










kierunki specjalności
prawo 
studia jednolite magisterskie
stacjonarne i niestacjonarne

administracja
studia I stopnia (licencjackie)
stacjonarne i niestacjonarne

• administracja publiczna
• administracja gospodarcza
• administracja jednostek samorządu terytorialnego

bezpieczeństwo wewnętrzne
studia I stopnia (licencjackie)
stacjonarne i niestacjonarne

• bezpieczeństwo i porządek publiczny
• zarządzanie kryzysowe

bezpieczeństwo  i higiena pracy
studia I stopnia (licencjackie)
stacjonarne i niestacjonarne

ekonomia* 
studia II stopnia (magisterskie)
stacjonarne i niestacjonarne 

• analityk rynku
• ekonomika i organizacja ochrony zdrowia
• ekonomika sektoa publicznego
• ekonomia menedżerska
• gospodarka elektroniczna
• rachunkowość i doradztwo finansowe 
• wycena i zarządzanie nieruchomościami

ekonomia*

studia I stopnia (licencjackie)
stacjonarne i niestacjonarne

• ekonomia sektora publicznego
• ekonomia przedsiębiorstwa

finanse i rachunkowość
studia I stopnia (licencjackie)
stacjonarne i niestacjonarne

• bankowość
• finanse przedsiębiorstw
• rachunkowość

informatyka 
studia I stopnia (inżynierskie) 
stacjonarne i niestacjonarne

• systemy informatyczne zarządzania i techniki multimedialne
• grafika komputerowa i inżynierska
• administrowanie sieci komputerowych

turystyka i rekreacja
studia I stopnia (licencjackie)
stacjonarne i niestacjonarne

• hotelarstwo, gastronomia i biura podróży
• rekreacja i odnowa biologiczna

dziennikarstwo i komunikacja społeczna
studia I stopnia (licencjackie) 
stacjonarne i niestacjonarne

• dziennikarz prasy, radia, telewizji i internetowy
• public relations

kosmetologia
studia I stopnia (licencjackie)
stacjonarne i niestacjonarne

fizjoterapia
studia I stopnia (licencjackie)
stacjonarne i niestacjonarne

ratownictwo medyczne
studia I stopnia (licencjackie)
stacjonarne i niestacjonarne

pielęgniarstwo
studia I stopnia (licencjackie)
stacjonarne i niestacjonarne
uzupełniające studia I stopnia niestacjonarne

zdrowie publiczne
studia I stopnia (licencjackie)
stacjonarne i niestacjonarne

*Specjalność w przypadku studiów niestacjonarnych uruchamiana jest dla pięćdziesięcioosobowych grup studentów

Studenci mają możliwość skorzystania z bezpłatnego pakietu edukacyjnego, w ramach którego uczelnia oferuje 
studia na drugim kierunku bez opłat.

Podejmując studia na drugim kierunku można dodatkowo uczestniczyć:
– w kursie języka angielskiego w wymiarze 120 godzin,
– w kursie przygotowującym do egzaminu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) w wymiarze 

60 godzin.
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studia I stopnia (licencjackie, 7-semestralne) 
– stacjonarne i niestacjonarne

Moduły fakultatywne: 
 – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 – ochrona środowiska pracy
Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę ogólną z za-

kresu nauk społecznych, technicznych i  przyrodniczych 
(kierunek trójobszarowy) oraz wiedzę specjalistyczną z za-
kresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obejmującą 
zagrożenia występujące w  procesach technologicznych 
(pracy) i metody ich eliminowania lub ograniczania, oce-
nę ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służby 
bhp. Studenci będą także zdobywali umiejętności korzy-
stania z  wiedzy w  pracy zawodowej, komunikowania się 
z otoczeniem oraz radzenia sobie z problematyką prawną 
i ekonomiczną.

Absolwenci

Po ukończeniu studiów absolwent będzie przygoto-
wany do podjęcia pracy związanej z  ochroną zdrowia 
i  życia człowieka w  środowisku pracy – w  tym w  służbie 
bezpieczeństwa i  higieny pracy u  małych, średnich i  du-
żych przedsiębiorców. Będzie również mógł podjąć pracę 
w instytucjach badawczych prowadzących projektowanie 
i wdrażanie rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych 
minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na 
człowieka. Warto podkreślić, że potencjalnymi miejscami 
pracy są wszystkie instytucje, w  których zgodnie z  prze-
pisami obowiązują zasady bhp. Absolwent ma możliwość 
podjęcia pracy na następujących stanowiskach: na stano-
wisku starszego inspektora lub specjalisty ds. bhp w zakła-
dach przemysłowych każdej branży, w firmach szkolenio-
wych w dziedzinie szkoleń z zakresu bhp, w laboratoriach 
badań środowiska pracy, w  oddziałach Państwowej In-
spekcji Pracy, na stanowisku audytora warunków pracy 
oraz na stanowisku konsultanta, doradcy i  dystrybutora 
elementów wyposażenia technicznego stanowisk pracy, 
linii produkcyjnych itp.

Praktyki:

Praktykę zawodową student odbywa w zakresie i wy-
miarze określonym w  planie studiów i  programie kształ-
cenia. Dla kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy zgodnie 
z planem studiów praktyki realizowane będą na drugim, 
czwartym i  szóstym semestrze studiów w  liczbie po 120 
godzin, co daje łącznie 360 godzin.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wybrane przedmioty:
język obcy – wychowanie fizyczne – podstawy ekonomii 
– Polska w Unii Europejskiej – ochrona własności intelek-
tualnej – podstawy materiałoznawstwa – technika wytwa-
rzania – technologie informacyjne – podstawy informatyki 
– encyklopedia prawa – prawo administracyjne

Moduł fakultatywny: zarządzanie bezpieczeń-
stwem i higieną pracy
organizacja i  metody szkolenia w  zakresie bhp – analiza 
i dokumentacja w ochronie pracy – zarządzaniem bezpie-
czeństwem pożarowym – podstawowe problemy medycy-
ny pracy – badania i pomiary środowiska pracy – systemy 
informatyczne – prawna ochrona pracy –fizjologia pracy 
i ochrona przemysłowa – kontrola i audyt bezpieczeństwa 
pracy – metrologia w ochronie pracy

Moduł fakultatywny: ochrona środowiska pracy
środowiskowe uwarunkowania ochrony pracy – diagno-
styka zagrożeń w eksploatacji maszyn i urządzeń – bezpie-
czeństwo energetyczne w ochronie pracy – podstawowe 
problemy medycyny pracy – ergonomia w kształtowaniu 
środowiska pracy – badania i  pomiary środowiska pracy 
– systemy zarządzania pn-en i pn-iso – organizacja i zarzą-
dzanie służb bhp i sip – bazy danych – sieci komputerowe 
– oprogramowanie systemów zarządzania bhp – kontrola 
i audyt bezpieczeństwa pracy







































school on undergraduate and graduate programmes and 
within fourteen specialisations.

School of Economics, Law and Medical Sciences is the 
best private institution of higher education in the region 
and ranks among the most prestigious private universities 
in the country. League tables published by Polish maga-
zines and newspapers (Polityka, Wprost, Newsweek, Rzec-
zpospolita) consistently rank WSEiP among the top insti-
tutions of higher education in the country. 

The school’s educational achievements and involve-
ment in local community life has earned it numerous 
awards and distinctions. Among the awards were “The 
Leader of the Region”, “Wings”, “Special Wings with Dia-
monds”, “European Wings”, “Golden Emeryk”, “Eagles of the 
Republic”, “European Medal”. In 2006 School of Economics 
and Law was nominated for the prize “The Leader of Polish 
Business”, awarded by Business Centre Club. In 2008 the 
School won the “Cent of future” award in the “Product with 
a future” category.

ECTS (European Credit Transfer System) and Transcript 
of Records in English as a supplement to a diploma issued 
by School of Economics, Law and Medical Sciences enables 
a student to follow an individual path of studies, including 
studies abroad. The School was granted the “extended” 
Erasmus University Charter for the years 2007-2013 (PL 
KIELCE05).School of Economics and Law has three research 
centres: – Academic Centre for European Studies (ACSE) – 
Academic Centre of Regional Research (AOBR) – Centre of 
Research on Territorial Self-government (OBST) These cen-
tres support research and teaching at the school’s basic 
organizational units and carry out surveys and compila-
tions for bodies of government administration, enterpris-
es, schools, associations and non-governmental organi-
zations. Students have the opportunity to be granted the 
Ministry of Education scholarships. Student grants are also 
given by the school. The educational off er of the school is 
supplemented by postgraduate studies, among them the 
Executive Master of Business Administration (MBA) studies 
– the only such programme in the Świętokrzyski region. 
The MBA course is carried out in Polish and in English and 
is validated by the Rotterdam School of Management – 
part of the Erasmus University in Rotterdam.

The participants of the MBA course, after meeting all 
the requirements provided in the regulations and a positi-
ve evaluation of the diploma project, are awarded the MBA 
diploma attested by the Gdańsk Foundation for Manage-
ment Development and the University of Gdańsk and va-
lidated by the Rotterdam School of Management Erasmus 
University/IAE Aix-en-Provence Graduate School of Mana-
gement. WSEiP awards postgraduate diplomas according 
to the provisions contained in the ordinance of the Mini-

ster of National Education and the Minister of Labour and 
Social Policy of 12 October 1993. Students Research Cir-
cles off er an opportunity for the students to deepen their 
knowledge and to take part in research work, symposiums, 
educational trip, meetings with representatives of science, 
business, politics and culture. The outstanding achieve-
ments are presented during inter-school Conferences of 
Student Research Circles which are organized every year 
at the School of Economics Law and Medical Sciences. Pa-
pers, reports and other compilations are published in the 
Students Research Papers. School of Economics and Law 
publishes research papers of its staff . The publications in-
clude textbooks and academic lectures, reports on own 
research projects, conference and seminar papers, period-
ic publication Research at School of Economics, Law and 
Medical Sciences and Student Research at School of Eco-
nomics, Law and Medical Sciences. The students' journal 
"Student" keeps everybody up to date on the events that 
take place at the university, the current issues of the ac-
ademic community and provides a forum for our young 
authors' literary works. 

Careers Offi  ce has been working at School of Econom-
ics and Law since 2002. Its most important mission is sup-
porting students and graduates in their pursuit of a good 
career. Careers Offi  ce off ers training and advice, organizes 
workshops, gathers and provides information about work-
places, domestic and foreign apprenticeship and possibil-
ities of improving qualifi cations. 

Sports Club comprises fi ve sections: women and men 
volleyball, football, skiing and swimming. Qualifi ed Tourism 
Club organized several interesting events combining tour-
ism and extreme sports e.g. The Crown of Polish Mountains 
(climbing 28 peaks in 11 days and 8 hours) trekking along 
the mountainous southern border of Poland (from Wołosa-
ty in Bieszczady to the Izerskie Mountains in Sudety).

Furthermore, the Sport Club organizes the annual Holy 
Cross Mountain rally that commemorates Poland's acces-
sion to the European Union.

The cultural life of School of Economics and Law con-
centrates mainly in the Student’s Club. Some of the events 
organized in the club are cyclic, as for example Przekaz 
sztuki – sztuka przekazu (The message of art – the art of 
message) – concerts, exhibitions, fi lm festivals and meet-
ings with authors, Economic Discussion Salons and Polit-
ical Discussion Salons, the Music Scene of Club – perfor-
mances of student’s bards, concerts of classical music, jazz, 
performance of youth groups, Movies in Original Version 
– fi lm shows in English, German and French languages.

Traditional student festivities, such as Juwenalia, 
Otrzęsiny, Andrzejki, Halloween and a varied night life of-
fer make student life in Kielce an unforgettable experience.

School of Economics, Law and Medical Sciences (WSEPiNM) in Kielce




