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Przystanek - Popularna ( 100 m do WSIiZ)
linie: 127, 178, 187, 191, 228, 517, 717

 
 

Dworzec PKP/ WKD Warszawa Aleje Jerozolimskie ( 600 m)
 

 
 

Miejsca zajęć
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Miejsce zajęć

Główna siedziba
 Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia  w Warszawie 

(Kampus 1)
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18

02-366 Warszawa

Komunikacja miejska
dojazd autobusem miejskim 

Przystanek - Szczęśliwicka ( 150 m do WSIiZ)
linie: 136, 154, 167, 172, 184, 186, 191, 208, 414

 
Przystanek -Rondo Zesłańców Syberyjskich (350 m do WSIiZ)

linie: 127, 136,  158, 167, 186, 178, 187, 191, 208, 414,717
 
 

Dworzec PKP/ WKD Warszawa Zachodnia (600 m)
 
 
 
 

Adres:

dojazd pociągiem 
 

Nowy budynek 
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

(Kampus 2) 
ul. Aleje Jerozolimskie 195a, 

02-222 Warszawa

Komunikacja miejska
dojazd autobusem miejskim: 

Adres:

dojazd pociągiem:  

Powierzchnia dydaktyczna WSIiZ zlokalizowana jest na IV piętrze. 
Wejście główne do Uczelni znajduje się po lewej stronie od

frontu budynku.



Dodatkowo Uczelnia korzysta z Auli audytoryjnych, które 
znajdują się w hotelu 

Sangate Hotel Airport
 ul. 17 stycznia 32
02-148 Warszawa

Przystanek - Komitetu Obrony Robotników ( 100 m do Hotelu)
linie: 175,188,228

Przystanek - Sasanki (400 m do Hotelu)
linie:141, 154, 175, 188, 189, 228, 401, 504

 
Dworzec PKP Warszawa Służewiec ( 900 m)

 
 
 
 
 
Kampus 1 

Kampus 2 

Aule audytoryjne

Miejsca zajęć 

Miejsca zajęć:
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Informacje praktyczne

Komunikacja miejska
dojazd autobusem miejskim 

dojazd pociągiem

Lokalizacje miejsc zajęć:

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie na mocy
Zarządzenia nr 18/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. podjął decyzję o wprowadzeniu kształcenia hybrydowego dla
wszystkich kierunków i form kształcenia. W semestrze zimowym zajęcia tj. wykłady i ćwiczenia audytoryjne będą
odbywały się zdalnie. Natomiast ćwiczenia laboratoryjne/ ćwiczenia specjalistyczne/ ćwiczenia kliniczne/ ćwiczenia
warsztatowe/ seminaria będą organizowane w trybie stacjonarnym w Kampusie nr 1, Kampusie nr 2 oraz podmiotach
zewnętrznych [dotyczy tylko studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia].

WAŻNE!



        Wierzę, że nowa droga kształcenia wypisze w waszym życiu niesamowitą historię
i pozwoli zdobyć cudowne doświadczenia.  U nas poznacie niesamowitych ludzi i
zawęzicie przyjaźnie na całe życie, a samorząd Wam w tym pomoże. Jesteśmy
organem, który działa na rzecz studentów, organizuje różne seminaria oraz
webinary. 
Łączymy siły i robimy wszystko, aby pomóc Wam w życiu studenckim, jeżeli macie
jakieś pytania śmiało nie krępujcie się i piszcie. 

Życzę Wam samych sukcesów i tylko dobrych chwil. 
 
Paulina Ignaczak
Przewodnicząca Samorządu Studenckiego

Drodzy Studenci

  W imieniu swoim i wszystkich członków
Samorządu Studentów jestem zaszczycona
przywitać Was - nowych kandydatów na naszej
uczelni.

Samorząd Studencki

samorzadwsiiz

Kontakt z Samorządem Studenckim:

samorzad@wsiiz.pl@
samorzadwsiiz
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https://www.facebook.com/samorzadwsiiz/


Dział Nauki / Biblioteka

Ciekawostka!Ciekawostka!

Dział Planowania 
i Organizacji Studiów

Gdzie znajduje się Dział Planowania 
i Organizacji Studiów?

Kampus 2
(Aleje Jerozolimskie 195 A)

 
 
 

W jakich godzinach pracuje Dział ?
Poniedziałek-Piątek 8:00-16:00

Kontakt tylko telefoniczny

Kto pracuje w Dziale?

Michał Gembura 
Specjalista ds. administracji

tel. 515 335 323
e- mail: plany@wsiiz.pl

 

Dział Planowania i Organizacji Studiów jest odpowiedzialny za:
 

przygotowanie i opublikowanie do wiadomości studentów planu zajęć
dydaktycznych

przygotowanie i opublikowanie do wiadomości studentów terminów sesji
egzaminacyjnej
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     plany@wsiz.pl    tel. 515 335 323



Dział Nauki / Biblioteka

Ciekawostka!Ciekawostka!

Dział Planowania 
i Organizacji Studiów

Dział Planowania 
i Organizacji Studiów

rozpoczęcia zajęć dydaktycznych
zakończenia zajęć dydaktycznych
sesji egzaminacyjnej (podstawowej i poprawkowej)
dni świątecznych oraz dni wolnych od zajęć 

Na organizacje roku akademickiego składa się 
harmonogram zawierający terminy:

Na pytania:
Do kiedy trwają zajęcia?

Kiedy zaczyna się sesja egzaminacyjna?
W jakich terminach trwają ferie zimowe?

Odpowiedzi znajdziesz na: ?https://wsiiz.pl/strefa-studenta-i-wykladowcy/rozklad-zjazdow-podzial-roku-akademickiego

Na pytania:
Jakie moduły będę miał/a w następnym semestrze?

 

https://wsiiz.pl/chemia-kosmetyczna

Chemia Kosmetyczna 

Dietetyka

Zakładka moduły:

https://wsiiz.pl/dietetyka

Kosmetologia

https://wsiiz.pl/kosmetologia
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Chemia żywności

https://wsiiz.pl/chemia-zywnosci

     plany@wsiz.pl    tel. 515 335 323

https://wsiiz.pl/strefa-studenta-i-wykladowcy/rozklad-zjazdow-podzial-roku-akademickiego
https://wsiiz.pl/chemia-kosmetyczna
https://wsiiz.pl/dietetyka
https://wsiiz.pl/kosmetologia
https://wsiiz.pl/kosmetologia
https://wsiiz.pl/chemia-zywnosci


Ciekawostka!Ciekawostka!

Gdzie znajduje się Biuro Spraw Studenckich?
II piętro 

Pokój 2.0b ( kampus 1)
 
 

Ewa Leśniewska
Koordynator biura spraw studenckich

tel. 22 856 70 94
e-mail: bsstudent@wsiiz.pl
ewa.lesniewska@wsiiz.pl

Urszula Komosińska
Starszy specjalista ds. studenckich

tel. 22 856 70 44
e-mail: bsstudent@wsiiz.pl; 

urszula.komosinska@wsiiz.pl

W jakich godzinach pracujemy ?
Poniedziałek 8:00-17:00

Wtorek 8:00-17:00
Sobota 8:00-16:00 

Niedziela 8:00-16:00
*Pracująca 1 i 2 sobota w miesiącu 

**Pracująca 3 i 4 niedziela w miesiącu 
Ważne! Godziny pracy Biura Obsługi Studenta mogą ulec zmianie! 

Kamila Kolanowska
Specjalista ds. studenckich

tel. 22 856 70 44
kamila.kolanowska@wsiiz.pl

 
Przed osobistą wizytą w dziale należy wpisać się na listę oczekujących interesariuszy za pośrednictwem

adresu mailowego lub telefonicznie .
Interesariusze, którzy nie wyślą lub  nie zadzwonią z prośby o wyznaczenie terminu wizyty, nie zostaną

obsłużeni ze względów bezpieczeństwa 

Biuro Spraw Studenckich 

Kto pracuje w Naszym Zespole?

9
      bsstudent@wsiiz.pl



Biuro Spraw Studenckich

      bsstudent@wsiiz.pl

Ciekawostka!Ciekawostka!

Biuro Spraw Studenckich zajmuje się sprawami studenckimi 
związanymi z przebiegiem studiów, m.in.:

 przyjmowaniem i weryfikacją wniosków kierowanych do Rektora
(o decyzji należy się dowiedzieć osobiście lub telefonicznie)
obsługa online wniosków do Rektora
 przyjmowaniem wniosków zgłoszeniowych do ubezpieczenia zdrowotnego
 przyjmowaniem wniosków o wydanie duplikatów dokumentów ścisłego zarachowania
 rozliczaniem sesji egzaminacyjnych
 

Do dyspozycji Studentów został udostępniony elektroniczny system obsługi
studiów : e-dziekanat.

 
Aby zalogować się do systemu należy:

1.  Wejść na stronę Uczelni wsiiz.pl
2.  Przejść do zakładki „Strefa Studenta i Wykładowcy”
3.  Kolejnym krokiem jest zakładka e-dziekanat

lub
 Zalogować się za pośrednictwem linku
                           
                                           https://e-dziekanat.wsiiz.pl/

 
e-dziekanat to główne źródło informacji dla Studentów.

To dzięki tej platformie Student ma możliwość:
 
 
 
 
 
 
 

Sprawdzenia planu zajęć na dany dzień/tydzień/miesiąc/semestr
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Sprawdzenia swoich postępów w nauce

https://e-dziekanat.wsiiz.pl/


 bsstudent@wsiiz.pl

Sprawdzenia stanu swoich płatności

Sprawdzenia treści ogłoszeń kierowanych do danej grupy studentów

Uzyskać bezpośredni kontakt do danego wykładowcy prowadzącego zajęcia
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Biuro Spraw Studenckich



Biuro Spraw Studenckich

    bsstudent@wsiiz.pl

Co musicie wiedzieć?

 

 

warunkowe zaliczenie semestru - wniosek należy złożyć w terminie zgodnym z
organizacją roku akademickiego
rejestracja na następny semestr – warunkiem rejestracji na kolejny semestr jest
uzyskanie co najmniej 18 punktów ECTS
12 punktów ECTS – jest to dopuszczalny dług punktowy, którego nie można przekroczyć,
aby rozpocząć kolejny semestr nauki
dwa terminy w sesji egzaminacyjnej dostępne dla studenta – termin  podstawowy                
i  poprawkowy
usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach - aby usprawiedliwić swoją nieobecność     
 na zajęciach należy zgłosić się bezpośrednio do wykładowcy prowadzącego moduł
usprawiedliwienie nieobecności na zaliczeniu/egzaminie - w tym przypadku należy
złożyć wniosek do Rektora wraz z odpowiednim dokumentem potwierdzającym
nieobecność 
urlop od zajęć - należy złożyć wniosek wraz z odpowiednią opłatą i dokumentem
potwierdzającym zasadność przyznania urlopu 
indywidulana organizacja studiów IOS - należy złożyć wniosek wraz z dokumentem
potwierdzającym zasadność przyznania indywidulanej organizacji studiów
zaświadczenie o studiowaniu - aby uzyskać takie zaświadczenie należy postępować
zgodnie z ogłoszeniem, które znajdziemy w e-dziekanacie

Ważne akty prawne z którymi wato się zapoznać: 

§
Regulamin studiów
Regulamin studiów podyplomowych
Kodeks etyki Studenta
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów
Rozporządzenie MNiSW z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
studiów
Rozporządzenie MNiSW o z dnia 6 sierpnia 2019 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie
studiów

 
 

Akty znajdziesz tu:
https://wsiiz.pl/o-uczelni/akty-prawne
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(najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zaliczenia/egzaminu)

https://wsiiz.pl/o-uczelni/akty-prawne


Biuro Spraw Studenckich

    bsstudent@wsiiz.pl

Co musicie wiedzieć?
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Wnioski
Decyzje w indywidualnych sprawach Studentów   wydaje Rektor. W indywidualnych
sprawach studenckich dotyczących przebiegu studiów Studenci składają wnioski na
piśmie lub przez elektroniczny system obsługi studiów. Pisząc wniosek  należy przede
wszystkim pamiętać, że jest on dokumentem. Po rozpatrzeniu zostanie
zarchiwizowany w teczce z Naszym nazwiskiem. Ważne jest więc, aby jego treść           
i forma nie kompromitowały Nas.

Zasady
Każdy wniosek powinien zawierać:

    dane adresata: funkcja, tytuł, imię i nazwisko
    dane nadawcy
    datę i miejsce
    własnoręczny, czytelny podpis
    odpowiednie formy językowe
    zwroty grzecznościowe

Nie może zawierać błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i merytorycznych.
Problem musi zostać jasno przedstawiony, dobrze jeżeli jest poparty jakimiś
dowodami (można zamieścić w załącznikach). Należy pamiętać, że podanie to prośba,
a nie rozkaz. Odpowiednio dobrane słowa mogą skutecznie wpłynąć na decyzję.



tel. 22 662 24 26           nauka@wsiiz.pl

Dział Nauki/Biblioteka 

Gdzie znajduje się Dział Nauki/Biblioteka?
pok. 0.12. (kampus 1)

(parter, w lewym skrzydle od wejścia głównego do Uczelni)

W jakich godzinach pracujemy ?
Środa 8:00-16:00
Piątek 8:00-16:00

Sobota 9:00-17:00*
Niedziela 9:00-17:00**

*Pracująca 3 ,4 i 5 sobota w miesiącu
**Pracująca 1 i 2 niedziela w miesiącu

 

Kto pracuje w Naszym Zespole?

Piotr Ozimek 
Specjalista ds. nauki

tel. 22 662 24 26
piotr.ozimek@wsiiz.pl

 

Oktawia Romanowska  
Młodszy specjalista ds. nauki

tel. 22 856 70 77
oktawia.romanowska@wsiiz.pl

 

Dział Nauki odpowiedzialny jest w szczególności za:
przyjmowanie prac dyplomowych i ich weryfikację pod względem wymogów
edytorskich
organizację konferencji, seminariów naukowych
redakcję publikacji naukowych
organizację spotkań Rad Pracodawców dedykowanych dla poszczególnych
kierunków studiów
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Przed osobistą wizytą w dziale należy wpisać się na listę oczekujących interesariuszy za pośrednictwem

adresu mailowego lub telefonicznie .
Interesariusze, którzy nie wyślą lub  nie zadzwonią z prośby o wyznaczenie terminu wizyty, nie zostaną

obsłużeni ze względów bezpieczeństwa 



Biblioteka – Pierwsze kroki
W celu założenia konta czytelnika należy udać się do Biblioteki z ważną ELS
Po założeniu konta pracownicy Biblioteki wyślą, na podany przez Studenta adres
e-mail link aktywacyjny
Aktywowanie konta umożliwia dokonywanie rezerwacji wybranych pozycji poprzez
katalog on-line (rezerwacja ważna jest 3 dni)
Katalog on-line znajduje się w zakładce „Strefa studenta i wykładowcy"  „Biblioteka 
on-line”

                                          https://wsiiz.pl/biblioteka-przeglad

Zalecamy, aby przed przyjściem do Biblioteki sprawdzić dostępność wybranych pozycji
w katalogu on-line
Maksymalnie można wypożyczyć 2 pozycje, czas wypożyczenia to 2 tygodnie
z możliwością przedłużenia
Prolongaty należy dokonać przed wyznaczonym terminem zwrotu
Za nieterminowy zwrot książek naliczane są kary zgodnie z Regulaminem         
 (w przypadku naliczenia kary powyżej 50 zł, w celu jej uregulowania student może    
 kupić książek/książki do Biblioteki w tej kwocie)
 

Dział Nauki / Biblioteka

tel. 22 662 24 26           nauka@wsiiz.pl
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Zasoby biblioteczne dopasowane są do tematyki poruszanej na zajęciach. Znaleźć
możecie tu pozycje m.in. dotyczące dietetyki, kosmetologii, wellnes&spa, makijażu,
surowców kosmetycznych, chemii i wiele innych. 

Oprócz książek do Waszej dyspozycji dostępne są również czasopisma branżowe
m.in: Art of Beauty, Uroda i Medycyna, LNE, Beauty Inspiration, BE Inspiration
Beauty Forum, Food Forum, Współczesna dietetyka, Dermatologia praktyczna, Świat
Przemysłu Kosmetycznego, Chemia i Biznes, Biotechnologia.pl, PJC.

Co znajduje się w Bibliotece

https://wsiiz.pl/biblioteka-przeglad


Dział Nauki / Biblioteka

tel. 22 662 24 26           nauka@wsiiz.pl

Ibuk Libra
Na stronie www.libra.ibuk.pl znajdują się książki on-line o tematyce zgodnej z kierunkami
studiów prowadzonymi w WSIiZ, z których możecie skorzystać po uprzednim
zarejestrowaniu konta.
Potrzebujecie do tego:

podania adresu e-mail
ustawienia hasła
wprowadzenia kodu PIN, po który należy zgłosić się do Biblioteki (osobiście, mailowo
lub telefonicznie)

@
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Każdy Student zobowiązany jest do odbycia szkolenia bibliotecznego.  Aby szkolenie zostało
zaliczone należy zapoznać się z prezentacją dostępną na stronie Uczelni pod linkiem 

 
 

https://wsiiz.pl/biblioteka/szkolenie-biblioteczne
 

oraz przesłać potwierdzenie na adres mailowy biblioteka@wsiiz.pl w formacie:
 
 

imię i nazwisko/ numer albumu/ kierunek/ tryb studiów 
 

Brak przesłania potwierdzenia zapoznania się z prezentacją multimedialną będzie
skutkowało nieuzyskaniem zaliczenia semestru!

Szkolenie biblioteczne 

Kontakt mailowy z Działem Nauki/Biblioteką:
 

 Skrzynka mailowa dla dyplomantów (pytania dotyczące pracy dyplomowej oraz
konsultacji)
                                              dyplomanci@wsiiz.pl
                                                
 Przedłużenie terminu oddania książki, przesłanie wniosków
o udostępnienie prac dyplomowych;
     
                                                biblioteka@wsiiz.pl

Zgłoszenia na konferencje. 
   nauka@wsiiz.pl

https://wsiiz.pl/biblioteka/szkolenie-biblioteczne


Dział Płatności i Stypendiów

Przyjmujemy wnioski dotyczące spraw finansowych, m.in:
rozłożenia czesnego na raty
rozłożenia zaległości na raty
o przeksięgowanie
wszystkie inne opłaty studenckie
stypendia

 

Gdzie znajduje się 
Dział Płatności i Stypendiów?

Kampus 2
(Aleje Jerozolimskie 195 A)

 
W jakich godzinach pracuje Dział ?

 
Środa- piątek 9:00-17:00

 

Kto pracuje w Dziale?
Marek Komuda

Specjalista ds. płatności i stypendiów
tel. 519 590 380

e-mail: marek.komuda@wsiiz.pl;
platnosci@wsiiz.pl

Co załatwisz w Dziale?
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          platnosci@wsiiz.pl     tel. 519 590 380

Wszystkie opłaty wnosimy na indywidualny numer rachunku bankowego. 
Aby sprawdzić swój indywidualny numer bankowy należy:
 wejść na swoje konto w internetowym serwisie e-dziekanat
 przejść do zakładki „finanse”
 następnie przejść do zakładki „dane do przelewów”

W tytule przelewu podajemy za co dana płatność jest przesyłana (dokładny opis).

Indywidualny numer rachunku bankowego

 
Przed osobistą wizytą w dziale należy wpisać się na listę oczekujących interesariuszy za pośrednictwem

adresu mailowego lub telefonicznie .
Interesariusze, którzy nie wyślą lub  nie zadzwonią z prośby o wyznaczenie terminu wizyty, nie zostaną

obsłużeni ze względów bezpieczeństwa 



Prosimy o dokładne wpisywanie tytułu przelewu – koniecznie jest podawanie :
numeru albumu  imienia i nazwiska Studenta oraz  rodzaj płatności (np. rata czesne lub
opłata biblioteka).

Zapytania o stan swoich zobowiązań finansowych, wnioski do Kanclerza Uczelni,
prośby o wystawienie faktury można także wysyłać na adres :

e-mail: platnosci@wsiiz.pl
Adres mailowy, z którego będzie pojawiało się zapytanie ma być adresem wskazanym
w dokumentacji Uczelni i przypisanym do danej osoby.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zakładką Finanse w systemie:  

!
Znajduje się tam informacja o stanie Waszych opłat

 
 numer rachunku bankowego na jaki należy wpłacać czesne.

Jednocześnie, informujemy o możliwości aktualizacji salda w e-dziekanacie do 5 dni        
 od zaksięgowania na koncie bankowym Uczelni. Wpłata nie będzie widoczna dnia
następnego po wykonaniu przez Państwa przelewu. Kwota wpłaty, będzie oczywiście
zaksięgowana z datą wpływu na rachunek Uczelni. Przypominamy, że w celu uniknięcia
naliczenia odsetek, za datę wniesienia opłat rozumie się datę wpływu należności           
 na rachunek bankowy Uczelni. Odsetki od nieterminowych wpłat, naliczane są od drugiej
raty pierwszego semestru studiów.

Ciekawostka!
W Dziale Płatności możesz płacić

gotówką, jak i kartą.

Dział Płatności i Stypendiów
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Ważne informacje dotyczące płatności

http://e-dziekanat.wsiiz.pl/Finanse/StudentFinanse/Oplaty

Informacje dotyczące księgowania

          platnosci@wsiiz.pl     tel. 519 590 380

http://e-dziekanat.wsiiz.pl/Finanse/StudentFinanse/Oplaty
http://e-dziekanat.wsiiz.pl/Finanse/StudentFinanse/Oplaty


Studiując na naszej Uczelni możecie ubiegać się o świadczenia z funduszy pomocy
materialnej.

Dostępne rodzaje świadczeń
stypendium socjalne
stypendium rektora dla najlepszych studentów
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 zapomoga

 
Dodatkowo Student może skorzystać z:

 
stypendium przyznawanego przez Ministra za wybitne osiągnięcia
stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego
stypendium za wyniki w nauce lub sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę
prawną niebędąca państwową ani samorządowa osobą prawną
kredytów studenckich

Więcej informacji i szczegółów dotyczących pomocy materialnej znajdziecie:

                                https://wsiiz.pl/rodzaje-stypendiow

@

Dział Płatności i Stypendiów

Stypendia

Przypominamy, że w każdy piątek możecie spotkać się z pracownikiem Działu
Stypendiów:

 
 stypendia@wsiiz.pl
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Konsultacje

Wypłaty stypendiów
Wypłaty stypendiów odbywają się według terminarzu dostępnego na stronie:

 
 
 

https://wsiiz.pl/terminarz-stypendialny

          platnosci@wsiiz.pl     tel. 519 590 380

https://wsiiz.pl/rodzaje-stypendiow
http://wsiiz.pl/
https://wsiiz.pl/terminarz-stypendialny


Ciekawostka!

Dział Praktyk 
i Doradztwa Personalnego

Gdzie znajduje się Dział Praktyk 
i Doradztwa Personalnego

Piętro II  pok. 2.0a ( kampus 1)

W jakich godzinach pracujemy ?
Czwartek: 8:00-17:00

Piątek 8:00-17:00
Sobota 8:00-16:00*

Niedziela 8:00-16:00**
*Pracująca 1 i 2 sobota w miesiącu 

**Pracująca 3 ,4 i 5 niedziela w miesiącu 

Kto pracuje w Naszym Zespole?

Damian Ceregrzyn
Młodszy specjalista ds. administracji

Opiekun praktyk studenckich 
dla kierunku Dietetyka, Chemia Kosmetyczna 

i Chemia żywności 
tel.: 22 856 70 75

e-mail: damian.ceregrzyn@wsiiz.pl
praktyki@wsiiz.pl

biurokarier@wsiiz.pl

tel. 22 856 70 75           praktyki@wsiiz.pl
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Tomasz Witkowski
Starszy specjalista ds. administracji

Opiekun praktyk studenckich kosmetologia I stopień 
[studia niestacjonarne] i kosmetologia II stopnia

tel.: 22 856 70 75
 kom. 515  335  370

e-mail:  tomasz.witkowski@wsiiz.pl
praktyki@wsiiz.pl

 
Przed osobistą wizytą w dziale należy wpisać się na listę oczekujących interesariuszy za pośrednictwem

adresu mailowego lub telefonicznie .
Interesariusze, którzy nie wyślą lub  nie zadzwonią z prośby o wyznaczenie terminu wizyty, nie zostaną

obsłużeni ze względów bezpieczeństwa 



Miejsca odbywania studenckich praktyk zawodowych
Praktyki można odbywać się w wybranej przez Studenta instytucji związanej z kierunkiem
studiów. Na stronie Uczelni, w zakładkach praktyk dla poszczególnych kierunków znajdują
się listy placówek, z którymi Uczelnia współpracuje na podstawie zawartych porozumień. 

Instytucje współpracujące z Uczelnią mogą odmówić  przyjęcia na praktykę w danym
terminie.  Taka decyzja jest każdorazowo podejmowana przez osobę odpowiedzialną                  
w placówce. Student oczywiście może odbyć praktyki w instytucji spoza listy pod
warunkiem zrealizowania całości programu.

Dział Praktyk 
i Doradztwa Personalnego

tel. 22 856 70 75           praktyki@wsiiz.pl

https://wsiiz.pl/instytucje

Dokumenty jakie należy dostarczyć przed rozpoczęciem praktyk
Na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia praktyk należy dostarczyć do Nas podpisaną
przez instytucję przyjmującą umowę wraz z oświadczeniem praktykanta. Niezłożenie tych
dokumentów skutkować będzie brakiem pozytywnego rozpatrzenia kart praktyk (brakiem
zaliczenia). Umowa i oświadczenie są do pobrania w zakładce działu praktyk na stronie
Uczelni

21

Praktyki
Studencka praktyka jest jednym z obowiązkowych modułów, który wpisuje się program
studiów w tym plan studiów.

https://wsiiz.pl/instytucje


Dział Praktyk 
i Doradztwa Personalnego

Wymiar studenckiej praktyki zawodowej

 

Kosmetologia I stopnia
Moduł podstawowy – 160h, termin zaliczenia do końca II semestru
Moduł średniozaawansowany – 160h, termin zaliczenia do końca IV semestru
Moduł zaawansowany – 160h, termin zaliczenia do końca V semestru

 
Kosmetologia II stopnia

I Praktyka – 120h, termin zaliczenia do końca II semestru
II Praktyka – 120h, termin zaliczenia do końca III semestru

III Praktyka – 120 h, termin zaliczenia do końca IV semestru 

Dietetyka Kliniczna oraz Stosowana I stopnia 
Wstępna praktyka Szpitalu w Zakresie Edukacji Żywieniowej – 75h
Technologia potraw w placówce żywienia otwartego – 25h

 
Dział żywienia w szpitalu i firmach cateringowych – 50h

W Poradni Dietetycznej – 100h
 

Praktyka w Poradni Chorób Układu Pokarmowego i Chorób Metabolicznych – 100h
Praktyka w Zakresie Żywienia Niemowląt oraz Dzieci Starszych - łącznie 75h
Praktyka w Zakresie Żywienia Osób Dorosłych - 50h
Praktyka w Zakresie Żywienia Osób Starszych - 50h
Technologia Potraw w Placówce Żywienia Zbiorowego Zamkniętego - 75h

 
 

I r
ok

II 
ro

k

III
 ro

k

tel. 22 856 70 75           praktyki@wsiiz.pl

Chemia Kosmetyczna, studia inżynierskie 
Moduł podstawowy – 120h, termin zaliczenia do końca II semestru
Moduł średniozaawansowany – 120h, termin zaliczenia do końca IV semestru
Moduł zaawansowany – 120h, termin zaliczenia do końca V semestru
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Chemia Żywności, studia inżynierskie 
Moduł podstawowy – 120h, termin zaliczenia do końca II semestru

Moduł średniozaawansowany – 120h, termin zaliczenia do końca IV semestru
Moduł zaawansowany – 120h, termin zaliczenia do końca V semestru

W ramach każdego kierunku studiów obowiązuje inny wymiar i termin
zaliczenia praktyki.



Dział Praktyk 
i Doradztwa Personalnego

tel. 22 856 70 75           praktyki@wsiiz.pl

Rozpoczęcie praktyki wcześniej 
niż w przewidzianych terminach

 W uzasadnionych przypadkach Student ma prawo do złożenia wniosku o możliwość
wcześniejszego (niż w ustalonym terminie) odbycia praktyk. Wniosek musi być
złożony, co najmniej miesiąc przed planowaną datą rozpoczęcia praktyk i zawierać
dokumenty potwierdzające brak możliwości odbycia praktyki w wyznaczonym
terminie (np. skan umowy, skan biletu).

Możliwość zaliczenia praktyk na podstawie pracy zawodowej
Istnieje możliwość zaliczenia praktyki zawodowej na podstawie wykonywanej pracy.   
 W takim wypadku należy złożyć wniosek – o zaliczenie praktyki zawodowej każdego 
moduł oddzielnie. 

Do wniosku należy dołączyć:
 kopię umowy o pracę/ umowy cywilno-prawnej
 listę realizowanych obowiązków służbowych zgodną z programem praktyk
skany dyplomów/certyfikatów potwierdzające posiadane kwalifikacje
 
Możliwość złożenia wniosków mają osoby, które pracują w zawodzie nieprzerwanie
minimum 6 miesięcy.
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Dział Praktyk 
i Doradztwa Personalnego

tel. 22 856 70 75           praktyki@wsiiz.pl

Konsekwencje nieterminowego rozliczenia się z praktyk
W przypadku nieterminowego rozliczenia praktyk należy złożyć maksymalnie w terminie     
 7 dni wniosek o warunkowe zaliczenie semestru. Brak realizacji praktyk w odpowiednim
wymiarze i terminie wyklucza możliwość ubiegania się o przyznanie stypendium Rektora.
Informacja o nieterminowym rozliczeniu studenckiej praktyki zawodowej będzie również
odnotowana w suplemencie do dyplomu.

  Kilka dodatkowych informacji o praktykach
karta praktyk może być składana osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich
karty wysłane pocztą nie podlegają sprawdzeniu
umowę wraz z oświadczeniem można wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru
informacja w polu „miejsce odbycia praktyki” (na karcie praktyk) musi być tożsama        
 z pieczątką zakładową
jeżeli zakład nie posiada pieczątki lub pieczątka właściciela jest inna niż nazwa zakładu
należy do karty dołączyć wyciąg z CEIDG potwierdzający legalność prowadzenia
zakładu

Możliwość zaliczenia praktyk na podstawie prowadzonej
działalności gospodarczej

Istnieje możliwość zaliczenia praktyki zawodowej na podstawie prowadzenia własnej
działalności gospodarczej. W takim wypadku składany jest wniosek na każdy moduł
oddzielnie. Do wniosku należy dołączyć:
wyciąg z CEIDG/KRS
 listę oferowanych usług zgodną z programem praktyki zgodną z programem praktyk
skany dyplomów/certyfikatów potwierdzające posiadane kwalifikacje
 
Możliwość złożenia wniosku mają osoby, które prowadzą działalność zgodną z programem
praktyk od minimum  6 miesięcy.
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Dział Promocji i Rekrutacji 

Gdzie znajduje się Dział Promocji i Rekrutacji?
Pokój 0.1 (kampus 1)

(parter, w lewym skrzydle od wejścia głównego do Uczelni)
 
 

W jakich godzinach pracujemy?
Wtorek – Piątek: 8.00 – 17.00

Sobota: 8.00 – 16.00 

Jacek Wałasz
Koordynator Działu Promocji i Rekrutacji

tel. 22 646 20 60
e- mail: jacek.walasz@wsiiz.pl

Kto pracuje w Naszym Zespole?

Patrycja Mieczkowska
Specjalista ds. promocji i rekrutacji

tel. 22 646 20 60
e- mail: patrycja.mieczkowska@wsiiz.pl

Sebastian Piaseczny
Specjalista ds. promocji i rekrutacji

tel. 22 667 82 65
e- mail: sebastian.piaseczny@wsiiz.pl
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tel. 22 646 20 60       rekrutacja@wsiiz.pl

Michał Pielech
Specjalista ds. promocji i rekrutacji

tel. 22 667 82 60
e- mail: michal.pielech@wsiiz.pl

 
Przed osobistą wizytą w dziale należy wpisać się na listę oczekujących interesariuszy za pośrednictwem

adresu mailowego lub telefonicznie .
Interesariusze, którzy nie wyślą lub  nie zadzwonią z prośby o wyznaczenie terminu wizyty, nie zostaną

obsłużeni ze względów bezpieczeństwa 



Czym zajmuje się Dział Promocji i Rekrutacji?
Do zadań Działu Promocji i Rekrutacji należy m. in.:

rekrutowanie kandydatów na studia I i II stopnia oraz podyplomowe 
prowadzenie mediów społecznościowych m.in: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube
organizowanie wydarzeń kulturalnych
współpraca z przedstawicielami środowiska społeczno-gospodarczego  
współpraca z mediami
współpraca ze szkołami średnimi
prezentacja i promocja Uczelni na targach, konferencjach i innych wydarzeniach
branżowych i edukacyjnych

Ciekawostka!
Czy wiesz, że w od stycznia 

2019 roku  do czerwca 2019 roku
przedstawiciele Uczelni przejechali
15841 km w celu promocji WSIiZ. 

Dział Promocji i Rekrutacji 

tel. 22 646 20 60       rekrutacja@wsiiz.pl
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W Dziale Promocji i Rekrutacji możecie zaangażować
się w promocję Uczelni!

Zapraszamy do współpracy przy:
organizacji wydarzeń i uroczystości uczelnianych, 
realizacji  kampanii  promocyjno – edukacyjnej w wybranych szkołach średnich
organizacji m.in.: warsztatów edukacyjnych w WSIiZ, Dni zdrowia z WSIiZ                       
 w wybranych szkołach średnich
wydarzeniach branżowych, w których uczestniczy Uczelnia ( Wspaniała okazja do
poznania przyszłych Pracodawców!)
tworzeniu treści promocyjnych m. in.:   do czasopism, portali edukacyjnych,   mediów
społecznościowych

W zamian nauczymy Was jak:

samodzielnie tworzyć profesjonalne grafiki do social mediów, raportów i prezentacji
samodzielnie tworzyć materiały promocyjne, np.: plakaty, ulotki
samodzielnie tworzyć kompozycje grafik i korzystać z darmowych narzędzi graficznych
nagrać samodzielny krótki film promocyjny



Dział Współpracy
 Międzynarodowej

tel. 22 856 70 75       erasmus@wsiiz.pl
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Dział Współpracy Międzynarodowej
  III piętro (kampus 1)

 
 W jakich godzinach pracujemy ?

Poniedziałek- Piątek 8:00-16:00
kontakt telefoniczny lub mailowy

 
 
 
 

Katarzyna Mikulska
Koordynator Biura Kadry Zarządzającej

tel.: +48 22 667 82 90
e-mail: katarzyna.mikulska@wsiiz.pl

erasmus@wsiiz.pl
 

Kto pracuje w Naszym Zespole?

 nawiązywaniem współpracy z uczelniami zagranicznymi o podobnym profilu
edukacyjny
wymianą studencką, administracyjną czy pracowników dydaktyczno-
naukowych w ramach programu Erasmus+

 
Wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdami zagranicznymi w
ramach programu Erasmus+ oraz Erasmus+ POWER zapraszamy do Biura
Współpracy Międzynarodowej. 
 
Na  stronie internetowej w zakładce Erasmus+ -> Rekrutacja  znajdziecie
formularze zgłoszeniowe na wyjazdy zagraniczne w roku akademickim
2019/2020.                
Wyjazdy są dedykowane dla WSZYSTKICH Naszych Studentów. 
 

Czym zajmuje się Dział Współpracy Międzynarodowej?



Dział Współpracy
 Międzynarodowej

tel.  22 856 70 75       erasmus@wsiiz.pl
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Zachęcamy do zapoznania się z listą Uczelni Partnerskich i do wyboru celu
swojej podróży! 

Kosmetologia:
The Limassol College T.L.C

Tomas Beta University in Zlin
Alexandres Technological Instutute 

Penevezys College 
Klaipeda State University of Applied Sciences
International College of Cosmetology in Riga

 
 
 
 

Chemia kosmetyczna:
Tomas Beta University in Zlin

Universite de Rouen Normandie
Cankiri Karatekin University

Odessa National Academy of Food Technologies
Lviv Polytechnic National University

Universita degli Studi di Torino
Dietetyka:

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Universidad de Murcia

Klaipeda State University of Applied Sciences
Republic of Macedonia Goce Delcev State University Stip

Kastamonu University
Odessa National Academy of Food Technologies

Universita degli Studi di Messina

Praktyki za granicą
Student ma możliwość do odbywania praktyk poza granicami RP. W takim
wypadku należy dostarczyć kartę praktyk wypełnioną w języku ojczystym
danego kraju, w którym były odbywane praktyki. Kartę należy dostarczyć
przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego. W wypadku odbywania
praktyk za granicą podpis opiekuna musi być czytelny.
Nasi studenci posiadają również możliwość wyjechania na  zagraniczne
praktyki w ramach programu Erasmus+. W celu uzyskania więcej informacji
na ten temat zapraszamy   do bezpośredniego kontaktu z Działem Praktyk.



Dział Współpracy
 Międzynarodowej

tel. 22 856 70 75       erasmus@wsiiz.pl
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Stypendium w ramach programu Erasmus

Każdy Student wyjeżdżający na wymianę otrzymuje stypendium, które może
wykorzystać na zakwaterowanie/wyżywienie/podróże  

Wysokość stawek (za każde 30 dni mobilności) stypendialnych w programie Erasmus+ 
w roku akademickim 2019/2020

 
Wyjazdy na studia 

I grupa państw: kwota: 500 euro
Dania, Finlandia,  Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia,

Szwecja, Wielka Brytania
 

II grupa państw: kwota: 450 euro
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy,

Portugalia, Włochy
 

III grupa państw: kwota: 400 euro
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii
Macedonia), Litwa, Łotwa,  Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

 
 

Wyjazdy na praktyki 
I grupa państw: kwota 600 euro

Dania, Finlandia,  Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia,
Szwecja, Wielka Brytania

 
II grupa państw: kwota: 550 euro

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy,
Portugalia, Włochy

 
III grupa państw: kwota: 500 euro

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii
Macedonia), Litwa, Łotwa,  Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja



Informacje praktyczne

Informacje
praktyczne

Kanały komunikacji, czyli „Dlaczego ja tego nie wiem?”
Jak i gdzie zatem można te informacje znaleźć? Jest kilka takich miejsc
(głównie w internecie, ale nie tylko), które regularnie należy sprawdzać:
                                                                      w internecie

strona internetowa Uczelni: wsiiz.pl
fanpage'u Uczelni na Facebooku
profil Uczelni na Instagramie
w zakładce „OGŁOSZENIA” w e- dziekanacie

                                                                      

                                                                          w realu
gabloty znajdujące się na terenie Uczelni
monitor TV na parterze
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Wyłącz dzwonek telefonu
Jesteśmy bez okrycia wierzchniego 
Nie jedz i nie pij (chyba, że wykładowca sam na to pozwoli)
Nie okazuj znudzenia
Małe spóźnienia na zajęcia bywają tolerowane, ale nie powinny być
regułą!
Czasem trudno przez półtorej godziny skupić się na wykładzie 
Mimo to spróbuj i… nie pisz po ławkach! 
Nie ziewaj, nie patrz co chwilę na zegarek, nie pokładaj się na ławce, nie
żuj gumy

Na zajęciach

Uroczystości Uczelniane
Należy pamiętać, że na uroczystości organizowane przez Uczelnie, np.: konferencje,
przychodzimy ubrani w strój galowy. Zależy przecież Nam wszystkim, żeby godnie
reprezentować Naszą Uczelnię.



 
Stawiaj na rozwój już na studiach

Sama wiedza teoretyczna, nawet przekazana przez najlepszych wykładowców nie pozwoli
Wam osiągnąć sukcesu, jeśli nie włożycie wysiłku w jej użytkowe zastosowanie. Starajcie
się być aktywnymi na wielu różnych polach działania już w takcie studiów. Nasza Uczelnia
stwarza naszym Studentom do tego wiele możliwości.

 
     Z jakimi Partnerami współpracujemy?

 

Informacje praktyczne

https://wsiiz.pl/o-uczelni/informacje-o-nas/partnerzy

31Informacje praktyczne

W większości Działów Uczelni wyznaczone są tzw. " Dni wewnętrzne". Oznacza to, że w
Dziale nie są w tych dniach obsługiwani Studenci,  jak również  nie są odbierane telefony.

To czas pracy wewnętrznej Działu.

Dni wewnętrzne Działu

!
Zachęcamy Was do angażowania się w życie Uczelni

Koła naukowe 
Pomimo natłoku zajęć na Uczelni,  dodatkowej pracy, czy też godzin spędzonych w parku,
wielu studentów WSIiZ należy do kół naukowych. Przynależność do kół to naprawdę
wartościowe doświadczenie, wiążące się z wieloma korzyściami. Warto przede wszystkim
zwrócić uwagę na możliwość poznawania nowych sytuacji i pracy z fascynującymi ludźmi,
podzielającymi Nasze zainteresowania oraz poglądy na życie. Koła  naukowe,  jak  sama 
 nazwa  wskazuje,  powstają,  abyście  mogli  realizować za ich pomocą Wasze ambicje
naukowe.

Kluby praktycznego przygotowania zawodowego

Kluby praktycznego przygotowania zawodowego skupiają się na rozwoju  umiejętności
praktycznych ich członków, jak również rozwoju kompetencji społecznych, właściwych
dla studiowanego kierunku. Co za tym idzie tutaj priorytetem staje się współpraca            
 z otoczeniem społeczno - gospodarczym.

https://wsiiz.pl/o-uczelni/informacje-o-nas/partnerzy


Małe Abc Studenta
Do Rektora WSIIZ -  Student zgłasza się w sprawach dotyczących przedłużenia sesji,
warunkowego zaliczenia semestru, dopuszczenie do egzaminu komisyjnego oraz
wyrażenia zgody na urlop od zajęć i powtarzania semestru.

Do Biura Spraw Studenta - Student najczęściej : 
           składa wszelkie wnioski do Władz Uczelni i dowiaduje się o ich decyzji
            przedłuża termin ważności ELS
             otrzymuje zaświadczenia o studiowaniu, po wcześniejszym złożeniu wniosku
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 E-mail - kilka porad:
mail powinien być wysłany z Twojej skrzynki mailowej
 unikamy pisania z błahymi problemami, a ze sprawami grupowymi pisze jedna osoba,
w mailach używamy form grzecznościowych np.: "Szanowny Panie Profesorze",
"Szanowna Pani Doktor" „Szanowna Pani”, „Szanowny Panie”. Niedopuszczalne jest
rozpoczynanie e-maila od "Cześć" lub "Witam
każdy mail podpisujemy imieniem i nazwiskiem oraz rokiem i kierunkiem studiów,
w temacie maila wpisujemy krótką informację dotyczącą treści przesyłanej
wiadomości

Informacje praktyczne

Informacje praktyczne

Oznaczenia poszczególnych budynków w systemie E-dziekanat:

BW18 – Kampus nr 1 – ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18 [sale od 0.2 do 2.6];
AJ195 – Kampus nr 2 – Al. Jerozolimskie 195a [sale od 1 do 9];
S

Szablony prezentacji:

W celu zachowania spójnego i profesjonalnego wizerunku Uczelni wymagane jest
stosowanie przygotowanych wzorów prezentacji we wszystkich materiałach
prezentowanych na Uczelni i podczas wyjazdów Uczelnianych. Szablony są dostępne: 

https://wsiiz.pl/strefa-studenta-i-wykladowcy/wzory-szablonow-prezentacji

https://wsiiz.pl/strefa-studenta-i-wykladowcy/wzory-szablonow-prezentacji


Informacje praktyczne

 Strefa relaksu (kampus 1)
W budynku Uczelni, na poziomie -1 zlokalizowana jest strefa relaksu dla Studentów -
"Zielony Las". W strefie można wypoczywać, naładować urządzenia elektroniczne oraz
samodzielnie lub wspólnie się pouczyć. Strefę  zaprojektowali sami Studenci.
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Informacje praktyczne

Do dyspozycji Studentów jest również pokój socjalny, gdzie są dostępne
elektryczne czajniki czy mikrofalówka.  



Informacje praktyczne
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Informacje praktyczne

Czytelnia w dziale nauki 

W ciepłe dni udostępniamy do Waszej dyspozycji leżaki.
Tylko pamiętaj by zawsze je odstawić na miejsce!

Kampus 1

W bibliotece znajduje się czytelnia, gdzie dostępna jest prasa branżowa.
Ponadto Nasi czytelnicy mają dostęp do komputerów z dostępem do

Internetu.

Sieć Wi-Fi
Na terenie całej Uczelni  jest dostępna sieć wi-fi wsiiz

hasło:
 

studentwsiiz



Słowniczek

Słowniczek

Słowniczek
Biuro Spraw Studenta: dawniej Dziekanat prowadzi dokumentację przebiegu studiów
ELS:  Elektroniczna Legitymacja Studencka; pełni rolę dwóch dokumentów:  tradycyjnej
legitymacji oraz karty miejskiej
Forma studiów: stacjonarna lub niestacjonarna
Immatrykulacja: akt przyjęcia w poczet studentów uczelni
Moduł (przedmiot) – element programu studiów obejmujący określone treści
tematyczne, realizowany w formie zajęć dydaktycznych, przyporządkowany w planie
studiów do następujących grup: moduły obligatoryjne z zakresu kształcenia ogólnego,
moduły obligatoryjne z zakresu kształcenia podstawowego, moduły obligatoryjne z
zakresu kształcenia kierunkowego, moduły fakultatywne do wyboru w tym seminaria
specjalistyczne oraz studenckie praktyki zawodowe
 Karta modułu (sylabus) – szczegółowy opis modułu zawierający: formę zajęć, metody
dydaktyczne, sposób realizacji zajęć, cele i zadania modułu, wymagania formalne,
wymagania wstępne, treści programowe, zakładane efekty uczenia się, sposoby oceny,
sposoby weryfikacji efektów uczenia się, nakład pracy studenta potrzebny do
osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się – wyrażony w godzinach i punktach ECTS,
wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej
Organizacja roku akademickiego:  wykaz ważnych dat i terminów  obowiązujący
w bieżącym roku akademickim, np. terminy sesji, przerw świątecznych
Polska Rama Kwalifikacji(PRK):  podstawowe założenia i wymagania określone przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w stosunku do programów kształcenia             
 i efektów uczenia się na danym kierunku
Plan studiów: określa czas trwania studiów, spis modułów przyporządkowanych, godzin,
punktów ECTS
Promotor: opiekun naukowy studenta podczas pisania pracy dyplomowej
Punkty ECTS:  to zorientowany na studenta system transferu i akumulacji punktów
zaliczeniowych oparty na przejrzystości procesu i efektów kształcenia/uczenia się. Jego
celem jest ułatwianie planowania, zdobywania, oceniania, uznawania i walidacji
kwalifikacji oraz jednostek  edukacyjnych, a także mobilności studentów. ECTS jest
szeroko wykorzystywany w szkolnictwie wyższym i może być stosowany w innych
formach uczenia się przez całe życie
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Słowniczek

Rektor: przełożony ogółu kadry i studentów uczelni, instancja odwoławcza
Rok akademicki: zaczyna się od 1 października i trwa do 30 września następnego roku
kalendarzowego, obejmuje dwa semestry
Semestr:  okres zajęć dydaktycznych zakończony sesją; w roku akademickim są dwa
semestry: zimowy i letni, każdy trwa ok.15 tygodni
Seminarium:  forma zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej; polega m. in. na
przygotowaniu i przedstawieniu przez studentów wybranych zagadnień naukowych
Sesja egzaminacyjna: jest to harmonogram terminów egzaminów oraz zaliczeń
przewidzianych w planach studiów. Każdemu studentowi przysługują dwa terminy
zaliczenia/egzaminu ( drugi termin w sesji poprawkowej ). W przypadku braku zaliczenia
w drugim terminie konieczne będzie powtarzanie modułu (opłata za powtarzanie
modułu)
Stypendium: pomoc finansowa przyznawana w uczelnii z budżetu państwa lub środków
własnych na ściśle określonych zasadach 

Słowniczek
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@
http://bit.ly/WSIiZyoutube
wsiiz_w_warszawie

/WSIiZ.Warszawa

/school/11791001

https://wsiiz.pl/

rekrutacja@wsiiz.pl

22 646 20 60

Gdzie jesteśmy?

Ciekawostka!
Nasz profil na Facebooku
 śledzi ponad 23 tys. fanów

Profil na Facebooku

Kanał na YouTube
Profil na Instagramie

Profil na linkedinie

Macie pytania piszcie, dzwoncie 
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Strona Uczelni:

lub kontaktujcie się osobiście:
Wyższa Szkoły Inżynierii i Zdrowia

w Warszawie (Kampus 1)
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr.18

02-366 Warszawa

Zapraszamy serdecznie!

Studentów I roku zachęcamy do kontaktu
bezpośrednio z nami! :)

https://www.youtube.com/user/WSIIZ2011/videos
https://instagram.com/wsiiz_w_warszawie/
https://www.facebook.com/WSIiZ.Warszawa/
https://www.linkedin.com/school/11791001
https://wsiiz.pl/

