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O uczelni
Szanowni Państwo,
witamy na łamach Informatora Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych na kierunkach:
•
•
•
•
•
•
•

Dietetyka,
Kosmetologia,
Pedagogika,
Psychologia,
Prawo,
Kryminologia,
Gospodarka przestrzenna (w przygotowaniu).

W ramach tych kierunków oferujemy potencjalnym studentom bardzo interesujące i poszukiwane na rynku pracy ścieżki kształcenia - szczegóły w Informatorze.
Nasza Uczelnia realizuje autorskie, nowoczesne programy studiów, w pełni
zgodne z wymaganiami programowymi, określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studenci kończący WSBiNoZ w Łodzi osiągają taki
poziom wiedzy i umiejętności, który w wybranym zawodzie – kosmetologa,
dietetyka, pedagoga, psychologa, urzędnika – zdecydowanie zwiększa szanse absolwenta Uczelni w poszukiwaniu pracy.

prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop
Rektor

Przemysław Pirek
Wicekanclerz ds. finansowych

Anna Drobnik
Wicekanclerz ds. rozwoju
kierunku kosmetologia

Alekandra Mysiakowska
Wicekanclerz ds. relacji zewnętrznych

Dla przyszłego pracodawcy dyplom naszej Uczelni jest gwarantem zatrudnienia specjalistów najwyższej klasy, ponieważ dbamy o poziom zajęć, zatrudniając profesjonalną kadrę dydaktyczną z uznanym dorobkiem i doświadczeniem
zawodowym. Naszymi wyróżnikami są także: nowoczesność programów nauczania i wysoka jakość wiedzy, profesjonalne pracownie, pozytywne relacje
społeczne.
Realizujemy zadania z zakresu edukacji europejskiej; pracujemy i uczymy
w miłej atmosferze.
Zapraszamy Wszystkich, chcących zdobyć rzetelną wiedzę, a w przyszłości
wymarzony zawód.
Senat Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu

Michał Orski
Kanclerz
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dr Katarzyna Malinowska
Dyrektor Instytut Kosmetologii

dr Agnieszka Gutowska-Wyka
Dyrektor Instytutu Dietetyki

mgr Agnieszka Stasiak
dr Krzysztof Nawrocki
Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych Dyrektor Instytutu Prawa i Kryminologii
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Historia Uczelni

2010

2013

LIPIEC

2006

WRZESIEŃ

Uzyskanie pozwolenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego na utworzenie uczelni i nadanie uprawnień
do prowadzenia studiów I stopnia na
kierunkach kosmetologia.

Nadanie uprawnień do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku
pedagogika.

PAŹDZIERNIK

Nadanie uprawnień do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku
dietetyka.
Uruchomienie studiów podyplomowych.

CZERWIEC

Kierunek pedagogika otrzymuje pozytywną,
bardzo wysoką ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.

SIERPIEŃ

Kierunek kosmetologia otrzymuje pozytywną,
bardzo wysoką ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.

2021
2015

LIPIEC

Nadanie uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku
kosmetologia.

KWIECIEŃ

2019

2017
PAŹDZIERNIK

Utworzenie Filii w Rybniku.

LIPIEC

Nadanie uprawnień do prowadzenia
jednolitych studiów magisterskich na
kierunku prawo.

Nadanie uprawnień
do prowadzenia
studiów I stopnia na
kierunku kryminologia

STYCZEŃ-GRUDZIEŃ
LUTY

Wpis do Rejestru Uczelni niepublicznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 187.

MARZEC

Uroczystość otwarcia Uczelni oraz
wręczenie indeksu numer 01.

PAŹDZIERNIK

Pierwsza uroczysta Inauguracja Roku
Akademickiego.

2007
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PAŹDZIERNIK

V-lecie Uczelni – 5 rocznica pierwszej Uroczystej Inauguracji Roku
Akademickiego.

2012

LIPIEC

Nadanie uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia na
kierunku pedagogika.

2014

Jubileusz X-lecia Uczelni.

WRZESIEŃ

Nadanie uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku
dietetyka.

2016

LIPIEC

Nadanie uprawnień do prowadzenia
jednolitych studiów magisterskich na
kierunku psychologia.

LUTY

Uroczyste otwarcie Filii w Rybniku.

PAŹDZIERNIK

I Inauguracja Roku Akademiskiego
w Filii w Rybniku.

2018

MAJ

Kierunek pedagogika otrzymuje
pozytywną, bardzo wysoką ocenę
Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.

LISTOPAD

Kierunek kosmetologia otrzymuje
pozytywną, bardzo wysoką ocenę
Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.

2020
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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

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.

Atuty kierunku
PRAKTYKA
60% zajęć to zajęcia praktyczne prowadzone w profesjonalnie urządzonych pracowniach
specjalistycznych: kosmetologicznej, masażu, podologicznej, wizażu i stylizacji, trychologicznej.
PRESTIŻ
Współpraca z wiodącymi markami w branży: KLAPP COSMETICS, PODOPHARM, HABYS.

Studia II stopnia

NOWOCZESNY PROGRAM
Program studiów przygotowany zgodnie z najnowszymi trendami współczesnej kosmetologii,
w tym wzbogacony o elementy kosmetologii estetycznej takie jak: mezoterapia bezigłowa,
mikroigłowa, igłowa, kwasy medyczne, radiofrekwencja, elektroporacje, elektrostymulacje.

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Uzyskany tytuł: magister

DOŚWIADCZONA KADRA
Wykwalifikowana kadra praktyków: lekarzy, kosmetologów, dermatologów, fizjoterapeutów,
wizażystów.

Ścieżki kształcenia:

DODATKOWE POKAZY, KURSY, SZKOLENIA
Możliwość uczestnictwa w atrakcyjnych kursach i szkoleniach podnoszących kompetencje,
zakończonych certyfikatami.

• trycholog
• menadżer ośrodków spa i wellness
• podolog

KIERUNEK PO KONTROLI POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ UZYSKAŁ OCENĘ POZYTYWNĄ NA 6 LAT
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Spa i odnowa biologiczna
z elementami dietetyki
Studia I stopnia
Studia w tym obszarze łączą trzy główne, najaktualniejsze nurty
wiedzy medycznej: Dietetykę, Kosmetologię i Fizjoterapię. To
sprawia, że student tego kierunku uzyska wszechstronną wiedzę
i praktyczne umiejętności, które pozwolą mu reprezentować holistyczne podejście do pacjenta. A co to właściwie oznacza? Jest
to przede wszystkim nastawienie na profesjonalną współpracę z
klientem. A wszystko to w celu uzyskania jego pełnej satysfakcji.
Takie podejście do pacjenta już przy pierwszej wizycie w gabinecie kosmetycznym pomaga w ustaleniu diagnozy i zaplanowaniu
szeregu zabiegów, które przyniosą nie tylko zadowolenie, ale także zauważalne efekty. Kończąc studia SPA i odnowa biologiczna,
absolwenci zostają specjalistami w swojej dziedzinie – cenionymi
pracownikami gabinetów SPA i nie tylko.
Studia SPA i odnowa biologiczna z elementami dietetyki, to
ścieżka kształcenia, która przygotowuje absolwenta do pracy z
pacjentami odczuwającymi potrzebę poprawy zdrowia, kondycji, wyglądu i samopoczucia. Studenci kierunku studiów SPA i
odnowa biologiczna oprócz wykształcenia kosmetologicznego
zdobywają wiedzę na temat specjalistycznych zabiegów na ciało
i pielęgnacji urody.
Dzięki ukończeniu tej ścieżki kształcenia, absolwent oprócz
uzyskania wiedzy w powyższym aspekcie, posiądzie również
wykształcenie z zakresu żywienia człowieka zdrowego. To daje
mu kwalifikacje do planowania racjonalnego żywienia - w tym
planowania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet
zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i normami żywieniowymi.

ABSOLWENT POSIADA
UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE W ZAKRESIE:

ABSOLWENT POSIADA
UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE W ZAKRESIE:

• przeprowadzania zabiegów
pielęgnacyjnych na ciało, dobierając
odpowiednie produkty
• wykonywania zabiegów antycellulitowych i na rozstępy
• posiada umiejętności przeprowadzenia masażu ciała: relaksującego,
modelującego, pojędrniającego oraz
innych masaży alternatywnych
• posługiwania się nowoczesnym
sprzętem i aparaturą potrzebną do
przeprowadzenia zabiegów na ciało
• zna zasady zdrowego żywienia w
aspekcie pielęgnacji ciała
• potrafi zaprojektować ćwiczenia
kształtujące i modelujące sylwetkę w
aspekcie zdrowia poprzez ruch
• potrafi przeprowadzić zabiegi
hydroterapii
• potrafi przeprowadzić zabiegi z
wykorzystaniem fitoterapii i balneoterapii

• wykonywania zabiegów na wrastające paznokcie
• wykonywania zabiegów na hiperkeratozy i modzele
• rekonstrukcji uszkodzonej płytki
paznokciowej
• zakładania klamer korygujących
• stosowania drenażu limfatycznego
kończyn dolnych,
• innych technik masażu poprawiających kondycję stóp i nóg
• planuje i projektuje ćwiczenia
kształtujące, modelujące kończyny
dolne z uwzględnieniem ćwiczeń
wpływających korzystnie na odciążenie miejsc newralgicznych

GDZIE ZNAJDZIE
PRACĘ:
• 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

SUGEROWANA
ŚCIEŻKA KARIERY:
• studia II stopnia na kierunku kosmetologia
• studia podyplomowe z zakresu
menedżer obiektów spa i wellness
• kursy i szkolenia z zakresu podologii
• kursy instruktora fitness

10

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• w gabinetach podologicznych i/lub
kosmetycznych
• w klinikach dermatologii, medycyny estetycznej i kosmetologii
• w firmach farmaceutycznych i
kosmetycznych specjalizujących się
w produkcji specjalistycznych preparatów do kompleksowej pielęgnacji
stóp
• w firmach kosmetycznych jako
trenerzy/szkoleniowcy w zakresie
kompleksowej pielęgnacji stóp
• w Medical Spa

Podologia
Studia I stopnia
Podolog jest specjalistą z zakresu leczenia chorób stóp. Nazwa
jego profesji sugeruje związek z medycyną, jednak ten zawód
jest bardziej połączony z kosmetologią. Podologia to nauka
zajmująca się badaniem, diagnozowaniem i leczeniem wad,
zniekształceń i zaburzeń funkcji stóp. Zabiegi o charakterze
podologicznym są różnorodne, i mimo że jest to specjalizacja
kosmetologiczna, to wymaga od osoby praktykującej ten zawód
wiedzy m.in. z zakresu nauk medycznych.
Dzięki uzyskanej wiedzy podczas kształcenia się na studiach
podologii absolwent potrafi podjąć się profilaktyki i leczenia stóp.
Przede wszystkim jest on w stanie rozpoznać różne choroby
stóp i udzielić pacjentowi wskazówek dotyczących ich leczenia i
pielęgnacji. Fachowa wiedza, jaką uzyska student, pozwoli mu też
w przyszłości na stosowanie specjalistycznych preparatów kosmetycznych i podstawowych środków farmaceutycznych. Będzie
mógł on także wykonywać zabiegi korekcyjne i pielęgnacyjne.
Szeroka gama przedmiotów, jakie znajdują się w programie
studiów podologicznych na naszej uczelni, pozwala studentom
nabyć specjalistyczną wiedzę i kompetencje m.in. do wykonywania specjalistycznych zabiegów związanych z wrastającymi
paznokciami, usuwaniem hiperkeratozy i modzeli, rekonstrukcji
uszkodzonej płytki paznokciowej, zakładania klamer korygujących, stosowania drenażu limfatycznego kończyn dolnych, a
także innych technik masażu poprawiających kondycję stóp i nóg.
W obszarze refleksologii, ścieżka kształcenia obejmuje zajęcia
praktyczne z refleksoterapii.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA
KARIERY:
• studia II stopnia na kierunku kosmetologia
• studia podyplomowe z zakresu
zarządzania, SPA i odnowy biologicznaej
• kursy z zakresu stylizacji płytki
paznokciowej
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Kosmetologia
estetyczna w praktyce
Studia I stopnia
Studia na kierunku Kosmetologia , ścieżka kształcenia Kosmetologia estetyczna w praktyce mają na celu przygotowanie studentów
z zakresu najnowszych trendów i nowoczesnych metod przywracania i poprawiania urody w ujęciu KOSMETOLOGII HOLISTYCZNEJ. Absolwent tej ścieżki kształcenia to wykwalifikowany Kosmetolog- specjalista w zakresie Kosmetologii Estetycznej i anti age,
zajmującej się poprawianiem kondycji skóry, niwelowaniem oznak
starzenia się ciała , a także wykazujący umiejętności właściwego
doboru metod i zabiegów przywracających zdrowy i estetyczny
wygląd skóry.
Wybierając tą ścieżkę kształcenia student zdobędzie wiedzę
i umiejętności z zakresu szeroko pojętej kosmetologii estetycznej,
która oprócz zagadnień stricte kosmetologicznych zawiera w swoim obszarze wiele treści z przedmiotów medycznych, takich jak
onkologia skóry, fizykoterapia, dietetyka, trychologia. Zdobędzie
kompetencje i umiejętności w dobieraniu właściwych procedur
we współczesnych trendach w pracy z ciałem . Zapozna się z
aparaturą wykorzystywaną w modelowaniu sylwetki. Zostanie zapoznany z działem laseroterapii i współczesnych terapii światłem
. Warto podkreślić również student zdobędzie umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania firmą z branży beauty i technikami sprzedaży.

ABSOLWENT POSIADA
KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

ABSOLWENT POSIADA
KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

• dobierania procedur we współczesnych trendach w pracy z ciałem
• wykorzystania aparatury w modelowaniu sylwetki
• laseroterapii i współczesnych
terapii światłem
• umiejętności praktycznych związanych z pielęgnacją skóry zdrowej,
ale także dotkniętej problemami
skórnymi, skóry starzejącej się
(zabiegi anti-aging), wspomaganiem
leczenia chorób skóry, niwelowaniem defektów skórnych,
• zaplanowania odpowiednich
działań pielęgnacyjno-leczniczych
w zależności od ogólnego stanu
zdrowia pacjenta z wykorzystaniem
odpowiednich nowoczesnych technologii fizykalnych,
• współpracy z lekarzami oraz innymi
specjalistami zajmującymi się bezpośrednio lub pośrednio utrzymywaniem skóry i jej przydatków w jak
najlepszej kondycji (fizjoterapeuci,
dietetycy, psychologowie),
• zarzadzania firmą i technikami
sprzedaży

• diagnozowania stóp
• pielęgnacji kończyn dolnych, w tym
uwzględniając ćwiczenia ruchowe
modelujące kończyny dolne i odciążające bolesne miejsca
• zabiegów podologicznych wykonywanych na stopach: cukrzycowych, z hiperkeratozą, modzelami,
nagniotkami, wrastającymi paznokciami etc.

GDZIE ABSOLWENT
ZNAJDZIE PRACĘ:

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• w gabinetach kosmetycznych
• w klinikach dermatologii, kosmetologii i medycyny estetycznej
• w gabinetach specjalistycznej
terapii stóp
• w gabinetach podologicznych

SUGEROWANA ŚCIEŻKA
KARIERY:
• kursy podnoszące kompetencje
zawodowe

Podolog
Studia II stopnia
Podologia jest nauką zajmująca się badaniem, diagnozowaniem
i leczeniem wad, zniekształceń i zaburzeń funkcji stóp. Zaliczana
do nauk medycznych obejmuje swym zakresem pogranicze nauk
dermatologicznych, kosmetologicznych, ortopedycznych i fizjoterapeutycznych. Podolog samodzielnie diagnozuje zmiany patologiczne na stopach i przeprowadza odpowiednie zabiegi lub kieruje pacjenta do lekarza specjalisty, jeśli zdiagnozowane zmiany
wymagają interwencji chirurgicznej.
Ukończenie ścieżki kształcenia „podologia”, wyposaża absolwenta w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznanie chorób stóp, diagnozowanie, planowanie i przeprowadzanie terapii
podologicznej, udzielenie pacjentowi wskazówek dotyczących
pielęgnacji stóp i nóg, stosowania specjalistycznych preparatów
kosmetycznych i podstawowych środków farmaceutycznych, wykonywanie zabiegów leczniczych, korekcyjnych i pielęgnacyjnych
odciążających szczególnie zagrożone miejsca. Biorąc pod uwagę
rozwój podologii, deficyt na rynku, na specjalistów z tej dziedziny
oraz zapotrzebowanie na leczenie chorób stóp, ukończenie tej
ścieżki kształcenia znacznie zwiększy atrakcyjność absolwenta na
rynku pracy i ułatwi znalezienie satysfakcjonującej pracy.

• 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 gabinetach trychologicznych
• w firmach kosmetycznych jako
trener/szkoleniowiec

SUGEROWANA ŚCIEŻKA
KARIERY:
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• studia II stopnia
• studia podyplomowe z zakresu
Trychologia
• studia podyplomowe z zakresu
Podologia
• kursy i szkolenia
z zakresu podologii
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Menadżer ośrodków
SPA i Wellness
Studia II stopnia
(możliwość studiowania online)
Specjalność Menadżer ośrodków SPA i Wellness to program
kształcenia, który zaplanowano jako odpowiedź na potrzeby rynku
usług Kosmetologicznych wykonywania interdyscyplinarnych zadań zawodowych, wiążących: wiedzę specjalistyczną o obszarze
SPA i Wellness, umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, opartych na znajomości mechanizmów rynku usług oraz cech lidera,
które absolwent wybierając specjalność dostrzegł u siebie i rozwinął w czasie studiów, a które często uniemożliwiają wykonywanie
zadań typowych dla pracy kosmetologa w bezpośrednim kontakcie z Odbiorcą/ Klientem usług kosmetologicznych. Specjalność
ta przygotowuje w stopniu praktycznym również absolwentów do
zarządzania.

ABSOLWENT POSIADA
KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

ABSOLWENT POSIADA
KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

• zarządzania obiektem spa and
wellness
• kierowania zespołem kosmetologów w klinikach medycyny estetycznej i kosmetologii
• planowania i realizowania działań
marketingowych związanych z branżą usług kosmetologicznych, spa
and wellness
• bycia liderem w sektorze usług spa
i wellness oraz kosmetologicznych

• pielęgnacji skóry owłosionej głowy
• wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie skóry owłosionej
głowy, włosów
• doborze odpowiedniej terapii
służącej zdrowej kondycji włosów
i skóry owłosionej głowy
• planowania programów pielęgnacyjnych wzmacniających włosy
• diagnozy problemów skóry owłosionej głowy i włosów

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:

• w hotelach spa&wellness
• w klinikach medycyny estetycznej
i kosmetologii
• w obiektach odnowy biologicznej
i masażu

• gabinety trychologiczne
• kliniki dermatologiczne
• gabinety medycyny estetycznej
i kosmetologii
• profesjonalne salony fryzjerskie
z trychologią

SUGEROWANA ŚCIEŻKA
KARIERY:
• studia podyplomowe z zakresu
mediacji
• kursy językowe
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SUGEROWANA ŚCIEŻKA
KARIERY:
• studia podyplomowe z zakresu
podologii lub dietetyki

Trycholog
Podolog
Studia II stopnia
Trychologia jest nową, jednak bardzo szybko rozwijającą się na
świecie dziedziną nauki i praktyki. Choć nie można jednoznacznie wskazać jej miejsca w kosmetologii (raczej jest to pogranicze
kosmetologii i medycyny estetycznej), to ulokowanie opisujących
ją efektów kształcenia dotyczących wiedzy i umiejętności w ścieżce kształcenia na kierunku kosmetologia na poziomie studiów II
stopnia wydaje się zasadne, co potwierdzają światowe standardy
kształcenia w tej profesji.
Bezpośrednią przyczyną dynamicznego rozwoju trychologii jest
przede wszystkim rosnąca skala problemów zdrowotnych ludzi
w obrębie skóry głowy i włosów, a wraz z tym zapotrzebowanie na
usługi wspierające leczenie farmakologiczne prowadzone przez
lekarzy (np. łuszczyca, łupież, nadmierne wypadanie włosów, łysienie o różnym podłożu, zaburzenia hormonalne, cukrzyca, nowotwory) lub wręcz je zastępujące w sytuacjach, gdy przyczyny
problemów są pozachorobowe (wynikają np. ze złej diety, zmęczenia, nieodpowiednio dobranych środków pielęgnacji i stylizacji
włosów). Dodać należy, że w tzw. standardach piękna, wpisanych
we współczesną modę i kulturę, piękne włosy są jednym z ważniejszych elementów postrzegania wyglądu człowieka i oceny
w kategorii atrakcyjności.
Specjalista Trycholog nie tylko umie wskazać korzystne terapie
w problematyce owłosionej skóry głowy, ale również przeprowadza zabiegi pielęgnacyjne i upiększające na włosy.
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Dietetyka
Studia I stopnia
Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Uzyskany tytuł: licencjat

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.

Ścieżki kształcenia:
• dietetyka sportowa
• psychodietetyka
• dietetyka medyczna

Atuty kierunku
PRAKTYKA

Studia II stopnia
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne, 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
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Oprócz wiedzy teoretycznej studenci uczestniczą w zajęciach praktycznych w profesjonalnie
urządzonych pracowniach specjalistycznych: dietetycznej, badań antropometrycznych, technologii żywności, laboratorium chemicznym. Zajęcia prowadzone są zarówno przez nauczycieli
akademickich, jak i praktyków, będących specjalistami w swoich dziedzinach (dietetyków,
biologów, chemików, farmaceutów, psychologów).
NOWOCZESNY PROGRAM
Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia, podczas których studenci
korzystają z profesjonalnych programów komputerowych dla dietetyków takich jak np. Kcalmar
czy Dietico, które w łatwy sposób pozwalają stworzyć zaawansowane jadłospisy dietetyczne.
WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
W ramach oferowanych ścieżek kształcenia studenci mają możliwość zdobycia specjalistycznej
wiedzy i podwyższenia kwalifikacji w wąskich obszarach dietetyki, takich jak dietetyka medyczna, sportowa czy psychodietetyka.
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Dietetyka sportowa
Studia I stopnia
Studia na kierunku Dietetyka specjalność Dietetyka Sportowa
mają na celu przygotowanie dietetyków do udzielania porad żywieniowych dla sportowców trenujących różne dyscypliny sportowe zawodowo, jak i osób traktujących sport rekreacyjnie. Program
studiów tej ścieżki kształcenia poszerzy wiedzę studenta o istotny
wpływ odżywiania na stan zdrowia i zdolności do wysiłku. Ustalenie potrzeb żywieniowych zarówno ilościowych jak i jakościowych przed, podczas i po treningu, a także podczas zawodów.
Uwzględnia również elementy psychologii, w tym między innymi
wspływ stresu na organizm sportowców. Ponadto student zdobywa umiejętności ustalania diety oraz zastosowania suplementów
diety i preparatów dietetycznych w zależności od dyscypliny sportowej. Uzyskuje podstawową wiedzę z fizjologii wysiłku fizycznego, podstaw medycyny sportowej i rekreacyjnej oraz rehabilitacji,
co sprawia, że absolwent jest przygotowany do wspomagania
procesu treningowego sportowców w aspektach zwiększenia siły
i masy mięśniowej, usprawniania wszystkich cech motorycznych,
w tym wytrzymałości i szybkości, a także wspomagania procesu
rehabilitacji. Podkreślić należy, że dietetykę sportową można zaliczyć do nowych kierunków, choć związki między wymienionymi
specjalnościami tj. dietetyką, medycyną sportową i psychologią są
znane od dawna. Jednak dotychczas nie została wyodrębniona
jako osobna ścieżka kształcenia.

ABSOLWENT POSIADA
KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

ABSOLWENT POSIADA
KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

• opracowywania i prowadzenia diet
dla sportowców w różnych dyscyplinach sportu
• przygotowania osoby aktywnej
fizycznie do regeneracji organizmu
po wysiłku
• oceny stanu odżywiania
• oceny sposobów żywienia i określenia potrzeb żywieniowych

• rozpoznawania psychologicznych
czynników wpływających na sposób
odżywiania się dziecka lub/osoby
dorosłej
• opracowania programu modyfikacji
nieprawidłowych zachowań i nawyków żywieniowych
• oceny stanu odżywiania
• oceny sposobu żywienia
• dobrania odpowiedniego postępowania profilaktycznego zapobiegającego chorobom
• żywieniowo-zależnym
• prowadzenia edukacji żywieniowej
dla różnych grup w społeczeństwie
w celu zapobiegania
• zaburzeniom odżywiania, zwłaszcza nadwadze i otyłości

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• kluby sportowe, siłownie
• ośrodki rekreacyjno-rehabilitacyjne
• placówki służby zdrowia zajmujące
się sportowcami
• placówki naukowo-szkoleniowe
• obozy sportowe dla młodzieży
• obozy treningowe dla sportowców
• ośrodki SPA

SUGEROWANA ŚCIEŻKA
KARIERY:
• studia II stopnia
• studia podyplomowe z zakresu
dietetyki

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• przychodnie i gabinety specjalistyczne
• własna działalność w zakresie
porad dietetycznych
• placówki służby zdrowia zajmujące się pacjentami z zaburzeniami
psychosomatycznymi

Psychodietetyka
Studia I stopnia
Psychodietetyka kompleksowo ujmuje powiązania pomiędzy dietą, a zdrowiem czy chorobami dietozależnymi, zwłaszcza nadwagą
i otyłością oraz niedoborami masy ciała u ludzi w różnych grupach
wiekowych. Podkreśla rolę czynników psychologicznych w kształtowaniu się zachowań związanych z żywieniem, zmianą nawyków
żywieniowych oraz podkreśla wpływ tych czynników na wybory
konsumenckie czy rodzaj diety. Podkreślić trzeba, że psychodietetyka jest ścieżką kształcenia wyodrębnioną niedawno, choć związki z tymi naukami: dietetyką i psychologią są znane od dawna.
Program studiów na tej ścieżki kształcenia poszerza wiedzę studenta o całościową analizę przyczyn zaburzeń odżywiania tj. otyłość, anoreksja, bulimia, ortoreksja czy pregoreksja, a także takich
chorób jak cukrzyca, miażdżyca, choroby serca i wiele innych.
Zwraca szczególną uwagę na czynniki psychologiczne, tj. np. niskie poczucie własnej wartości i skuteczności, łagodzenie lęków,
nieumiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w powstawaniu i utrzymywaniu się zaburzeń odżywiania. Ponadto wskazuje
możliwość skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań w zakresie jedzenia, motywowania do podjęcia dietoterapii. Program
zakłada także poznanie mechanizmów zaburzeń psychosomatycznych występujących w chorobach cywilizacyjnych.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA
KARIERY:
• studia II stopnia
• studia podyplomowe z zakresu
dietetyki
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Dietetyka medyczna
Studia I stopnia
Program ścieżki kształcenia Dietetyka medyczna kładzie nacisk
na nabycie kompetencji w zakresie profesjonalnego formułowania opinii dotyczących pacjentów, klientów w kontekście doboru
diety w chorobach autoimmunologicznych, alergicznych, metabolicznych, nowotworowych, sercowo-naczyniowych, psychicznych i w stanach wycieńczenia organizmu oraz w zaburzeniach
odżywiania, a także właściwego rozwiązywania problemów związanych z żywieniem kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt.
Celem ścieżki kształcenia jest przygotowanie specjalistów w zakresie podejmowania działań diagnostycznych, profilaktycznych,
terapeutycznych i edukacyjnych w doborze diety w zaburzeniach
odżywiania, w chorobach autoimmunologicznych, alergicznych,
metabolicznych, nowotworowych i w stanach wycieńczenia organizmu.

ABSOLWENT POSIADA
KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

ABSOLWENT POSIADA
KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

• żywienia człowieka chorego
(w różnych jednostkach chorobowych m.in. w chorobach alergicznych, nowotworowych, cukrzycy, zespole metabolicznym i w wybranych
chorobach autoimmunologicznych),
• projektowania diet leczniczych
w zaburzeniach odżywiania,
• prewencji chorób sercowo – naczyniowych, dietoterapii przeciwnowotworowej,
• zasad oraz organizacji żywienia
w szpitalach.

• poradnictwa dietetycznego,
w zakresie racjonalnego żywienia
człowieka chorego i zdrowego
• opracowywania indywidualnych
diet w zależności od jednostki chorobowej i potrzeb pacjenta

GDZIE ABSOLWENT
ZNAJDZIE PRACĘ:
• przychodnie i gabinety specjalistyczne
• własna działalność w zakresie
porad dietetycznych
• placówki służby zdrowia zajmujące się pacjentami z zaburzeniami
psychosomatycznymi

SUGEROWANA ŚCIEŻKA
KARIERY:

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:

Żywienie kliniczne
Studia II stopnia
(możliwość studiowania online)

• w szpitalach, na oddziałach pediatrycznych, internistycznych i innych
• w poradniach i gabinetach dietetycznych
• w sanatoriach obejmujących leczenie dzieci i młodzież oraz dorosłych
z chorobami dietoależnymi
• w domach opieki

Prawidłowe żywienie chorych stanowi integralną część procesu
leczenia. Nauka o optymalnym żywieniu jest dziedziną bardzo
dynamicznie się rozwijającą, wraz ze zmieniającymi się tradycjami żywieniowymi, upodobaniami kulinarnymi, technologicznymi
procesami przetwórstwa i jakościowymi zmianami produktów żywieniowych. Opracowanie i zastosowanie u pacjenta klinicznego
odpowiedniej diety jest integralną częścią procesu leczenia i bez
niej, u wielu pacjentów, nie można by właściwie leczyć chorego.
W wielu jednostkach chorobowych dieta jest wręcz jedynym lekarstwem lub koniecznym dopełnieniem procesu leczniczego.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA
KARIERY:

Prowadzenie racjonalnej terapii wymaga więc kompleksowej i aktualnej wiedzy na temat fizjologii i patofizjologii procesu odżywiania, leczenia dietetycznego i żywieniowego w różnych zespołach
chorobowych i zaburzeniach zdrowotnych.

• studia podyplomowe z zakresu
dietetyki

Studia mają charakter interdyscyplinarny, są prowadzone przez
praktyków o dużym doświadczeniu z zakresu żywienia, farmacji
i dietetyki. Przygotowują do uzyskania kwalifikacji przydatnych
w pracy w szpitalnych zespołach żywieniowych.

• studia II stopnia
• studia podyplomowe z zakresu
dietetyki
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Dietetyk wieku
dziecięcego
Studia II stopnia
(możliwość studiowania online)
Celem realizowanej ścieżki kształcenia będzie przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej postępowania dietetycznego w najczęstszych schorzeniach wieku rozwojowego oraz
wpływu żywienia na stan zdrowia dziecka. Studia magisterskie
z dietetyki przygotowują do wykonywania zadań w zawodzie dietetyka wieku dziecięcego, poradnictwa dietetycznego dla dzieci
w różnym wieku, ze szczególnym naciskiem na kontakt z małym
pacjentem i jego opiekunami. Ponadto zakłada się wykształcenie
u studentów prawidłowej postawy etycznej oraz konieczności stałego doskonalenia z zakresu wiedzy medycznej.

ABSOLWENT POSIADA
KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

ABSOLWENT POSIADA
KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

• udzielania porad, konsultacji żywieniowej, układania indywidualnych
jadłospisów
• monitorowania stosowanego
postępowania żywieniowego
• prowadzenia szkoleń, warsztatów
w zakresie prawidłowego odżywiania dzieci
• prowadzenia spotkań edukacyjnych w tematyce żywienia dzieci
w różnym wieku
• współdziałania w pracach badawczych dotyczących żywienia

• rozpoznawania psychologicznych
czynników w sposobie odżywiania
się dziecka lub/osoby dorosłej
• opracowania modyfikacji programu
nieprawidłowych zachowań i nawyków żywieniowych
• oceny stanu odżywiania
• oceny sposobu żywienia
• dobrania odpowiedniego postępowania profilaktycznego zapobiegającego chorobom żywieniowo-zależnym
• prowadzenia edukacji żywieniowej
dla różnych grup w społeczeństwie
w celu stosowania profilaktyki oraz
leczenia zaburzeń w odżywianiu

Psychodietetyka kompleksowo ujmuje powiązania pomiędzy dietą, a zdrowiem czy chorobami dietozależnymi, zwłaszcza nadwagą
i otyłością oraz niedoborami masy ciała u ludzi w różnych grupach
wiekowych. Podkreśla rolę czynników psychologicznych w kształtowaniu się zachowań związanych z żywieniem, zmianą nawyków
żywieniowych oraz podkreśla wpływ tych czynników na wybory
konsumenckie czy rodzaj diety.

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:

Podkreślić trzeba, że psychodietetyka jest ścieżką kształcenia
wyodrębnioną niedawno, choć związki z tymi naukami: dietetyką
i psychologią są znane od dawna.

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• w poradniach i gabinetach dietetycznych
• w poradniach zajmujących się
zaburzeniami odżywiania dzieci
i młodzieży
• w szpitalach, na oddziałach pediatrycznych
• w sanatoriach dla dzieci i młodzieży
• w szkołach, przedszkolach
• w placówkach edukacji zdrowotnej
• w firmach cateringowych

SUGEROWANA ŚCIEŻKA
KARIERY:
• studia podyplomowe z zakresu
dietetyki
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• przychodnie i gabinety specjalistyczne
• samodzielna działalność gospodarcza w zakresie poradnictwa
dietetycznego
• placówki służby zdrowia zajmujące się pacjentami z zaburzeniami
psychosomatycznymi
• instytucje badawcze oraz zajmujące się systemami zapewnienia
jakości żywności

Psychodietetyka
z elementami obesitologii
Studia II stopnia
(możliwość studiowania online)

Program studiów magisterskich istotnie poszerza wiedzę studenta
o całościową analizę przyczyn zaburzeń odżywiania i związanymi
z tym chorobami, tj. otyłość anoreksja, bulimia, cukrzyca, miażdżyca, choroby serca i wiele innych. Zwraca szczególną uwagę na
czynniki psychologiczne, np. niskie poczucie własnej wartości,
łagodzenie lęków, stresów, nieumiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Ponadto wskazuje możliwość skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań w zakresie jedzenia, motywowania do leczenia dietetycznego.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA
KARIERY:
• studia podyplomowe z zakresu
dietetyki
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Dietetyka w odnowie
biologicznej i sporcie
Studia II stopnia
(możliwość studiowania online)
Studia na kierunku Dietetyka specjalność Dietetyka w odnowie
biologicznej i sporcie mają na celu przygotowanie dietetyków do
udzielania porad żywieniowych dla sportowców trenujących różne dyscypliny sportowe zawodowo, jak i osób traktujących sport
rekreacyjnie.
Program studiów magisterskich istotnie poszerza wiedzę studenta
o wpływ odżywiania na stan zdrowia i zdolności do wysiłku. Ustalenie potrzeb żywieniowych zarówno ilościowych jak i jakościowych
przed, podczas i po treningu, a także podczas zawodów. Uwzględnia również elementy psychologii, w tym między innymi wspływ
stresu na organizm sportowców. Ponadto student zdobywa umiejętności ustalania diety oraz zastosowania odżywek dietetycznych
w zależności od dyscypliny sportowej. Uzyskuje podstawową wiedzę z fizjologii wysiłku fizycznego, metod badań wydolnościowych
organizmu oraz ortopedii urazowej, co sprawia, że absolwent jest
przygotowany do wspomagania procesu treningowego sportowców w aspektach zwiększenia siły i masy mięśniowej, usprawniania wszystkich cech motorycznych, w tym wytrzymałości i szybkości. Podkreślić należy, że dietetykę sportową można zaliczyć do
nowych kierunków, choć związki między wymienionymi ścieżkami
kształcenia tj. dietetyką, medycyną sportową i psychologią są znane od dawna. Jednak dotychczas nie została wyodrębniona jako
osobna specjalność.

ABSOLWENT POSIADA
KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

ABSOLWENT POSIADA
KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

• opracowywania i prowadzenia diet
dla sportowców w różnych dyscyplinach sportu
• przygotowania osoby aktywnej
fizycznie do regeneracji organizmu
po wysiłku
• oceny stanu odżywiania
• oceny sposobów żywienia i określenia potrzeb żywieniowych

• oceny sposobów żywienia i określenia potrzeb żywieniowych osób
w różnym wieku i o zróżnicowanym
stopniu aktywności i sprawności
fizycznej
• oceny stanu odżywiania osób
uczestniczących w treningu personalnym
• opracowywania i prowadzenia
diet dla klientów w różnym wieku
i o zróżnicowanym stopniu aktywności i sprawności fizycznej
• psychologicznych narzędzi motywacyjnych niezbędne w treningu
personalnym

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• kluby sportowe, siłownie
• ośrodki rekreacyjno-rehabilitacyjne
• placówki służby zdrowia zajmujące
się sportowcami
• placówki naukowo-szkoleniowe
• obozy sportowe dla młodzieży,
obozy treningowe dla sportowców
• ośrodki SPA
• instytucje badawcze oraz zajmujące się systemami zapewnienia
jakości żywności

SUGEROWANA ŚCIEŻKA
KARIERY:
• studia podyplomowe z zakresu
dietetyki

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• kluby sportowe
• centra sportowe i wypoczynkowe
• ośrodki rekreacyjno-rehabilitacyjne
• siłownie
• placówki służby zdrowia zajmujące
się sportowcami
• placówki naukowo-szkoleniowe
• obozy sportowe dla młodzieży
• obozy treningowe dla sportowców
• ośrodki SPA

Diet trener personalny
Studia II stopnia
(możliwość studiowania online)
Specjalność tę wyróżnia innowacyjne i nowatorskie podejście do
pracy dietetyka, który może zaoferować kompleksową pomoc jako
diet trener personalny w zakresie układania planów dietetycznych
i treningowych w celu redukcji wagi, rekompozycji składu ciała,
budowania mięśni, siły czy też wytrzymałości mięśniowej.
Studia na tej ścieżce kształcenia mają na celu przygotowanie Diet
trenerów personalnych do pracy zarówno z klientem indywidualnym jak i z grupami osób w różnym wieku i o zróżnicowanym
stopniu aktywności i sprawności fizycznej, do udzielania porad
żywieniowych dla sportowców trenujących różne dyscypliny sportowe zawodowo jak i osób traktujących sport rekreacyjnie, a także
w sytuacji powrotu do stanu zdrowia i równowagi metabolicznej po
urazach mechanicznych.
Celem ścieżki kształcenia Diet trener personalny jest dostarczenie
wiedzy i umiejętności zarówno w zakresie sposobów żywienia jak
i holistyczne podejście do treningu personalnego, w tym wyposażenie w psychologiczne narzędzia motywacyjne niezbędne w treningu personalnym.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA
KARIERY:
• studia podyplomowe z zakresu
dietetyki
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Pedagogika
Studia I stopnia
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne, 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

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.

Atuty kierunku
NOWOCZESNY PROGRAM
Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.
WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
Proponowane ścieżki kształcenia oraz program studiów są dostosowane do dynamicznie
zmieniającego się rynku pracy.

Tryb: stacjonarne, niestacjonarne, 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

STYPENDIA ZAGRANICZNE
Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach
Programu Erasmus+.
STUDIA ONLINE
Specjalnie dla naszych przyszłych Studentów proponujemy nową formę prowadzenia studiów
– STUDIA ONLINE.
Studia online to alternatywa do tradycyjnej formy studiowania. Poza zajęciami praktycznymi,
które będą odbywały się w siedzibie Uczelni, będą również zajęcia teoretyczne w ramach
kształcenia na odległość – za pośrednictwem platformy e-learningowej.
*Studia online to 3 zjazdy w semestrze (piątek, sobota, niedziela).

KIERUNEK PO KONTROLI POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ UZYSKAŁ OCENĘ POZYTYWNĄ NA 6 LAT
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Opieka żłobkowa
z pedagogiką Montessori
Studia I stopnia
Program ścieżki kształcenia Opieka żłobkowa z pedagogiką Montessori uwzględnia zdobywanie wiedzy niezbędnej do wykonywania interdyscyplinarnych zadań zawodowych w zakresie pieczy
i opieki nad dzieckiem oraz aktywizacji dzieci, zgodnie z ideą
Montessori. Przewiduje także uzyskanie wiedzy i umiejętności zakładania i prowadzenia różnych form przedsiębiorstw w obszarze
opieki żłobkowej i klubów malucha.

ABSOLWENT POSIADA
KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

ABSOLWENT POSIADA
KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

• pracy z materiałami montessoriańskimi, aranżacji przestrzeni edukacyjnej, stymulującej indywidualny
rozwój dziecka,
• planowania i realizacji opieki nad
dziećmi do lat trzech,
• stosowania innowacyjnych form
pracy pedagogicznej w opiece nad
małym dzieckiem,
• diagnozowania potrzeb i możliwości podopiecznych,
• planowania i aktywizacji rozwoju
dziecka,
• organizowania procesów wychowawczo-dydaktycznych podopiecznym.

• projektowania programów rozwoju
pomocy i wsparcia indywidualnego
i instytucjonalnego w starzejącym się
społeczeństwie
• wspierania aktywności społecznej,
kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej osób starszych
• przeciwdziałania stereotypom
i nadużyciom wobec osób w podeszłym wieku

GDZIE ABSOLWENT
ZNAJDZIE PRACĘ:
• żłobki oraz placówki opieki żłobkowej,
• kluby dziecięce,
• Domy Małego Dziecka,
• instytucje i placówki zajmujące
się opieką i wychowaniem małych
dzieci,
• pogotowia opiekuńcze, domy
samotnej matki.

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:

Asystent osoby starszej
z elementami andragogiki
Studia I stopnia
Program ścieżki kształcenia Asystent osoby starszej z elementami andragogiki pozwala nabyć wiedzę na temat działań aktywizujących i wspomagających osoby starsze w pełniejszym udziale
w życiu społecznym. Uwzględnia również poznanie specyfiki
procesu starzenia się oraz jego biologicznych, psychicznych i
społecznych skutków. W ramach ścieżki kształcenia studenci
nabywają także wiedzę na temat różnych metod pracy indywidualnej i zespołowej z osobami starszymi.

• kluby seniora i domy kultury
• domy pomocy społecznej
• domy spokojnej starości
• ośrodki interwencji kryzysowej
i opieki długoterminowej nad osobami niesprawnymi
• Uniwersytety Trzeciego Wieku

SUGEROWANA ŚCIEŻKA
KARIERY:
• studia II stopnia na kierunkach
w obszarze nauk społecznych
• studia podyplomowe

SUGEROWANA ŚCIEŻKA
KARIERY:
• studia II stopnia na kierunkach
w obszarze nauk społecznych,
• studia podyplomowe.
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Coaching
Studia I stopnia
Program ścieżki kształcenia Coaching pozwala zrozumieć istotę
coachingu jako metodyki umożliwiającej rozwój potencjału człowieka. Uwzględnia również nabycie umiejętności i kompetencji
w zakresie wykorzystywania coachingu w różnych obszarach życia
społecznego. Umożliwia także zdobycie wiedzy dotyczącej budowania relacji międzyludzkich, służących osobistemu i zawodowemu rozwojowi oraz wysokich kompetencji interpersonalnych.
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ABSOLWENT POSIADA
KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

ABSOLWENT POSIADA
KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

• tworzenia kreatywnych rozwiązań
problemów zawodowych pracowników różnego szczebla
• udzielania wsparcia doradczego
w biznesie i sferze publicznej
• trenowania kompetencji przywódczych liderów

• tworzenia kreatywnych rozwiązań
problemów zawodowych pracowników różnego szczebla
• udzielania wsparcia doradczego
w biznesie i sferze publicznej
• trenowania kompetencji przywódczych liderów

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:

• działy HR i organizacje zajmujące
się doradztwem personalnym
• firmy szkoleniowe
• agencje zatrudnienia
• sektor organizacji pozarządowych
(NGO)

• działy HR i organizacje zajmujące
się doradztwem personalnym
• firmy szkoleniowe
• agencje zatrudnienia
• sektor organizacji pozarządowych
(NGO)

SUGEROWANA ŚCIEŻKA
KARIERY:

SUGEROWANA ŚCIEŻKA
KARIERY:

• studia II stopnia na kierunkach
w obszarze nauk społecznych
• studia podyplomowe

• studia II stopnia na kierunkach
w obszarze nauk społecznych
• studia podyplomowe

Pedagogika resocjalizacyjna
z elementami socjoterapii
Studia I stopnia
Program ścieżki kształcenia pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii uwzględnia nabywanie wiedzy o wychowaniu i edukacji osób niedostosowanych społecznie, nabywanie
umiejętności diagnozowania przyczyn i mechanizmów zakłóceń
i zaburzeń w procesie socjalizacji człowieka. Przygotowuje do
działania adekwatnego do wyników diagnozy, w tym działania resocjalizującego, profilaktycznego i terapeutycznego w środowisku
zamkniętym i otwartym.
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Psychopedagogika
Studia II stopnia
Program ścieżki kształcenia Psychopedagogika uwzględnia nabycie przez studentów niezbędnej wiedzy pedagogicznej i umiejętności psychologicznych do pracy z ludźmi w różnych fazach ich
życia, uwzględniając organizację procesów wychowawczo-edukacyjnych i rozwój jednostki. Program ścieżki kształcenia Psychopedagogika przewiduje również zdobycie umiejętności pozwalających na samodzielne prowadzenie oddziaływań z zakresu
wczesnej profilaktyki zachowań z grup ryzyka społecznego, organizowania, planowania i prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych
oraz przygotowanie i wdrożenie działań o charakterze naprawczym lub reedukacyjnym.

ABSOLWENT POSIADA
KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

ABSOLWENT POSIADA
KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

• projektowania programów profilaktycznych i terapeutycznych,
• diagnozowania sytuacji wychowawczych,
• prowadzenia warsztatów, treningów psychoedukacyjnych stymulujących rozwój jednostki,
• diagnozowania indywidualnych potrzeb oraz potencjalnych możliwości
dzieci, młodzieży i dorosłych
• wdrażania działań o charakterze
naprawczym oraz stymulującym,
wspomagających optymalny rozwój
psychospołeczny podopiecznych,
• planowania, organizowania i przeprowadzania zajęć wychowawczych,
profilaktycznych, psychoedukacyjnych,
• prowadzenia interwencji, negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych,
• prowadzenia oddziaływań z zakresu wczesnej profilaktyki zachowań
ryzykownych,
• diagnozowania środowisk społecznych, w którym funkcjonują
podopieczni.

• efektywnego wykorzystywania
metod i środków komunikacji perswazyjnej,
• efektywnego stosowania komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
• wykrywania i powstrzymywania
ataków sojotechnicznych,
• podejmowania racjonalnych
działań, ukierunkowanych na przywiązanie do określonego sposobu
pojmowania rzeczywistości,
• subiektywnego stymulowania właściwych postaw, celów i idei,
• relatywnego sterowania układami
i przekształceniami społecznymi.

GDZIE ABSOLWENT
ZNAJDZIE PRACĘ:
• przedszkola, szkoły podstawowych
(na stanowisku pedagoga szkolnego)
• domy dziecka, domy samotnej
matki, ośrodki terapeutyczne,
placówkach opiekuńczo-wychowawczych, np. pogotowia opiekuńcze,
środowiskowe świetlice opiekuńcze,
centra pomocy rodzinie,
• bursy, internaty oraz placówki
wychowania pozaszkolnego,
• ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze,
• ośrodki szkoleniowe,
• poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Inżynieria społeczna
Studia II stopnia
Program ścieżki kształcenia Inżynieria społeczna kładzie nacisk
na nabycie przez studentów kompetencji społecznych z zakresu
komunikacji perswazyjnej, budowania relacji interpersonalnych
w społeczeństwie, a także umiejętności wykorzystywania technik
oraz wiedzy obejmującej procesy społeczno-kulturowe, wynikające z wpływu technologii informacyjnych i komunikacyjnych na
współczesnego człowieka.

GDZIE ABSOLWENT
ZNAJDZIE PRACĘ:
• organizacje zajmujące się doradztwem personalnym,
• ośrodki szkoleniowe,
• agencje PR,
• centra kultury i sztuki,
• świetlice środowiskowe,
• biura/ działy projektowe w instytucjach różnego typu,
• administracja i redakcja mediów
społecznościowych,
• organizacje pozarządowe.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA
KARIERY:
• studia podyplomowe.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA
KARIERY:
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• studia podyplomowe.
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Opiekun osoby starszej
Studia II stopnia
Program ścieżki kształcenia Opiekun osoby starszej kładzie nacisk
na nabycie kompetencji społecznych z zakresu kontaktowania się
z seniorami, zaspokajania wyrażanych przez nich potrzeb edukacyjnych, inicjowania i stymulowania ich aktywności oraz z zakresu
szeroko rozumianego wsparcia osób starszych w ich aktywnym
uczestnictwie w życiu społecznym. Absolwenci będą mogli profesjonalnie i z poszanowaniem godności podopiecznych zadbać
o poprawę jakości życia i aktywizację osób starszych, także osób
starszych z dysfunkcjami psychicznymi i ruchowymi oraz o możliwość uzyskania przez nie jak największej niezależności.
Celem ścieżki kształcenia jest przygotowanie studentów w zakresie zagadnień związanych z profesjonalnym planowaniem i realizacją zadań opiekuńczych, profilaktycznych i terapeutycznych,
nieodzownych w sprawowaniu skutecznej opieki nad osobami
starszymi, zarówno sprawnymi, jak i niepełnosprawnymi. Absolwenci posiadać będą przygotowanie do organizowania i prowadzenia zajęć w zakresie aktywizacji społeczno-kulturalnej osób
starszych takich jak organizacja czasu wolnego, poradnictwo
gerontologiczne, współpraca z instytucjami realizującymi zadania
z zakresu opieki i wsparcia nad osobami starszymi, diagnozowania
zjawisk rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju i funkcjonowania w różnych sferach życia, opracowywania i wdrażania
programów profilaktycznych związanych z poprawą jakości życia.

ABSOLWENT POSIADA
KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

ABSOLWENT POSIADA
KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

• tworzenia kreatywnych rozwiązań
problemów zawodowych pracowników różnego szczebla
• udzielania wsparcia doradczego w
biznesie i sferze publicznej
• trenowania kompetencji przywódczych liderów

• dokonywania diagnozy sytuacji
społeczno-opiekuńczej wychowanka
lub podopiecznego
• organizowania pracy opiekuńczej,
wychowawczej i środowiskowej oraz
podejmowania czynności praktycznych w tym zakresie
• prowadzenia indywidualnych przypadków wymagających opieki i pomocy, a także udzielania fachowych
porad i opracowywania programów
pomocy

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• działy HR i organizacje zajmujące
się doradztwem personalnym
• firmy szkoleniowe
• agencje zatrudnienia
• sektor organizacji pozarządowych
(NGO)

SUGEROWANA ŚCIEŻKA
KARIERY:
• studia II stopnia na kierunkach
w obszarze nauk społecznych
• studia podyplomowe

Pedagogika opieki
i wychowania
Studia II stopnia
Program ścieżki kształcenia Pedagogika opieki i wychowania uwzględnia nabycie wiedzy niezbędnej do wykonywania
interdyscyplinarnych zadań zawodowych w zakresie pieczy nad
dzieckiem oraz w zakresie opieki i aktywizacji osób starszych.
Przewiduje także uzyskanie wiedzy i umiejętności zakładania
i prowadzenia różnych form przedsiębiorstw w obszarze opieki.

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• pogotowia opiekuńcze
• hostele
• schroniska dla matki z dzieckiem,
domy dziecka
• świetlice socjoterapeutyczne,
środowiskowe, profilaktyczno-wychowawcze
• szkoły na stanowisku nauczyciela-pedagoga szkolnego oraz nauczyciela-pedagoga w świetlicy szkolnej
• bursy, internaty, kluby młodzieżowe
• ośrodki kultury, ogniska pracy
wychowawczej
• punkty interwencji kryzysowej
• schroniska dla ofiar przemocy
w rodzinie

SUGEROWANA ŚCIEŻKA
KARIERY:
• studia podyplomowe
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Menadżer projektów
społeczno-kulturalnych
Studia II stopnia
Program ścieżki kształcenia Menadżer projektów społeczno-kulturowych przewiduje nabycie wiedzy niezbędnej do działania w obszarze projektów społeczno-kulturalnych, realizowanych w rozmaitych strukturach wychowania, edukacji i kultury. W ramach ścieżki
kształcenia Studenci przygotowują się do podejmowania działań
opartych na pogłębionej i operatywnej wiedzy pedagogicznej,
wzbogaconej o wiedzę i umiejętności interdyscyplinarne, śladem
uznanych, europejskich i światowych programów kształcenia.

ABSOLWENT POSIADA
KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

ABSOLWENT POSIADA
KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

• tworzenia aplikacji i koordynowania działań związanych z projektami
w sferze edukacji i szeroko pojętej
kultury
• tworzenia przyjaznego wobec projektów środowiska promocyjnego,
marketingowego i pr

• autonomicznego rozpoznawania
i interdyscyplinarnego analizowania
stanu i dynamiki rozwoju niepożądanych zjawisk społecznych
• przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej i przestępczości
• planowania i prowadzenia działań
resocjalizacyjnych wobec dzieci,
młodzieży, a także osób dorosłych,
ze szczególnym uwzględnieniem
form i metod pracy w warunkach
pozainstytucjonalnych

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• domy kultury
• centra kultury i sztuki
• świetlice środowiskowe, opiekuńcze, edukacyjne i wychowawcze
• biura/ działy projektowe w instytucjach różnego typu

SUGEROWANA ŚCIEŻKA
KARIERY:
• studia podyplomowe

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:

Resocjalizacja
w środowisku otwartym
Studia II stopnia
Program ścieżki kształcenia Resocjalizacja w środowisku otwartym
uwzględnia wiedzę o problematyce probacji, jej środkach i metodach oraz zasadach wychowania resocjalizującego. Zawiera także
wiedzę o podstawach kurateli sądowej dla osób będących w konflikcie z normami obyczajowymi i prawnymi, pozwala nabywać
umiejętności i kompetencje społeczne konieczne do wykonywania zadań praktycznych w środowisku otwartym na rzecz powrotu
ludzi do pełnego i poprawnego funkcjonowania społecznego.

• hostele, noclegownie
• ośrodki pomocy społecznej, zajmujące się streetworkingiem lub innymi
wymiarami pracy w terenie
• ośrodki kurateli sądowej jako kurator społeczny
• pogotowia opiekuńcze
• młodzieżowe ośrodki socjoterapii
• policyjne izby dziecka
• szkoły (na stanowisku nauczyciela
- pedagoga szkolnego)
• służba więzienna
• policja
• straż miejska

SUGEROWANA ŚCIEŻKA
KARIERY:
• studia podyplomowe
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Prawo
Studia jednolite magisterskie
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne, 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.

Atuty kierunku
PRAKTYKA
Zajęcia prowadzone są zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i praktyków, będących
specjalistami w swoich dziedzinach (sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy, radców
prawnych, a także przedstawicieli biznesu).
NOWOCZESNY PROGRAM
Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia, tj. warsztaty czy projekty,
podczas których studenci pracują z aktami, rozwiązują kazusy, sporządzają opinie prawne,
redagują umowy cywilnoprawne i gospodarcze, piszą pisma procesowe, a także podczas
których odbywają się symulacje rozpraw sądowych. Studia prowadzone są również w rzeczywistości wirtualnej, w ramach gier edukacyjnych dla przyszłych prawników.
WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
W ramach oferowanych ścieżek kształcenia studenci mają możliwość zdobycia specjalistycznej
wiedzy i podwyższenia kwalifikacji w wąskich obszarach prawa, takich jak prawo medyczne,
prawo cywilne, karne czy prawo podatkowe.
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Prawo medyczne
Studia jednolite magisterskie
Celem ścieżki kształcenia jest przedstawienie sposobu funkcjonowania, finansowania ochrony zdrowia w Polsce oraz praw i obowiązków zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego, a także
rodzajów i zasad odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej
za popełnienie szkody pacjentowi. W programie studiów zostały
uwzględnione elementy prawa pracy, podstawy prawa ubezpieczeń, kontraktowanie i refundowanie świadczeń zdrowotnych,
elementy medycyny sądowej oraz zagadnienia bioetyczne, takie
jak inżynieria genetyczna, prawne aspekty in vitro, macierzyństwo
zastępcze czy oświadczenia pro futuro.

ABSOLWENT POSIADA
KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

ABSOLWENT POSIADA
KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

• sprawnego posługiwania się przepisami prawa w zakresie medycyny,
• analizy i interpretacji przepisów
prawa polskiego i prawa UE związanego z prawem medycznym,
• przestrzegania standardów związanych z wykonywaniem zawodu
medycznego oraz zabezpieczenia
praw swoich i drugiej strony w relacji
personel medyczny – pacjent.

• przygotowania do podjęcia aplikacji sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej i notarialnej,
• przygotowania do pełnienia funkcji
we wszystkich instytucjach lub
organizacjach publicznych i niepublicznych,
• przygotowania do wykonywania
zawodu prawnika,

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• Ministerstwo Zdrowia,
• Główny Inspektorat Sanitarny,
• Główny Inspektorat Farmaceutyczny,
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
• Szpital,
• Zakład Opieki Zdrowotnej.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA
KARIERY:
• studia podyplomowe,
• aplikacja: sędziowska, adwokacka,
prokuratorska, radcowska,
notarialna czy referendarska,
• studia doktoranckie.
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GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
•
•
•
•
•

Sąd,
Prokuratura,
Kancelaria adwokacka,
Kancelaria notarialna,
Kancelaria radcowska.

Prawo sądowe
Studia jednolite magisterskie
Celem ścieżki kształcenia jest pogłębienie wiedzy w zakresie
prawa cywilnego i karnego oraz w zakresie procedur sądowych.
Student otrzymuje wiedzę zarówno z dziedziny teorii procesu
jak i praktyki zachowania się na sali sądowej. Absolwent ścieżki
kształcenia Prawo sądowe zdobędzie umiejętność rozwiązywania
wszystkich istotniejszych problemów prawnych oraz interpretacji
przepisów. Będzie przygotowany do świadczenia usług prawniczych, jak również podjęcia dalszego doskonalenia zawodowego.
Specjalność najpełniej przygotowuje studenta do przystąpienia do
egzaminów na aplikacje prawnicze (sędziowską, adwokacką, prokuratorską, radcowską, notarialną, referendarską).

SUGEROWANA ŚCIEŻKA
KARIERY:
• studia podyplomowe,
• aplikacja: sędziowska, adwokacka,
prokuratorska, radcowska, notarialna
czy referendarska,
• studia doktoranckie.
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Prawo finansowo
-gospodarcze z elementami
prawa podatkowego

ABSOLWENT POSIADA
KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

Studia jednolite magisterskie

• szeroko rozumianego prawa gospodarczego,
• dokonywania oceny ekonomicznej
przedsiębiorstwa,
• zarządzania, finansów i rachunkowości, umożliwiających rozumienie
procesów gospodarczych i swobodne poruszanie się w realiach
biznesowych.

Celem ścieżki kształcenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu sektora usług finansów i rachunkowości oraz prawa podatkowego.
Absolwent przygotowany jest do pracy w sektorze ban-kowym,
ubezpieczeniowym i obsługi podmiotów gospodarczych. Program
obejmuje zagadnienia prawne z związane z działalnością gospodarczą, prawem bankowym i regulacjami dotyczącymi rynku kapitałowego oraz rynku finansowego, a także zagadnienia prawa
restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego.

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• administracja państwowa,
• Urząd skarbowy,
• instytucje konsultingowe,
• instytucje doradztwa finansowego,
• instytucje doradztwa podatkowego,
• organizacje samorządowe.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA
KARIERY:
• studia podyplomowe,
• aplikacja: sędziowska, adwokacka,
prokuratorska, radcowska, notarialna
czy referendaska,
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Kryminologia
Studia I stopnia
Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Uzyskany tytuł: licencjat
Ścieżki kształcenia:
• psychokryminalistyka
• przestępczość i patologie społeczne

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

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).

Atuty kierunku
NOWOCZESNY PROGRAM
Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.
WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
Proponowane ścieżki kształcenia oraz program studiów są dostosowane do dynamicznie
zmieniającego się rynku pracy.
STYPENDIA ZAGRANICZNE
Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach
Programu Erasmus+.

• kryminologia sądowo-penitencjarna
• prewencja kryminalna
z elementami psychologii śledczej
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* kierunek w przygotowaniu
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Psychokryminalistyka
Studia I stopnia
Celem ścieżki kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności
na temat wykorzystania psychologii do realizacji funkcji, jakie pełni
kryminalistyka, czyli usprawnienia procesów zapobiegania przestępczości, rozpoznawania przestępczości i wykrywania sprawców przestępstw oraz dowodzenia popełnienia przez nich przestępstwa. Kryminalistyka zaliczana jest do tzw. nauk penalnych,
a więc tych nauk prawnych, które zajmują się różnymi aspektami
przestępczości i kary. Program ścieżki kształcenia psychokryminalistyka uwzględnia również tę perspektywę. Studenci zdobywają
wiedzę z zakresu taktyki czynności kryminalistycznych, a także
uczą się praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu
daktyloskopii, genetyki sądowej, traseologii czy mechanoskopii,
podczas zajęć w laboratorium kryminalistycznym. Głównym celem ścieżki kształcenia jest jednak ukazanie znaczenia psychologii w procesie wykrywania sprawców przestępstw. W programie
ścieżki kształcenia zostały uwzględnione elementy psychologii
sądowej, psychologii osobowości, psychologii emocji i motywacji,
psychologii różnic indywidualnych, a także kształcenie umiejętności praktycznych podczas zajęć z profilowania psychologiczno-kryminalistycznego, warsztatów z zakresu mediacji i negocjacji
w sprawach karnych i cywilnych, a także postępowania karnego
wobec osób zaburzonych psychicznych.

ABSOLWENT POSIADA
KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

ABSOLWENT POSIADA
KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

• postępowania z ofiarami przestępstw (przesłuchiwania ich, udzielania pomocy pomocy po popełnieniu na ich szkody przestępstwa),
• oddziaływania na sprawców na
różnych etapach postępowania
karnego: od postępowania przygotowawczego po wykonywanie
kary w zakładzie karnym, udzielania
pomocy ofiarom przestępstw,
• znajomością specyfiki i warunków
pracy w różnych podmiotach związanych z psychokryminalistyką.

• zapobiegania przestępczości
i zjawiskom z zakresu patologii
społecznej, wykrywania przestępstw
i ich sprawców,
• oceny przydatności, wykorzystania metod, procedur oraz praktyk
w kontekście realizacji zadań w celu
eliminacji zjawisk patologicznych
i różnych form przestępczości,
• interpretowania i wyjaśniania
mechanizmów zachowań przestępczych oraz patologicznych.

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• 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.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA
KARIERY:
• studia II stopnia
• studia podyplomowe
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GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• 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.

Przestępczość
i patologie społeczne
Studia I stopnia
Celem ścieżki kształcenia jest pogłębienie wiedzy w zakresie
przestępczości i patologii społecznych występujących we współczesnym świecie, a także zdobycie umiejętności praktycznych
w zakresie zapobiegania przestępczości i zjawiskom z zakresu
patologii społecznej, wykrywania przestępstw i ich sprawców. Program ścieżki kształcenia uwzględnia również interdyscyplinarne
problemy kryminologii XXI wieku, w tym współczesne zagrożenia o charakterze kryminogennym, takie jak cyberprzestępczość,
przestępczość terrorystyczna, przestępczość zorganizowana czy
przestępczość gospodarcza. W programie ścieżki kształcenia
zostały uwzględnione także elementy przestępczości w ruchu
drogowym, nieletnich, skazanych czy elementy przestępczości
seksualnej. Celem ścieżki kształcenia jest również kształcenie
umiejętności praktycznych podczas zajęć z zakresu działań pomocowych w ramach różnych form przemocy, a także wykonywanie
ekspertyz sądowych.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA
KARIERY:
• studia II stopnia
• studia podyplomowe
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Kryminologia
sądowo-penitencjarna
Studia II stopnia (w przygotowaniu)
Celem ścieżki kształcenia jest pogłębianie wiedzy i umiejętności
studentów w zakresie optymalizacji działań resocjalizacyjnych
w warunkach izolacji więziennej, readaptacji społecznej więźniów
i pomocy postpenitencjarnej, a także pomocy ofiarom przestępstw.
Studenci poznają strukturę i funkcjonowanie sądów powszechnych, systemu penitencjarnego oraz uprawnienia, obowiązki i metody pracy kuratorów zawodowych (rodzinnych i dla dorosłych)
i kuratorów społecznych. Wykształcenie uzyskane w ramach powyższej ścieżki kształcenia predysponuje absolwentów do podjęcia pracy w służbach mundurowych, w szczególności w służbie
więziennej, placówkach prewencyjnych.

ABSOLWENT POSIADA
KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

ABSOLWENT POSIADA
KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

• funkcjonowania organów wymiaru
sprawiedliwości,
• praktycznej znajomości prawa
karnego materialnego,
• praktycznej znajomości prawa
penitencjarnego oraz prawa wykroczeń,
• praktycznego wykorzystania
regulacji prawnych dotyczących
funkcjonowania policji,
• systemu pomocy ofiarom przestępstw,
• diagnozowania niedostosowania
społecznego jednostki we współczesnym świecie,
• negocjacji i mediacji,
• postępowania w sprawach nieletnich.

• planowania i realizowania działań
prewencyjnych i profilaktycznych,
• postępowania sądowo-kryminalnego,
• specyfiki pracy służb mundurowych,
• metod i technik pracy z osadzonymi, uzależnionymi, ofiarami i sprawcami przestępstw i ich rodzinami
• zbierania danych wiktymologicznych oraz analizowania i integrowania szczegółowych informacji
zebranych podczas śledztwa.

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• policja
• więziennictwo
• służby specjalne
• służby celne
• straż miejska
• zakłady poprawcze
• młodzieżowe ośrodki socjoterapii
• sektor ochrony osób i mienia
• sądy
• prokuratury
• inne instytucje prywatne lub
publiczne zapewniające bezpieczeństwo

SUGEROWANA ŚCIEŻKA
KARIERY:
• studia podyplomowe
• szkolenia zawodowe przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych,
przygotowujące do złożenia egzaminu oficerskiego
• aplikacja kuratorska przygotowująca do pełnienia obowiązków
kuratora sądowego.

48

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• policja
• więziennictwo
• służby specjalne
• służby celne
• straż miejska
• zakłady poprawcze
• sądy
• prokuratury
• placówki prewencyjne
• organizacje pozarządowe, kreujące i realizujące działania prewencyjne i profilaktyczne
• inne instytucje prywatne lub
publiczne zapewniające bezpieczeństwo

Prewencja kryminalna
z elementami
psychologii śledczej
Studia II stopnia (w przygotowaniu)
Celem ścieżki kształcenia jest pogłębianie wiedzy i umiejętności
studentów w zakresie rozpoznawania czynników, które stwarzają
ryzyko wystąpienia różnorodnych zagrożeń kryminalnych i społecznych lub sytuacji kryzysowych. Studenci, korzystając z posiadanych narzędzi, analizują mechanizmy zjawisk kryminogennych,
diagnozują patologie społeczne oraz rozpoznają potrzeby środowisk patologicznych i zagrożonych, a także planują i realizują
działania prewencyjne i profilaktyczne. Zapoznają się również
z tajnikami pracy profilerów, którzy wspomagają śledztwa w skomplikowanych przypadkach, kiedy znana jest ofiara lub znane są
skutki czynu, ale nie jest znany jego sprawca.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA
KARIERY:
• studia podyplomowe
• szkolenia zawodowe przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych,
przygotowujące do złożenia egzaminu oficerskiego
• aplikacja kuratorska przygotowująca do pełnienia obowiązków
kuratora sądowego.
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Gospodarka
przestrzenna *
Studia I stopnia (inżynierskie)
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne i online
Czas trwania: 3,5 roku (VII semestrów)
Uzyskany tytuł: inżynier

O kierunku
KCelem 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.
Absolwenci studiów inżynierskich są przygotowani do pracy w pracowniach projektowych. Po
studiach mogą ubiegać się o uprawnienia do samodzielnego wykonywania planów zagospodarowania przestrzennego lub podjąć pracę w zespołach planistycznych, tworzonych w ramach
struktury organizacyjnej samorządów lokalnych.

Ścieżki kształcenia:
• prewitalizacja miast i obszarów wiejskich
• planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne

Atuty kierunku
NOWOCZESNY PROGRAM
Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.
WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
Proponowane ścieżki kształcenia oraz program studiów są dostosowane do dynamicznie
zmieniającego się rynku pracy.
STYPENDIA ZAGRANICZNE
Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach
Programu Erasmus+.
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Rewitalizacja miast
i obszarów wiejskich
Studia I stopnia (w przygotowaniu)
Celem ścieżki kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności
z zakresu waloryzacji przestrzeni wykazujących wartości historyczne, architektoniczne, kulturowe i przyrodnicze. Absolwent ścieżki
kształcenia jest przygotowany do pełnienia roli doradcy i negocjatora posiadającego kompetencje w kreowaniu współpracy
publiczno-prywatnej, w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych
oraz w zakresie współpracy regionalnej i zarządzania przestrzenią
zdegradowaną. Program ścieżki kształcenia zawiera zagadnienia
związane rewitalizacją obszarów zdegradowanych, a także z koncepcjami i projektami rekultywacji oraz programami rewitalizacji.
Celem ścieżki kształcenia rewitalizacja miast i obszarów wiejskich
jest również ukazanie metod i działań w procesach rewitalizacji
oraz zasad diagnozowania i wyjaśniania problemów społecznych
i zachowań ludzi występujących w społecznościach lokalnych, regionalnych, w miastach i wsiach, w rodzinach, w instytucjach gospodarki, instytucjach politycznych, w relacjach między polityką
a innymi sferami życia społecznego.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE
I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

• samodzielnego wykonywania projektów rekultywacji oraz programów rewitalizacji wraz z ich
programem finansowania;
• praktycznego zastosowania metod i działań w
procesach rewitalizacji;
• przeprowadzania diagnozowania i wyjaśniania
problemów społecznych i zachowań ludzi występujących w społecznościach lokalnych i regionalnych,
w miastach i wsiach;
• praktycznego opracowywania programów rewitalizacji społecznej;
• praktycznego opracowywania programów i prowadzenia konsultacji społecznych;
• inicjowania oddolnych działań partycypacyjnych i
wspierania inicjatyw lokalnych;
• zarządzania kompleksowym procesem rewitalizacji, dostosowując daną realizację do nowych funkcji
i do odmiennych uwarunkowań państw, w których
realizuje przedsięwzięcie.

• sporządzania i opracowania dokumentów planistycznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
• opracowywania planów zagospodarowania terenu
i planów miejscowych;
• opracowywania specjalistycznych analiz inżynierskich,
analiz planów i projektów transformacji przestrzennych
z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania;
• sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego;
• przygotowywania ofert inwestycyjnych;
• planowania rozwoju systemów infrastruktury technicznej;
• współpracy przy opracowywaniu planów regionalnych;
• współpracy w opracowywaniu planów rewitalizacji
obszarów zurbanizowanych;
• stosowania podstawowych narzędzi programów Systemu Informacji Przestrzennej w analizach przestrzennych
i procesie planowania i zarządzania przestrzenią.

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• 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.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:
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• studia drugiego stopnia w dziedzinie nauk społecznych (np. gospodarka przestrzenna, planowanie
przestrzenne),
• studia podyplomowe,
• zdobycie uprawnień do samodzielnego wykonywania planów zagospodarowania przestrzennego.

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• 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.

Planowanie przestrzenne
i projektowanie
urbanistyczne
Studia I stopnia (w przygotowaniu)
Celem ścieżki kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności
w zakresie sporządzania i opracowania dokumentów planistycznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, opracowywania planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych,
a także opracowywania specjalistycznych analiz inżynierskich analiz, planów i projektów transformacji przestrzennych z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania. W programie ścieżki kształcenia planowanie przestrzenne
i projektowanie urbanistyczne zostały uwzględnione także zasady
sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego,
przygotowywania ofert inwestycyjnych, planowania rozwoju systemów infrastruktury technicznej, współpracy przy opracowywaniu
planów regionalnych, a także współpracy w opracowywaniu planów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych i stosowania podstawowych narzędzi programów Systemu Informacji Przestrzennej
w analizach przestrzennych i procesie planowania i zarządzania
przestrzenią.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:
• studia drugiego stopnia w dziedzinie nauk społecznych
(np. gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne),
• studia podyplomowe,
• zdobycie uprawnień do samodzielnego wykonywania
planów zagospodarowania przestrzennego.
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Psychologia
Studia jednolite magisterskie
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne, 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.

Atuty kierunku
NOWOCZESNY PROGRAM
Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.
WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
Proponowane ścieżki kształcenia oraz program kształcenia jest dostosowany do dynamicznie
zmieniającego się rynku pracy.
STYPENDIA ZAGRANICZNE
Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach
programu Erasmus +.
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Psychologia kliniczna
Studia jednolite magisterskie
Absolwent psychologii, po specjalizacji psychologia kliniczna, posiada wiedzę dotyczącą prawidłowego rozwoju człowieka oraz
mechanizmów powstawania i utrzymywania się zaburzeń psychicznych, jest w stanie rozpoznać zdrowe i zaburzone zachowanie i funkcjonowanie psychiczne człowieka. Jest przygotowywany do pracy jako diagnosta, umie zastosować metody diagnozy
klinicznej. Absolwent psychologii zna zróżnicowane sposoby
udzielania pomocy psychologicznej (psychoprofilaktyka, interwencje kryzysowe, psychoterapia i rehabilitacja psychologiczna). Ma
wiedzę i kompetencje pozwalające na dalsze kształcenie w zawodzie psychoterapeuty. W trakcie studiów psychologicznych
zdobywa specjalistyczne umiejętności pozostawania w kontakcie
terapeutycznym z klientem (dzieckiem, rodzicem, osobą dorosłą).
Absolwent ścieżki kształcenia może pracować z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami rozwoju lub cierpiącymi na
przewlekłe zaburzenia somatyczne.

ABSOLWENT POSIADA
KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

ABSOLWENT POSIADA
KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

• profesjonalnego wspierania człowieka w jego rozwoju,
• planowania postępowania diagnostycznego i prowadzienia terapii,
• udzielania pomocy psychologicznej w ramach psychoprofilaktyki
i psychoterapii,
• stosowania technik rehabilitacji
psychologicznej i terapii neuropsychologicznej.

• rozpoznawania i nazywania zjawisk
optymalizujących i ograniczających
skuteczność różnych rodzajów
wpływu społecznego w kontekście
trudności wychowawczych,
• współpracy z uczniami i ich rodzicami oraz nauczycielami,
• organizowania działań pomocowych, projektów i programów
profilaktycznych,
• rozwiązywania i mediowania
konfliktów oraz prowadzenia zajęć
o charakterze rozwijają-cym kompetencje podnoszące jakość życia
dziecka.

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• ośrodki psychoterapii,
• poradnie młodzieżowe, rodzinne
i małżeńskie,
• przychodnie i kliniki psychiatryczne, przychodnie i kliniki medycyny
somatycznej,
• instytucje udzielające wsparcia
w sytuacjach trudnych, tj.: Policja,
sądownictwo, więziennictwo, wojsko,
centra kryzysowe, ośrodki opiekuńcze, wychowawcze i resocjalizacyjne.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA
KARIERY:
• studia podyplomowe

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• poradnie specjalistyczne (psychologiczno-pedagogiczne, zdrowia
psychicznego dla dzieci i młodzieży),
• ośrodki interwencyjne (pogotowia
opiekuńcze, ośrodki interwencji
kryzysowej),
• ośrodki szkolno-wychowawcze,
socjoterapeutyczne, domy dziecka,
• ośrodki pomocy społecznej,
• placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki).

Psychologia społeczno
- wychowawcza
Studia jednolite magisterskie
Absolwenci są przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy
w charakterze eksperta od wychowania w rodzinie i instytucjach
oświatowych. Potrafią przeprowadzić diagnozę trudności wychowawczych i trudności w nauce dziecka na tle uwarunkowań
środowiskowych, dokonać diagnozy środowiska rodzinnego
i szkolnego dziecka, współpracować z uczniami i ich rodzicami
oraz nauczycielami. Są przygotowani do prowadzenia zajęć psychoprofilaktycznych, wczesnej interwencji kryzysowej, rozwiązywania i mediowania konfliktów oraz prowadzenia zajęć o charakterze rozwijającym kompetencje podnoszące jakość życia dziecka
i ważnych dla rozwoju dziecka osób z jego otoczenia. Ponadto absolwenci tej specjalizacji są przygotowania do współpracy z innymi placówkami pozaszkolnymi w celu udzielenia pomocy uczniom,
ich rodzinom i wychowawcom.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA
KARIERY:
• studia podyplomowe
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Psychologia biznesu
Studia jednolite magisterskie
Absolwent ścieżki kształcenia w trakcie studiów zdobywa wiedzę
na temat związków organizacji z jej otoczeniem i funkcjami, jakie
odgrywają organizacje w naszym życiu, problemami związanymi
z zarządzaniem ludźmi, rozwiązywaniem konfliktów i podejmowaniem decyzji w organizacjach. Jest przygotowany do pracy jako
doradca w przedsiębiorstwach przy organizacji pracy, przygotowaniu różnorodnych stanowisk pracy ze względu na uwarunkowania
i możliwości psychiczne człowieka. Potrafi wspierać przedsiębiorcę w kształtowaniu pozytywnej atmosfery i integracji zespołu oraz
szkolić personel średniego szczebla w zakresie zarządzania personelem. Ma przygotowanie do prowadzenia rekrutacji i selekcji
nowych członków organizacji, diagnozowania potrzeb szkoleniowych i prowadzenia szkoleń, prowadzenia badań nad satysfakcją
z pracy, budowania, wdrożenia i monitorowania systemu ocen pracowniczych, systemów motywacyjnych, rozwiązywania konfliktów,
prowadzenia negocjacji i mediacji. Może pełnić rolę doradcy kadrowego i prowadzić diagnozę przydatności kandydata na określone stanowisko pracy.

ABSOLWENT POSIADA
KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:
• zarządzania ludźmi, rozwiązywania
konfliktów i podejmowania decyzji
w organizacjach,
• doradztwa w przedsiębiorstwach
przy organizacji pracy, przygotowaniu różnorodnych stanowisk pracy,
• prowadzenia rekrutacji i selekcji
nowych członków organizacji,
• diagnozowania potrzeb szkoleniowych i prowadzenia szkoleń,
• prowadzenia badań nad satysfakcją z pracy, budowania, wdrożenia
i monitorowania sys-temu ocen
pracowniczych, systemów motywacyjnych.

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• działy personalne, agencje pracy,
firmy rekrutacyjne,
• agencje konsultingowe,
• centra badania opinii społecznej
i badań marketingowych,
• firmy doradcze i szkoleniowe,
• agencje reklamowe i PR,
• media, organizacje pozarządowe.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA
KARIERY:

Filia
w Rybniku
PEDAGOGIKA
STUDIA I STOPNIA
Ścieżki kształcenia:
• opieka żłobkowa z pedagogiką Montessori
• coaching
• asystent osoby starszej z elementami andragogiki
• pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii

STUDIA II STOPNIA
Ścieżki kształcenia:
• psychopedagogika
• pedagogika opieki i wychowania

KRYMINOLOGIA *
* KIERUNEK W PRZYGOTOWANIU
STUDIA II STOPNIA

• studia podyplomowe

Ścieżki kształcenia:
• psychokryminalistyka
• przestępczość i patologie społeczne

BIURO REKRUTACJI:
Zespół Szkół w Rybniku
ul. Klasztorna, 14, 44-200 Rybnik
rekrutacja.rybnik@wsbinoz.pl
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CZESNE

NIESTACJONARNIE

Zasady rekrutacji

KOSMETOLOGIA
I STOPNIA

450 zł / m-c

500 zł / m-c

Zapisz się na studia on-line, bez wychodzenia z domu!
Łatwo, szybko, wygodnie: www.wsbinoz.edu.pl

II STOPNIA

500 zł / m-c

500 zł / m-c

I STOPNIA

450zł / m-c

500 zł / m-c

II STOPNIA

500 zł / m-c

500 zł / m-c

I STOPNIA

400 zł / m-c

400 zł / m-c

TERMIN: REKRUTACJA TRWA OD POCZĄTKU MAJA DO
KOŃCA WRZEŚNIA

II STOPNIA

400 zł / m-c

400 zł / m-c

WYMAGANIA:
Matura zdana na poziomie podstawowym.

PSYCHOLOGIA
500 zł / m-c

450 zł / m-c

500 zł / m-c

450 zł / m-c

I STOPNIA

500 zł / m-c

450 zł / m-c

II STOPNIA

500 zł 450 zł / mc*

450 zł 400 zł / mc*

Wypełnij formularz rekrutacyjny i zostań studentem
WSBiNoZ w 4 prostych krokach:
1. Wyślij poprawnie wypełniony formularz zawierając w nim wszystkie informacje.
2. Odbierz telefon od pracownika działu rekrutacji i umów się z nim na termin
rozmowy organizacyjnej.
3. Przyjedź w wyznaczonym terminie z kompletem dokumentów i podpisz umowę.
4. Gratulacje – jesteś studentem! Zapraszamy na Inaugurację!

WYMAGANE DOKUMENTY:
• oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości oraz kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej*
• kserokopia odpisu dyplomu oraz suplementu wraz z oryginałem do wglądu**
• dowód osobisty do wglądu
• kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 20mmx25mm, w rozdzielczości
co najmniej 300 dpi na płycie CD/DVD
• aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na
danym kierunku (dotyczy kierunku kosmetologia i dietetyka, skierowanie do
pobrania w Biurze Rekrutacji)
*dotyczy studiów I stopnia
**dotyczy studiów II stopnia

DIETETYKA

PEDAGOGIKA

JEDNOLITE MAGISTERSKIE

PRAWO
JEDNOLITE MAGISTERSKIE

KRYMINOLOGIA

BIURO REKRUTACJI:

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź, (wejście od ul. Milionowej)

I STOPNIA

tel.: (42) 683 44 18, fax: (42) 683 44 22
rekrutacja@wsbinoz.pl
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STACJONARNIE

* PROMOCJA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

500 zł 450 zł / mc*

450 zł 400 zł / mc*
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Studia
podyplomowe

PEDAGOGIKI

• MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
• ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ PROFESJONALNĄ KADRĘ
NAUKOWĄ ORAZ PRAKTYKÓW
• CIEKAWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA
• DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI
• ZAJĘCIA W TRYBIE NIESTACJONARNYM

BHP

Studia podyplomowe są formą kształcenia przeznaczoną dla osób
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, zarówno
na poziomie magisterskim, jak i licencjackim lub inżynierskim.
Studia te stwarzają możliwość pogłębienia i aktualizacji posiadanej wiedzy, jak również przygotowują do ewentualnej zmiany
dotychczasowej drogi zawodowej. Studia takie są zatem doskonałym sposobem na zarówno poszerzenie, ugruntowanie i unowocześnienie wiedzy posiadanej, jak też na zdobywanie kwalifikacji z nowych obszarów zawodowych. Dodatkowe wykształcenie,
a zwłaszcza studia podyplomowe o wyraźnym profilu stanowią
wielki atut podczas ubiegania się o atrakcyjne stanowiska. Osoba, która decyduje się na uzupełnienie swojego akademickiego
wykształcenia, wielokrotnie zwiększa swoje szanse na otrzymanie
ciekawej i atrakcyjnej pracy.
Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są w trybie
sobotnio-niedzielnych spotkań. Spotkania mają charakter zajęć
w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, w formie: wykładów,
ćwiczeń, warsztatów, treningów, laboratoriów, praktyk. Istotny dla
realizacji programu kształcenia jest nakład pracy własnej uczestnika studiów podyplomowych. Liczba godzin zajęć w siedzibie
Uczelni waha się od 100 godzin do 600 godzin, w zależności
od wagi efektów kształcenia, tworzących określone kwalifikacje.
Uczestnik studiów podyplomowych po ukończeniu studiów podyplomowych otrzymuje minimum 30 pkt ECTS (Art.160 USTAWA
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.
2018 poz. 1668)). Zajęcia prowadzone są przez wykładowców wyższych uczelni, specjalistów w danej dziedzinie.

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI
PROWADZI STUDIA PODYPLOMOWE M.IN. W ZAKRESIE:
Studia podyplomowe kierowane są do osób z wykształceniem wyższym (licencjackim, inżynierskim, magisterskim). Adresatami tych studiów są nauczyciele, którzy chcą zdobyć uprawnienia
do nauczania drugiego przedmiotu oraz inne osoby, które pragną zdobywać nowe kompetencje
zawodowe. Studia podyplomowe dają możliwość uzyskania uprawnień nauczycielskich przez
absolwentów szkół wyższych, chcących zdobyć uprawnienia pedagogiczne i kwalifikacje do
wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Studia Podyplomowe mają na celu wzbogacenie wiedzy w zakresie problematyki bezpieczeństwa w zakładach pracy, zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej
zasadami zarządzania bezpieczeństwem, ułatwienie nabycia praktycznych umiejętności w zakresie rozpoznawania i interpretacji zagrożeń. Mają nauczyć samodzielnego wykonywania oceny i analizy ryzyka zawodowego. Szerokie spektrum zagadnień będących przedmiotem zajęć
pozwala na uczestnictwo w nim zarówno osób, które dopiero zaczynają swoją karierę w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i osób pracujących w nich od wielu lat.
DIETETYKI Z ELEMENTAMI OBESITOLOGII
Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia poradnictwa dietetycznego
w zakresie racjonalnego odżywiania człowieka chorego i zdrowego, umiejętności przygotowania odpowiednich diet w zależności od potrzeb pacjenta, jego stanu zdrowia i wieku. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych dotyczących żywienia i stanu
odżywienia jednostki i populacji, może zostać edukatorem żywieniowym, pracować w szpitalach, sanatoriach, hospicjach, przedszkolach, domach pomocy społecznej, innych zakładach
żywienia zbiorowego lub firmach cateringowych.
PODOLOGII
Ukończenie Studiów Podyplomowych z zakresu „podologia” wyposaża absolwenta w wiedzę
i umiejętności pozwalające na rozpoznanie chorób stóp, diagnozowanie, planowanie i przeprowadzanie terapii podologicznej, udzielenie pacjentowi wskazówek dotyczących pielęgnacji
stóp i nóg, stosowania specjalistycznych preparatów kosmetycznych i podstawowych środków
farmaceutycznych, wykonywanie zabiegów leczniczych, korekcyjnych i pielęgnacyjnych odciążających szczególnie zagrożone miejsca.
KOSMETOLOGII MEDYCZNEJ W PRAKTYCE
Studia z zakresu Kosmetologia Medyczna w Praktyce skierowane są do osób zainteresowanych
najnowszymi trendami i nowoczesnymi metodami przywracania i poprawiania urody w ujęciu
KOSMETOLOGII HOLISTYCZNEJ. Studia adresowane są głównie do absolwentów kierunków
medycznych i pokrewnych: kosmetologów, pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz absolwentów innych kierunków studiów posiadających dodatkowo wykształcenie techniczne o profilu kosmetycznym.

DZIAŁ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW
tel.: 42 683 44 44
podyplomowe@wsbinoz.pl
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Stypendia
stypendium socjalne
stypendium
dla osób niepełnosprawnych
stypendium Rektora
- nawet do

do 1200 zł*
700 zł*
500-700 zł*

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

WSZYSTKIE WYMIENIONE STYPENDIA SĄ DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO STUDENTA WSBiNoZ, NIEZALEŻNIE OD TRYBU STUDIÓW (DZIENNY, ZAOCZNY).
NALEŻY JEDNAK SPEŁNIĆ OKREŚLONE WARUNKI:

Stypendium rektora
dla najlepszych studentów
może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów średnią nie niższą niż 4,50 lub posiada
osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium otrzymuje do 10 % najlepszych studentów każdego
kierunku studiów.

Stypendium socjalne
może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Wniosek można złożyć
już na pierwszym roku studiów. Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się
o to świadczenie ustala Rektor WSBiNoZ w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać
stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub
innym obiekcie niż dom studencki, jeżeli jego codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do
uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości student może otrzymać także z tytułu zamieszkania z niepracującym
małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki.

Stypendium specjalne
dla osób niepełnosprawnych
może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego
organu, dołączonym do wniosku o stypendium.

Zapomoga
Pomoc materialna dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i
Nauk o Zdrowiu w Łodzi przyznawana jest ze środków funduszu
stypendialnego dla studentów utworzonego przez WSBiNoZ na
podstawie art. 412.1 . ustawy z dnia 20 lipca 2018 r – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce.

DZIAŁ FINANSOWY
tel.: 42 683 44 14
stypendia@wsbinoz.pl
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może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się w przejściowo trudnej
sytuacji materialnej. Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim.
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ O POMOC MATERIALNĄ OKREŚLONE SĄ
W REGULAMINIE USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WSBiNoZ W ŁODZI. WSZYSTKIE STYPENDIA PRZYZNAWANE SĄ NA WNIOSEK STUDENTA. MOŻNA ŁĄCZYĆ ZE SOBĄ RÓŻNE
TYPY STYPENDIÓW, ALE NIE MOGĄ BYĆ ONE POBIERANE NA RÓŻNYCH KIERUNKACH.
Student może również ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel
w budżecie państwa w formie STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra, regulują odrębne
przepisy.
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Osoby
niepełnosprawne

Działania podejmowane w WSBiNoZ w Łodzi na rzecz studentów
będących osobami niepełnosprawnymi koordynuje Pełnomocnik
Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych:
• Wydłużenie czasu trwania: testu, zaliczenia, kolokwium,
• Możliwość powiększenia czcionki tekstów: materiałów, testów itp.,

Wszystkie osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
mogą studiować taniej w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu.

Udogodnienia
finansowe:
WSBiNoZ proponuje wsparcie finansowe w postaci stypendium
specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Niezależnie od dochodu, wystarczy posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i złożyć wniosek. Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych proponuje program „Aktywny Samorząd”, dzięki któremu możesz uzyskać dodatkowe dofinansowanie. Na stronie internetowej PFRON-u zapoznaj się z warunkami
uczestnictwa i przyznawania pomocy.

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WSBiNoZ

• Możliwość nagrywania przebiegu zajęć na urządzenia rejestrujące dźwięk,
• Możliwość otrzymania w formie pisemnej materiałów dydaktycznych od prowadzącego
zajęcia,
• Zmiana formy egzaminu lub zaliczenia ustnego na pisemny lub pisemnego na ustny w porozumieniu z egzaminatorem.
Do organizacji i prowadzenia działań zmierzających do zapewnienia równych szans realizacji
planu studiów i programu kształcenia przez studentów z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności mogą być, na wniosek studenta, spośród nauczycieli akademickich powoływani
opiekunowie studentów niepełnosprawnych.
Do dyspozycji studentów jest również wypożyczalnia sprzętu, z której na indywidualny wniosek
może skorzystać student posiadający aktualne orzeczenie.
W ofercie wypożyczalni znajdują się dyktafony, notebooki, skanery przenośne. Po analizie
potrzeb studentów planujemy kolejne zakupy sprzętu dostosowane do oczekiwań związanych
z niepełnosprawnością naszych studentów. Zakupiona została również tablica interaktywna,
która umożliwi np.: pisanie na odległość. Dodatkowo biblioteka została wyposażona w komputer stacjonarny z oprogramowaniem dostosowanym do osób niepełnosprawnych.

Informacje o programie:
www.pfron.org.pl

pelnomocnik@wsbinoz.pl
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Program
Erasmus +

Wyjazdy na praktykę
Jesteś studentem drugiego lub trzeciego roku studiów? Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe w zagranicznej firmie, podszlifować język, nawiązać nowe znajomości? A może chcesz
odbyć praktyki już po zakończeniu studiów? Aplikuj już dziś. Studenci chcący wyjechać na zagraniczną praktykę (obowiązkową lub nie) mogą ubiegać się o stypendium Programu Erasmus
+, które wspiera m.in. odbywanie praktyk zawodowych w zagranicznych placówkach, a co za
tym idzie Erasmus + wspiera doskonalenie umiejętności językowe, a przede wszystkim podnoszenie kompetencji, kwalifikacji, które są dziś tak niezbędne w dalszej karierze zawodowej.

Wyjazdy na studia
Jesteś studentem drugiego, trzeciego roku lub absolwentem WSBiNoZ w Łodzi? Jeśli tak, to
ten program jest dla Ciebie!

Celem programu Erasmus + jest rozwijanie umiejętności uczestników, zwiększanie ich szans na zatrudnienie oraz modernizacja
systemów edukacji, szkoleń oraz programów wspierania młodych
ludzi. Na program Erasmus + składają się trzy Akcje, a WSBiNoZ
w Łodzi skupia się na mobilności edukacyjnej oraz współpracy na
rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.
Ocenia się, że w ramach proponowanego budżetu w latach
2014-2020 za granicę może wyjechać nawet 5 milionów osób –
studentów, stażystów, wolontariuszy, nauczycieli, pracowników
akademickich, szkoleniowców, pracowników organizacji edukacyjnych, pracowników młodzieżowych.

W RAMACH KOOPERACJI Z UCZELNIAMI
I FIRMAMI ZAGRANICZNYMI, UCZELNIA
REALIZUJE:
•
•
•
•
•
•

Uczelnie partnerskie
Austria: Pädagogische Hochschule Kärnten; Belgia: Erasmushogeschool Brussel; Chorwacja:
University of Zadar, Sveučilište u Rijeci; Cypr: The Limassol College; Hiszpania: Universitat de
Barcelona, Universidade de Vigo; Litwa: Klaipeda State College, SMK University of Applied Social Sciences; Macedonia: International Balkan University; Portugalia: Universidade do Algarve,
Universidade de Évora; Rumunia: Universitatea ‘Lucian Blaga’ din Sibiu; Słowenia: Univerza
v Mariboru; Turcja: Adnan Menderes Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Istanbul Medipol
University; Włochy: Università di Foggia, Università degli Studi di Perugia

wymianę studentów i wykładowców,
projekty badawcze,
szkoły letnie,
zagraniczne praktyki zawodowe,
wizyty studyjne,
wyjazdy na imprezy branżowe.

UCZELNIANY KOORDYNATOR PROGRAMU
ERASMUS+
tel.: +48 42 683 44 05

Studenci, którzy chcą wyjechać na studia za granicę mogą ubiegać się o stypendium Programu Erasmus +, dzięki któremu otrzymają szansę na realizację części studiów w zagranicznej
uczelni wyższej. Pobyt w międzynarodowym otoczeniu stworzy szansę na doskonalenie umiejętności językowych, nawiązanie nowych znajomości oraz poznanie innych kultur. Nic tak nie
poszerza horyzontów, jak podróże, a studenci Erasmusa + w całej Europie zgodnie twierdzą,
że wyjazd na stypendium w ramach tego programu to niesamowita przygoda i dawka bezcennego doświadczenia życiowego, niezbędnego dla rozwoju osobistego, jak i dla rozwoju
przyszłej kariery.

Informacje o programie:
www.wsbinoz.edu.pl/kategorie/erasmus
www.erasmusplus.org.pl
www.ec.europa.eu/erasmus-plus

erasmus@wsbinoz.pl
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Centrum
Europejskich
Inicjatyw
Edukacyjnych
Centrum Europejskich Inicjatyw Edukacyjnych to ogólnouczelniana
jednostka organizacyjna Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu
w Łodzi powołana w maju 2011, której celem jest wspieranie i stymulowanie procesów zrównoważonego rozwoju nowoczesnego
i otwartego społeczeństwa obywatelskiego.
Centrum współpracuje z władzami lokalnymi, regionalnymi, organizacjami pozarządowymi oraz europejskimi placówkami edukacyjno-szkoleniowymi. Priorytetem jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie opracowania instrumentów
edukacyjnych oraz upowszechnianie i wdrażanie dobrych praktyk.

Wybrane projekty
międzynarodowe:
Stud PFL –

Passion for Learning
NR PROJEKTU:
2019-1-R001-KA201-063573
STRONA PROJEKTU:
https://www.facebook.com/Passion-for-Learning-103348747947700/

MaTE –

Mapping Teacher
Training in Europe
NR PROJEKTU:
2019-1-TR01-KA203-077116
STRONA PROJEKTU:
www.mappingteachereducation.
uppscience.eu

Projekt
IntegrateMe
NR PROJEKTU:
2019-1-UK01-KA202-062109

CENTRUM EUROPEJSKICH
INICJATYW EDUKACYJNYCH:

STRONA PROJEKTU:
www.integrate-me.eu

Projekt ma na celu stworzenie innowacyjnego podejścia do edukacji szkolnej,
które ma poprawić kwestie włączenia
społecznego i równości uczniów zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki,
poprzez zastosowanie metod terapeutycznych i narzędzi ICT w działaniach
edukacyjnych.

W ramach projektu MaTE eksperci oraz
nauczyciele akademiccy analizują trendy
oraz innowacje pedagogiczne w nauczaniu
i uczeniu się języków obcych. Dokonają
oceny, w jaki sposób można je wykorzystać
w celu opracowania efektywnego modelu
szkolenia dla Native Language Teachers,
który zaspokoi nowe wyzwania w nauczaniu języka ojczystego jako obcego.

Projekt koncentruje się na roli trenerów
i nauczycieli kształcenia zawodowego w
zakresie integracji kulturowej imigrantów
oraz uchodźców. Znajomość różnych obyczajów, szacunek dla przekonań i uznanie
tożsamości są decydującymi komponentami zachęcającymi do włączenia społecznego i zawodowego mniejszości narodowych. Rezultatami projektu będą, m.in., gra
oraz platforma e-learningowa skupiające
się na zagadnieniu rozwoju umiejętności
kulturowych.

tel.: +48 42 683 44 26, fax: +48 42 683 44 22
project@wsbinoz.pl
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Projekt NEMO ma zaoferować młodym w
wieku 16-30 lat nowe metody zarządzania
i rozwiązywania konfliktów w powiązaniu z
ich kulturową oraz społeczno-ekonomiczną sytuacją. Projekt korzysta ze zróżnicowanych, nieformalnych metod nauczania,
takich jak: teatr pedagogiczny, psychodrama czy podejście majeutyczne.

NEMO –

New models for youth growth
through conflict management
NR PROJEKTU:
2018-1UK01-KA205-047791
STRONA PROJEKTU:
www.nemoproject.eu

Celem projektu jest zwiększenie szans
osób dorosłych, posiadających nieadekwatne do potrzeb rynku XXI wieku, umiejętności i kompetencje, na zatrudnienie ich
w sektorze opieki domowej (home care
sector), poprzez zdefiniowanie pożądanych kwalifikacji, opracowanie nowych
narzędzi i metod edukacyjnych, portali oraz
curriculum.

Empower
4Employment –

Projekt In Touch
NR PROJEKTU:
2019-1-UK01-KA205-061330
STRONA PROJEKTU:
https://www.facebook.com/In-Touch-100190348076910

KAFFI -

To know and face functional
illiteracy

Empowering the Employability of Low-skilled and Low-qualifies Adults in Home Care
Sector

NR PROJEKTU:
2019-1-IT02-KA204-062395

NR PROJEKTU:
2019-1-TR01-KA204-076960

STRONA PROJEKTU:
www.mappingteachereducation.
uppscience.eu

In Touch to projekt, którego celem jest
dokonanie analizy metod edukacji w
zakresie przedsiębiorczości, włączenia i
wzmocnienia pozycji młodzieży niepełnosprawnej oraz tej o mniejszych szansach.
Partnerstwo zamierza zastosować metody
artystyczne oraz sport, w tym sztuki walki
i jogę, łącząc je z narzędziami biopsychospołecznymi, prowadząc tym samym do
większego zaangażowania w różne formy
aktywności fizycznej i społecznej grup
docelowych.

Psychologia społeczno
- wychowawcza
Wzrost poziomu umiejętności czytania i
pisania wśród młodych dorosłych ludzi,
którzy porzucili edukację i ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej, jest
jednym z kluczowych wymogów współczesnej Europy. Partnerstwo opracuje zestaw
narzędzi opartych na edukacji pozaformalnej. Udostępnione zostaną rozwiązania
dla nauczycieli oraz innych specjalistów
pozwalające minimalizować zjawisko analfabetyzmu funkcjonalnego.

STRONA PROJEKTU:
https://empower4employment.org/
index/en_US/

Sport Heritage jest projektem sportowym
działającym w oparciu o wzajemne oddziaływanie i interakcje między aktywnością
fizyczną, a dziedzictwem kulturowym.
Proponowane działania mają na celu stymulowanie oraz motywowanie uczestników
do angażowania się w sport, dzięki wykorzystaniu bodźców kulturowym, takich jak:
festiwale, piękne krajobrazy czy kuchnia
danego regionu.

Sport Heritage –

Creating original synergies
between physical activity
and cultural heritage

SPOTI –

Putting the „unheard
gender” in spotlight
NR PROJEKTU:
2019-1-DE02-KA204-006446

NR PROJEKTU:
603012-EPP-1-2018-1-IT-SPO-SSCP
STRONA PROJEKTU:
www.sportheritage.eu

SCALE –
Komunikacja w językach obcych jest
jedną z ośmiu kluczowych kompetencji w
Europejskim Systemie Kształcenia. Z tego
względu projekt Atlaas koncertuje się na
zapewnieniu wysokiej jakości skutecznych
metod i narzędzi nauczania dla lektorów
oraz nauczycieli języków obcych.
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Projekt dotyczy równości płci w zakresie dostępu do edukacji oraz czerpania
korzyści z oferty usług socjalnych. Wyniki
badań pokazują, że mężczyźni pozostają
w obydwu przypadkach płcią niedoreprezentowaną, co może przekładać się na
poziom ich życia, życia ich rodzin, a także
funkcjonowanie społeczności.

ATLAAS –

Approaches to language
acquisition for adult students
NR PROJEKTU:
2019-1-CZ01-KA204-061367
STRONA PROJEKTU:
https://www.facebook.com/
atlaasproject

Student Centered Adult Learning Engagement in Higher
Education
NR PROJEKTU:
2018-1-UK01-KA203-048055
STRONA PROJEKTU:
www.worc.ac.uk/about/academic-schools/school-of-education/education-research/scale-project.aspx

SCALE to projekt mający na celu wspieranie nauczycieli akademickich w ich roli dydaktycznej. Efektem ma być podniesienie
umiejętności wykładowców w zakresie pracy ze studentami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych. W odpowiedzi na uzyskane
wyniki stworzony zostanie zestaw narzędzi
wspierających dostępny w różnych językach partnerskich.
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Nasze atuty
• wysoko wyspecjalizowana kadra dydaktyczna
• profesjonalnie i nowocześnie wyposażone pracownie:
kosmetologiczna Klapp, wizażu i stylizacji, podologiczna,
masażu, technologii żywności, dietetyczna, chemiczna
• 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!
• możliwość odbywania praktyk i staży w renomowanych
klinikach, ośrodkach Spa i Wellness
• współpraca z prestiżowymi markami i instytucjami: Klapp
Cosmetics Polska, Peel Mission Kcalmar Pro, Dietetico,
Habys
• szkolenia dodatkowe
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Pracownia kosmetologiczna KLAPP

76

77

Pracownia technologii żywności
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Pracownia kosmetologiczna
Peel Mission
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Pracownia analiz
i badań jakościowych
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Pracownia badań antropometrycznych
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Pracownia trychologiczna HairMax
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Nasi partnerzy

Dane
kontaktowe

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi stale współpracuje z szeregiem partnerskich firm i instytucji. Współpraca ta wzbogaca
i uatrakcyjnia program studiów, daje możliwość sprawdzenia i ugruntowania przez studentów umiejętności praktycznych wyniesionych
z zajęć programowych.

KANCELARIA / REKTORAT:
tel./fax: (42) 683 44 22
uczelnia@wsbinoz.pl

DZIAŁ OBSŁUGI STUDENTA:
tel.: 042 683 44 18, fax: 042 683 44 28
dziekanat@wsbinoz.pl

DZIAŁ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW:
tel.: 042 683 44 44
podyplomowe@wsbinoz.pl

DZIAŁ ORGANIZACJI STUDIÓW:
tel.: 042 683 44 26
dos@wsbinoz.pl

DZIAŁ FINANSOWY:

tel.: 042 683 44 14, fax: 042 683 44 28
finanse@wsbinoz.pl

BIBLIOTEKA

tel.: 042 683 44 26
biblioteka@wsbinoz.pl

PROGRAM ERASMUS+:
tel./fax: +48 42 683 44 05
erasmus@wsbinoz.pl

CENTRUM EUROPEJSKICH
INICJATYW EDUKACYJNYCH:

tel.: +48 42 683 44 26, fax: +48 42 683 44 22
project@wsbinoz.pl

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
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