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SPIS TREŚCI

Szanowni państwo, 

witamy na łamach informatora wyższej Szkoły Biznesu i nauk o zdrowiu w ło-
dzi. zapraszamy państwa do zapoznania się z ofertą studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych na kierunkach: 
• dietetyka, 
• kosmetologia, 
• pedagogika,
• psychologia,
• fizjoterapia,
• prawo.

w ramach tych kierunków oferujemy potencjalnym studentom bardzo intere-
sujące i poszukiwane na rynku pracy specjalności - szczegóły w informatorze.
nasza Uczelnia realizuje autorskie, nowoczesne programy studiów, w pełni 
zgodne z wymaganiami programowymi,  określonymi przez ministerstwo na-
uki 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.
dla przyszłego pracodawcy dyplom naszej Uczelni jest  gwarantem zatrudnie-
nia specjalistów najwyższej klasy, ponieważ  dbamy o poziom zajęć, zatrudnia-
jąc profesjonalną kadrę dydaktyczną z uznanym dorobkiem i doświadczeniem 
zawodowym. naszymi wyróżnikami są także: nowoczesność programów na-
uczania i wysoka jakość wiedzy, profesjonalne pracownie, pozytywne relacje 
społeczne. 
realizujemy zadania z zakresu edukacji europejskiej; pracujemy i uczymy w mi-
łej atmosferze.

zapraszamy wszystkich, chcących zdobyć rzetelną wiedzę, a w przyszłości wy-
marzony zawód. 

Senat  Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu

SŁOWO WSTĘPNE
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WŁADZE UCZELNI

prof. nzw. dr Teresa Janicka-Panek
rektor

Michał Orski
kanclerz

Przemysław Pirek
wicekanclerz ds. finansowych

Anna Drobnik
wicekanclerz ds. rozwoju kierunku kosmetologia

prof. nzw. dr Wojciech Welskop
prorektor ds. organizacji studiów i jakości kształcenia, dyrektor instytutu nauk Społecznych

dr Katarzyna Malinowska
dyrektor instytutu kosmetologii

dr Agnieszka Gutowska-Wyka
dyrektor instytutu dietetyki

HISTORIA UCZELNI
2006

WRZESIEŃ
Uzyskanie pozwolenia ministra nauki i Szkolnictwa wyższe-

go  na utworzenie uczelni i nadanie uprawnień do prowa-
dzenia studiów i stopnia na kierunkach kosmetologia.

2007

2010

2012

2013

2014

2015

2016

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.

LIPIEC
nadanie uprawnień do prowadzenia studiów 

i stopnia na kierunku pedagogika.
PAŹDZIERNIK

nadanie uprawnień do prowadzenia studiów 
i stopnia na kierunku dietetyka.

Uruchomienie studiów podyplomowych.

PAŹDZIERNIK
V-lecie Uczelni – 5 rocznica pierwszej Uroczystej 

inauguracji roku akademickiego.

LIPIEC
nadanie uprawnień do prowadzenia studiów ii stop-

nia na kierunku pedagogika.

STYCZEŃ-GRUDZIEŃ
jubileusz X-lecia Uczelni.

WRZESIEŃ
nadanie uprawnień do prowadzenia studiów ii stop-

nia na kierunku dietetyka.

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.

LIPIEC
nadanie uprawnień do prowadzenia studiów ii stop-
nia na kierunku kosmetologia.

2018
LIPIEC

nadanie uprawnień do prowadzenia jednolitych 
studiów magisterskich na kierunku psychologia.
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Kosmetologia

SPECJALNOŚCI:
• spa i odnowa biologiczna 
z elementami dietetyki
• podologia
• wizaż i stylizacja

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Uzyskany tytuł: licencjat

STUDIA
I STOPNIA

INFORMACJE OGÓLNE
kosmetologia to kierunek, który został zakwalifikowany w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o 
kulturze fizycznej. kosmetolog zatem to specjalista zajmujący się poprawianiem i przywracaniem urody. zajmuje się 
szeroko pojętą  profilaktyką, której głównym celem jest opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowa-
niem jak najdłużej sprawności życiowej skóry. Studenci zdobywają wiedzę szczegółową z zakresu kosmetologii oraz 
ogólną z zakresu anatomii, fizjologii, patofizjologii, biochemii, histologii, dermatologii, immunologii, onkologii skóry, 
medycyny estetycznej, toksykologii, receptury kosmetyku, laseroterapii, chemii surowców kosmetycznych, sensoryki, 
perfumerii, etyki oraz nauk o zdrowiu. absolwenci kierunku posiadają umiejętności diagnostyki skóry, wiedzą, jak do-
brać odpowiedni rodzaj zabiegu kosmetologicznego, potrafią wykonywać zabiegi z zakresu kosmetologii estetycznej 
pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń oraz preparatów. 

ATUTY KIERUNKU
PRAKTYKA 
60% zajęć to zajęcia praktyczne prowadzone w  profesjonalnie urządzonych pracowniach specjalistycznych: kosmeto-
logicznej, masażu, podologicznej, wizażu i stylizacji, trychologicznej.
PRESTIŻ
współpraca z wiodącymi markami w branży: klapp co-
SmeticS, podopHarm, HaByS.
NOWOCZESNY PROGRAM
program studiów przygotowany zgodnie z naj-
nowszymi trendami współczesnej kosmetologii 
w tym wzbogacony o elementy kosmetologii 
estetycznej takie jak: mezoterapia bezigłowa, 
mikroigłowa, igłowa, kwasy medyczne, radio-
frekwencja, elektroporacje, elektrostymulacje.
DOŚWIADCZONA KADRA
wykwalifikowana kadra praktyków: lekarzy, 
kosmetologów, dermatologów, fizjoterapeu-
tów, wizażystów.
DODATKOWE POKAZY, KURSY, SZKOLENIA
możliwość uczestnictwa w atrakcyjnych kur-
sach i szkoleniach podnoszących kompetencje, 
zakończonych certyfikatami.

KIERUNEK PO KONTROLI POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ UZYSKAŁ OCENĘ BARDZO DOBRĄ
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Spa i odnowa biologiczna
wychodząc  naprzeciw  potrzebom dynamicznie  rozwijającej się dziedziny, jaką jest kosmetologia, proponujemy pań-
stwu dobrze znaną specjalność w nowej interdyscyplinarnej odsłonie: Spa i odnowa Biologiczna z elementami 
dietetyki. Specjalność ta łączy trzy główne, najbardziej aktualne nurty wiedzy medycznej: dietetykę, kosmetologię 
i fizjoterapię.
mottem przewodnim tej specjalności jest: ”HoliStyczne podejŚcie do pacjenta”.
takie podejście do pacjenta w nowoczesnym gabinecie kosmetologicznym daje możliwość ustalenia diagnozy i zapla-
nowania szeregu zabiegów, które w efekcie końcowym dadzą nie tylko zadowolenie, ale również przyniosą widoczne 
efekty. Specjaliści z zakresu kosmetologii posiadający wiedzę również z pokrewnych specjalności będą cenionymi pra-
cownikami gabinetów.
Spa i odnowa biologiczna z elementami dietetyki to specjalność, która przygotowuje absolwenta do profesjonalnego 
podejścia do pacjenta odczuwającego potrzebę poprawy własnej kondycji i zdrowia w gabinetach Spa. pozwala na 
szersze zdefiniowanie problemów z jakimi pacjenci przychodzą do gabinetów oraz  daje możliwość ustalenia diagnozy 
i zaplanowania szeregu zabiegów. dzięki ukończeniu tej specjalności absolwent posiada wiedzę z zakresu żywienia 
człowieka zdrowego. jest przygotowany do planowania racjonalnego żywienia i posiada umiejętność planowania po-
traw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą  klasyfikacją i normami żywieniowymi. Specja-
lista z tej dziedziny, oprócz wykształcenia kosmetologicznego, zdobywa wiedzę na temat specjalistycznych zabiegów 
na ciało, pielęgnacji urody, a także zdrowego trybu życia.

W trakcie studiów student zostanie wyposażony w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu: 
• wykorzystania i obsługi aparatury kosmetycznej Spa
• medycyny fizykalnej - laseroterapii
• krioterapii
• ultradźwięków
• balneologii i balneoterapii
• aromaterapii
• fitoterapii
• dietetyki
• alternatywnych technik masażu i technik fitness – jako zdrowie poprzez ruch
• podstaw dietetyki w pielęgnacji ciała
• zasad żywienia człowieka
• zarządzania firmą i marketingu

z elementami dietetyki

SPECJALNOŚCI
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

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• w sektorze spa i wellness oraz odnowy biologicznej
• w medical spa
• w klinikach dermatologii, medycyny este-
tycznej 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
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SPECJALNOŚCI

Podologia
podologia jest nauką zajmującą się badaniem, diagnozowaniem i leczeniem wad, zniekształceń i zaburzeń funkcji stóp. 
w polsce wiedza podologiczna jest jeszcze mało rozpowszechniona, natomiast w niektórych krajach europy zachod-
niej, szczególnie we  francji i niemczech, funkcjonuje od początków bieżącego stulecia jako ściśle określony dział nauk 
medycznych, a zawód podologa jest usankcjonowany prawnie i uzyskuje się go po skończeniu dwuletnich specjalistycz-
nych szkół i zdaniu egzaminu państwowego. program tej specjalności obejmuje wykłady i zajęcia praktyczne z zakresu: 
dermatologii, flebologii, diabetologii, ortopedii, fizjoterapii, refleksologii.

ABSOLWENT POSIADA UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE W ZAKRESIE:
• 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 koń-
czyny dolne z uwzględnieniem ćwiczeń wpływających korzystnie 
na odciążenie miejsc newralgicznych

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

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:
• studia ii stopnia na kierunku kosmetologia
• studia podyplomowe z zakresu zarządzania, Spa i odnowy biologicznaej
• kursy z zakresu stylizacji  płytki paznokciowej

Wizaż i stylizacja
SPECJALNOŚCI

wizaż i stylizacja to specjalność będąca sztuką kreowania wizerunku. absolwenci dysponujący wiedzą i umiejętnościami 
z pogranicza kosmetologii, sztuk pięknych i estetyki, zmuszeni są do stałego śledzenia zmian trendów mody i sposobu 
kreowania wizerunku i autoprezentacji wizualnej. potrafią poprzez optymalizację doboru stroju, dodatków, makija-
żu, koloru włosów i fryzury stworzyć indywidualny wizerunek klienta, dopasowany do aktualnej pozycji zawodowej, 
społecznej, stylu życia, typu urody, osobowości, niepowtarzalności i kompetencji. Specjalność obejmuje autorski 
program nauczania, którego konstrukcja zapewnia najpełniejszy i naj-wszechstronniejszy sposób przekazania  
wiedzy i wykształcenia wrażliwości estetycznej przy zachowaniu obiektywnego piękna i wymaganej elegan-
cji. duży nacisk położony jest na zajęcia praktyczne z wykonywania makijażu, elementów charakteryzacji 
oraz makijażu fantazyjnego.

ABSOLWENT POSIADA UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE W ZAKRESIE:
• analizy kolorystycznej przy pomocy chust
• makijażu wraz z indywidualnym szkicem
• stylizacji  linii ciała
• doboru dodatków
• posługiwania się technikami modelowania twarzy, kamuflażu, światłocienia twarzy, na-
błyszczania, powiększania, pogłębiania
• wykorzystywania w makijażu efektów specjalnych (rzęsy, brokaty, kryształy)
• wykonywania makijażu: dziennego, biznesowego, scenicznego, foto-
graficznego,  ślubnego

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• w gabinetach kosmetologicznych i innych klinikach Urody
• w salonach kreowania wizerunku
• na planach modowych sesji zdjęciowych 
• w perfumeriach jako wizażyści
• szkoleniowcy/ instruktorzy makijażu w firmach kosmetycz-
nych 

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:
• studia ii stopnia na kierunku kosmetologia 
• kursy i szkolenia z zakresu charakteryzacji filmowej i teatralnej
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Kosmetologia

SPECJALNOŚCI:
• trycholog
• masaż w pracy z ciałem i fitness
• menadżer ośrodków spa i wellness
• podolog
• chemia kosmetyczna w biznesie

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

STUDIA
II STOPNIA

INFORMACJE OGÓLNE

KIERUNEK PO KONTROLI POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ UZYSKAŁ OCENĘ BARDZO DOBRĄ

kosmetologia ii stopnia porusza aktualne trendy w nowoczesnej kosme-
tologii holistycznej łącząc: kosmetologię estetyczną, pielęgnacyjną, 
leczniczą z elementami psychologii i biznesu. dzięki autorskiemu 
programowi absolwent kierunku wyposażony zostaje nie tylko 
w wiedzę i umiejętności z obszaru nowoczesnych trendów 
w kosmetologii, ale dodatkowo rozwija się w obszarze mar-
ketingu i biznesu własnej działalności i rozwoju osobiste-
go. połączenie praktyki kosmetologa z umiejętnościami 
planowania własnej działalności gospodarczej, obszaru 
pr w zakresie usług kosmetologicznych, Spa i wellness 
- przygotowuje absolwenta interdyscyplinarnie do wy-
magającego rynku pracy. dzięki holistycznemu kształ-
ceniu, absolwent ma kompetencje do rozwijania nie 
tylko warsztatu pracy kosmetologa, ale również do 
wdrażania zasad dobrej praktyki biznesowej.
autorski program kosmetologii ii stopnia to wspól-
ny projekt nauczycieli akademickich/praktyków którzy 
w codziennej praktyce są również ekspertami w całym 
kraju z dziedziny kosmetologii, fizjoterapii, chemii 
kosmetycznej, dermatolgii, podologii, trychologii oraz 
coachingu biznesowego.

ATUTY KIERUNKU
PRAKTYKA 
zajęcia praktyczne prowadzone w  profesjonalnie urządzonych 
pracowniach specjalistycznych: kosmetologicznej, masażu, podolo-
gicznej, wizażu i stylizacji, trychologicznej.
PRESTIŻ
współpraca z wiodącymi markami w branży: klapp coSmeticS, podopHarm, HaByS.
NOWOCZESNY PROGRAM
program studiów przygotowany zgodnie z najnowszymi trendami współczesnej kosmetologii w tym wzbogacony 
o elementy kosmetologii estetycznej takie jak: mezoterapia bezigłowa, kwasy medyczne, radiofrekwencja.
DOŚWIADCZONA KADRA
wykwalifikowana kadra praktyków: lekarzy, kosmetologów, dermatologów, fizjoterapeutów, podologów, trenerów biz-
nesu.
DODATKOWE POKAZY, KURSY, SZKOLENIA
możliwość uczestnictwa w atrakcyjnych kursach i szkoleniach podnoszących kompetencje, zakończonych certyfikatami.
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SPECJALNOŚCI

Trycholog
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 specjalności na kierunku kosmeto-
logia 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 zdrowot-
nych ludzi w obrębie skóry głowy i włosów, a wraz z tym zapotrzebowanie na usługi wspierające leczenie farmako-
logiczne 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 wło-
sów). 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. 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:
• 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:
• gabinety trychologiczne 
• kliniki dermatologiczne
• gabinety medycyny estetycznej i kosmetologii
• profesjonalne salony fryzjerskie z trychologią

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

SPECJALNOŚCI

Masaż w pracy z ciałem i fitness
program specjalności masaż w pracy z ciałem i fitness kładzie nacisk na 
nabycie kompetencji z zakresu zabiegów na ciało, ćwiczeń mających na 
celu kształtowanie i modelowanie  ciała oraz znał wpływ diety i wła-
ściwego odżywiania się na kondycje skóry i wygląd sylwetki. ce-
lem specjalności jest przygotowanie specjalistów w zakresie pracy 
w sektorze kosmetologicznym, medycznym, biologicznym oraz 
pedagogicznym, który potrzebuje praktycznego doświadczenia 
i teoretycznej wiedzy z zakresu dbałości o zdrowie, profilaktyki 
zdrowotnej. Specjalność ta pozwala absolwentom na świado-
my wybór środków oraz ich zastosowania u osób, które chcą 
utrzymać stan zdrowia po rehabilitacji, pragnących świado-
mie dbać o swoją sprawność, efektywnie opóźniać proces 
starzenia organizmu, dbających o swoje zdrowie zarówno 
fizyczne jak i psychiczne.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI 
W ZAKRESIE:
• pracy w gabinetach kosmetycznych z rozbudowana baza 
zabiegową
• pracy w gabinetach odnowy biologicznej
• organizacji pracy w ośrodkach rekreacji
• pracy w ośrodkach profilaktyki zdrowotnej narządu ruchu
• pracy w gabinetach promujących kompleksowe zabiegi 
pielęgnujące ciało

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• w klinikach odnowy biologicznej 
• w salonach spa i masażu
• w hotelach spa and wellness

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

Menadżer ośrodków
Spa i wellness

Specjalność menadżer ośrodków Spa i wellness to program kształcenia, który za-
planowano jako odpowiedź na potrzeby rynku usług kosmetologicznych wykony-
wania  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 uniemoż-
liwiają wykonywanie zadań typowych dla pracy kosmetologa w bezpośrednim kon-
takcie z odbiorcą/ klientem usług kosmetologicznych. Specjalność ta przygotowuje 
w stopniu praktycznym również absolwentów do zarządzania.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:
• zarządzania obiektem spa and wellness
• kierowania zespołem kosmetologów w klinikach medycyny estetycznej i ko-
smetologii
• planowania i realizowania działań marketingowych związanych z bran-
żą usług kosmetologicznych, spa and wellness
• bycia liderem w sektorze usług spa i wellness oraz kosmetolo-
gicznych

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• w hotelach spa&wellness
• w klinikach medycyny estetycznej i kosmetologii
• w obiektach odnowy biologicznej i masażu

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

SPECJALNOŚCI

Podolog
podologia jest nauką zajmująca się badaniem, diagnozowaniem i leczeniem wad, znie-
kształceń  i zaburzeń funkcji stóp. zaliczana do nauk medycznych obejmuje swym za-
kresem pogranicze nauk dermatologicznych, kosmetologicznych, ortopedycznych i fi-
zjoterapeutycznych. podolog samodzielnie diagnozuje zmiany patologiczne na stopach 
i przeprowadza odpowiednie zabiegi lub kieruje pacjenta do lekarza specjalisty, jeśli zdia-
gnozowane zmiany wymagają interwencji chirurgicznej.
Ukończenie specjalności „podologia”, wyposaża absolwenta w wiedzę i umiejętności po-
zwalające 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 specjalności znacznie zwiększy atrakcyjność absolwenta na rynku pracy 
i ułatwi znalezienie satysfakcjonującej pracy.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:
• 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 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

NOWOŚĆ!
TĘ SPECJALNOŚĆ  

MOŻESZ RÓWNIEŻ 
STUDIOWAĆ  

ONLINE
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Dietetyka

SPECJALNOŚCI:
• dietetyka medyczna
• psychodietetyka
• dietetyka sportowa

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Uzyskany tytuł: licencjat

STUDIA
I STOPNIA

SPECJALNOŚCI

Chemia kosmetyczna w biznesie
celem specjalności jest przygotowanie specjalistów w zakresie pracy w sektorze kosmetologicznym, farmaceutycznym, 
petrochemicznym, agrochemicznym i spożywczym. dzięki programowi kształcenia, który odzwierciedla najnowsze 
trendy w chemii, kierunek stanowi jedność nauki i dydaktyki. wiedza przekazywana studentom jest różnorodna i daje 
możliwość swobodnej wymiany poglądów oraz uczy niezależności w pracy i prowadzeniu badań naukowych. wykształ-
cenie fachowców chemii, mogących pracować, oraz pełnić kierownicze funkcje w laboratoriach i przemyśle oraz potra-
fiących poruszać się w obszarach związanych z nauką, przemysłem, ochroną zdrowia czy środowiska może przyczynić 
się do rozwoju regionu i poprawy jakości życia ludności. Student ma możliwość wyjazdów na zagraniczne stypendia 
do wiodących europejskich uczelni, co daje mu perspektywę nauki w zróżnicowanej społeczności oraz zdobywania 
międzynarodowych kontaktów. zawarte w programie treści humanistyczne oraz ogólne podejście do jego realizacji 
kształtują u studenta właściwe postawy społeczne i etyczne, uczą tolerancji oraz otwartości na nowe idee i poglądy.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:
• pracy w przemyśle chemicznym
• pracy w przemyśle kosmetologicznym
• pracy w sektorze farmaceutycznym, petrochemicznym, agrochemicz-
nym i spożywczym
• kierowania zespołem kosmetologów w klinikach i zakładach 
produkcyjnych
• planowania i realizowania działań marketingowych związa-
nych z branżą usług kosmetologicznych, chemicznych i farma-
ceutycznych
• bycia liderem w sektorze kosmetologicznym oraz chemicz-
nym

GDZIE ABSOLWENT ZNAJDZIE PRACĘ:
•  w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, kosmetolo-
gicznym 
•  w klinikach kosmetologicznych
•  w sektorze petrochemicznym i spożywczym

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:
• studia podyplomowe
• kursy językowe
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INFORMACJE OGÓLNE
dietetyka to dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki zajmująca się 

żywnością i żywieniem człowieka zarówno, chorego jak i zdrowego.
nieustanny rozwój tej nauki, poprzez swą interdyscyplinarność, 

obejmuje coraz szersze obszary nie tylko nauki, ale także prze-
mysłu i usług. w związku z tym rośnie zapotrzebowanie na 

wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie.
w trakcie studiów w wyższej Szkole Biznesu i nauk o zdro-
wiu studenci zdobywają wiedzę z chemii i biochemii 
ogólnej i żywności, anatomii oraz fizjologii człowieka, 
mikrobiologii, genetyki, żywienia klinicznego, klinicznego 
zarysu chorób, kwalifikowanej pierwszej pomocy, farma-
kologii i farmakoterapii, toksykologii żywności, edukacji 
żywieniowej. wiedza z zakresu chorób, ról składników 
pokarmowych, suplementów diety oraz ich wpływu na 
procesy fizjologiczne i patologiczne u człowieka, po-
woduje, że absolwent, stając się dietoterapeutą wspól-
nie z lekarzem jest współtwórcą efektu terapeutycznego 
w leczeniu.

ATUTY KIERUNKU
PRAKTYKA

oprócz wiedzy teoretycznej studenci uczestniczą w zajęciach prak-
tycznych w profesjonalnie urządzonych pracowniach specjalistycz-

nych: dietetycznej, technologii żywności, laboratorium chemicznym.
PRESTIŻ

Studenci mogą odbywać staże i praktyki w renomowanych szpitalach 
i klinikach. Studia oparte są na europejskim Systemie punktów kre-
dytowych (ect S), który umożliwia uznanie okresu studiów odbywa-
nych w innych uczelniach w kraju i za granicą.
PEWNA PRACA
program studiów oraz proponowane specjalności są opracowane 
zgodnie z najnowszymi trendami i osiągnięciami w dziedzinie die-
tetyki oraz odpowiadają zapotrzebowaniu na rynku pracy.

NOWOCZESNE PROGRAMY
Studenci korzystają z profesjonalnych programów komputerowych dla 

dietetyków dietetykpro i dietico, które w łatwy sposób pozwalają stwo-
rzyć zaawansowane jadłospisy dietetyczne.

DOŚWIADCZONA KADRA
wykwalifikowana kadra praktyków: dietetyków, lekarzy, psychologów.

SPECJALNOŚCI

Dietetyka medyczna
program specjalności dietetyka medyczna kładzie nacisk na nabycie kompetencji w zakresie profesjonalnego for-
mułowania opinii dotyczących pacjentów, klientów w kontekście doboru diety w chorobach autoimmunologicznych, 
alergicznych, metabolicznych, nowotworowych, sercowo-naczyniowych, psy-
chicznych i w stanach wycieńczenia organizmu oraz w zaburzeniach od-
żywiania, a także właściwego rozwiązywania problemów związanych 
z żywieniem kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt. celem 
specjalności jest przygotowanie specjalistów w zakresie po-
dejmowania działań diagnostycznych, profilaktycznych, 
terapeutycznych i edukacyjnych w doborze diety w za-
burzeniach odżywiania, w chorobach autoimmunolo-
gicznych, alergicznych, metabolicznych, nowotworo-
wych i w stanach wycieńczenia organizmu.
ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIE-
JĘTNOŚCI W ZAKRESIE:
• żywienia człowieka chorego (w różnych jed-
nostkach chorobowych m.in. w chorobach aler-
gicznych, nowotworowych, cukrzycy, zespole 
metabolicznym i w wybranych chorobach 
autoimmunologicznych),
• projektowania diet leczniczych w zaburze-
niach odżywiania,
• prewencji chorób sercowo – naczyniowych, 
dietoterapii przeciwnowotworowej,
• zasad oraz organizacji żywienia w szpitalach.

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:
• studia ii stopnia
• studia podyplomowe z zakresu dietetyki
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SPECJALNOŚCI

Psychodietetyka
psychodietetyka kompleksowo ujmuje powiązania pomiędzy dietą, a zdrowiem czy chorobami dietozależnymi, zwłasz-
cza nadwagą i otyłością oraz niedoborami masy ciała u ludzi w różnych grupach wiekowych. podkreśla rolę czynni-
ków 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 
specjalnością wyodrębnioną niedawno, choć związki z tymi naukami: dietetyką i psychologią są znane od dawna.
program studiów na tej specjalności 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 psychoso-
matycznych występujących w chorobach cywilizacyjnych.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:
• 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 zapo-
biegania
• zaburzeniom odżywiania, zwłaszcza nadwadze i otyłości

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

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

SPECJALNOŚCI

Dietetyka sportowa
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 specjalności 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 specjalnościa-
mi 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:
• 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

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
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INFORMACJE OGÓLNEDietetyka Studia ii stopnia na kierunku dietetyka przeznaczone są dla absolwentów i stopnia kierunków: dietetyka, technologia 
żywności i żywienia, zdrowie publiczne i pokrewnych, związanych z żywieniem, a także osób posiadających dyplom 
ukończenia innych studiów wyższych (pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy 
chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dietetyki.
dietetyka jest dziedziną dynamicznie rozwijającą się w ostatniej dekadzie, a temat żywienia ludzi jest zawsze aktualny.
Uwzględniając kilkuletnie doświadczenia na kierunku dietetyka na poziomie i stopnia, śledząc na bieżąco aktualne do-
niesienia naukowe i odpowiadając na potrzeby rynku stworzyliśmy ii stopień studiów, który dedykowany jest osobom, 
które pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dietetyki, wybierając jedną z czterech oferowanych specjalności.

ATUTY KIERUNKU
PRAKTYKA
oprócz wiedzy teoretycznej studenci uczestniczą w zajęciach 
praktycznych w profesjonalnie urządzonych pracowniach 
specjalistycznych: dietetycznej, technologii żywności, labo-
ratorium chemicznym.
PRESTIŻ
Studenci mogą odbywać staże i praktyki w renomo-
wanych szpitalach i klinikach. Studia oparte są na eu-
ropejskim Systemie punktów kredytowych (ect S), 
który umożliwia uznanie okresu studiów odbywa-
nych w innych uczelniach w kraju i za granicą.
PEWNA PRACA
program studiów oraz proponowane specjalności 
są opracowane zgodnie z najnowszymi trendami 
i osiągnięciami w dziedzinie dietetyki oraz odpowia-
dają zapotrzebowaniu na rynku pracy.
NOWOCZESNE PROGRAMY
Studenci korzystają z profesjonalnych programów 
komputerowych dla dietetyków dietetykpro i dietico, 
które w łatwy sposób pozwalają stworzyć zaawansowane 
jadłospisy dietetyczne.
DOŚWIADCZONA KADRA
wykwalifikowana kadra praktyków: dietetyków, lekarzy, psycholo-
gów.

SPECJALNOŚCI:
• dietetyk wieku dziecięcego
• żywienie kliniczne
• psychodietetyka 
z elementami obesitologii
• dietetyka 
w odnowie biologicznej i sporcie
• diet trener personalny

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

STUDIA
II STOPNIA

NOWOŚĆ!
TEN KIERUNEK  

MOŻESZ RÓWNIEŻ 
STUDIOWAĆ  

ONLINE
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SPECJALNOŚCI

Dietetyk wieku dziecięcego
celem realizowanej specjalności będzie przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej postę-
powania 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:
• udzielania porad, konsultacji żywieniowej, układania indywidualnych jadłospi-
sów
• 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

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

SPECJALNOŚCI

Żywienie kliniczne
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, tech-
nologicznymi procesami przetwórstwa i jakościowymi zmianami produktów ży-
wieniowych. 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.
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 mają charakter interdyscyplinarny, są prowadzone przez praktyków o du-
żym doświadczeniu z zakresu żywienia, farmacji i dietetyki. przygotowują do uzy-
skania kwalifikacji przydatnych w pracy w szpitalnych zespołach żywieniowych.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:
• poradnictwa dietetycznego, w zakresie racjonalnego żywienia człowieka 
chorego i zdrowego
• opracowywania  indywidualnych diet w zależności od jednostki chorobowej 
i potrzeb pacjenta

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• w szpitalach, na oddziałach pediatrycznych, internistycznych i innych
• w poradniach i gabinetach dietetycznych
• w sanatoriach obejmujących leczenie dzieci i młodzież oraz dorosłych z cho-
robami dietoależnymi
• w domach opieki

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:
• studia podyplomowe z zakresu dietetyki
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Psychodietetyka
z elementami obesitologii

SPECJALNOŚCI

psychodietetyka kompleksowo ujmuje powiązania pomiędzy dietą, a zdrowiem czy chorobami dietozależnymi, zwłasz-
cza 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 pod-
kreśla wpływ tych czynników na wybory konsumenckie czy rodzaj diety. 
podkreślić trzeba, że psychodietetyka jest specjalnością wyodrębnioną niedawno, choć związki z tymi naukami: diete-
tyką i psychologią są znane od dawna.
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, nie-
umiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. ponadto wskazuje możliwość skutecznego oddziaływania na zmianę 
zachowań w zakresie jedzenia, motywowania do leczenia dietetycznego. 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:
• 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

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• 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

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:
• studia podyplomowe z zakresu dietetyki

SPECJALNOŚCI

Dietetyka
w odnowie biologicznej i sporcie

Studia na kierunku dietetyka specjalność dietetyka w odnowie biologicznej i sporcie mają na celu przygotowanie die-
tetyków 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 spor-
towców. 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 treningo-
wego 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 specjalnościami 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:
• 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 

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
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SPECJALNOŚCI

Diet trener personalny 
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 specjalności mają na celu przygotowanie diet trenerów personalnych do pracy zarówno z klientem indywi-
dualnym jak i z grupami osób w różnym wieku i o zróżnicowanym stopniu aktywności i sprawności fizycznej, do udzie-
lania 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 specjalności diet trener personalny jest dostarczenie wiedzy i umiejętności zarówno w zakresie sposobów ży-
wienia jak i holistyczne podejście do treningu personalnego, w tym wyposażenie w psychologiczne narzędzia mo-
tywacyjne niezbędne w treningu personalnym.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:
• oceny sposobów żywienia i określenia potrzeb żywieniowych osób w różnym wieku i o zróżnicowa-
nym 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
• 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

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:
• studia podyplomowe z zakresu dietetyki
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Pedagogika

SPECJALNOŚCI:
• pedagogika resocjalizacyjna z ele-
mentami socjoterapii
• pedagogika przedszkolna i wcze-
snoszkolna
• coaching
• asystent osoby starszej z elementami 
andragogiki

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Uzyskany tytuł: licencjat

STUDIA
I STOPNIA

Studia licencjackie na kierunku pedagogika skierowane są do wszystkich osób, które chciałyby zdobyć lub poszerzyć 
swoją wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz uzyskać kwalifikacje niezbędne do wykonywania szeroko pojętego za-
wodu pedagoga zarówno w polsce, jak i w większości państw Unii europejskiej.
program studiów na kierunku pedagogika przygotowuje do wykonywania zadań pedagoga w różnych środowiskach 
pracy i obejmuje:
• dwa moduły obowiązkowe, rozwijające ogólną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w pracy 
każdego pedagoga, realizowane w całym toku kształcenia,
• cztery moduły specjalnościowe, w ramach których student dokonuje wyboru jednego z modułów po pierwszym 
roku kształcenia, tworzącego indywidualną ścieżkę kształcenia – specjalności realizowane są od trzeciego do szóstego 
semestru.
w wyniku zrealizowania programu kształcenia absolwent posiada podstawową wiedzę o ideałach, normach i powinno-
ściach pedagoga, jest gotowy do planowania, organizowania i realizowania praktyk społecznych związanych z edukacją 
i szeroko pojętym wychowaniem. potrafi kreatywnie działać na rzecz rozwoju człowieka w różnych fazach życia oraz 
spełniania funkcji konkretnych instytucji oświatowych i opiekuńczych, zgodnie z wybraną specjalnością. jest gotów do 
prowadzenia prostej analizy procesów i systemów edukacyjnych oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, histo-
rycznych i ekonomicznych kontekstów. 

ATUTY KIERUNKU
NOWOCZESNY PROGRAM
Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.
PRAKTYKA 
Studenci mają szansę zdobycia doświadczenia zawodowego i odbycia praktyk w instytucjach współpracujących z Uczel-
nią: szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, fundacje, zakłady karne.
WYJĄTKOWE SPECJALNOŚCI 
proponowane specjalności oraz program kształcenia jest dostosowany do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.
ROZWÓJ NAUKOWY
możliwość aktywnej działalności w kole naukowym młodych pedagogów. Udział w projektach badawczo-naukowych, 
jak również w seminariach, konferencjach, sympozjach.
STYPENDIA ZAGRANICZNE 
Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach programu erasmus +.

INFORMACJE OGÓLNE

KIERUNEK PO KONTROLI POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ UZYSKAŁ OCENĘ BARDZO DOBRĄ

NOWOŚĆ!
TEN KIERUNEK  

MOŻESZ RÓWNIEŻ 
STUDIOWAĆ  

ONLINE
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Pedagogika resocjalizacyjna
z elementami socjoterapii

SPECJALNOŚCI

program specjalności pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii uwzględnia nabywanie wiedzy o wycho-
waniu 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.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:
• sprawnego posługiwania się podstawową wiedzą o mechanizmach powstawania zakłóceń socjalizacji oraz ich 
kontekstach, diagnozowania ich i analizowania w perspektywie psychologii i socjologii niedostosowania społecznego 
i przestępczości
•  planowania i prowadzenia działań przywracających człowieka do życia społecznego w różnych środowiskach sys-
temu resocjalizacji, także w ośrodkach penitencjarnych i środowisku otwartym
• kompetencji personalnych i interpersonalnych pozwalających na autonomiczne działania resocjalizujące oraz efek-
tywną współpracę z innymi specjalistami

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• zakłady karne, 
• placówki socjoterapeutyczne, opiekuńczo-wychowawcze
• sądownictwo (np. kurator sądowy)
• organizacje pozarządowe
• policja
• ośrodki socjoterapii, profilaktyki i terapii uzależnień
• pogotowia opiekuńcze
• ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej 
• szkoły, domy dziecka, świetlice socjoterapeutyczne
• schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze

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

SPECJALNOŚCI

Pedagogika przedszkolna 
i wczesnoszkolna

program specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna kładzie nacisk na nabycie kompetencji umożliwiają-
cych zaangażowanie się w proces wspomagania rozwoju dziecka. Umożliwia również zdobycie wiedzy na temat pro-
cesu kształtowania u dzieci motywacji poznawczej oraz umiejętności kierowania grupą przedszkolną, jak i wspierania 
rozwoju dziecka w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, diagnozy jego aktywności i organizowania zajęć zintegrowanych, 
określonych podstawą programową dla edukacji przedszkolnej i dla klas i-iii szkoły podstawowej. Umożliwia również 
zdobycie wiedzy na temat procesu kształtowania u dzieci motywacji poznawczej oraz umiejętności kierowania grupą 
wczesnoszkolną.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRE-
SIE:
• przygotowania i prowadzenia zajęć w przedszkolu i w klasach 
i-iii szkoły podstawowej,
• diagnozowania sytuacji wychowawczych i dydaktycznych 
dotyczących dojrzałości szkolnej, dynamiki procesów 
zachodzących w grupie przedszkolnej / w klasach i-iii 
szkoły podstawowej oraz zachowań dysfunkcyjnych, 
• planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej i dy-
daktycznej w przedszkolu i szkole.

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• żłobki
• przedszkola
• punkty przedszkolne
• szkoły podstawowe – klasy i-iii
• organizacje pozarządowe (ngo)

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:
• studia ii stopnia na kierunkach w obszarze nauk społecz-
nych
• studia podyplomowe
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Coaching
SPECJALNOŚCI

program specjalności coaching pozwala zrozumieć istotę coachingu jako me-
todyki umożliwiającej rozwój potencjału człowieka. Uwzględnia również 
nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie wykorzystywania co-
achingu w różnych obszarach życia społecznego. Umożliwia także 
zdobycie wiedzy dotyczącej budowania relacji międzyludzkich, 
służących osobistemu i zawodowemu rozwojowi oraz wyso-
kich kompetencji interpersonalnych.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘT-
NOŚCI W ZAKRESIE:
• tworzenia kreatywnych rozwiązań problemów 
zawodowych pracowników różnego szczebla
• udzielania wsparcia doradczego w biznesie i 
sferze publicznej
• trenowania kompetencji przywódczych 
liderów

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• działy Hr i organizacje zajmujące się doradz-
twem personalnym
• firmy szkoleniowe
• agencje zatrudnienia
• sektor organizacji pozarządowych (ngo)

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

SPECJALNOŚCI

Asystent osoby starszej
program specjalności asystent osoby starszej z elementami andragogiki pozwala nabyć wiedzę na temat działań akty-
wizujących 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 specjalności 
studenci nabywają także wiedzę na temat różnych metod pracy indywidualnej i zespołowej z osobami starszymi.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZA-
KRESIE:

• projektowania programów rozwoju pomocy i wspar-
cia indywidualnego i instytucjonalnego w starzejącym się 

społeczeństwie
• wspierania aktywności społecznej, kulturalnej, edu-

kacyjnej i rekreacyjnej osób starszych
• przeciwdziałania stereotypom i naduży-
ciom wobec osób w podeszłym wieku

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• kluby seniora i domy kultury
• domy pomocy społecznej
• domy spokojnej starości
• ośrodki interwencji kryzysowej i opieki dłu-
goterminowej nad osobami niesprawnymi
• Uniwersytety trzeciego wieku

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:
• studia ii stopnia na kierunkach w obszarze 

nauk społecznych
• studia podyplomowe

z elementami andragoniki
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Pedagogika

SPECJALNOŚCI:
• resocjalizacja 
w środowisku otwartym
• pedagogika opieki i wychowania
• menadżer projektów  
społeczno-kulturalnych
• trener biznesu
• pedagogika wieku dziecięcego  
z integracją sensoryczną
• opiekun osoby starszej

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

STUDIA
II STOPNIA

Studia ii stopnia (magisterskie) na kierunku pedagogika adresowane są do absolwentów kierunków studiów i stopnia 
(licencjackich) lub jednolitych studiów magisterskich o dowolnym profilu, osadzonych w dziedzinie nauk społecznych  
i nauk humanistycznych. Są propozycją dla absolwentów szczególnie takich kierunków jak: pedagogika, socjologia, 
psychologia, komunikacja społeczna, filozofia, historia, religioznawstwo, nauki o rodzinie, nauki o sztuce, językoznaw-
stwo, kulturoznawstwo. Studia przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga, zarówno w polsce, jak i w większości 
państw Unii europejskiej.
Program studiów na kierunku pedagogika obejmuje:
• dwa moduły obowiązkowe, rozwijające ogólną wiedzę i kompetencje społeczne; 
• sześć modułów specjalnościowych, z których obligatoryjny staje się tylko jeden, tworzący indywidualną ścieżkę kształ-
cenia. 
Student w drugim roku kształcenia wybiera jedną specjalność, w ramach której może rozwijać swoją wiedzę, umiejętno-
ści i kompetencje. absolwent kończący studia magisterskie na kierunku pedagogika legitymuje się dyplomem studiów 
ii stopnia na kierunku pedagogika w zakresie wybranej przez siebie specjalności.

ATUTY KIERUNKU
NOWOCZESNY PROGRAM
Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształce-
nia: warsztaty, projekty, e-learning.
PRAKTYKA 
Studenci mają szansę zdobycia doświadczenia zawodo-
wego i odbycia praktyk w instytucjach współpracujących 
z Uczelnią: szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
fundacje, zakłady karne.
WYJĄTKOWE SPECJALNOŚCI 
proponowane specjalności oraz program kształcenia 
jest dostosowany do dynamicznie zmieniającego się 
rynku pracy.
ROZWÓJ NAUKOWY
możliwość aktywnej działalności w kole naukowym mło-
dych pedagogów. Udział w projektach badawczo-nauko-
wych, jak również w seminariach, konferencjach, sympoz-
jach.
STYPENDIA ZAGRANICZNE 
Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk 
i staży za granicą w ramach programu erasmus +.

KIERUNEK PO KONTROLI POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ UZYSKAŁ OCENĘ BARDZO DOBRĄ

NOWOŚĆ!
TEN KIERUNEK  

MOŻESZ RÓWNIEŻ 
STUDIOWAĆ  

ONLINE
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SPECJALNOŚCI

Resocjalizacja
w środowisku otwartym

program specjalności 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 otwar-
tym na rzecz powrotu ludzi do pełnego i poprawnego funkcjonowania społecznego.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:
• 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:
• hostele, noclegownie
• ośrodki pomocy społecznej, zajmujące się streetworkingiem lub innymi wymia-
rami 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

SPECJALNOŚCI

Pedagogika
program specjalności pedagogika opieki i wychowania uwzględnia nabycie wie-
dzy niezbędnej do wykonywania interdyscyplinarnych zadań zawodowych w za-
kresie pieczy nad dzieckiem oraz w zakresie opieki i aktywizacji osób starszych. 
przewiduje także uzyskanie wiedzy i umiejętności zakładania i prowadzenia róż-
nych form przedsiębiorstw w obszarze opieki.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:
• dokonywania diagnozy sytuacji społeczno-opiekuńczej wychowanka lub 
podopiecznego
• organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i środowiskowej oraz podej-
mowania czynności praktycznych w tym zakresie
• prowadzenia indywidualnych przypadków wymagających opieki i pomocy, 
a także udzielania fachowych porad i opracowywania programów pomocy

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-pe-
dagoga 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

opieki i wychowania
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SPECJALNOŚCI

Menadżer projektów
społeczno-kulturalnych

program specjalności 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 specjalności Studenci przy-
gotowują się do podejmowania działań opartych na po-
głębionej i operatywnej wiedzy pedagogicznej, wzboga-
conej o wiedzę i umiejętności interdyscyplinarne, śladem 
uznanych, europejskich i światowych programów kształ-
cenia.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNO-
ŚCI W ZAKRESIE:
• tworzenia aplikacji i koordynowania działań związa-
nych z projektami w sferze edukacji i szeroko pojętej 
kultury
• tworzenia przyjaznego wobec projektów środowiska 
promocyjnego, marketingowego i pr

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

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:
• studia podyplomowe

SPECJALNOŚCI

Trener biznesu
program specjalności trener biznesu uwzględnia przygotowa-
nie do wykonywania i nadzorowania zadań zawodowych zwią-
zanych ze wspieraniem dorosłych w kształceniu ustawicznym. 
jego realizacja umożliwia nabycie kompetencji do prowadze-
nia działalności dydaktycznej w ramach szkoleń, warsztatów 
lub innych form nauczania dla zróżnicowanych grup zawodo-
wych i wiekowych w różnego rodzaju placówkach.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI 
W ZAKRESIE:
• efektywnego komunikowania się z innymi ludźmi
• podejmowania działań w zakresie własnego rozwoju oraz 
rozwoju innych osób i grup społecznych w ramach prowadze-
nia różnych form kształcenia

• udzielania porad, konsultacji
• koordynowania działań w zakresie przygotowywania, opiniowania i udostępniania materiałów 
metodycznych i pomocy dydaktycznych, wspierających uczenie się w grupie oraz samokształce-
nie
• planowania, organizowania i kierowania szkoleniami lub jednostką organizacyjną świadczącą 
usługi szkoleniowe
• prowadzenia ewaluacji różnych form nauczania oraz pracy innych trenerów

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• działy Hr
• centra szkoleń
• działy szkoleniowe

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:
• studia podyplomowe
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SPECJALNOŚCI

program specjalności pedagogika wieku dziecięcego z integracją sensoryczną kładzie nacisk na nabycie 
kompetencji umożliwiających zaangażowanie się w proces wspomagania rozwoju dziecka. Umożliwia rów-
nież zdobycie wiedzy z zakresu podstaw psychologii 
rozwojowej, anatomii i fizjologii rozwoju oraz teorii 
integracji sensorycznej. celem specjalności jest przy-
gotowanie specjalistów/ terapeutów do prowadzenia 
obserwacji, przeprowadzania diagnozy jednostki oraz 
stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sen-
sorycznej (Si).

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘT-
NOŚCI W ZAKRESIE:
• diagnozowania sytuacji wychowawczych i dydak-
tycznych dotyczących dojrzałości szkolnej, dynamiki 
procesów zachodzących w grupie przedszkolnej 
i w klasach i-iii szkoły podstawowej oraz zachowań 
dysfunkcyjnych
• planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej i dy-
daktycznej w przedszkolu oraz w szkole
• diagnozowania jednostki oraz stosowania terapii 
zaburzeń procesów integracji sensorycznej (Si)

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• żłobki
• przedszkola
• punkty przedszkolne
• szkoły podstawowe i inne placówki podległe mini-
sterstwu edukacji
• własne gabinety terapeutyczne

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:
• studia podyplomowe

z integracją sensoryczną
Pedagogika wieku dziecięcego

SPECJALNOŚCI

Opiekun osoby starszej
program specjalności 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 dalszym 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 specjalności 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. 
ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:
• rozpoznawania i interpretacji sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą, środowiskiem lokalnym 
osoby starszej oraz w zakresie wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i 
lokalnego w pracy z osobą starszą
• rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej, wynikających z rodzaju i stopnia 
niepełnosprawności
• dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu 
zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej
• udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od 
rodzaju i stopnia niepełnosprawności
• nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w śro-
dowisku lokalnym

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• 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 podyplomowe
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SPECJALNOŚCI:
• prawo medyczne
• prawo sądowe 
• prawo finansowo-gospodarcze  
z elementami prawa podatkowego

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 5 lat
Uzyskany tytuł: magister

Studia jednolite magisterskie wszechstronnie przygotowują absolwentów do wykonywania zawodu prawnika. absol-
wenci uzyskają najwyższe kwalifikacje zawodowe oraz szeroką wiedzę praktyczną i teoretyczną, zarówno w zakre-
sie 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 specjalności, które umożliwiają zdobycie specjalistycznej 
wiedzy i podwyższenie kwalifikacji w wąskich obszarach prawa. Studia 
umożliwiają podjęcie aplikacji: sędziowskiej, adwokackiej, proku-
ratorskiej, radcowskiej, notarialnej czy referendarskiej.

ATUTY KIERUNKU
PRAKTYKA
zajęcia prowadzone są zarówno przez na-
uczycieli akademickich, jak i praktyków, 
będących specjalistami w swoich dzie-
dzinach (sędziów, prokuratorów, adwo-
katów, notariuszy, radców prawnych, 
a także przedstawicieli biznesu).
NOWOCZESNY PROGRAM
Studia realizowane są z użyciem 
nowoczesnych form kształcenia, tj. 
warsztaty czy projekty, podczas któ-
rych studenci pracują z aktami, roz-
wiązują kazusy, sporządzają opinie 
prawne, redagują umowy cywilno-
prawne i gospodarcze, piszą pisma 
procesowe, a także podczas których 
odbywają się symulacje rozpraw sądo-
wych. Studia prowadzone są również 
w rzeczywistości wirtualnej, w ramach 
gier edukacyjnych dla przyszłych praw-
ników. 
WYJĄTKOWE SPECJALNOŚCI
w ramach oferowanych specjalności studenci 
mają możliwość zdobycia specjalistycznej wie-
dzy i podwyższenia kwalifikacji w wąskich obsza-
rach prawa, takich jak prawo medyczne, prawo cywil-
ne, karne czy prawo podatkowe. 

INFORMACJE OGÓLNEPrawo

STUDIA
jednolite magisterskie

NOWOŚĆ!
TEN KIERUNEK  

MOŻESZ RÓWNIEŻ 
STUDIOWAĆ  

ONLINE

*

* w przygotowaniu
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celem specjalności jest przedstawienie sposobu funkcjonowania, finansowania ochrony zdrowia 
w polsce oraz praw i obowiązków zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego, a także ro-
dzajów i zasad odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej za popełnienie szkody pacjen-
towi. w programie studiów zostały uwzględnione elementy prawa pracy, podstawy prawa 
ubezpieczeń, kontraktowanie i refundowanie świadczeń zdrowotnych, elementy medycy-
ny sądowej oraz zagadnienia bioetyczne, takie jak inżynieria genetyczna, prawne aspek-
ty in vitro, macierzyństwo zastępcze czy oświadczenia pro futuro. 

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. 

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 referendar-ska,
• studia doktoranckie.

SPECJALNOŚCI

Prawo medyczne
SPECJALNOŚCI

Prawo sądowe
celem specjalności jest pogłębienie wiedzy w zakresie prawa cywilne-
go i karnego oraz w zakresie procedur sądowych. Student otrzymuje 
wiedzę zarówno z dziedziny teorii procesu jak i praktyki zachowa-
nia się na sali sądowej. absolwent specjalności prawo sądowe zdo-
będzie umiejętność rozwiązywania wszystkich istotniejszych proble-
mów prawnych oraz interpretacji przepisów. Będzie przygotowany do 
świadczenia usług prawniczych, jak również podjęcia dalszego dosko-
nalenia zawodowego. Specjalność najpełniej przygotowuje studenta 
do przystąpienia do egzaminów na aplikacje prawnicze (sędziowską, 
adwokacką, prokuratorską, radcowską, notarialną, referendarską).

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZA-
KRESIE:
• 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:
• Sąd,
• prokuratura,
• kancelaria adwokacka,
• kancelaria notarialna,
• kancelaria radcowska.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:
• studia podyplomowe,
• aplikacja: sędziowska, adwokacka, prokuratorska, radcowska, nota-
rialna czy referendarska,
• studia doktoranckie.



50 51

SPECJALNOŚCI

z elementami prawa podatkowego

celem specjalności jest pogłębienie wiedzy z zakresu sektora usług finansów i rachunkowości oraz pra-
wa 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.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:
• szeroko rozumianego prawa gospodarczego, 
• dokonywania oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa,
• zarządzania, finansów i rachunkowości, umożliwiających rozumienie procesów gospodarczych i swo-
bodne poruszanie się w realiach biznesowych.

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,

Psychologia

SPECJALNOŚCI:
• psychologia kliniczna
• psychologia biznesu
• psychologia społeczno-wychowawcza

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 5 lat
Uzyskany tytuł: magister

STUDIA
jednolite magisterskie

NOWOŚĆ!
TEN KIERUNEK  

MOŻESZ RÓWNIEŻ 
STUDIOWAĆ  

ONLINE

Prawo finansowo-gospodarcze 
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podstawowym celem kształcenia studentów na kierunku psychologia jest organizacja wiedzy 
i umiejętności w zakresie rozpoznawania, analizowania i nazywania zjawisk psychologicz-
nych oraz planowania, organizowania, realizacji i oceny skutków różnych form pomo-
cy psychologicznej w zakresie rozwiązywania problemów psychologicznych o cha-
rakterze 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 pozwa-
lają 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, ro-
dziny, człowieka dorosłego. absolwenci kierunku otrzymują tytuł 
zawodowy magistra psychologii.

ATUTY KIERUNKU

NOWOCZESNY PROGRAM
Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształce-
nia: warsztaty, projekty, e-learning.

WYJĄTKOWE SPECJALNOŚCI 
proponowane specjalności oraz program kształcenia jest dosto-
sowany do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

STYPENDIA ZAGRANICZNE 
Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk 
i staży za granicą w ramach programu erasmus +.

INFORMACJE OGÓLNE SPECJALNOŚCI

Psychologia kliniczna
absolwent psychologii, po specjalizacji psychologia kliniczna, posiada wiedzę dotyczącą prawi-
dłowego rozwoju człowieka oraz mechanizmów powstawania i utrzymywania się zaburzeń psy-
chicznych, 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 psychologicz-
nej (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 te-
rapeutycznym z klientem (dzieckiem, rodzicem, osobą dorosłą). absolwent specjalności może 
pracować z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami rozwoju lub cierpiącymi na 
przewlekłe zaburzenia somatyczne.

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.

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
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SPECJALNOŚCI

Psychologia biznesu
absolwent specjalności 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 konflik-
tów 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 psychicz-
ne 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 diagno-
zę 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, przygoto-
waniu 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:
• studia podyplomowe

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 absol-
wenci tej specjalizacji są przygotowania do współpracy z innymi placówkami pozaszkolnymi w celu udzielenia pomocy 
uczniom, ich rodzinom i wychowawcom.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:
• 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 progra-
mów profilaktycznych,
• rozwiązywania i mediowania konfliktów oraz prowa-
dzenia zajęć o charakterze rozwijają-cym kompetencje 
podnoszące jakość życia dziecka.

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

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:
• studia podyplomowe

SPECJALNOŚCI

Psychologia społeczno-wychowawcza
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SPECJALNOŚCI:
• fizjoterapia w uzdrowiskach 
• fizjoterapia i rekreacja seniorów

Tryb: stacjonarne  
i niestacjonarne 
Czas trwania: 5 lat 
Uzyskany tytuł: magister

Fizjoterapia

STUDIA
jednolite magisterskie

*

* w przygotowaniu

fizjoterapia to kierunek studiów, który został zakwalifikowany do dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. fizjo-
terapeuta zajmuje się przywracaniem sprawności fizycznej osobom z ograniczeniami ruchu, wynikającymi z chorób 
lub będącymi następstwem wypadków. dokonuje tego za pomocą ruchu, odpowiednio dobranego do potrzeb reha-
bilitacyjnych danej osoby. Studenci kierunku fizjoterapia zdobywają wiedzę szczegółową z zakresu podstaw fizjote-
rapii, celem zrozumienia problemów związanych z medycyną fizykalną i balneoklimatologią, która ponadto pozwala 
na zaznajomienie się z diagnostyką funkcjonalną. Studenci zdobywają również wiedzę oraz umiejętności praktyczne 
z obszaru fizjoterapii klinicznej. program kształcenia realizowany jest na oddziałach reumatologii, neurologii i neuro-
chirurgii, pediatrii i neurologii dziecięcej, kardiologii i kardiochirurgii, pulmonologii, ginekologii i położnictwa, geriatrii, 
psychiatrii, intensywnej terapii, onkologii i medycyny paliatywnej, a także medycyny sportowej. Student uzyskuje pełny 
obraz z zakresu pracy fizjoterapeuty w warunkach szpitalnych.
w pracy fizjoterapeuty niezbędne są również wiedza i umiejętności z zakresu fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach 
narządu ruchu. Szczególnie istotna z tej perspektywy jest ortopedia, traumatologia i medycyna sportowa, a także 
reumatologia, neurologia i neurochirurgia. duży zakres wiedzy i umiejętności poświęcony jest wieku rozwojowemu. 
Swoistym ukoronowaniem wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach procesu 
kształcenia jest proces programowania rehabilitacji, który pozwala zapla-
nować proces rehabilitacji w okresie bezpośrednim po powstaniu dys-
funkcji lub choroby aż do tworzenia planów życiowych pacjentów. 
Szczególny nacisk położony jest na programowanie rehabilitacji 
w wieku rozwojowym. 
podstawową formą kształcenia w zawodzie fizjoterapeuty 
jest kształcenie praktyczne. daje ono takie przygotowanie 
zawodowe absolwentowi, dzięki któremu może on po-
dołać wymaganiom różnych jednostek ochrony zdro-
wia. jest to ważny element kształcenia w preferowa-
nym przez forum europejskiego regionu Światowej 
konfederacji fizjoterapii (wcpt) i europejską Sieć 
wyższych Szkół fizjoterapii (enpHe) profilu zawo-
dowym. 

ATUTY KIERUNKU
PRAKTYKA 
Studenci nabywają umiejętności praktycznych w pro-
fesjonalnie wyposażonych pracowniach, jak również 
mają szansę zdobycia doświadczenia zawodowego 
w instytucjach współpracujących z Uczelnią.
DOŚWIADCZONA KADRA
Uczelnia współpracując ściśle z najlepszą kadrą akademic-
ką oraz fachowcami - praktykami - z zakresu nauk medycz-
nych i specjalistów w swoich dziedzinach
DODATKOWE POKAZY, KURSY, SZKOLENIA
możliwość uczestnictwa w atrakcyjnych kursach i szkoleniach podnoszą-
cych kompetencje, zakończonych certyfikatami.

INFORMACJE OGÓLNE
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SPECJALNOŚCI

Fizjoterapia w uzdrowskach
wykonywanie zawodu fizjoterapeuty w uzdrowisku wymaga znajomości zarówno zasad rehabilitacji uzdrowiskowej, 
a szczególnie właściwości i metodyki zabiegów z wykorzystaniem surowców naturalnych, jak i podstaw organizacyjnych 
funkcjonowania uzdrowisk. funkcjonowanie polskich uzdrowisk jest ściśle powiązane z lecznictwem uzdrowiskowym. 
lecznictwo uzdrowiskowe jest integralną częścią systemu ochrony zdrowia i stanowi rodzaj działalności 
leczniczej, a także wiąże się z balneologią jako dziedziną wiedzy medycznej. istotą balneologii i me-
dycyny fizykalnej jest bodźcowe działanie czynników balneologicznych i fizykoterapeutycznych 
odpowiednio dawkowanych, co pozwala na uzyskanie reakcji zdrowotnych, poprawiających 
funkcjonowanie organizmu

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:
• przygotowania do pracy w sanatoriach, szpitalach uzdrowiskowych i innych 
placówkach stosujących balneoterapię, klimatologię i dyscypliny pokrewne,
• znajomości zasad kierowania zespołami terapeutycznymi, pracującymi 
w placówkach uzdrowiskowych,
• planowania, prowadzenia i oceniania skuteczności stosowania balneote-
rapii w kompleksowym postępowaniu fizjoterapeutycznym,
• przygotowania i wykonania masażu leczniczego, zabiegów usprawniają-
cych i rewitalizacyjnych w warunkach sanatoryjnych,
• obsługi nowoczesnych urządzeń,  wykorzystywanych w zabiegach 
odnowy biologicznej.

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• szpitale uzdrowiskowe, 
• sanatoria uzdrowiskowe, 
• przychodnie uzdrowiskowe, 
• zakłady przyrodolecznicze.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:
• studia podyplomowe
• kursy i szkolenia
• studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

SPECJALNOŚCI

Fizjoterapia i rekreacja seniorów
zmiany, jakie zachodzą wraz z wiekiem w organizmie człowieka, dotyczą całego ciała. choroby 
ogólnoustrojowe, często towarzyszące seniorom, prowadzą do stopniowego ograniczania aktyw-
ności ruchowej, a to z czasem skutkuje zmniejszeniem masy tkanki mięśniowej i kostnej, ogranicze-
niem zakresu ruchu w stawach czy też powstawaniem przykurczy mięśniowych. do zadań fizjotera-
peuty w długoterminowej opiece seniorów należy przede wszystkim przywrócenie i utrzymanie jak 
największej samodzielności przede wszystkim podczas czynności dnia codziennego. dodatkowo 
do zadań fizjoterapii należy poprawa jakości życia seniorów. w grupie pacjentów geriatrycznych 
mamy do czynienia z problemami na wielu płaszczyznach równocześnie. współistnieją za sobą 
problemy natury organicznej, psychologicznej, poznawczej oraz społecznej. efektami działań fi-
zjoterapeuty jest nie tylko utrzymanie lepszej postawy ciała, równowagi i stabilności chodu, ale 
również zadowolenie z aktywnego wypoczynku i podwyższenie samopoczucia seniorów.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:
• planowania  i przeprowadzania zajęć aktywności ruchowej, adaptacyjnej oraz sportowej, przy 
zastosowaniu nowoczesnych form sportowych i rekreacyjnych dla osób w wieku senioralnym,
• doboru  rodzaju  zabiegów fizjoterapeutycznych do potrzeb pacjenta w starszym wieku,
• organizacji i zarządzania domami opieki dla osób w wieku senioralnym

GDZIE ZNAJDZIE PRACĘ:
• centra zdrowia i rekreacji, 
• centra rehabilitacji, 
• sanatoria, 
• kluby seniora, 
• poradnie geriatryczne, 
• szpitale (oddziały geriatryczne), 
• domy opieki dla seniorów.
• schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:
• studia podyplomowe
• kursy i szkolenia
• studia trzeciego stopnia (doktoranckie)
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NOWOŚĆ! 2 DYPLOMY PRZEZ 2 LATA

Pedagogika
STUDIA II STOPNIA + STUDIA PODYPLOMOWE

Studia magisterskie z podyplomowymi dają możliwość zdo-
bycia dwóch dyplomów w dwa lata. to innowacyjna oferta 
edukacyjna, dzięki której można studiować jednocześnie 
na studiach ii stopnia, jak i na wybranych studiach pody-
plomowych, uzyskując dodatkowe umiejętności potwier-
dzone dyplomami wyższej Szkoły BizneSu i nauk o zdro-
wiu w łodzi. dyplom magistra na wybranym kierunku 
wSBinoz w łodzi oraz świadectwo ukończenia wybranych 
studiów podyplomowych, to istotny wyróżnik absolwen-
tów na rynku pracy.

Program studiów na kierunku PEDAGOGIKA + STUDIA 
PODYPLOMOWE obejmuje:
• dwa moduły obowiązkowe, rozwijające ogólną wiedzę 
i kompetencje społeczne;
• pięć modułów specjalnościowych, z których obligato-
ryjny staje się tylko jeden, tworzący indywidualną ścieżkę 
kształcenia;
• program wybranych studiów podyplomowych (dostęp-
nych w ofercie wSBinoz w łodzi z zakresu pedagogiki).

Student już w pierwszym roku kształcenia wybiera jedną 
specjalność, w ramach której może rozwijać swoją wie-
dzę, umiejętności i kompetencje w ciągu 4 semestrów. od 
pierwszego roku kształci się również w zakresie wybranych 
studiów podyplomowych.
absolwent kończący studia magisterskie na kierunku pe-
dagogika legitymuje się dyplomem studiów ii stopnia na 
kierunku pedagogika w zakresie wybranej przez siebie 
specjalności oraz świadectwem ukończenia studiów pody-
plomowych.

Filie WSBiNoZ
KIERUNEK PEDAGOGIKA (studia I stopnia)
• pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii 
• pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
• coaching 
• asystent osoby starszej z elementami andragogiki

KIERUNEK PEDAGOGIKA* (studia II stopnia)

KIERUNEK PSYCHOLOGIA* (studia jednolite magisterskie)
• psychologia kliniczna
• psychologia biznesu
• psychologia społeczno-wychowawcza

STUDIA PODYPLOMOWE: 
• edukacja wczesnoszkolna 
• oligofrenopedagogika 
• terapia pedagogiczna 
• logopedia 
• autyzm

wyŻSza Szkoła BizneSU  
i naUk o zdrowieU w łodzi 
filia w ryBnikU

tel.: 32 426 00 97
rekrutacja.rybnik@medyk.edu.pl

* w przygotowaniu

FILIA W RYBNIKU

FILIA W ZIELONEJ GÓRZE
KIERUNEK PSYCHOLOGIA* (studia jednolite magisterskie)
• psychologia kliniczna
• psychologia biznesu
• psychologia społeczno-wychowawcza

wyŻSza Szkoła BizneSU  
i naUk o zdrowieU w łodzi 
filia w zielonej gÓrze

tel.: 42 683 44 18
rekrutacja.zielonagora@medyk.edu.pl
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Zasady rekrutacji
Zapisz się  na studia on-line, bez wychodzenia z domu! Łatwo, szybko, wygodnie: www.medyk.edu.pl 
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!

TERMIN: REKRUTACJA TRWA OD POCZĄTKU MAJA DO KOŃCA WRZEŚNIA

WYMAGANE DOKUMENTY:
• oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości oraz kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej* 
• kserokopia odpisu dyplomu oraz suplementu wraz z oryginałem do wglądu** 
• 4 jednakowe kolorowe fotografie (o wymiarach 35/45 mm), lewy półprofil na jasnym tle bez nakrycia głowy 
• aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku (dotyczy kierunku ko-
smetologia i dietetyka, skierowanie do pobrania w Biurze rekrutacji)

*dotyczy studiów i stopnia
**dotyczy studiów ii stopnia

dział rekrUtacji:
ul. piotrkowska 278, 90-361 łódź
(wejście od ul. milionowej)
tel.: (42) 683 44 18,
fax: (42) 683 44 22
rekrutacja@medyk.edu.pl

www.medyk.edu.pl
www.pedagog.edu.pl

OpłatyWejdź na
 www.medyk.edu.pl lub www.pedagog.edu.pl
 - zapisz się już dziś i zostań studentem Wyższej Szkoły 
Biznesu i Nauk o Zdrowiu!

• wpisowe – 0 zł
• opłata rekrutacyjna – 80 zł

tryB Stacjonarny tryB nieStacjonarny

KOSMETOLOGIA
i Stopnia 400 zł / m-c 470 zł / m-c

ii Stopnia 450 zł / m-c 450 zł / m-c

DIETETYKA
i Stopnia 400 zł / m-c 470 zł / m-c

ii Stopnia 450 zł / m-c 450 zł / m-c

PEDAGOGIKA
i Stopnia 270 zł / m-c 270 zł / m-c

ii Stopnia 280 zł / m-c 280 zł / m-c

PSYCHOLOGIA
jednolite magiSterSkie 450 zł / m-c 400 zł / m-c

FIZJOTERAPIA
jednolite magiSterSkie 500 zł / m-c* 450 zł / m-c*

PRAWO
jednolite magiSterSkie 450 zł / m-c 400 zł / m-c

* cena czeSnego na i rokU StUdiÓw
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Studia podyplomowe
• możliwość uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 
• zajęcia prowadzone przez profesjonalną kadrę naukową oraz praktyków
• ciekawe programy kształcenia 
• dogodne warunki płatności 
• zajęcia w trybie niestacjonarnym

Studia podyplomowe są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyż-
szych, zarówno na poziomie magisterskim, jak i licencjackim lub inżynierskim. Studia te stwarzają możliwość pogłę-
bienia i aktualizacji posiadanej wiedzy, jak również przygotowują do ewentualnej zmiany dotychczasowej drogi za-
wodowej. 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 stano-
wiska. 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. licz-
ba 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 otrzy-
muje 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.

STUDIA PODYPLOMOWE W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU TRWAJĄ OD 2 DO 4 SEMESTRÓW.

dział StUdiÓw podyplomowycH i kUrSÓw
tel.: 42 683 44 44
podyplomowe@medyk.edu.pl

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI
PROWADZI STUDIA PODYPLOMOWE M.IN. W ZAKRESIE:

 
PEDAGOGIKI
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 upraw-
nień nauczycielskich przez absolwentów szkół wyższych, chcących zdobyć uprawnienia pedagogiczne i kwalifikacje do 
wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
BHP 
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, ułatwie-
nie 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, sa-
natoriach, 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 pozwa-
lające 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 od-
ciążających szczególnie zagrożone miejsca.
MEDIACJI 
z uwagi na uniwersalny charakter mediacji, oferta studiów podyplomowych adresowana jest  do prawników, sędziów, 
prokuratorów, pracowników służby więziennej, kuratorów sądowych, nauczycieli, pracowników poradni psychologicz-
no – pedagogicznych, psychologów, pedagogów, pracowników opieki społecznej i tych wszystkich osób, które na co 
dzień mają do czynienia z konfliktem. absolwenci tych studiów nabywają wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną 
w pracy mediatora, są merytorycznie przygotowani do pełnienia roli mediatora w konfliktach szkolnych, w sprawach 
rodzinnych, cywilnych, karnych, gospodarczych, nabywają umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne. Studia te dają 
możliwość treningu osobistego, ułatwiającego osiągnięcie samoświadomości i wewnętrznej harmonii, pozwalającej na 
zrządzanie emocjami w konflikcie. 
Studia organizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem mediatorów cywilnych.

WIĘCEJ INFORMACJI NA www.medyk.edu.pl ORAZ W INFORMATORACH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
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Stypendia
stypendium socjalne 

stypendium socjalne zwiększone dla stu-
dentów studiów stacjonarnych 

stypendium specjalne 
stypendium Rektora - nawet do 

*docelowo wartości mogą ulec zmianie w zależno-
ści od liczby studentów zainteresowanych świad-
czeniami, którzy spełniają warunki przyznania ww. 
pomocy materialnej.

400 zł*
600 zł*
400 zł*
500 zł*

pomoc materialna dla studentów wyższej Szkoły Biznesu i nauk o zdrowiu w łodzi przyznawana jest ze środków funduszu stypen-
dialnego 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 26
stypendia@medyk.edu.pl

WSZYSTKIE WYMIENIONE STYPENDIA SĄ DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO STUDENTA WSBiNoZ, NIEZALEŻ-
NIE 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 otrzy-
muje 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 po-
rozumieniu 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 obiek-
cie niż dom studencki.
STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, dołączonym do 
wniosku o stypendium. 
ZAPOMOGA
może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej. za-
pomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ O POMOC MATERIALNĄ OKREŚLONE SĄ W REGULAMINIE USTA-
LANIA 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 wypła-
cania stypendium ministra, regulują odrębne przepisy.
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pełnomocnik rektora
dS. oSÓB niepełnoSprawnycH wSBinoz
pelnomocnik@medyk.edu.pl

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 fun-
dusz 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.
Działania podejmowane w WSBiNoZ w Łodzi na rzecz studentów będących osobami niepełnosprawnymi koor-
dynuje Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych:
• wydłużenie czasu trwania: testu, zaliczenia, kolokwium,
• możliwość powiększenia czcionki tekstów: materiałów, testów itp.,
• 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 egzamina-
torem.
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 stu-
dent posiadający aktualne orzeczenie.
w ofercie wypożyczalni znajdują się dyktafony, notebooki, skanery przenośne. po analizie potrzeb studentów planu-
jemy kolejne zakupy sprzętu dostosowane do oczekiwań związanych z niepełnosprawnością naszych studentów. za-
kupiona 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

Osoby niepełnosprawne

centrum europejskich inicjatyw edukacyjnych to ogólnouczel-
niana jednostka organizacyjna powołana w maju 2011 roku, 
której celem jest wspieranie i stymulowanie procesów zrów-
noważonego rozwoju nowoczesnego i otwartego społe-
czeństwa obywatelskiego.
ceie zajmuje się inicjowaniem partnerstw i porozumień 
ukierunkowanych na integrację społeczną, promocję 
uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych, szczególnie 50+ oraz rozwój 
wolontariatu, poprzez organizację szkoleń, warsztatów, 
seminariów, konferencji, debat oraz innych form edukacji.
celem ceie jest wyrównywanie szans w dostępie do edu-
kacji, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz 
rozwijanie kluczowych kompetencji warunkujących rozwój 
społeczeństwa opartego na wiedzy i aktywności zasobów 
ludzkich.
centrum współpracuje z władzami lokalnymi, regionalnymi, 
organizacjami pozarządowymi oraz europejskimi placówkami 
edukacyjno-szkoleniowymi wspierającymi naukę i edukację.
priorytetem jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii 
w procesie opracowania instrumentów edukacyjnych oraz upo-
wszechnianie i wdrażanie dobrych praktyk.

Centrym Europejskich 
Inicjatyw Edukacyjnych
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CEIE AKTUALNIE REALIZUJE NASTĘPUJĄCE PROJEKTY EDUKACYJNE:

PROJEKT HEALTH 
numer projektu: 2017-1-tr01-ka202-045736
Bezpieczeństwo i higiena pracy stały się jednym z podstawowych tematów w 
polityce społecznej Ue, głównie dzięki swobodnemu przepływowi pracow-
ników. Sprawa ta spowodowała konieczność utworzenia wspólnych tre-
ści szkoleniowych w programach z zakresu BHp oraz podniesienie 
ogólnego poziomu świadomości wśród przedsiębiorców jak i pra-
cowników.
zadaniem projektu HealtH jest opracowanie nowoczesnych 
programów szkoleniowych dla zawodowców z zakresu BHp.

Strona projektu: www.mepohs.com

PROJEKT LIKE
numer projektu: 2017-1-HU01-ka201-035988
obniżenie średniej europejskiej liczby osób przed-
wcześnie kończących naukę do poziomu poniżej 
10% do 2020 r. jest jednym z głównych celów edu-
kacyjnych strategii „europa 2020”. inwestowanie w 
osiągnięcia edukacyjne młodych ludzi ma zasadni-
cze znaczenie dla perspektywy zatrudnienia każdej 
młodej osoby.
zadaniem projektu like (life skills for improving pri-

mary school environment) jest działanie na rzecz ograniczenia zjawiska porzucania 
nauki, poprzez poprawę środowiska szkolnego już na poziomie wczesnoszkolnym.
Strona projektu:  www.likeproject.eu

PROJEKT TeBelSi
numer projektu: 2018-1-de02-ka202-005218
głównym wyzwaniem w ramach projektu teBelSi będzie możli-
wość identyfikacji wykwalifikowanych ekspertów ds. bezpieczeństwa 
informacji.
trudność weryfikacji wiedzy w obszarze it polega na tym, że często jest ona 
nabywana w sposób nieformalny, nierzadko już podczas pracy w danej firmie. 
dodatkowe utrudnienia powoduje fakt, że wymagania związane z tym obszarem są 
niezwykle zmienne i mają krótki cykl życiowy.
wymiana wiedzy i doświadczeń na poziomie międzynarodowym ułatwi weryfikację 

kwalifikacji pracowników oraz przyczyni się do rozwiązania problemu ich niedoboru na stale rosnącym rynku pracy.

PROJEKT NEMO
numer projektu: 2018-1-Uk01-ka205-047791

projekt nemo ma zaoferować młodym nowe metody i narzędzia zarządzania kon-
fliktem powiązane z ich kulturowo–socjalno-zawodową sytuacją. kładzie on nacisk na 
nieformalne metody nauczania w zakresie kompetencji emocjonalnych, umiejętności 

analizy i oceny konfliktu.
w projekcie wykorzystane będą zróżnicowane, nieformalne metody i 

techniki nauczania. celem jest wsparcie młodych w wieku16-30 lat zde-
rzających się z rzeczywistością ekonomiczną, edukacyjną, rodzinną, 
sytuacją na rynku pracy czy rewolucją w komunikacji społecznej, w 

której trudno jest im sobie poradzić.

PROJEKT SCALE
numer projektu: 2018-1-Uk01-ka203-048055

w ramach prac projektowych zidentyfikowane zostaną 
potrzeby wykładowców uczelni w zakresie pracy ze 

studentami o szczególnych potrzebach edukacyj-
nych. między innymi dysleksja, dyskalkulia, autyzm 
ale również depresja czy ograniczenia sensoryczne 

będą obszarem badań przeprowadzanych w ramach 
projektu.

efektem współpracy ma być zestaw narzędzi on line służących wykładowcom i uła-
twiający im pracę z grupą, która już dziś stanowi znaczne grono studentów i wykazuje 

tendencję rosnącą.

FREE TO PLAY TOGETHER
numer projektu: : 602877-epp-1-2018-1-it-Spo-SScp

projekt „free to play togetHer” ma na celu promo-
wanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz ma za 

zadanie zwrócić szczególną uwagę na promowanie integracji 
społecznej osób niepełnosprawnych poprzez ich równy udział 

i dostęp do sportu. najważniejszym celem jest wspieranie i roz-
wijanie koncepcji sportu bez ograniczeń wieku i kondycji fizycznej. 

co więcej projekt ten skupiać się będzie nie tylko na rozwoju dziec-
ka i jego dobrym samopoczuciu, ale zamierza także promować udział 

wszystkich zainteresowanych stron (rodzina, szkoła, społeczności, stowa-
rzyszenia). podejmowane w ramach projektu działania będą również dążyły 

do usuwania barier, które oddzielają osoby sprawne od osób niepełnosprawnych.
Strona projektu: www.freetoplaytogether.it 
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FAS – FINE AT SCHOOL
numer projektu: 582954-epp-1-2016-2-eS-eppka3-pi-policy
projekt faS ma na celu zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki i promowanie 
różnorodności w środowisku uczenia się, zapewnienie edukacyjnego sukcesu dzieci w 
szkole podstawowej i gimnazjum, w szczególności tych, które mieszkają na obszarach 
zagrożonych i/lub na obszarach o mniejszych możliwościach.
w ramach projektu planowane i rozwijane będą - pod nadzorem właściwych władz 
publicznych - określone działania eksperymentalne na poziomie polityki, w celu zapo-
biegania oraz ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki. do tego celu 
służyć będą badania, szkolenia i działania ewaluacyjne mające za zadanie stworzenie 
„podstaw”, które dadzą możliwość uczniom osiągnąć większą świadomość, zarówno 

pod względem umiejętności oraz chęci, jak również podstawowych wartości i kompetencji społecznych uwzglednia-
jących urozmaicenie środowiska uczenia się, dzięki zastosowaniu edukacji włączającej, która wykorzystuje i integruje 
różne podejścia oparte na emocjonalnym wymiarze szkolnych doświadczeń. działania te będą przydatne, ponieważ 
mają zapobiegać przedwczesnemu kończeniu nauki i zachęcić uczniów do wyboru odpowiedniego kierunku studiów w 
przyszłości, jak również mają za zadanie promować poszanowanie różnorodności, tolerancji i włączenia w środowisko 
szkolne.
Strona projektu: http://www.fineatschool.eu/?lang=pl

ICARO – PREVENTING SCHOOL VIOLENCE AND EXCLUSION THROUGH EMOTIONAL EDUCATION
numer projektu: 2016-1-eS01-ka201-025508
 współcześnie nauczyciele zmagają się z wieloma trudnościami w swojej codziennej 
pracy. Biurokracja związana z wdrażaniem nowych programów i reform, brak czasu 
oraz wsparcia ze strony rodziców dzieci, brak dostatecznej wiedzy  oraz umiejętno-
ści w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub przeja-
wiającymi zachowania agresywne, problem niepełnych rodzin. możemy stwierdzić, że 
bycie nauczycielem to nieustanne wyzwania oraz konieczność ustawicznego rozwoju 
zawodowego jak i osobistego. w dzisiejszych czasach bycie nauczycielem oznacza 
zmaganie się z wieloma bardzo trudnymi sytuacjami, takimi jak: radzenie sobie z cią-
gle zmieniającym się systemem edukacji, zarządzanie licznymi klasami, coraz częstsze 

zróżnicowane pochodzenie uczniów, problem redukcji etatów w placówkach edukacyjnych oraz wiele innych.
Uczniowie przejawiający agresywne zachowania często pochodzą z rodzin trudnych, gdzie mogą pojawić się problemy 
z uzależnieniami, przemocą, trudności adaptacyjne, brak kontroli i ograniczeń wewnątrz rodziny, brak zainteresowania 
za strony rodziców.
dostarczanie nauczycielom narzędzi i wsparcia w pracy z właśnie takimi uczniami stanowi główne założenie projektu 
icaro. celem projektu  jest realizacja innowacyjnych działań w celu zapobiegania i redukcji przemocy w szkołach po-
śród dzieci w wieku 11-16 lat, poprzez realizację badań, szkoleń, doradztwa oraz wsparcia dla nauczycieli, uczniów oraz 
dzieci przy wykorzystaniu metod edukacji nieformalnej, podejścia holistycznego oraz indywidualnego wsparcia
Strona projektu: www.icaro-project.com 

PROJEKT SportH
numer projektu: 603012-epp-1-2018-1-it-Spo-SScp
SportH ma nawiązywać do tworzenia naturalnej synergii pomiędzy aktywnością fizyczną i dziedzictwem kulturowym.

CHOICE - EMPOWERMENT PRACTICES FOR STUDENTS’ CHOICE  
AGAINST INTERNET, DRUGS AND GAMBLING ADDICTION

numer projektu: 2016-1-pl01-ka201-026517
cHoice to projekt erasmus+, realizowany wraz z 7 instytucjami z 5 krajów Unii euro-
pejskiej w ramach partnerstwa strategicznego (akcja 2). powołany zespół ekspertów 

opracuje innowacyjne praktyki mające na celu wsparcie uczniów w wieku 13-18 lat 
w zapobieganiu i zwalczaniu uzależnienia od internetu, narkotyków oraz hazardu. 

eksperci będą towarzyszyć uczniom w nieformalnym procesie uczenia się, w trakcie 
którego będą opracowywać scenariusze teatralne przedstawiające sytuacje związa-
ne z uzależnieniami. dzięki temu młodzież zapozna się z zagrożeniami jakie niosą 
za sobą uzależnienia. ponadto maja na celu uaktywnienie emocjonalnego procesu 

samoświadomości, który ułatwi dokonywanie właściwych wyborów.
Strona projektu: http://www.the-choice-project.eu/ 

EXPERTISE – EXCHANGE OF PRACTICES TO EDUCATE,  
RECOGNIZE AND TRAIN INCLUSIVE SKILLS FOR EMPLOYMENT

numer projektu: 2017-2-eS02-ka205-009922
eXpertiSe - wymiana dobrych praktyk w celu edukowania, uznania oraz szkolenia 

umiejętności sprzyjających zatrudnieniu - jest międzynarodową inicjatywą, której 
realizacja zaplanowana jest do 31.08.2019. koordynatorem projektu jest instytucja 

hiszpańska – collegium paula montal z logrono w regionie la rioja. ponadto w pro-
jekcie uczestniczą organizacje z: Bułgarii, grecji, litwy oraz portugalii. 

celem projektu jest wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia ludzi młodych, 
zwłaszcza tych o mniejszych możliwościach, w kontekście rozwoju ich kompetencji 

intra- i interpersonalnych, sprzyjających społecznemu włączeniu i umożliwiających im 
płynniejsze przejście ze środowiska edukacyjnego na rynek pracy.

Strona projektu:  www.expertiseproject.eu 

SPORTS RUNWAY
numer projektu: 603549-epp-1-2018-1-it-Spo-SScp

projekt Sports runway zakłada stworzenia synergii między sportami oraz elementami społecznymi służącymi pro-
mowaniu równych szans, integracji społecznej dla osób w każdym wieku i niezależnie od miejsca zamieszkania lub 

pochodzenia społeczno-ekonomicznego.
 główne cele projektu zakładają utworzenie łatwo dostępnych aktywności sportowych dla wszystkich, bez względu na 

ich pochodzenie, wyposażenie uczestników w solidną wiedzę praktyczną i umiejętności ułatwiające uczestnictwo w 
zajęciach sportowych, wzmacnianie europejskich wartości społecznych poprzez udział w sporcie, stworzenie wytycz-

nych, jak zachęcić i trenować osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji geograficznej. 
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Nasze atuty
• wysoko wyspecjalizowana kadra dydaktyczna 
• profesjonalnie i nowocześnie wyposażone pracow-
nie: kosmetologiczna klapp, wizażu i stylizacji, podo-
logiczna, masażu, technologii żywności, dietetyczna, 
chemiczna
• możliwość praktycznej nauki (60% zajęć to zajęcia 
praktyczne)
• udział w dodatkowych kursach i szkoleniach specja-
listycznych zakończonych uzyskaniem certyfikatu 
• dogodne warunki płatności 
• wysokie stypendia naukowe, socjalne, dla osób nie-
pełnosprawnych 
• stypendia zagraniczne – erasmus 
• e-learning: dostęp do materiałów dydaktycznych 
24h na dobę, możliwość nauki bez wychodzenia 
z domu, regularny kontakt z wykładowcą, oszczęd-
ność czasu – wolne piĄtki (dotyczy studiów niesta-
cjonarnych), studia na miarę XXi wieku!
• możliwość odbywania praktyk i staży w renomowa-
nych klinikach, ośrodkach Spa i wellness
• współpraca z prestiżowymi markami i instytucjami: 
klapp, dermed, Bejda medical, centrUm zdro-
wia matki polki
• Szkolenia dodatkowe: systematycznie dąży-
my do podnoszenia jakości kształcenia podążając za 
nowoczesnymi trendami. do współpracy z nami za-
praszamy firmy, które wyróżniają się na rynku wysoką 
jakością produktów i urządzeń. Stale podnosimy kwa-
lifikacje naszych studentów poprzez dodatkowe kursy 
takie jak: stylizacja i przedłużanie paznokci, przedłu-
żanie rzęs różnymi metodami, body-pircing, wizaż 
i stylizacja, oraz  wiele  innych. dzięki szkoleniom do-
datkowym profil absolwenta wSBinoz staje się atrak-
cyjny dla wymagającego rynku pracy, współpracujemy 
z takimi firmami jak: klapp, Bioprofil, anna lotan, Bie-
lenda, natinuel, norel i wiele innych.

Nasze pracownie
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Program Erasmus+
celem programu erasmus + jest rozwijanie umiejętności uczestników, zwiększanie ich szans na 
zatrudnienie oraz modernizacja systemów edukacji, szkoleń oraz programów wspierania mło-
dych 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, nauczycie-
li, pracowników akademickich, szkoleniowców, pracowników organizacji edukacyj-
nych, pracowników młodzieżowych.

W RAMACH KOOPERACJI Z UCZELNIAMI I FIRMAMI ZAGRANICZNYMI, 
UCZELNIA REALIZUJE:
• wymianę studentów i wykładowców,
• projekty badawcze,
• szkoły letnie,
• zagraniczne praktyki zawodowe,
• wizyty studyjne,
• wyjazdy na imprezy branżowe.

więcej informacji:
www.medyk.edu.pl/kategorie/
erasmus
www.erasmusplus.org.pl
www.ec.europa.eu/erasmus-plus 

wyjazdy na praktykę
jesteś studentem drugiego lub trzeciego roku studiów? chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe w zagranicznej fir-
mie, podszlifować język, nawiązać nowe znajomości? a może chcesz odbyć praktyki już po zakończeniu studiów? apli-
kuj 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 kompe-

tencji, 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!
Studenci, którzy chcą wyjechać na studia za granicę mogą ubiegać się o  stypen-
dium 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 bez-
cennego doświadczenia życiowego, niezbędnego dla rozwoju osobistego, jak 
i dla rozwoju przyszłej kariery.

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 Sta-

te college, Smk University of applied Social Sciences; macedonia: international 
Balkan University; portugalia: Universidade do algarve, Universidade de Évora; ru-

munia: 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

Uczelniany koordynator programU eraSmUS
tel.: 42 683 44 05
erasmus@medyk.edu.pl
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Nasi Partnerzy
wyższa Szkoła Biznesu i nauk o zdrowiu w łodzi stale współpracuje z szeregiem partnerskich firm i instytucji. współ-
praca ta wzbogaca i uatrakcyjnia program studiów, daje możliwość sprawdzenia i ugruntowania przez studentów umie-
jętności praktycznych wyniesionych z zajęć programowych.

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

DZIEKANAT STUDIÓW LICENCJACKICH  
i MAGISTERSKICH:
tel.: 042 683 44 18, fax: 042 683 44 28
dziekanat@medyk.edu.pl

DZIAŁ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KUR-
SÓW:
tel.: 042 683 44 44
podyplomowe@medyk.edu.pl

DZIAŁ ORGANIZACJI STUDIÓW:
tel.: 042 683 44 14
dos@medyk.edu.pl

Dane kontaktowe

dział rekrUtacji:
ul. piotrkowska 278, 90-361 łódź
(wejście od ul. milionowej)
tel.: (42) 683 44 18,
fax: (42) 683 44 22
rekrutacja@medyk.edu.pl

www.medyk.edu.pl
www.pedagog.edu.pl

DZIAŁ FINANSOWY:
tel.: 042 683 44 26, fax: 042 683 44 28
finanse@medyk.edu.pl

BIBLIOTEKA
tel.: 042 683 44 14
biblioteka@medyk.edu.pl

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

CENTRUM EUROPEJSKICH  
INICJATYW EDUKACYJNYCH:
tel.: +48 42 683 44 26,  
fax: +48 42 683 44 22
project@medyk.edu.pl


