


"Misją Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia jest kształcenie oraz profilowanie karier zawodowych
studentów poprzez realizację programów studiów uwzględniających potrzeby rozwoju gospodarczego,
społecznego oraz kulturalnego.

Uczelnia dąży do tego, by tworzone i prowadzone przez nią programy kształcenia odpowiadają
nowoczesnej koncepcji kształcenia zakładającej lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań
interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych uczelni.

Nieprzerwany rozwój WSIiZ pozwala na elastyczne dostosowywanie Uczelni do zmieniających się
uwarunkowań ekonomicznych, technologicznych, czy też naukowych, stąd też szczególną misją uczelni jest
współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy określeniu i realizacji jej zadań w oparciu o filozofię
Total Quality Management.

Koncepcja kształcenia przyjęta w WSIiZ uwzględnia dynamikę zmian zachodzących w gospodarce
wolnorynkowej w Polsce i Europie skutkującą wzrostem zapotrzebowania na kadrę zdolną do wykonywania
najbardziej poszukiwanych zawodów. Profil nauczania w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia odniesiony do
kilku obszarów kształcenia realizuje większą przejrzystość, dostępność i jakość zdobywanych kwalifikacji
zgodnie z koncepcją Krajowych Ram Kwalifikacji.

Głównym celem koncepcji kształcenia na wszystkich realizowanych w Uczelni kierunkach jest
osiągniecie przez absolwenta zakładanych efektów w sposób umożliwiający dysponowanie odpowiednią
wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi.”





Gospodarka Przestrzenna ukierunkowana jest na organizację 
przestrzeni otaczającej człowieka. Kierunek skupia się na 
połączniu wartości nauk technicznych, ekonomicznych i 
społecznych. 
Priorytetem jest uwzględnienie ochrony wartości przestrzeni i jej 
racjonalnego wykorzystania w zgodzie z utrzymaniem 
równowagi pomiędzy działalnością ludzką a zasobami 
naturalnymi. Przekształcenie przestrzeni społecznej jest możliwe 
dzięki pobudzaniu i stymulowaniu procesów gospodarczych. 
Do wyboru są trzy specjalności: 
- Wycena Nieruchomości 
- Zarządzanie Przestrzenią Lokalną i Środowiskiem 
- Planowanie Przestrzenne i Urbanistyka



Podstawowym celem kształcenia na kierunku Gospodarka 
Przestrzenna jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych 
specjalistów, którzy dzięki wiedzy technicznej, ekonomicznej, 
stanowić będą konkurencyjną kadrę inżynierską na europejskim 
rynku pracy. 
Nastawienie na rozwój i zaznajomienie z najnowszymi trendami 
gospodarowania przestrzenią, wraz z silną podstawą i 
umiejętnościami poruszania się w przestrzeni administracji 
samorządowej, a dalej na rynku nieruchomości pozwoli 
absolwentowi odnaleźć się w konkretnym zawodzie: planisty, 
zarządcy i administratora nieruchomości, doradcy na rynku 
nieruchomości, specjalisty ds. technicznych itp. Program kształcenia 
pozwala na wykształcenie umiejętności i kompetencji inżynierskich.
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Kosmetologia jest obecnie jedną z 
najpopularniejszych i 
najdynamiczniej rozwijających się 
dziedzin dermatologii. To również 
jedna z najszerszych jej dziedzin. 
Szczególną uwagę kosmetologia 
poświęca leczeniu i pielęgnacji 
skóry, włosów i paznokci.



Podstawowym celem na kierunku jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych 
kosmetologów. Kosmetolog Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia to specjalista 
zajmujący się poprawianiem i przywracaniem urody. Zajmuje się profilaktyką, 
która ma na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie 
jak najdłużej sprawności życiowej, a także problemami dotyczącymi zmian 
skórnych, które szczególnie niekorzystnie wpływają na wygląd zewnętrzny. 

Absolwent studiów I stopnia uczęszczający na studia kosmetologii w Warszawie w 
Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia zdobywa umiejętności posługiwania się 
wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzę szczegółową z zakresu 
kosmetologii, w szczególności obejmującą problematykę kosmetologii 
pielęgnacyjnej, upiększającej, leczniczej oraz receptury kosmetycznej i środków 
zapachowych.

Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia uzyskuje przygotowanie do pracy 
w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług. Jest gotowy 
do współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej 
chorobowo. Ponadto nabędzie praktyczne umiejętności skutecznego 
wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz jej doskonalenia.
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Absolwent studiów II stopnia na kierunku 
kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w 
Warszawie zdobywa umiejętności posługiwania się 
wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych, nauk o 
zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu 
kosmetologii. Jest przygotowany do planowania i 
wykonywania zabiegu kosmetycznego w zakresie 
kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej z 
uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań oraz 
stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem. Potrafi 
odczytywać skład kosmetyku i ustalić jego zastosowania. 
Jest gotowy do pracy z lekarzem dermatologiem, a także 
do współpracy z firmami produkującymi preparaty 
kosmetyczne, kierowania zespołem kosmetologów oraz 
nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i 
technik kosmetycznych. Doskonale porusza się w 
środowisku branży kosmetologicznej.

Absolwent uzyskuje przygotowanie do 
zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego 
o pełnym zakresie świadczonych usług. 

Ponadto nabiera praktycznych umiejętności 
skutecznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz 
jej doskonalenia.

Absolwent uzyskuje przygotowanie do 
zorganizowania i prowadzenia gabinetu 
kosmetycznego o pełnym zakresie świadczonych 
usług. Ponadto nabiera praktycznych umiejętności 
skutecznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz 
jej doskonalenia.

Absolwent kosmetologii magisterskiej jako 
specjalista zajmujący się poprawianiem i 
przywracaniem urody będzie mógł prowadzić 
profilaktyk mającą na celu opóźnienie zewnętrznych 
oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej 
sprawności życiowej. 
Będzie potrafił, po konsultacji z lekarzem 
dermatologiem, wydawać zalecenia dotyczące 
pielęgnacji zmian skórnych, które szczególnie 
niekorzystnie wpływająna wygląd 
zewnętrzny.

Na studiach magisterskich studenci wybierają jedną ze specjalności:
- Technologia kosmetyków 
- Kosmetologia praktyczna 
- Kosmetologia bioestetyczna
- Podologia
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• profesjonalna diagnostyka skóry
• szeroka gama specjalistycznych programów pielęgnacyjnych
• piękne spojrzenie - oprawa brwi i rzęs
• lifting bez skalpela - fale radiowe
• pielęgnacja dłoni i stóp
• masaż 
• wizaż i stylizacja



Uczelnia jest partnerem iBuk Libra – wirtualnej biblioteki. Poza możliwością korzystania 
ze  stacjonarnej Biblioteki WSIiZ studenci otrzymują indywidualny kod dostępu do 
platformy. Szkoła jest aktywna również na portalach społecznościowych. Zapewniamy 
stały i bezpośredni kontakt z pracownikami administracyjnymi.



Terminy rekrutacji na studia licencjackie i inżynierskie
• na semestr zimowy (zajęcia od października) 

od 15 marca do 25 września
• na semestr letni (zajęcia od marca br.)

od 15 listopada do 15 lutego

Terminy rekrutacji na studia magisterskie
• na semestr zimowy (zajęcia od października)

od 15 marca do 25 września
• na semestr letni (zajęcia od marca br.) 

od 15 listopada do 15 marca

Terminy rekrutacji na studia podyplomowe
• na semestr zimowy (zajęcia od października) 

od 15 marca do 25 września
• na semestr letni (zajęcia od lutego) 

od 15 listopada do 15 lutego



Wymagane dokumenty na studia licencjackie i inżynierskie:
• oryginał świadectwa dojrzałości
• podanie z zakreśleniem kierunku studiów: gospodarka przestrzenna oraz kosmetologia
• cztery fotografie (Wymiar 35 mm x 45 mm ) + CD z nagraną fotografią
• kserokopia dowodu osobistego
• potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie 

przelewem na konto uczelni: BPH S.A. 741060 0076 0000 3200 0128 6466)
• potwierdzenie dokonania opłaty 17 zł za Elektroniczną Legitymację Studencką
• Podanie o ELS 
• zaświadczenie lekarskie

Wymagane dokumenty na studia magisterskie:
• dyplom ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego 

semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie
• suplement do dyplomu
• oryginał świadectwa dojrzałości
• podanie z zakreśleniem trybu i specjalności na kierunku studiów: kosmetologia
• cztery fotografie (Wymiar 35 mm x 45 mm ) + CD z nagraną fotografią
• kserokopia dowodu osobistego
• potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł
• potwierdzenie dokonania opłaty 17 zł za Elektroniczną Legitymację Studencką
• Podanie o ELS 
• zaświadczenie lekarskie
Jeśli jesteś tegorocznym dyplomantem już dziś możesz zagwarantować sobie miejsce na wybranym kierunku 
studiów magisterskich. Wystarczy, że zamiast dyplomu dołączysz podpisane oświadczenie.



Kandydaci na kierunek kosmetologia:
• zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny 

pracy wystawione na podstawie skierowania 
wydawanego przez dział promocji i rekrutacji 
WSIiZ.

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe:
• dyplom ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis), w 

przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy 
dostarczyć podpisane oświadczenie,

• podanie wypełnione drukowanymi literami
• jedną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy 

wydawaniu dowodów osobistych (fotografia o wymiarach 35 x 
45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z 
ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem)

• kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu
• potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł 

(Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na 
konto uczelni: BPH S.A. 741060 0076 0000 3200 0128 6466)



Stypendium socjalne jest przyznawane studentowi na 
okres DWÓCH SEMESTRÓW (9 mc.), znajdującemu się w 
trudnej sytuacji materialnej

Stypendium w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w akademiku lub 
innym obiekcie jest przyznawane studentowi studiów stacjonarnych, znajdującemu się w 
trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby lub w 
znacznym stopniu utrudnił studiowanie. Stypendium może otrzymać osoba, która posiada 
umowę najmu lokalu na terenie Warszawy lub w jego okolicach, a odległość od jej miejsca 
stałego zamieszkania a Uczelnią wynosi co najmniej 50 km

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na 
podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią, wysokie wyniki 
sportowe, osiągnięcia naukowe lub artystyczne

Zapomoga tj. zdarzenie losowe, które nastąpiło w przeciągu ostatnich 3 miesięcy i które miało znaczący 
wpływ na sytuację materialną studenta. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć: śmierć lub ciężką chorobę 
członka najbliższej rodziny studenta, zdarzenie wypadkowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi lub 
materialnymi, nagłą utratę lub poważne zmniejszenie stałych źródeł dochodu przez studenta lub osobę, na 
której utrzymaniu student się znajduje, narodziny dziecka w małżeństwie studenta, zdarzenie związane z 
oddziaływaniem sił przyrody, powódź, pożar itp.




