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Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej kształci na 11
kierunkach studiów licencjackich – studiach pierwszego stopnia. Celem studiów licencjackich
jest przygotowanie studenta do zdobycia m.in. uprawnień zawodowych. Studia trwają 3 lata (6
semestrów) i upoważniają do aplikowania na studia drugiego stopnia. Znajdź kierunek dla
siebie i zdobądź zawód z perspektywami na dobrą pracę!

Kierunki studiów licencjackich w woj. lubelskim - studia
pierwszego stopnia
Nasza oferta edukacyjna studiów licencjackich obejmuje następujące kierunki:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bezpieczeństwo narodowe
dietetyka
ekonomia
finanse i rachunkowość
filologia angielska
rusycystyka
pedagogika&nbsp;
pielęgniarstwo
położnictwo - NOWOŚĆ!
ratownictwo medyczne
socjologia
turystyka i rekreacja
zarządzanie

Systematycznie wzbogacamy katalog specjalności, tak, aby jak najlepiej przygotowywać
absolwentów Naszej Uczelni do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Część kierunków jest
dostępnych również w trybie niestacjonarnym (zaocznym), co pozwala na kształcenie osób
aktywnych zawodowo.
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Studia licencjackie lubelskie
Studia licencjackie w Naszej Uczelni to liczne korzyści i wachlarz możliwości. Naszym
studentom oferujemy:

•

elastyczny harmonogram zajęć,

• wyjazdy zagraniczne - studia i praktyki zagraniczne realizowane w ramach programu
Erasmus, m.in. w Portugalii, Hiszpanii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Turcji, Słowacji, na
Łotwie, Węgrzech, Litwie i Belgii,

•

planowanie ścieżki kariery,

•

atrakcyjną działalność studencką w studenckich kołach naukowych,

•

rzetelną wiedzę,

•

uzyskanie praktycznych umiejętności.

Studiowanie na Naszej Uczelni umożliwia minimalizację kosztów kształcenia oraz bezpłatny,
nieograniczony dostęp do wielu udogodnień. Nasi studenci mogą korzystać z pełnej
infrastruktury Uczelni – z sali do fitnessu, do aerobiku, siłowni. Państwowa Szkoła Wyższa im.
Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ma ugruntowaną pozycję wśród uczelni z
województwa lubelskiego. Od lat zajmujemy wysokie miejsca w rankingach Rzeczpospolitej i
Perspektyw.
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