszkaniową, polityką
społeczną, pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych,
marketingiem i promocją, inwestycjami gospodarczymi,
• wydziały planowania przestrzennego (planista, urbanista, specjalista ds. gospodarki gruntami, promocji i rozwoju regionalnego),
• pracownie planistyczne i urbanistyczne, biura projektowe,
• przedsiębiorstwa wprowadzające nowoczesne technologie
w zakresie ochrony środowiska i zarządzania energią,
• przedsiębiorstwa przeprowadzające audyty energetyczne
budynków,
• firmy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzające
nieruchomościami,
• firmy doradcze i konsultingowe, wyspecjalizowane w doradztwie dla samorządów,
• agencje public relations, wyspecjalizowane w promocji samorządów terytorialnych,
• organizacje pozarządowe, specjalizujące się w działaniach
aktywizujących różne grupy społeczne i w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

* kierunek w przygotowaniu

więcej informacji:
www.wsbinoz.edu.pl/oferta-ksztalcenia

Cennik sprawdź tutaj:

Dla Studenta
Biblioteka
• dostęp do listy tytułów na platformie IBUK LIBRA,
• bezpłatne biblioteki cyfrowe.

Prężnie działający
samorząd studencki
Koła naukowe
•
•
•
•

koło naukowe młodych dietetyków,
koło naukowe dietoprofilaktyki,
naukowo-badawcze koło kosmetologii medycznej,
koło naukowe młodych kosmetologów.

Program Erasmus +
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi daje możliwość
studentom mobilności zagranicznej zarówno w celach naukowych jak i szkoleniowych.
Uczelnie partnerskie: Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Hiszpania,
Litwa, Macedonia, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Turcja, Węgry,
Włochy.

Biuro karier
• oferty pracy, praktyk i staży dla studentów i absolwentów,
• doradztwo zawodowe.

Stypenadia i zapomogi
stypendium socjalne 		
stypendium dla osób
niepełnosprawnych		
stypendium Rektora 		

do 1200 zł
700 zł
do 500-700 zł

*Docelowo wartości mogą ulec zmianie w zależności od liczby studentów
zainteresowanych świadczeniami, którzy spełniają warunki przyznania ww.
pomocy materialnej.

REKRUTACJA
Rekrutacja trwa od początku maja do końca września.
Wymagania rekrutacyjne:
matura zdana na poziomie podstawowym
Zapisz się na studia on-line, bez wychodzenia z domu!
Łatwo, szybko, wygodnie: www.wsbinoz.edu.pl
Wypełnij formularz rekrutacyjny
i zostań studentem WSBiNoZ w 4 prostych krokach:

Wyślij poprawnie
wypełniony formularz
zawierając w nim
wszystkie informacje.
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Odbierz telefon
od pracownika
działu rekrutacji
i umów się z nim
na termin rozmowy
organizacyjnej.

Przyjedź w wyznaczonym
terminie z kompletem
dokumentów
i podpisz umowę.
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Gratulacje
– jesteś studentem!
Zapraszamy
na Inaugurację!

DZIAŁ REKRUTACJI:
ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź
(wejście od ul. Milionowej)
tel.: (42) 683 44 18, fax: (42) 683 44 22
rekrutacja@wsbinoz.pl

www.wsbinoz.edu.pl

