
WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA w WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMII, 
PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH im. prof. EDWARDA LIPIŃSKIEGO w KIELCACH 

w ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Rekrutacja 2021/2022

INFORMACJE:      
Studenci mogą ubiegać się o zniżki i stypendia na studiowanie w tym:
- zniżka rodzinna 50%
- studia na drugim bezpłatnym kierunku
- zniżki na studiach podyplomowych
- stypendia Rektora
- stypendia socjalne- stypendia socjalne

UWAGA !
Nie pobiera się dodatkowych opłat za:        
• Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)
• Dyplom  
• Suplement
• Sesje egzaminacyjne
•• Zaliczenia i egzaminy poprawkowe
• Wpis warunkowy
• Różnice programowe





Kierunek ekonomia posiada atrakcyjne specjalności: ekonomika przedsiębiorstwa, ekonomia sektora 
publicznego, ekonomia menedżerska, controlling i rachunkowość, e-commerce (handel w sieci)

Kierunek prawo zajmuje wysokie miejsca w rankingach Uczelni Niepaństwowych 
na najlepiej zdających na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą

WSEPINM w Kielcach – „ Kształcimy Praktycznie” 

Uczelnia prowadzi projekt  „Energia kompetencji – energia rozwoju”- współfinansowany z funduszy Unii 
Europejskiej, skierowany do studentów WSEPiNM w Kielcach, którego celem jest podniesienie kwalifikacji 
i kompetencji zawodowych. Studenci otrzymają nie tylko bezpłatne szkolenia, których rzeczywista i kompetencji zawodowych. Studenci otrzymają nie tylko bezpłatne szkolenia, których rzeczywista 
wartość rynkowa wynosi dla osoby ok. 4500zł. Na zakończenie uzyskają prestiżowe, międzynarodowe certyfikaty 
w standardzie VCC (Vocational Competence Certificate) potwierdzające uzyskane kwalifikacje oraz suplementy 
VCC oparte na strukturze EUROPASS – dokumentu wspólnego dla wszystkich krajów UE

W roku akademickim 2020/2021 Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) pozytywnie oceniła jakość 
kształcenia na kierunkach: ekonomia (studia I i II stopnia), finanse i rachunkowość (studia I stopnia), 
zarządzanie i coaching (studia I stopnia)

W roku akademickim 2020/2021 Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP) W roku akademickim 2020/2021 Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP) 
pozytywnie oceniła jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo (studia I i II stopnia)

W dniu 23.05.2019 r. w WSEPiNM zostało otwarte Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych (MCSM), 
w celu profesjonalnego kształcenia na kierunku pielęgniarstwo















https://linkedin.com/company/wsepinm
https://instagram.com/wsepinm


