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Zarządzenie nr 19/2022 

Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 
z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

 
w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych  

w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia do dyscyplin naukowych dla cykli kształcenia 
uruchomionych od r/a 2022/2023 

 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. zarządzam co następuje: 

     
 § 1 

 
1. Przyporządkowuje się kierunki studiów prowadzone w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia  

w Warszawie do dyscyplin naukowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych oraz artystycznych (Dz. U. 2018 poz. 1818) zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
zarządzenia.   

 
§ 2 

 
 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.    
 
 

 
 

REKTOR 
WYŻSZEJ SZKOŁY INŻYNIERII I ZDROWIA W 

WARSZAWIE 
 
 

dr n. chem. Sebastian Grzyb  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2022 Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 
w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia do dyscyplin naukowych 

dla cykli kształcenia uruchomionych od r/a 2022/2023  
 

 
1. Kierunek studiów chemia kosmetyczna [studia I stopnia] przyporządkowuje się do następujących 

dyscyplin naukowych: 
Lp. Dyscyplina Procentowy udział dyscyplin 
1. nauki chemiczne 72% [d. wiodąca] 

2. nauki biologiczne 15% 

    3. inżynieria chemiczna 13% 

 RAZEM 100 % 
 

2. Kierunek studiów chemia ogólna [studia I stopnia] przyporządkowuje się do następujących dyscyplin 
naukowych: 

Lp. Dyscyplina Procentowy udział dyscyplin 
1. nauki chemiczne 83% [d. wiodąca] 

2. inżynieria chemiczna 17% 

 RAZEM 100 % 
 

3. Kierunek studiów chemia żywności [studia I stopnia] przyporządkowuje się do następujących 
dyscyplin naukowych: 

Lp. Dyscyplina Procentowy udział dyscyplin 
1. inżynieria chemiczna 81% [d. wiodąca] 

2. technologia żywności i żywienia  19% 

 RAZEM 100 % 
 

4. Kierunek studiów dietetyka [studia I stopnia] przyporządkowuje się do następujących dyscyplin 
naukowych: 

Lp. Dyscyplina Procentowy udział dyscyplin 
1. nauki o zdrowiu 65% [d. wiodąca] 

2. nauki medyczne 18% 

3. technologia żywności i żywienia 17% 

 RAZEM 100 % 
 

5. Kierunek studiów dietetyka [studia II stopnia] przyporządkowuje się do następujących dyscyplin 
naukowych: 

Lp. Dyscyplina Procentowy udział dyscyplin 
1. nauki o zdrowiu 53% [d. wiodąca] 

2. nauki medyczne 33% 

3. technologia żywności i żywienia 14% 

 RAZEM 100 % 
 

6. Kierunek studiów inżynieria ochrony zdrowia i promocja [studia I stopnia] przyporządkowuje się do 
następujących dyscyplin naukowych: 

Lp. Dyscyplina Procentowy udział dyscyplin 
1. nauki chemiczne 53% [d. wiodąca] 

2. nauki o zarządzaniu i jakości 17% 

3. nauki o zdrowiu 12% 

4. nauki prawne 12% 

5. inżynieria chemiczna 6% 

 RAZEM 100 % 
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7. Kierunek studiów kosmetologia [studia I stopnia] przyporządkowuje się do następujących dyscyplin 
naukowych: 

Lp. Dyscyplina Procentowy udział dyscyplin 
1. nauki o zdrowiu 70% [d. wiodąca] 

2. nauki medyczne 13% 

3. nauki biologiczne 10% 

    4. nauki o kulturze fizycznej 7%  

 RAZEM 100 % 
 

8. Kierunek studiów kosmetologia [studia II stopnia] przyporządkowuje się do następujących dyscyplin 
naukowych: 

Lp. Dyscyplina Procentowy udział dyscyplin 
1. nauki o zdrowiu  65% [d. wiodąca] 

2. nauki medyczne 18% 

    3. nauki chemiczne 9% 

4.  nauki o kulturze fizycznej 8% 

 RAZEM 100 % 
 

 
9. Kierunek studiów technologia kosmetyku [studia II stopnia] przyporządkowuje się do następujących 

dyscyplin naukowych: 
Lp. Dyscyplina Procentowy udział dyscyplin 
1. nauki chemiczne 54% [d. wiodąca] 

2. inżynieria chemiczna 41% 

    3. nauki o zarządzaniu i jakości  5%  

 RAZEM 100 % 
 


