Logistyka - studia inżynierskie
- Kierunek - studia I stopnia
Niestacjonarne OD MARCA Studia inżynierskie

Co zyskasz, studiując logistykę w WSB?
Dostęp do unikatowych specjalności odpowiadających aktualnym wymaganiom rynku pracy.
Wieloaspektowy program studiów obejmuje zagadnienia techniczne, ekonomiczne oraz logistyczne.
Praktyczne umiejętności, uczestnicząc w wizytach studyjnych, warsztatach i konferencjach. Dzięki temu
dowiesz się, jak wygląda na co dzień praca w największych przedsiębiorstwach logistycznych w regionie.

Umiejętność używania nowoczesnego sprzętu i oprogramowania zgodnego z najnowszymi standardami
kształcenia logistyków.
Możliwość zdobycia certyfikatów: ELSE poświadczające znajomość systemu klasy ERP i
WMS, potwierdzających umiejętność posługiwania się aplikacją TransEDU (elektroniczną giełdą
transportową TransEDU).

zawód pożądany na
rynku pracy

dodatkowe certyfikaty

współpraca z
uznanymi firmami

Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Posługiwania się metodami i technikami logistycznymi.
Wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych stosowanych w logistyce przedsiębiorstw.
Określania celów logistycznych, rozpoznawania i rozwiązywania problemów o charakterze logistycznym.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między
bydgoszcz a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Zarządzania procesami i systemami logistycznymi, magazynem oraz organizacją dostaw.

Zobacz specjalności na tym kierunku
Projektowanie i eksploatacja systemów logistycznych

od 315 zł 340 zł

Niestacjonarne Studia inżynierskie OD MARCA

Technologie informatyczne w logistyce

od 315 zł 340 zł

Niestacjonarne Studia inżynierskie OD MARCA

Program studiów
Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty
specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.
MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO:

język obcy
podstawy filozofii i etyki
podstawy socjologii
edytory tekstu
arkusze kalkulacyjne
grafika menadżerska i prezentacyjna
zarządzanie karierą i komunikacja w biznesie
ochrona własności intelektualnej i przemysłowej.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między
bydgoszcz a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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MODUŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO:

matematyka
statystyka
podstawy prawa z elementami prawa cywilnego
podstawy prawa gospodarczego
prawne aspekty obsługi celnej w przepływie towarów
inicjowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
enterprise Logistics
proseminarium
seminarium dyplomowe
praktyka zawodowa.

Usługi kurierskie:

przedsiębiorstwa kurierskie w realizacji celów logistyki
odprawa początkowa handlowa i techniczna przesyłek kurierskich
odprawa końcowa handlowa i techniczna przesyłek kurierskich
usługi kurierskie - case study.

Logistyka w gospodarowaniu:

ekonomia

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między
bydgoszcz a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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zarządzanie
wsparcie logistyczne
logistyka w gospodarowaniu - case study.

Logistyczna obsługa ruchu:

geografia ekonomiczna
marketing
logistyka w zarządzaniu dystrybucją
logistyczna obsługa klienta
logistyczna obsługa rynku - case study.

Logistyka informacji zarządczej:

finanse
rachunkowość
rachunek decyzyjny w logistyce
logistyka informacji zarządczej - case study.

Decyzje menedżerskie w logistyce:

zadania logistyki w przedsiębiorstwie
prognozowanie w zarządzaniu procesami logistycznymi
decyzje menedżerskie w logistyce - case study.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między
bydgoszcz a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Funkcje transportu w logistyce:

ekonomika transportu
podstawy spedycji
ekologistyka
funkcje transportu w logistyce - case study.

Infrastruktura logistyczna:

komponenty infrastruktury logistycznej
organizacja i funkcjonowanie magazynów
organizacja i funkcjonowanie centrów logistycznych
infrastruktura logistyczna - case study.

Towary i opakowania:

towaroznawstwo
opakowania i jednostki ładunkowe
ubezpieczenia w działalności logistycznej
towary i opakowania - case study.

Laboratorium logistyczne:

systemy planowania zasobów (ERP)
systemy zarządzania magazynem (WMS)

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między
bydgoszcz a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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laboratorium logistyczne - case study.

Systemowo - procesowe ujęcie logistyki:

inżynieria systemów i analiza systemowa
projektowanie procesów
normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
systemowo-procesowe ujęcie logistyki - case study.

Wykładowcy
prof. nadzw. dr. hab. Xenie Lukoszová
Prof. nadzw. dr. hab. Xenie Lukoszová jest od roku 2004 doktorem habilitowanym na kierunku ekonomii i zarządzania
Wyższej szkoły górniczej - TU w Ostrawie. W przeszłości była zatrudniona na kilku uczelniach wyższych i na różnych
pozycjach, też przewodniczącego katedry i prorektora. Zajmuje się logistyką, zarządzaniem łańcuchami dostaw,
logistyczną obsługą klienta, logistyką międzynarodową, usługami logistycznymi, zakupami zaopatrzeniowymi i
marketingem. W ramach działalności naukowej opublikowała ponad 120 artykułów, skryptów, książek fachowych i
monografii. Najbardziej znane publikację to książka Zakupy zaopatrzeniowe i zarządzanie nimi (Brno, 2004) i
Logistyczne technologie w zarządzaniu łańcuchem dostaw (Praga, 2012).
dr Tomasz Janicki
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, menedżer kierunku: Zarządzanie w Wyższej Szkole
Bankowej w Toruniu i Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy oraz adiunkt w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły
Bankowej w Toruniu. Ekspert ds. oceny projektów (w tym biznesplanów i studiów wykonalności) Ministerstwa
Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Marszałkowskiego w
Toruniu. Związany z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Toruniu (koordynator projektów unijnych, główny
specjalista ds. promocji i rozwoju). Specjalizuje się w zakresie struktur organizacyjnych, zarządzania projektami i
analizy finansowo-ekonomicznej różnego rodzaju organizacji.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między
bydgoszcz a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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dr Joanna Nieżurawska
Dr Joanna Nieżurawska jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, trenerem w dziedzinie
zarządzania zasobami ludzkimi wykonawcą i uczestnikiem wielu projektów, w tym unijnych. Stażystka m.in: Laurea
University (Finlandia), Polytechnic Institute of Setubal (Portugalia), uczestniczka Sammer School w Normandy
Business School, Le Havre (Francja) oraz uczestniczka stażu naukowo- badawczego w University of Oxford . Autorka
35 artykułów wydawanych w czasopismach fachowych i materiałach pokonferencyjnych zarówno w j. polskim jak i w
j. angielskim oraz autorka monografii: J. Nieżurawska, Elastyczne systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w
Polsce, Wydawnictwo – „Dom Organizatora”, Toruń 2010. Audytor z zakresu zarządzania zasobami ludzki w
wybranych przedsiębiorstwach województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Konkursu Lider Zarządzania
Zasobami Ludzkimi organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Zainteresowania naukowe:

zarządzanie zasobami ludzkimi
motywowanie oraz wynagradzanie pracowników
elastyczne systemy wynagradzania pracowników
systemy kafeteryjne
kierowanie i przywództwo

dr Krystian Jędrzejczak
Doktor nauk ekonomicznych, specjalizacja w obszarze metod badań operacyjnych, adiunkt w Katedrze Logistyki
Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Prowadzi działalność ekspercką w zakresie wykorzystania technologii Business
Intelligence w przedsiębiorstwach oraz wsparcia i optymalizacji procesów logistycznych. Absolwent Wydziału
Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, doktorat w Katedrze Metod Badań Operacyjnych UŁ.
mgr Grzegorz Lewandowski
Magister Grzegorz Lewandowski jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Ekonomicznym. Ma
skończone studia doktoranckie, otwarty przewód doktorski z dziedziny ekonomii. Od początku pracy zawodowej
(1981) związany z obszarami produkcji i magazynowania. Praca na stanowiskach: Spec. D/s. logistyki, Dyrektor
handlowy, Kierownik Zakładu i Pełnomocnik Zarządu ds. ZKP. Znajomość systemów klasy ERP, CRM, WMS.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między
bydgoszcz a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Praktyczny zakres posiadanych umiejętności pozwala na bezpośredni kontakt ze studentami i prowadzenie zajęć w
oparciu o praktyczne aspekty logistyki. Obecnie pracuje, jako wykładowca w WSB - Katedra Logistyki.
mgr Michał Czerwiec
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego o specjalności Transport i Logistyka. Od lat związany z branżą IT dla biznesu,
choć doświadczenie zdobywał też w sprzedaży, windykacji i księgowości. Jako wzięty logistyk, ściśle współpracował z
wieloma firmami z sektora dystrybucji i produkcji oraz doradczo z dziesiątkami firm i osób z bardzo różnych zakresów
tematycznych biznesu. Wykładowca studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych z zakresu logistyki
magazynowania, logistyki dystrybucji, zarządzania łańcuchem dostaw oraz systemów informatycznych
wspierających te zagadnienia. Obecnie Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w firmie ELSE Systemy Informatyczne,
odpowiedzialny za tworzenie i realizację strategii biznesowej firmy na rynku.
mgr Dariusz Szafrański
Absolwent UG Wydziału Ekonomii kierunek Transport i Logistyka, ukończone również studnia podyplomowe na
Wydziale Zarządzania kierunek Rachunkowość Finansowa, obecnie w trakcie studiów doktoranckich. Posiada
uprawnienia z Ministerstwa Finansów do prowadzenia ksiąg rachunkowych (uprawnienia do prowadzenia biura
rachunkowego). Specjalista z zakresu zarządzania ryzykiem: a) wieloletnie doświadczenie zawodowe przy obsłudze
związanej uznanych międzynarodowych przedsiębiorstwach np. National Car Rental, Gras Savoye Polska, Grupa
DBK; b) zdobył uznanie jako doradca przy obsłudze uznanych instytucji finansowych np. Bankowy Fundusz
Leasingowy, BRE Leasing, ORIX leasing czy Benefia; c) zyskujący uznanie jako doradca w zakresie zarządzania
ryzykiem w parkach technologicznych między w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym i Gdańskim Inkubatorze
Przedsiębiorczości. Obecnie prezes zarządu spółki consultingowej zatrudniającej ponad 70 osób, dyrektor
zarządzający spółką brokerską i dyrektor centrum konferencyjno-szkoleniowego. Od czterech lat wykładowca w
Wyższej Szkole Bankowej.
mgr Magdalena Niżnik
Wykładowca, trener. Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe, aktualną wiedzę oraz zdobyte umiejętności w
obszarze logistyki, HR, IT oraz zarządzania projektami wykorzystuje w pracy szkoleniowej, warsztatowej, doradczej a
także dydaktycznej. Zajmowała stanowiska min. w logistyce Jednostki Wojskowej zajmując się Ekologistyką oraz
zamówieniami publicznymi na potrzeby wojska oraz jako Kierownik regionu Polski północno – wschodniej w obszarze
HR. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą związaną z działalnością szkoleniową i doradczą. Ukończyła
studia wyższe na kierunku Podatki oraz Logistyka, a także studia podyplomowe w obszarze HR i przygotowania
pedagogicznego. Posiada certyfikat trenera I i II stopnia oraz certyfikaty umiejętności komputerowych EITCA, ECDL.
Specjalizuje się w obszarze Logistyki wojskowej, Logistyki miejskiej, Ekologistyki, Towaroznawstwa i Opakowalnictwa.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między
bydgoszcz a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Partnerzy kierunku

Studiuj drugi kierunek:
Chcesz zdobyć drugi zawód lub dodatkowe kompetencje potwierdzone dyplomem licencjata, inżyniera lub magistra
uczelni cenionej przez pracodawców? Jeśli jesteś studentem na dowolnym kierunku i roku, w dowolnej uczelni - to
oferta dla Ciebie. Obecni studenci studiów I i II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej mogą studiować ten kierunek
studiów za 195 zł miesięcznie, a studenci pozostałych uczelni za 245 zł miesięcznie.

Special promotion for candidates.
Nie czekaj, wypełnij formularz rejestracyjny i zgłoś się na studia już dziś.
do 11 marca
Zapisując się do 11 marca, zyskujesz:

czesne już od

300 zł zniżki w czesnym odliczanej na pierwszym roku studiów

228 zł zł
miesięcznie

dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

Promocja dotyczy oferty dostępnej w rekrutacji zimowej.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między
bydgoszcz a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Ceny dla kandydatów
Gwarantowane czesne stałe

Wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama.
Jeśli zapisujesz się wcześniej i korzystasz z promocji w czesnym to pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I
roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II i III.

Gwarantowane czesne stopniowane

Płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku, bez względu na to czy korzystasz z promocji czy nie. W ciągu
następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że wysokość czesnego na wszystkich latach
studiów, będziesz znać od samego początku i jego wysokość Cię nie zaskoczy.

Elastyczny system opłat

Sam decydujesz, w ilu ratach będziesz opłacać czesne (1, 2, 10 czy w 12). Pozwoli Ci to efektywniej zarządzać swoim
budżetem. Zwróć uwagę jednak, że na III roku studiów licencjackich oraz IV roku studiów inżynierskich płatność
możliwa jest do rozłożenia na maksymalnie 10 rat.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między
bydgoszcz a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Stypendia i dodatkowe zniżki

Pamiętaj także, że w WSB możesz ubiegać się zarówno o takie same stypendia, jakie otrzymują studenci uczelni
publicznych, jak również unikalne dla studentów WSB, które fundujemy ze środków własnych uczelni. To sposób na
realne obniżenie czesnego.
Sprawdź, z jakich stypendiów i dodatkowych zniżek możesz skorzystać.

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki

Czesne

1 rok

4350 zł 4650 zł

2 rok

4650 zł

3 rok

4650 zł

4 rok

2325 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2175 zł 2325 zł

2 rok

2325 zł

3 rok

2325 zł

1 rata

2 raty

4 rok

2325 zł
(1 rata)

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między
bydgoszcz a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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10 rat

Rok nauki

Czesne

1 rok

435 zł 465 zł

2 rok

465 zł

3 rok

465 zł

465 zł

4 rok

12 rat

(5 rat)

Rok nauki

Czesne

1 rok

370 zł 395 zł

2 rok

395 zł

3 rok

395 zł

4 rok

465 zł
(5 rat)

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane

Rok nauki

Czesne

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między
bydgoszcz a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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1 rok

3650 zł 3950 zł

2 rok

4850 zł

3 rok

5650 zł

4 rok

2825 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

1825 zł 1975 zł

2 rok

2425 zł

3 rok

2825 zł

1 rata

2 raty

4 rok

10 rat

2825 zł
(1 rata)

Rok nauki

Czesne

1 rok

365 zł 395 zł

2 rok

485 zł

3 rok

565 zł

4 rok

Rok nauki

565 zł
(5 rat)

Czesne

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między
bydgoszcz a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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12 rat

1 rok

315 zł 340 zł

2 rok

415 zł

3 rok

485 zł

4 rok

565 zł
(5 rat)

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między
bydgoszcz a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Ceny dla absolwentów WSB
Gwarantowane czesne stałe

Wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama.
Jeśli zapisujesz się wcześniej i korzystasz z promocji w czesnym to pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I
roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II i III.

Gwarantowane czesne stopniowane

Płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku, bez względu na to czy korzystasz z promocji czy nie. W ciągu
następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że wysokość czesnego na wszystkich latach
studiów, będziesz znać od samego początku i jego wysokość Cię nie zaskoczy.

Elastyczny system opłat

Sam decydujesz, w ilu ratach będziesz opłacać czesne (1, 2, 10 czy w 12). Pozwoli Ci to efektywniej zarządzać swoim
budżetem. Zwróć uwagę jednak, że na III roku studiów licencjackich oraz IV roku studiów inżynierskich płatność
możliwa jest do rozłożenia na maksymalnie 10 rat.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między
bydgoszcz a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Stypendia i dodatkowe zniżki

Pamiętaj także, że w WSB możesz ubiegać się zarówno o takie same stypendia, jakie otrzymują studenci uczelni
publicznych, jak również unikalne dla studentów WSB, które fundujemy ze środków własnych uczelni. To sposób na
realne obniżenie czesnego.
Sprawdź, z jakich stypendiów i dodatkowych zniżek możesz skorzystać.

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki

Czesne

1 rok

3850 zł 4650 zł

2 rok

4650 zł

3 rok

4650 zł

4 rok

2325 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

1925 zł 2325 zł

2 rok

2325 zł

3 rok

2325 zł

1 rata

2 raty

4 rok

2325 zł
(1 rata)

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między
bydgoszcz a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
16

10 rat

Rok nauki

Czesne

1 rok

385 zł 465 zł

2 rok

465 zł

3 rok

465 zł

465 zł

4 rok

12 rat

(5 rat)

Rok nauki

Czesne

1 rok

328 zł 395 zł

2 rok

395 zł

3 rok

395 zł

4 rok

465 zł
(5 rat)

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane

Rok nauki

Czesne

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między
bydgoszcz a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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1 rok

3150 zł 3950 zł

2 rok

4850 zł

3 rok

5650 zł

4 rok

2825 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

1575 zł 1975 zł

2 rok

2425 zł

3 rok

2825 zł

1 rata

2 raty

4 rok

10 rat

2825 zł
(1 rata)

Rok nauki

Czesne

1 rok

315 zł 395 zł

2 rok

485 zł

3 rok

565 zł

4 rok

Rok nauki

565 zł
(5 rat)

Czesne

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między
bydgoszcz a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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12 rat

1 rok

273 zł 340 zł

2 rok

415 zł

3 rok

485 zł

4 rok

565 zł
(5 rat)

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między
bydgoszcz a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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