UCHWAŁA SENATU
WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE (WSNS)
Nr 05/16
z dnia 10 marca 2016 r.
w sprawie studiów podyplomowych, zasad i trybu przyjmowania na studia podyplomowe
w roku akademickim 2017/2018
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
2) Statut WSNS zatwierdzony Uchwałą założyciela WSNS nr 14/2013/NZW z dnia 27 września 2013 r.
§1
1. W roku akademickim 2017/2018 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie zwana dalej WSNS
przyjmuje kandydatów na następujące studia podyplomowe określone w zamieszczonym Załączniku nr 1 do
niniejszej Uchwały.
2. Studia odbywają się w systemie semestralnym, a realizowane są na odległość przez Internet w połączeniu z
formą niestacjonarną.
§2
Studia podyplomowe są formą kształcenia osób, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
§3
Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczeni zostają kandydaci, którzy dostarczą:
1. Wypełniony wniosek zgłoszeniowy - do pobrania ze strony www Uczelni;
2. Ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
3. 2 zdjęcia legitymacyjne;
4. Ksero dowodu osobistego;
5. Ksero dowodu uiszczenia opłaty wpisowego – opłata wpisowego.
§4
Ustala się dwa terminy składania dokumentów na studia podyplomowe – pierwszy rozpoczyna się nie wcześniej
niż 15 maja 2017 r. i upływa 25 września 2017 r. drugi rozpoczyna się 15 listopada 2017 r. i upływa 25 lutego
2018 r.
§5
1. Przyjęcie kandydatów do WSNS następuje na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego.
2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza powołana przez Rektora Komisja kwalifikacyjna.
3. Obsługę administracyjną Komisji kwalifikacyjnej prowadzą uprawnieni pracownicy dziekanatu.
§6
1. Decyzję o przyjęciu lub nie przyjęciu na studia podejmuje Rektor i doręcza się ją kandydatowi na piśmie za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
2. Odwołanie od decyzji Rektora składa się za pośrednictwem Komisji kwalifikacyjnej w dziekanacie również
do Rektora w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o nie przyjęciu na studia.
3. Ponowną decyzję podejmuje Rektor i doręcza się ją kandydatowi w sposób przewidziany w kodeksie
postępowania administracyjnego.
4. Decyzja Rektora jest ostateczna.
§7
W przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów podyplomowych WSNS zastrzega sobie
prawo do nieuruchomienia tego kierunku.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor WSNS
dr n. hum. Emilia Żerel

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 05/2016 Senatu WSNS z dnia 10.03.2016 r.
w sprawie studiów podyplomowych, zasad i trybu przyjmowania na studia podyplomowe
w roku akademickim 2017/2018

WSNS może przyjmować kandydatów na studia podyplomowe II i III semestralne z zakresu:
1. Studia podyplomowe II semestralne:
1) Dietetyka i planowanie żywienia,
2) Psychodietetyka,
3) Dietoterapia,
4) Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie,
5) Ekologia żywności,
6) Doradztwo zawodowe,
7) Pośrednictwo pracy,
8) Ekonomia społeczna,
9) Praca socjalna z uchodźcami,
10) Asystent rodziny - praca socjalna z rodziną,
11) Organizacja pomocy społecznej,
12) Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i starszymi,
13) Organizacja i zarządzanie opieką nad ludźmi starszymi,
14) Resocjalizacja,
15) Gerontogogika,
16) Edukacja zdrowotna,
17) Analityka społeczna,
18) Coaching profesjonalny – metody i praktyka,
19) Zarządzanie zasobami ludzkimi,
20) Kosmetologia w medycynie,
21) Kosmetologia i odnowa biologiczna,
22) Kosmetologia i body fitness,
23) Podologia.
2. Studia podyplomowe III semestralne:
1) Psychopedagogika,
2) Kosmetologia z wizażem,
3) Wizaż i stylizacja z elementami fryzjerstwa,
4) Kosmetologia i odnowa biologiczna,
5) Kosmetologia w medycynie,
6) Mediacje rodzinne,
7) Doradztwo zawodowe,
8) Socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży,
9) Dietetyka i planowanie żywienia,
10) Terapia zajęciowa,
11) Pedagogika zdrowia i profilaktyka społeczna,
12) Diagnoza i terapia pedagogiczna,
13) Wychowanie przedszkolne,
14) Pedagogika wczesnoszkolna,
15) Surdopedagogika,
16) Oligofrenopedagogika,
17) Pedagogika lecznicza,
18) Logopedia,
19) Resocjalizacja,

20) Tyflopedagogika,
21) Gerontogogika,
22) Wychowanie seksualne w szkole,
23) Terapia uzależnień,
24) Przygotowanie pedagogiczne.

