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drodzy kandydaci/przyszli studenci 

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

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

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

Zajęcia odbywają się w nowoczesnym budynku zbudowanym specjalnie dla naszej uczelni. posiadamy szereg 
nowocześnie wyposażonych pracowni, a wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna  zapewnia wysoki 
poziom nauczania.

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

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

prof. dr hab. Witold kłaczewski 
Rektor WSSp im. W. pola w lublinie 

od lewej: Kanclerz Założyciel WSSp doc. Henryk Stefanek, Rektor prof. dr hab. Witold Kłaczewski
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Wyższa szkoła  
społeczno-przyrodnicza  

im. Wincentego pola  
w lublinie

WSSp powstała z myślą  
o chcących realizować swoje  

cele zawodowe oraz pasje

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

5
2000

47 309
42

kierunków  
studiów  
magisterskich  
i licencjackich

kierunków  
studiów  
podyplomowych

przyznanych  
stypendiów

studenci  
z 42 krajów 
świata

studentów  
w roku 
akademickim 
2016/2017

ponad

atuty  
uczelni
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laboratorium biochemicznym, pracowniami turystyki, 
krajoznawstwa, hotelarstwa, geografii i informatyki. 
Na terenie uczelni znajduje się sala gimnastyczna, 
siłownia, sale do aerobiku i ćwiczeń na trenażerach 
oraz sale ćwiczeń ruchowych ogólnorozwojowych. 

AKAdEmIcKIE cEnTRum 
FIzjOTERApII
To nowocześnie wyposażony obiekt przy ulicy Chodźki 
31, który jest jednocześnie miejscem do prowadzenia 
zajęć klinicznych oraz prowadzenia badań 
naukowych, praktyk studenckich oraz zabiegów 
rehabilitacyjnych.
 

„ZIElONA SZKOŁA” W pIOTRAWINIE
Studenci mają możliwość szkolenia i wypoczynku 
w należącym do WSSp Ośrodku Szkoleniowo–
Wypoczynkowym „Zielona Szkoła” w piotrawinie nad 
Wisłą. To idealne miejsce dla kameralnych szkoleń, 
spotkań biznesowych, indywidualnego wypoczynku, 
jak i zorganizowanych grup, obozów harcerskich, 
wypoczynku młodzieży szkolnej.

KLub uczELnIAny AzS wSSp 
W uczelni działa klub uczelniany AZS WSSp  
m.in. z sekcjami: lekkiej atletyki, piłki nożnej (kobiet  
i mężczyzn), piłki siatkowej (kobiet i mężczyzn), piłki 
ręcznej, koszykówki (kobiet i mężczyzn), kickboxingu, 
judo, karate tradycyjnego, tenisa stołowego, 
badmintona, pływacką i aerobiku. Znakomicie 
funkcjonuje również drużyna piłki ręcznej kobiet,  
która może poszczycić się sukcesami na skalę krajową 
i międzynarodową. Zespół ten aż czterokrotnie 
zdobywał Akademickie mistrzostwo Europy w piłce 
ręcznej i dwukrotnie wywalczył złote medale na 
Europejskich Igrzyskach Studenckich.
 

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

przyznanych  
stypendiów

uCZElNIA mIędZyNAROdOWA 
Interesująca oferta edukacyjna uczelni oraz 
zajęcia prowadzone również w języku angielskim 
na kierunkach: Turystyka i Rekreacja, Wychowanie 
Fizyczne, Fizjoterapia i Kosmetologia sprawia,  
że w Wyższej Szkole Społeczno - przyrodniczej chętnie 
podejmują naukę studenci ze wszystkich kontynentów 
i najbardziej odległych zakątków świata m.in. Arabii 
Saudyjskiej, Belgii, Chin, Indii, Francji, Irlandii, Iranu, 
Iraku, Izraela, japonii, Kanady, malezji, Nepalu, Rosji, 
Turcji, uSA, Wielkiej Brytanii i Saint Kitts and Nevis. 

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

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

nOwOczESny ObIEKT 
dydAKTyczny
Zajęcia odbywają się w jednym 
z najnowocześniejszych obiektów dydaktycznych 
w polsce. uczelnia dysponuje aulą na 200 osób, 
gabinetami fizykoterapii, kinezyterapii, kosmetyki, 
pracownią wizażu i stylizacji, anatomii, pierwszej 
pomocy przedmedycznej, biomechaniki, masażu, 
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STudIA W jęZyKu pOlSKIm
Fizjoterapia 
- studia I stopnia (licencjackie) 
- studia II stopnia (magisterskie)
-  od 1 października 2017 – jednolite studia 

magisterskie 
kosmetologia 
- studia I stopnia (licencjackie)
Filologia angielska 
- studia I stopnia (licencjackie)
turystyka i rekreacja 
- studia I stopnia (licencjackie)
- studia II stopnia (magisterskie)
Wychowanie fizyczne 
- studia I stopnia (licencjackie)

STudIA W jęZyKu ANgIElSKIm
tourism and Hospitality management
Bachelor’s degree
international tourism
master’s degree
sport science
Bachelor’s degree
beauty science
Bachelor’s degree

physiotherapy
master’s degree (5 years)

international business management
Bachelor’s degree

STudIA w RAmAch pROgRAmu 2+1
połączenie studiów w WSSp w lublinie ze studiami 
w Wielkiej Brytanii, na kierunkach:
Fizjoterapia  
- studia II stopnia (magisterskie)
turystyka i rekreacja 
- studia I stopnia (licencjackie)
Wychowanie fizyczne 
- studia I stopnia (licencjackie)

oferta  
kształcenia
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STudIA pOdypLOmOwE
animator i manager kultury
arteterapia
badania kliniczne
bezpieczeństwo i higiena pracy
doradztwo zawodowe
edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym
edukacja i rehabilitacja z niepełnosprawnością 
intelektualną (oligofrenopedagogika)
edukacja międzykulturowa
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
Handel zagraniczny
Hipnoza i hipnoterapia
Hipoterapia
informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
integracja europejska
kreowanie i wizualizacja wizerunku
kształcenie uczniów z niepełnosprawnością
kwalifikacje nauczycielskie / przygotowanie 
pedagogiczne
kynoterapia (dogoterapia)
logistyka i spedycja dla nauczycieli
manager kosmetologii i usług spa&Wellness
manager sportu
obrót towarowy i zarządzanie Funduszami ue
obrót towarowy zagranicą
ochrona środowiska
odnowa biologiczna – Fizjoterapia
oligofrenopedagogika
oligofrenopedagogika z kynoterapią
organizacja i zarządzanie w turystyce, hotelarstwie 
i gastronomii
pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagog 
szkolny

pielęgnacja urody – kosmetologia
prawo pracy – kadry i płace
promocja zdrowia z edukacją zdrowotną
rachunkowość
rolnictwo ekologiczne
socjoterapia
terapia zajęciowa
trener ii klasy piłki ręcznej
Wielokulturowość w doradztwie zawodowym
Wychowanie fizyczne
zarządzanie zasobami ludzkimi w służbie zdrowia
zarządzanie oświatą
zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach 
konkurencji
zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce
żywienie człowieka, dietetyka ogólna 
i specjalistyczna

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

Fizjoterapia

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

czas trWania: 
5 lAT (10 SEmESTRóW)

studia stacjonarne i niestacjonarne

uzyskany tytuł: 
mAgISTER

Język WykładoWy:
pOLSKI

AngIELSKI
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nasi absolWenci przygotoWani  
są do podJęcia pracy W: 

placóWkacH  
ocHrony zdroWia

oŚrodkacH dla osób 
niepełnospraWnycH

oŚrodkacH 
sportoWycH

instytucJacH  
naukoWo - badaWczycH

administracJi  
państWoWeJ 
i samorządoWeJ

szkolnictWie  
Wyższym

założenia i proWadzenia 
WłasneJ działalnoŚci 
gospodarczeJ
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akademickie 
centrum  
Fizjoterapii 
Akademickie Centrum Fizjoterapii jest zakładem 
Wyższej Szkoły Społeczno-przyrodniczej  
im. W. pola świadczącym usługi rehabilitacyjne  
oraz prowadzącym zajęcia praktyczne dla 
studentów fizjoterapii.

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

Akademickie Centrum Fizjoterapii prowadzi 
ćwiczenia z zakresu kinezyterapii zarówno 
o działaniu miejscowym - dotyczącym miejsca, 
gdzie zlokalizowane jest schorzenie, jak 
i ogólnoustrojowym - gdzie ćwiczenia są zdrowe, 
nieobjęte schorzeniem części ciała.

prowadzone są również zabiegi z wykorzystaniem 
energii wytworzonej za pomocą odpowiedniej 
aparatury w celach leczniczych, takie jak: 
elektroterapia, ultradźwięki, magnetoterapia, 
laseroterapia, światłolecznictwo, ciepłownictwo, 
krioterapia.

Bardzo ważnym zabiegiem wykonywanym 
w Akademickim Centrum Fizjoterapii jest masaż, 
który ma ogromny wpływ na cały organizm, jak 
również oddziałuje na skórę, tkankę mięśniową, 
układ krwionośny i limfatyczny oraz nerwowy.
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akademickie centrum Fizjoterapii otwarte  
jest dla pacjentów od poniedziałku  
do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

nasz adres:
akademickie centrum Fizjoterapii 
lublin, ul. chodźki 31 
tel. 81 469 17 12 
www.rehabilitacja.lublin.pl
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firm kosmetycznych. dodatkowo studenci 
mają możliwość uczestniczenia w zajęciach 
w języku angielskim oraz wyjazdów na studia, 
staże i praktyki zawodowe do zagranicznych 
uczelni w ramach programu Erasmus.
Absolwenci naszej uczelni mogą podjąć 
pracę w gabinetach kosmetycznych, 
placówkach odnowy biologicznej, 
w laboratoriach i  działach kosmetycznych 
aptek, a także firmach zajmujących się 
produkcją i dystrybucją kosmetyków 
specjalistycznych dla sektora kosmetycznego, 
SpA oraz kosmetologii medycznej. Zdobyta 
wiedza, umiejętności i kompetencje 
pozwolą im na samodzielne prowadzenie 
i organizowanie gabinetu kosmetycznego.

kosmetologia

głównym celem na tym kierunku jest 
wykształcenie specjalistów w zakresie 
kosmetologii, posiadających szeroką wiedzę 
merytoryczną i praktyczną w zakresie nauk 
medycznych, umożliwiającą im wykonywanie 
zabiegów kosmetycznych, dokonywanie 
doboru kosmetyków, wskazywanie 
ich zastosowania w oparciu o wiedzę 
farmakologiczną.
W ofercie dydaktycznej główny nacisk położono 
na zajęcia praktyczne, które prowadzone 
są już od I semestru. Aby zaktywizować 
studentów do zakładania własnej działalności 
gospodarczej i samorozwoju uczelnia 
przygotowała też bogatą ofertę szkoleń 
i pokazów kosmetycznych prowadzonych 
przez najlepszych specjalistów renomowanych 

czas trWania: 
3 lATA (6 SEmESTRóW)

uzyskany tytuł: 
LIcEncjAT

Język WykładoWy:
pOLSKI

AngIELSKI

studia stacjonarne i niestacjonarne
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Filologia angielska
Filologia angielska to specjalność 
pozwalająca na zdobycie 
biegłej znajomości języka, ale 
także poznanie historii i kultury 
anglosaskiego kręgu językowego. 
Absolwenci filologii angielskiej 
studiów licencjackich otrzymują 
wykształcenie humanistyczne 
w zakresie filologii. Otrzymują 
też wiedzę z zakresu 
historii, literatury i kultury, 
jak również wiedzę 
teoretyczno – literacką i językoznawczą. 
program studiów filologicznych został 
opracowany w oparciu o nowoczesne 
koncepcje kształcenia przygotowując 
studentów do sprostania wyzwaniom 
współczesnego rynku pracy. Studenci 
mają również możliwość uczestniczenia 
w wybranych zajęciach na innych 
pokrewnych kierunkach, a także 
zajęciach w języku angielskim oraz 
studiach i stażach w zagranicznych uczelniach 
w ramach programu Erasmus +. Absolwent 
tego kierunku zdobywa interdyscyplinarne 
kompetencje pozwalające na wykorzystanie 
wiedzy w różnorodnych dziedzinach nauki i życia 
społecznego. ponadto dla studentów, którzy 
pragną zdobyć kwalifikacje nauczycielskie 
uczelnia przygotowała równoległe względem 
studiów, pedagogiczne studia kwalifikacyjne. 

czas trWania: 
3 lATA (6 SEmESTRóW)

uzyskany tytuł: 
LIcEncjAT

Język WykładoWy:
pOLSKI

AngIELSKI

•  w placówkach dyplomatycznych, instytucjach 
samorządu lokalnego i placówkach kultury, 

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

•  w szkołach podstawowych, średnich, 
instytucjach prowadzących szkolenia kursowe,

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

turystyką.

nASI AbSOLwEncI 
Są KOmpETENTNI 
dO pOdjęCIA 
ZATRudNIENIA:

studia stacjonarne i niestacjonarne
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turystyka i rekreacja 

DENMARK

PORTUGALSWEDEN

BELGIU
M

NETHERLANDS GERMANY

SPAINFRANCE

IRELAND ITALY

studia licencJackie
czas trWania: 

3 lATA (6 SEmESTRóW)
uzyskany tytuł: 

LIcEncjAT
Język WykładoWy:

pOLSKI
AngIELSKI

studia stacjonarne i niestacjonarne
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STudIA lICENCjACKIE mAją 
chARAKTER zAwOdOwy 
I TRWAją 3 lATA (6 SEmESTRóW). 
ABSOlWENT pO ICH uKOńCZENIu 
pOSIAdA:
•  wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, 

społecznych i ekonomicznych, 
•  umiejętności organizowania pracy oraz 

podejmowania przedsięwzięć w sferze 
turystyki i rekreacji, przygotowywania oferty 
turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup 
odbiorców oraz nawiązywania kontaktów 
i komunikowania przynajmniej w jednym 
języku obcym,

•  przygotowanie do podjęcia prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej lub 
do pracy w biurach podróży, hotelach, 
przedsiębiorstwach gastronomicznych, 
ośrodkach wypoczynkowych, sportowych 
i rekreacyjnych, centrach rekreacji 
i odnowy biologicznej, gospodarstwach 
agroturystycznych, ośrodkach doradztwa 
rolniczego, administracji rządowej 
i samorządowej, organizacjach społecznych 
oraz fundacjach i stowarzyszeniach,

specJalnoŚci

•  organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji
• Hotelarstwo i gastronomia
• turystyka zdrowotna
• turystyka osób niepełnosprawnych

•  możliwość wykonywania zawodu nauczyciela 
(po ukończeniu odpowiednich kursów 
pedagogicznych zgodnych ze standardami 
kształcenia),

•  umiejętność posługiwania się językiem obcym 
na poziomie biegłości B2 (Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia językowego 
Rady Europy) oraz posługiwania się 
językiem specjalistycznym umożliwiającym 
porozumiewanie się w działalności 
zawodowej,

•  przygotowanie do podjęcia studiów drugiego 
stopnia tj. studiów magisterskich.
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turystyka i rekreacja 
studia magisterskie

czas trWania: 
2 lATA (4 SEmESTRy)

uzyskany tytuł: 
mAgISTER

Język WykładoWy:
pOLSKI

AngIELSKI

studia stacjonarne i niestacjonarne
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STudIA mAgISTERSKIE 
mAją CHARAKTER 
OgólNOAKAdEmICKI. 
AbSOLwEnT uzySKujE 
WIEdZę ORAZ umIEjęTNOśCI 
ROzSzERzOnE w STOSunKu dO 
STudIóW pIERWSZEgO STOpNIA, 
KTóRE umOżlIWIAją:

specJalnoŚci

•  organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji
• Hotelarstwo i gastronomia
• turystyka zdrowotna
• turystyka osób niepełnosprawnych

•  podejmowanie samodzielnych działań 
menadżerskich w obszarze turystyki i rekreacji, 

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

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

turystycznych i rekreacyjnych, administracji 
rządowej i samorządowej, 

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

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

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

czas trWania: 
3 lATA (6 SEmESTRóW)

uzyskany tytuł: 
LIcEncjAT

Język WykładoWy:
pOLSKI

AngIELSKI

studia stacjonarne i niestacjonarne
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Zajęcia prowadzone są zarówno w salach 
wykładowych i obiektach należących do 
uczelni. jak i halach, basenach i boiskach 
należących do innych ośrodków 
sportowych znajdujących się w lublinie. 

WSSp jest jedyną uczelnią w lublinie 
posiadającą kierunek Wychowania fizycznego, 
realizowany na Wydziale Nauk o Zdrowiu 
w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. 

zALETy STudIOwAnIA  
nA KIERunKu wychOwAnIA 
FIZyCZNEgO W luBlINIE:
•  bliskość uczelni dla młodych ludzi 

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

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

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

pO uKOńCZENIu STudIóW 
pRzEKAzAnA nASzym STudEnTOm 
WIEdZA Z ZAKRESu pEdAgOgIKI, 
pSyCHOlOgII, FIlOZOFII  
I mEdyCyNy pOZWAlA:
•  realizować funkcje wychowawcze, 

opiekuńcze i prozdrowotne,
•  uzyskać uprawnienia sędziów lub instruktorów 

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

kierunkach, także w zajęciach prowadzonych  
w języku angielskim,

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

•  podjąć się prowadzenia samodzielnej 
działalności gospodarczej jako instruktor 
sportu lub trener personalny. 
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Klub uczelniany Akademickiego Związku 
Sportowego Wyższej Szkoły Społeczno – 
przyrodniczej im. Wincentego pola w lublinie 
jest terenową jednostką organizacyjną 
Akademickiego Związku Sportowego 
posiadającą osobowość prawną. do jego 
zadań należy m.in. upowszechnianie kultury 
fizycznej, sportu i turystyki, podnoszenie 
sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia 
społeczności akademickiej, propagowanie 
sportu wyczynowego wśród studentów oraz 
prowadzenie działalności rekreacyjnej.
W ciągu ostatnich lat największym osiągnięciem 
Ku AZS WSSp było czterokrotne zdobycie 
tytułu Akademickiego mistrza Europy w piłce 
ręcznej kobiet oraz dwukrotne wywalczenie 
przez piłkarki ręczne złotego medalu 
podczas Europejskich Igrzysk Studenckich. 
W rozgrywkach krajowych klub czterokrotnie 
zdobył złote medale mp w piłce ręcznej kobiet 
oraz zajął wysoko punktowane miejsca w piłce 
nożnej mężczyzn, futsalu kobiet i mężczyzn, 
podnoszeniu ciężarów, kick-boxingu oraz 
w lekkoatletyce. ponadto wszystkie sekcje 

klub uczelniany azs Wssp 
Ku AZS WSSp występowały w Akademickich 
mistrzostwach Województwa lubelskiego, 
zajmując zdecydowanie pierwsze miejsce 
w rywalizacji uczelni niepaństwowych. 

KLub uczELnIAny AzS wSSp 
pOSIAdA SEKCjE:
• judo
• Kickboxingu
• Karate Tradycyjnego
• Badmintona
• Tenisa Stołowego
• piłki Nożnej
• piłki Ręcznej
• piłki Siatkowej
• Koszykówki
• pływacką
• lekkoatletyczną
• Aerobiku
dodatkowo Ku AZS WSSp prowadzi zajęcia 
rekreacyjno – sportowe z  aerobiku  
i  samoobrony dla studentów oraz 
pracowników.
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biuro karier  
i Współpracy  
z zagranicą
biura karier i Współpracy z zagranicą zostało powołane w celu 
aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów WSSp, a szczególnie 
ułatwienia znalezienia zatrudnienia odpowiadającego ich 
kwalifikacjom i wyborze drogi rozwoju zawodowego. 

BKiWZ chcąc pomóc studentom WSSp w lepszym 
zarządzaniu własną karierą zawodową dostarcza 
informacji o rynku pracy oraz możliwościach 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jednocześnie 
wspomagając w przygotowaniu dokumentów 
aplikacyjnych. Biuro zajmuje się zbieraniem, 
klasyfikowaniem i udostępnianiem ofert pracy, 
staży i praktyk zawodowych, jak również wskazuje 
sposoby aktywnego poszukiwania zatrudnienia. 
Od 2016 r. Biuro zostało zarejestrowane w rejestrze 
podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia 
prowadzonego przez marszałka Województwa 
lubelskiego. Biuro Karier i Współpracy 
z Zagranicą poprzez organizację dodatkowych 
kursów, szkoleń, praktyk zagranicznych m.in. 
w ramach programu erasmus+, umożliwia 
również studentom WSSp zdobycie 
praktycznego doświadczenia co 
z pewnością wyróżnia naszych 
studentów na dynamicznie 
zmieniającym się rynku pracy.
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Erasmus+ to program unii Europejskiej 
w dziedzinie edukacji, szkoleń i sportu. Erasmus+ 
stworzony został w celu wsparcia krajów 
uczestniczących w programie w zakresie 
efektywnego wykorzystywania potencjału 
kapitału społecznego oraz promowania idei 
uczenia się przez całe życie. uczelnia nasza 
bierze udział w programie od 2008 r. WSSp 
posiada rozszerzoną Kartę uczelni Erasmusa, 
dzięki czemu studenci mają możliwość wyjazdu 
na część okresu studiów do uczelni zagranicznej, 
jak i odbycia 3-miesięcznych praktyk 
w zagranicznych przedsiębiorstwach. Studenci 
zakwalifikowani do programu Erasmus+ otrzymują 
dofinansowanie w postaci stypendium – dotyczy 
to zarówno wyjazdów na studia za granicą, jak 
i na zagraniczne praktyki zawodowe. 

Studenci mają możliwość wyjazdu do uczelni 
partnerskich w ramach krajów programu,  
czyli 28 państw członkowskich unii Europejskiej, 
państw EFTA/EOg: Islandii, liechtensteinu, 
Norwegii; państw kandydujących do uE: Turcji, 
byłej jugosłowiańskiej republiki macedonii.  
Od 2015 r. uczelnia uzyskała również 
dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ 
na mobilność do uczelni partnerskich w malezji, 
a od 2016 r. również Tajlandii, Wietnamu, ugandy, 
Kenii, ukrainy i Białorusi. 

erasmus+
ZmIENIA żyCIE,  
OTWIERA umySŁy

uczelnia kładąc nacisk na stworzenie 
studentom jak najszerszych możliwości rozwoju 
i pozyskania umiejętności każdego roku 
zwiększa liczbę uczelni partnerskich. Aktualnie 
posiadamy umowy partnerskie z niemalże  
100 uczelniami z całego świata m. in. z: Berjaya 
university College of Hospitality (malezja), 
Kuala lumpur metropolitan university College 
(malezja), universidad de la laguna (Wyspy 
Kanaryjskie, Hiszpania), universitat de les Illes 
Balears (majorka, Hiszpania), Ho Chi minh 
City Open university (Wietnam), Hoa Sen 
university (Wietnam), mae Fah luang university 
(Tajlandia), dhurakij pundit university (Tajlandia), 
university of pisa (Włochy), university College 
Birmingham (Wielka Brytania), university 
of Eastern Finland (Finlandia), Instytuto 
politécnico de lisboa/Escola Superior de 
Educacao (portugalia), universidad de Alicante 
(Hiszpania), CETA Barcelona (Hiszpania), 
universidade da Coruna (Hiszpania), 
universidad de jaén (Hiszpania), universidad 
A distancia de madrid SA (Hiszpania), 
universitat de Valencia (Hiszpania), universidad 
San jorge (Hiszpania), yeditepe university 
w Stambule (Turcja), universita’ degli Studi di 
Foggia (Włochy), universita’ 
degli Studi del piemonte 
Orientale „Amedeo 
Avogadro” (Włochy), 
università degli Studi 
„g. d’Annuzio” 
(Włochy), 
università degli 
Studi di pavia 
(Włochy), 
SS. Cyril and 
methodius 
university 
in Skopje 
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ERASmuS+ TO pROgRAm STwORzOny dLA 
STudENTóW, dlA NIEKTóRyCH TO pOCZąTEK 
dROgI dO KARIERy. dZIęKI pROgRAmOWI 
mASZ mOżlIWOść pOgŁęBIć SWOją WIEdZę, 
ZNAjOmOść jęZyKA, pOZNAć WIElu ludZI 
Z CAŁEgO śWIATA, jAK I pRZEżyć NIESAmOWITą 
pRZygOdę żyCIA!

w pROgRAmIE erasmus+ mOgą  
uCZESTNICZyć NASTępująCE pAńSTWA:

28
pAńSTW  

CZŁONKOWSKICH  
unII EuROpEjSKIEj

ISlANdIA,  
lIECHTENSTEIN,  

nORwEgIA

eFta
eog
p A ń S T W A

TuRCjA, 
mAcEdOnIA

(macedonia), Instituto politecnico do Cavado 
e do Ave (portugalia), universidad do porto 
(portugalia), ISAVE (portugalia), OKAN 
universitesi (Turcja), yENI yuZyIl university 
(Turcja), Kirklareli universitesi (Turcja), INONu 
universitesi (Turcja), universite de liege (Belgia), 
College of Tourism and Hotel management 
(Cypr), Fakulteta za Komercialne in poslovne 
Vede (Słowenia), universitatea „dunarea 
de jos” din galaţi (Rumunia), medimursko 
Veleuciliste u Cakovcu (Chorwacja), 
Information Systems management Institute 
(Łotwa) itd.

Z roku na rok coraz więcej naszych studentów 
z powodzeniem korzysta z programu Erasmus+, 
łącząc naukę i pracę z podróżami oraz 
możliwością poznania kultury innych krajów. 
uczelnia stwarza studentom możliwości rozwoju 
umiejętności i kreatywności, które są niezbędne 
w społeczeństwie opartym na wiedzy. Wyjazd 
w ramach programu rozwija intelektualnie 
i duchowo. Student staje się bardziej kreatywny 
i otwarty na świat. jedną z najważniejszych zalet 
wyjazdu w ramach Erasmusa jest rozwój własnej 

osobowości. Stypendyści programu 

Erasmus+ uczą się niezależności, poznają swoje 
możliwości, a także zdobywają umiejętności 
radzenia sobie przebywając daleko od domu. 
W trakcie pobytu za granicą stają się bardziej 
pewni siebie, dojrzalsi i niezależni. młoda 
osoba, która radziła sobie sama za granicą, 
będzie także potrafiła zmierzyć się z innymi 
niestandardowymi sytuacjami i jest przez to 
bardziej konkurencyjna na rynku pracy. program 
Erasmus+ wspiera w sprostaniu wyzwaniom 
ciągle zmieniającego się rynku pracy. Wyjazd 
na studia, czy praktykę w ramach programu jest 
doskonałą okazją pozyskania doświadczenia 
i zwiększenia zakresu kompetencji oraz 
umiejętności zawodowych, jak i językowych,  
co z pewnością wyróżnia naszych studentów  
na rynku pracy.
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2+1
program
WyBIERZ SWOją śCIEżKę EduKACyjNą

uczELnIE pARTnERSKIE
the university of northampton  

i university of bedfordshire
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program 2+1 w Wyższej Szkole Społeczno 
– przyrodniczej im. Wincentego pola 
w lublinie jest prowadzony w trybie 
specjalnym. polega na tym, że połowa 
zajęć jest prowadzona w języku angielskim, 
a druga część w języku polskim. Studenci 
mają także zagwarantowane dodatkowe 
zajęcia ze specjalistycznego słownictwa 
związanego z dziedziną studiów. Oprócz 
tego w programie przewidziano blok zajęć 
poświęconych kulturze i historii brytyjskiej.

Część zajęć jest prowadzona w języku 
angielskim, a na uczelniach brytyjskich 
wyłącznie w tym języku, dlatego kandydaci 
muszą wykazać się udokumentowaną 
znajomością języka angielskiego, np.: 
matura rozszerzona z języka angielskiego 
- 60% lub certyfikat B2. W przypadku 
braku odpowiedniego dokumentu jest 
przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna.

program 2+1 łączy studia w naszej uczelni  
ze studiami w Wielkiej Brytanii. po ukończeniu 
drugiego roku na kierunku Turystyka i rekreacja 
lub na kierunku Wychowanie fizyczne w Wyższej 
Szkole Społeczno – przyrodniczej  
im. Wincentego pola w lublinie studenci mają 
możliwość transferu na pokrewne kierunki 
w university of Bedfordshire i university of 
Northampton na okres jednego roku i uzyskania 
brytyjskiego dyplomu. Natomiast studenci 
edukujący się na kierunku Fizjoterapia mają 
możliwość ukończenia studiów na kierunku 

Sports Therapy w university of Bedfordshire.

Istnieją liczne sposoby finansowania studiów 
w Wielkiej Brytanii lub zredukowania ich 
kosztów. Obywatele unii Europejskiej 
mogą otrzymać niskoprocentową 
pożyczkę od rządu brytyjskiego, którą 
zaczynają spłacać dopiero po osiągnięciu 
dochodów rzędu 21 000 funtów rocznie 
w Wielkiej Brytanii i 12 000 funtów w polsce. 

Wysokość spłaty zależy od kwoty 
osiągniętego dochodu.

jest także możliwość uzyskania 
różnego typu bezzwrotnych 

stypendiów naukowych 
i socjalnych dla obywateli 
spoza uE, m.in. takich 
jak stypendium od 
university of Northampton 
uzależnione od średniej 
ocen na drugim roku 
studiów w Wyższej Szkole 
Społeczno – przyrodniczej 
im. Wincentego pola 
w lublinie. 
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studiuj w języku  
angielskim
WSSp zaprasza na studia realizowane w 100%  
w języku angielskim na kierunkach Fizjoterapia,  
Turystyka i rekreacja (I, II stopień), Kosmetologia, 
Ekonomia oraz Wychowanie fizyczne (I stopień).

Studia w języku angielskim to nie tylko codzienny 
trening zdolności językowych. To także nie 
mniej cenne przebywanie w środowisku 
międzynarodowym, poznanie odmiennej kultury 
i obyczajów, doświadczenie w skutecznym 
działaniu w grupie zróżnicowanej kulturowo. 
Studiuj ze studentami z ponad 40 krajów świata, 
na studiach, gdzie zajęcia prowadzą wybitni 
specjaliści, aktywni praktycy również  
z zagranicy.

zainteresowanych podjęciem  
studiów w języku angielskim prosimy  
o kontakt z biurem studiów  
anglojęzycznych
email: infoenglish@pol.edu.pl
tel.: +48 81 740 25 04

26

W
ss

p 
im

. W
in

c
en

te
g

o
 p

o
la

 W
 l

ub
li

n
ie

In
FO

Rm
A

TO
R



zielona szkoła
pIOTRAwIn
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Zielona 
Szkoła” w piotrawinie nad Wisłą, należący do 
Wyższej szkoły społeczno-przyrodniczej  
im. Wincentego pola w lublinie, położony jest 
w malowniczym zakątku Wrzelowieckiego 
parku Krajobrazowego. To idealne miejsce dla 
kameralnych szkoleń, spotkań biznesowych, 
indywidualnego wypoczynku i zorganizowanych 
grup, obozów  harcerskich oraz wypoczynku 
młodzieży szkolnej. położenie sprzyja także 
organizacji zgrupowań sportowych.

ośrodek Wypoczynkowo-szkoleniowy „zielona 
szkoła” w piotrawinie oferuje bazę szkoleniową,  
która obejmuje:
•  2 sale konferencyjne, mieszczące 30 i 40 osób,  

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

wyposażone, z łazienkami i dostępem do 
internetu, 

•  restaurację oraz catering w trakcie konferencji 
i zjazdów, 

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

Atutem „Zielonej Szkoły” jest nie tylko 
wspaniałe klimatyczne miejsce, ale również 
atrakcyjne ceny oraz miła obsługa. W pobliżu 
ośrodka znajduje się nowo - wybudowany 
most w kamieniu, łączący lubelszczyznę 
z województwem mazowieckim. dzięki 
niemu można zwiedzać malownicze tereny, 
poznawać bogactwa przyrody i architektury 
po obu stronach Wisły. to niezaprzeczalne 
argumenty, by odwiedzić „zieloną szkołę”  
w piotrawinie. zapraszamy.
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Celem utworzenia ACA jest propagowanie wśród studentów i słuchaczy 
WSSp w lublinie animaloterapii, ukierunkowanej na aktywny kontakt 
ze światem przyrody, jako komplementarnej metody poprawy jakości 
funkcjonowania człowieka nie tylko niepełnosprawnego. między 
innymi poprzez realizowanie spotkań, konferencji, kursów i studiów 
podyplomowych z zakresu Kynoterapii i Hipoterapii oraz prowadzenie 
badań naukowych nad ich skutecznością.

akademickie  
centrum  
animaloterapii
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OFERTA wSSp  
studenci Wssp kierunku Fizjoterapia drugiego 
roku studiów I stopnia lub rozpoczynający studia 
II stopnia mają możliwość dokonania wyboru 
kursu z zakresu Kynoterapii lub Hipoterapii. po 
ukończeniu uzyskują dodatkowe kompetencje 
w postaci uprawnień do wykonywania zawodu 
Kynoterapeuty (dziennik ustaw 2010  
nr 82 poz. Nr: 537323007) lub Instruktora 
Hipoterapii (dziennik ustaw 2010 nr 82  
poz. Nr: 537323006).

studenci Wssp kierunku Wychowanie fizyczne 
drugiego roku studiów I stopnia mają możliwość 
realizacji kursu z zakresu Hipoterapii.  
po ukończeniu uzyskują dodatkowe 
kompetencje w postaci uprawnień  
do wykonywania zawodu Instruktor ruchu – 
Hipoterapeuta (dziennik ustaw 2010  
nr 82 poz. Nr: 537323006).

dla wszystkich zainteresowanych spoza Wssp 
oferujemy trzysemestralne studia podyplomowe 
z Kynoterapii oraz dwusemestralne z Hipoterapii. 
po ich ukończeniu absolwenci uzyskują dyplom 
uprawniający do wykonywania zawodu 
Kynoterapeuty (dziennik ustaw 2010 nr 82  
poz. Nr: 537323007) lub odpowiednio Instruktora 
Hipoterapii (dziennik ustaw 2010 nr 82  
poz. Nr: 537323006).

zapraszamy również do współpracy przy 
prowadzonych przez nas badaniach nad 
skutecznością kynoterapii i hipoterapii w zakresie 
poprawy jakości funkcjonowania osób 
starszych, niepełnosprawnych, chorych oraz 
innych potrzebujących tego rodzaju terapii,  
jak również nad efektami kynoterapii 
w procesach edukacyjno-wychowawczych 
dzieci i młodzieży. 29
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biblioteka uczelniana 
biblioteka Wyższej szkoły społeczno-
przyrodniczej im. Wincentego pola w lublinie 
gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory oraz 
stanowi podstawę bibliotecznego systemu 
informacyjnego. W chwili obecnej zasób 
biblioteki liczy ok. 20 000 woluminów. Wśród 
różnorodnych zbiorów przeważają publikacje 
specjalistyczne, związane z dziedzinami 
charakterystycznymi dla profilu uczelni.

Część zbiorów dostępna jest w postaci 
księgozbioru podręcznego, gromadzącego: 
encyklopedie, słowniki, kompendia oraz 
wiodące pozycje dziedzinowe.

Biblioteka WSSp opracowuje zbiory 
w najnowszej wersji programu mAK 4.3, 

w której tworzone są bazy książek, 
czytelników - a w przyszłości 

- zbiorów multimedialnych. 
publikacji można wyszukiwać 
za pomocą 9 indeksów, 
zaczynając od autorskiego, 
a kończąc na indeksie 

kodów kreskowych. ponadto 
Biblioteka posiada dostęp 
online, przyznany jej przez EBSCO 

publishing, do komercyjnych 
pełnotekstowych baz 
czasopism.

Czytelnia oferuje studentom dostęp do 
Internetu i katalogu bibliotecznego. Terminale 
umożliwiają również dostęp do Wirtualnego 
Katalogu lubelskich Bibliotek Naukowych, 
który udostępnia informacje dotyczące 
zbiorów pięciu lubelskich bibliotek naukowych: 
Biblioteki głównej umCS, Biblioteki Kul, Biblioteki 
politechniki lubelskiej, Biblioteki uniwersytetu 
przyrodniczego oraz Wojewódzkiej Biblioteki 
publicznej im. Hieronima Łopacińskiego 
w lublinie.

Regulamin Biblioteki uwzględnia wypożyczanie 
książek do domu, zarówno studentom, jak 
i pracownikom uczelni. Nasi studenci, na 
mocy zawartych umów, mogą korzystać 
również z publikacji Biblioteki głównej umCS 
i Wojewódzkiej Biblioteki pedagogicznej 
w lublinie.
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wydawnictwo  
akademickie 
Wydawnictwo akademickie Wyższej szkoły 
społeczno-przyrodniczej im. Wincentego pola 
w lublinie istnieje od 2004 r. jego głównym 
celem jest przygotowanie do druku i publikacja 
tekstów naukowych i popularno-naukowych 
będących efektem prowadzonych przez 
kadrę naukowo-dydaktyczną przedsięwzięć 
badawczych. Wydawnictwo publikuje również 
materiały pomocnicze dla studentów,  
m.in. podręczniki i skrypty.

Wydawnictwo akademickie 
Wyższej szkoły społeczno-przyrodniczej 
im. Wincentego pola w lublinie
ul. choiny 2
20-816 lublin

Z okazji 200. rocznicy urodzin patrona uczelni 
wydawnictwo przygotowało drukiem reedycje 
jego najpopularniejszych dzieł: Pieśń o ziemi 
naszej, Pieśni Janusza, Rok myśliwca i Eposu 
rycerskiego z ilustracjami j. Kossaka mohort. 
W swoim dorobku posiadamy również reprinty 
tytułów: Przewodnik po Polesiu (1935 r.), Ziemie 
dawnej Polski, Litwy i Rusi (1821 r.), Ilustrowany 
przewodnik po Lublinie (1901 r.) oraz Polska 
w krajobrazie i zabytkach (1930 r.).
Studentom kierunku Turystyka i rekreacja 
pomocą służą też wydane przez nas bogato 
ilustrowane przewodniki: Polesia czar i Płynie 
Wisła płynie... - małopolski przełom rzeki, a także 
album ponad 600 pocztówek z lat 1907 – 2007 - 
Piękna nasza Polska cała... 
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Wymagane dokumenty:
• wypełniony formularz podania do rektora 
• świadectwo dojrzałości
  (Cudzoziemcy – polskie świadectwo 

dojrzałości albo zalegalizowane lub 
opatrzone apostille świadectwo lub 
inny dokument uzyskany za granicą, 
uprawniający do ubiegania się o przyjęcie 
na studia w uczelniach każdego typu 
w państwie, w którego systemie działa 
instytucja wydająca świadectwo, uznane, 
zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji 
świadectw szkolnych i świadectw maturalnych 
uzyskanych za granicą lub na podstawie 
umowy międzynarodowej, za równoważne 
odpowiedniemu polskiemu świadectwu 
dojrzałości. do w/w świadectwa dołączone 
powinno być tłumaczenie na język polski 
sporządzone przez tłumacza przysięgłego), 

•  świadectwo ukończenia szkoły średniej  
(kserokopia potwierdzona przez uczelnię), 

•  zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do nauki i wykonywania 
zawodu od lekarza medycyny pracy  
/tylko kandydaci na kierunki: Fizjoterapia, 
Kosmetologia, Wychowanie fizyczne/ 

STudIA I STOpnIA 
licencJackie

   (Cudzoziemcy – zaświadczenie lekarskie od 
lekarza medycyny pracy przetłumaczone 
na język polski przez tłumacza przysięgłego, 
stwierdzające możliwość podjęcia przez 
kandydata studiów na kierunku Fizjoterapia, 
Kosmetologia i Wychowanie Fizyczne), 

•  dowód osobisty lub inny dokument 
potwierdzający tożsamość kandydata na 
studia, w przypadku kandydatów na studia 
będących cudzoziemcami (kserokopia 
potwierdzona przez uczelnię), 

•  4 zdjęcia 35x45 mm (przynajmniej jedna  
fotografia – barwna). 

ogólne zasady rekrutacji
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STudIA II STOpnIA  
magisterskie
Wymagane dokumenty:
•	 wypełniony formularz podania do rektora 
•	  odpis dyplomu studiów wyższych  

(część a i część b/suplement)  
(Cudzoziemcy – dyplom ukończenia 
w polsce studiów pierwszego stopnia albo 
zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom 
lub inny dokument ukończenia uczelni za 
granicą uprawniający do podjęcia studiów 
drugiego stopnia w państwie, w którym 
został wydany, uznany, zgodnie z przepisami 
w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia 
studiów wyższych uzyskanych za granicą lub 
na podstawie umowy międzynarodowej, 
za równoważny z odpowiednim polskim 
dyplomem ukończenia studiów pierwszego 
stopnia. do w/w dyplomu dołączone powinno 
być tłumaczenie na język polski sporządzone 
przez tłumacza przysięgłego), 

•	  świadectwo dojrzałości 
(Cudzoziemcy – polskie świadectwo 
dojrzałości albo zalegalizowane lub 
opatrzone apostille świadectwo lub 
inny dokument uzyskany za granicą, 
uprawniający do ubiegania się o przyjęcie 
na studia w uczelniach każdego typu 
w państwie, w którego systemie działa 

instytucja wydająca świadectwo, uznane, 
zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji 
świadectw szkolnych i świadectw maturalnych 
uzyskanych za granicą lub na podstawie 
umowy międzynarodowej, za równoważne 
odpowiedniemu polskiemu świadectwu 
dojrzałości. do w/w świadectwa dołączone 
powinno być tłumaczenie na język polski 
sporządzone przez tłumacza przysięgłego), 

•	  zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do nauki i wykonywania 
zawodu od lekarza medycyny pracy /tylko 
kandydaci na kierunek Fizjoterapia/  
(Cudzoziemcy – zaświadczenie lekarskie od 
lekarza medycyny pracy przetłumaczone 
na język polski przez tłumacza przysięgłego, 
stwierdzające możliwość podjęcia przez 
kandydata studiów na kierunku Fizjoterapia), 

•	  dowód osobisty lub inny dokument 
potwierdzający tożsamość kandydata na 
studia w przypadku kandydatów na studia 
będących cudzoziemcami (kserokopia 
potwierdzona przez uczelnię), 

•	  4 zdjęcia 35x45 mm (przynajmniej jedna  
fotografia – barwna). 

ogólne zasady rekrutacji
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Wymagane dokumenty:
•	 wypełniony formularz podania do rektora 
•	  odpis dyplomu studiów wyższych 

(Cudzoziemcy – dyplom ukończenia 
w polsce studiów pierwszego stopnia albo 
zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom 
lub inny dokument ukończenia uczelni za 
granicą uprawniający do podjęcia studiów 
drugiego stopnia w państwie, w którym 
został wydany, uznany, zgodnie z przepisami 
w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia 
studiów wyższych uzyskanych za granicą lub 
na podstawie umowy międzynarodowej, 
za równoważny z odpowiednim polskim 
dyplomem ukończenia studiów pierwszego 
stopnia. do w/w dyplomu dołączone powinno 
być tłumaczenie na język polski sporządzone 
przez tłumacza przysięgłego), 

•	  zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny 
pracy o braku przeciwwskazań  
do nauki i wykonywania zawodu – kandydaci 
ubiegający się o przyjęcie na kierunek 
Odnowa biologiczna – Fizjoterapia  
(Cudzoziemcy – zaświadczenie lekarskie od 
lekarza medycyny pracy przetłumaczone 
na język polski przez tłumacza przysięgłego, 
stwierdzające możliwość podjęcia przez 
kandydata studiów na kierunku Fizjoterapia), 

•	  dowód osobisty lub inny dokument 
potwierdzający tożsamość kandydata na 
studia w przypadku kandydatów na studia 
będących cudzoziemcami (kserokopia 
potwierdzona przez uczelnię), 

•	 3 zdjęcia 35x45 mm. 

studia  
podyplomoWe

ogólne zasady rekrutacji
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wSzELKIE InFORmAcjE nA TEmAT 
REKRuTACjI mOżNA ZASIęgNąć 
W BIuRZE REKRuTACjI (BIuRO 
W gmACHu gŁóWNym uCZElNI 
W gOdZ. 8:00 – 16:00):
Wyższa szkoła społeczno - przyrodnicza  
im. Wincentego pola w lublinie
ul. Choiny 2 
20-816 lublin 
tel. +48 81 740 72 40 
e-mail: info@wssp.edu.pl 
e-mail: rekrutacja@wssp.edu.pl

uwaga!
rekrutacja za pośrednictwem punktu 
rekrutacyjnego we lwowie nie wiąże się  
z żadną dodatkową opłatą.

ogólne zasady rekrutacji

Wssp im. W. pola prowadzi  
także rekrutację we lwowie 
punkt rekrutacyjny we lwowie
Kopernika 40A, lwów, ukraina
tel. +38 068 206 1998 
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WyżSZA SZKOŁA  
SpOŁECZNO - pRZyROdNICZA  
Im. WINCENTEgO pOlA  
w LubLInIE
ul. Choiny 2
20-816 lublin
tel. +48 81 740 72 40
e-mail: info@wssp.edu.pl
www.wssp.edu.pl

dZIEKANAT WydZIAŁu  
nAuK O zdROwIu
kierunki: Filologia angielska, turystyka i rekreacja,  
Wychowanie fizyczne
tel.: +48 81 740 25 08
e-mail: wtiwf@wssp.edu.pl
pokój nr 42

kierunki: Fizjoterapia, kosmetologia
tel.: +48 81 740 25 39
e-mail: wfiz@wssp.edu.pl
pokój nr 60

bIuRO STudIów  
ANglOjęZyCZNyCH
tel.: +48 81 740 25 04
e-mail: infoenglish@pol.edu.pl
pokój nr 43


