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STUDIUJ
Z CAŁYM
ŚWIATEM

Leszek Czajka -
stylista, mistrz kreacji

wizerunku, autor
spektakularnych

metamorfoz. Jego
nazwisko jako marka

pojawia się przy
najpopularniejszych

programach
telewizyjnych w

Polsce, min: "Idol",
"Jak oni spiewają",

"Taniec z
Gwiazdami", "Must

Be The Music"

Małgorzata Babicz -
czołowa polska

stylistka i instruktor
fryzjerstwa. Dyrektor
Artystycznego studia

Wella. Ambasador
marki Sebastian
Professional Jako

jedyna w Polsce
przynależy do

elitarnego,
między-

narodowego
klubu

Alternative
Hair Show

Wyższa Szkoła
Społeczno-Przyrodnicza

w Lublinie

NOWOCZESNE
FRYZJERSTWO
I KREOWANIE BIZNESU
FRYZJERSKO–KOSMETYCZNEGO



Studia prowadzone
w języku polskim

Studia jednolite magisterskie:
• fizjoterapia

Studia magisterskie (II stopnia)
• turystyka i rekreacja
• fizjoterapia - ostatni nabór w 2019 r.

Studia licencjackie (I stopnia)
• filologia angielska
• kosmetologia
• turystyka i rekreacja
• wychowanie fizyczne
• ekonomia
• pielęgniarstwo
• informatyka i ekonometria

Studia prowadzone
w języku angielskim

Studia jednolite magisterskie:
• fizjoterapia

Studia magisterskie (II stopnia)
• turystyka i rekreacja
• fizjoterapia - ostatni nabór w 2019 r.

Studia licencjackie (I stopnia)
• filologia angielska
• kosmetologia
• turystyka i rekreacja
• wychowanie fizyczne
• ekonomia menedżerska
• pielęgniarstwo

3200 zł

Kandydaci na studia podyplomowe
powinni dostarczyć:

• wypełniony formularz podania do rektora (do pobrania
ze strony internetowej Uczelni lub w Biurze Rekrutacji)

• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
UWAGA: Jeśli ukończyłeś studia licencjackie, a Twój
dyplom nie został jeszcze wydany, wystarczy, że złożysz
zaświadczenie o ukończeniu studiów, które ma moc
dyplomu do momentu jego wydania.

• dowód tożsamości ( do wglądu)

Poznaj pozostałe kierunki studiów podyplomowych prowadzonych w WSSP

wssp.edu.pl/studia-podyplomowe

W szczególności zaś:
• planowania i wykonywania profesjonalnych strzyżeń

i farbowania włosów w oparciu o nowoczesne techniki
fryzjerskie
• planowania i wykonywania profesjonalnych upięć, koków

i uczesań okolicznościowych włosów w oparciu o nowocze-
sne techniki fryzjerskie

• wykonywania profesjonalnych diagnoz skóry głowy i nowo-
czesnego masażu skóry głowy
• tworzenia konkurencyjnych w tym alternatywnych

propozycji zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających
• kompetentnego, personalizowanego doradztwa zmiany

wizerunku na podstawie indywidualnych cech osobowych
oraz wykonania usługi zgodnej z oczekiwaniami klienta
• planowania, projektowania, doboru personelu, organizo-

wania, zarządzania, promowania i nadzorowania szeroko
pojmowanego biznesu usług fryzjerskich lub fryzjersko-
kosmetycznych
• zwiększenia sprzedaży usług oraz zwiększenia sprzedaży

profesjonalnych produktów fryzjersko-kosmetycznych
w salonach i gabinetach

• kreatywnego tworzenia oferty usług fryzjerskich czy
kosmetyczno – fryzjerskich, za pomocą nowoczesnych
technik w tradycyjnych kanałach dystrybucji oraz
w mediach społecznościowych

• przewodzenia, szkolenia, wspierania, kontrolowania,
motywowania osób pracujących w salonie

• pozyskiwania nowych kadr oraz wprowadzania ich w świat
fryzjerstwa czy kosmetyki

• pozyskiwania nowych klientów oraz utrzymania lojalności
dotychczasowych poprzez budowanie pozytywnych relacji
oraz profesjonalną obsługę klienta
• rozpoznawania klientów poprzez analizę osobowości,

charakterystyczne gesty czy słownictwo
• utrzymania wysokich standardów profesjonalnej obsługi

klienta oraz właściwych technik sprzedaży

Studia podyplomowe kierowane są do: fryzjerów, wła-
ścicieli salonów fryzjerskich i salonów kosmetyczno-
fryzjerskich, menadżerów i kadry zarządzającej szeroko
pojętymi usługami fryzjersko – kosmetycznymi, oraz dla
osób, które chcą nauczyć się lub poznać: tajniki
prowadzenia biznesu fryzjerskiego, nowoczesnego
strzyżenia, koloryzacji włosów, pielęgnacji skóry głowy
i włosów, upięć i czesania fryzur fantazyjnych, pro-
jektowania salonów fryzjerskich i gabinetów kosme-
tycznych, programów obsługi klienta, technik sprzedaży
produktów fryzjersko – kosmetycznych, wprowadzić
innowacyjny system komunikacji z klientem, nauczyć się
interpretacji osobowości klientów.

Absolwent ,,Studiów Podyplomowych’’ zdobędzie
zaawansowaną i profesjonalna wiedzę oraz konkretne
umiejętności i kompetencję z zakresu fryzjerstwa.
Poczynając od podniesienia umiejętności manualnych
z zakresu strzyżeń, koloryzacji, upięć czy uczesań
okolicznościowych, po wiedzę niezbędną do odniesienia
sukcesu na rynku usług fryzjerskich. Atutem studiów
również będzie zdobycie wiedzy w zakresie pro-
fesjonalnej obsługi klienta, technik sprzedaży,
projektowania salonów czy gabinetów fryzjersko-
kosmetycznych oraz dzięki zdobyciu tytułu ,,menadżera
usług fryzjerskich’’ zwiększenie konkurencyjności
prowadzonych czy zarządzanych firm wśród innych
salonów funkcjonujących na rynku.

Nowoczesne Fryzjerstwo i Kreowanie Biznesu
fryzjersko–kosmetycznego

Czesne: 1 Semestr

Możliwość dofinansowania studiów
ze środków unijnych!

Takie same uprawnienia jak
uczelnie państwowe

Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza im.
Wincentego Pola w Lublinie funkcjonuje na
podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 12 lipca 2000 r. (DNS-1-0145-
369/Eko/2000). Uczelnia zarejestrowana jest
w rejestrze Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego pod nr 186.

Doświadczona i wykwalifikowana
kadra dydaktyczna

Uczelnia zatrudnia wysoko wykwalifikowaną
kadrę dydaktyczną pochodzącą z renomo-
wanych ośrodków akademickich oraz profe-
sjonalistów, praktyków działających w różnych
branżach

Bogata oferta edukacyjna

Studia w programie 2+1, czyli program dzięki
któremu studenci mają możliwość kształcenia się
przez dwa lata w WSSP i rok w uczelniach
w Wielkiej Brytanii.

Akademickie Centrum Fizjoterapii

Uczelnia posiada własne Akademickie Centrum
Fizjoterapii, funkcjonujące na podstawie umowy
z NFZ, Ośrodek wyposażony w najnowo-
cześniejszy sprzęt diagnostyczny i rehabi-
litacyjny, pełni rolę miejsca zajęć klinicznych i
praktyk dla studentów, a także stanowi podstawę
dla badań naukowych.

Nowoczesny obiekt dydaktyczny

Uczelnia dysponuje nowocześnie wyposażonymi
salami dydaktycznymi, laboratoriami i gabi-
netami specjalistycznymi, które zapewniają
studentom wysoki poziom kształcenia. Studenci
WSSP mają mozliwość kształcenia i wypoczynku
w będącym własnością Uczelni Ośrodku
Szkoleniowo - Wypoczynkowym "Zielona Szkoła"
w Piotrawinie n. Wisłą.
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kierunków studiów
licencjackich i magisterskich

kierunków studiów
podyplomowych

Studenci z 57
krajów świata

studentów w roku
akademickim 2018/2019

absolwentów
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WSSP powstała z myślą o
chcących realizować swoje
cele zawodowe oraz pasje

OPŁATY


