Finanse i rachunkowość
- Kierunek - studia II stopnia
Hybrydowe OD PAŹDZIERNIKA Studia magisterskie

Co zyskujesz studiując finanse i rachunkowość w
WSB?
Ten kierunek możesz studiować niestacjonarnie. Zajęcia będziesz mieć w sobotę i niedzielę, średnio co drugi weekend.
Wykłady odbywają się online zaś ćwiczenia w salach.

Nasi absolwenci znajdują pracę zarówno w korporacjach, jak i mniejszych ﬁrmach. Możesz pracować m.in. w branży
ubezpieczeniowej, jako analityk ﬁnansowy, księgowy, czy doradca klienta. Tylko od Ciebie zależy, którą ścieżkę
wybierzesz.

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:
Tradycyjny – hybrydowy: wykłady zrealizujesz online (synchronicznie, na platformie Teams), a
ćwiczenia w salach.
W jednym dniu odbywają się tylko wykłady albo tylko ćwiczenia. Aby studiować w ten sposób, podczas
zapisów online wybierz sposób realizacji studiów "tradycyjny".

Program kierunku potwierdzony jest międzynarodową akredytacją IACBE, będącą gwarancją jakości kształcenia,
realizowania i mierzenia osiąganych efektów.
IACBE gwarantuje studentom, że w akredytowanej uczelni uzyskają profesjonalną wiedzę i umiejętności oraz dyplom
ukończenia studiów, który liczy się na rynku pracy.

Bierzesz udział w spotkaniach branżowych z przedstawicielami instytucji finansowych.

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 chorzow
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Uczestniczysz w wizytach studyjnych – odwiedzasz centra finansowo-księgowe, korporacje międzynarodowe, działy
finansowo-księgowe firm i instytucji oraz banki.
Dzięki wizytom studyjnym możesz poznać specyﬁkę pracy w danym miejscu. Dowiesz się także, jak działa
przedsiębiorstwo oraz jakich pracowników poszukuje i jak wygląda proces rekrutacji.

Możesz skorzystać z dodatkowych szkoleń i warsztatów rozwijających umiejętności i kompetencje w dziedzinie
finansów i rachunkowości.
Podczas studiów możesz wziąć udział w kursie, aby uzyskać II lub III stopień ścieżki certyﬁkacyjnej zawodowej
księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. To nie tylko świetny wpis w CV, ale także konkretne kwaliﬁkacje
potwierdzone certyﬁkatem.

akredytacja IACBE

wizyty studyjne

spotkania branżowe

praktyki i staże pod
okiem ekspertów

szkolenia i warsztaty

Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Wykorzystywać wiedzę z zakresu finansów samorządowych, publicznych, sprzedaży usług finansowych,
rachunkowości i budżetowania w firmach.
Zarządzać płynnością i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.
Stosować prawo podatkowe i finansów publicznych zarówno na rynku krajowym i w obrocie
międzynarodowym.
Stosować odpowiednie formy rozliczeń finansowych, handlowych w kraju i gospodarce globalnej.

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 chorzow
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Zarządzać systemami finansowymi w jednostkach budżetowych i korporacjach międzynarodowych, w
tym firmach shared services center.
Realizować przedsięwzięcia związane z marketingiem i promowaniem usług finansowych w skali globalnej
i krajowej.

Zobacz specjalności na tym kierunku
Bankowość i innowacje finansowe

od 372 zł 385 zł

Hybrydowe

Controlling

od 372 zł 385 zł

Hybrydowe

Finanse publiczne i podatki

od 372 zł 385 zł

Hybrydowe

Kadry i płace

od 372 zł 385 zł

Hybrydowe

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

od 372 zł 385 zł

Hybrydowe

Sprawozdawczość i rewizja finansowa

od 372 zł 385 zł

Hybrydowe

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

od 372 zł 385 zł

Hybrydowe

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
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a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
3

Program studiów
Przedmioty podstawowe i kierunkowe:

Standardy rachunkowości
System finansów publicznych
Portfel inwestycyjny
Nadzór makroostrożnościowy i polityka pieniężna
Nadzór mikroostrożnościowyy i zarządzanie instytucjami rf
Rachunek kosztów
Ekonomia globalna
Elementy prawa finansowego
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Komunikacja i negocjacje w biznesie
Rachunkowość zarządcza
Wykład do wyboru
Ćwiczenia do wyboru
BHP
Język obcy

Przedmioty specjalnościowe:
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Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe (godziny w semestrze w zależności od specjalności)
Praktyka zawodowa
Seminarium dyplomowe

Wykładowcy
dr Krystyna Barczyk
Doktor nauk ekonomicznych, menedżer kierunku. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w KGHM Polska Miedź
S.A. oraz Grupie Turon Polska Energia S.A.
Naukowo interesuje się praktycznymi rozwiązaniami dotyczącymi transakcji zabezpieczających oraz stosowanych
modeli wyceny instrumentów finansowych.
Autorka licznych publikacji naukowych w zakresie wykorzystania instrumentów finansowych oraz zasad ich wyceny w
sprawozdawczości wg polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości.
Mariusz Rutke
Ekspert, praktyk z zakresu rachunkowości i controllingu w branży przemysłowej oraz finansowej, a także
wykorzystania narzędzi informatycznych w biznesie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia biznesowe z
zakresu rachunkowości, controllingu oraz programowania.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w centrali ING Banku Śląskiego oraz pracując jako analityk finansowy w branży
przemysłowej.
Ponadto, jest właścicielem firmy informatycznej specjalizującej się w tworzeniu narzędzi biznesowych.
dr Jan Purzyński
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w WSB w Chorzowie i Katowicach, wieloletni pracownik organów
podatkowych.
Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne, zdobyte prowadząc od 1995 roku wykłady dotyczące zagadnień
prawno-podatkowych (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Śląska Fundacja
Wspierania Przedsiębiorczości, Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Katowicach i inne).
Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących postępowania podatkowego i egzekucyjnego, oraz w podatkach
bezpośrednich.
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Autor publikacji dot. zagadnień prawno-podatkowych zamieszczonych w takich czasopismach, jak „Przegląd
Podatkowy”, ,Doradca Podatnika”, „Gazeta Prawna”.
dr Maciej Banasik
W swojej pracy dydaktycznej zajmuje się prowadzeniem wykładów i ćwiczeń z zakresu m.in.: nadzoru makro- i
mikrooostrożnościowego, polityki pieniężnej, portfela inwestycyjnego, inwestycji alternatywnych, rynków
finansowych oraz finansów osobistych.
Zajmuje się doradztwem w obszarze pozyskiwania środków dla firm z sektora MŚP, inwestowania oraz restrukturyzacji
zadłużenia osób fizycznych.
W pracy naukowej główna problematyka dotyczy rynków finansowych, kryzysów, inwestycji oraz polityki pieniężnej.
dr hab. Ewa Wanda Maruszewska
Doradca podatkowy, członek w regionie śląskim Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Jest dyplomowanym
księgowym, członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i sygnatariuszem Kodeksu Zawodowego
Etyki w Rachunkowości. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego oraz dyrektora
finansowego m.in. w spółce z kapitałem zagranicznym działającej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
W pracy naukowej prowadzi badania z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień etyki zawodowej, jak również z obszaru finansów, tj. unikania i uchylania się od
opodatkowania.
Jest autorem kilkudziesięciu polskich i zagranicznych publikacji naukowych, w tym pozycji interdyscyplinarnych
łączących inżynierię produkcji lub aspekty behawioralne z badaniami w rachunkowości.
dr hab. Artur Walasik
Jego zainteresowania wiążą się z finansami publicznymi, w szczególności ekonomicznymi aspektami opodatkowania
oraz finansami przedsiębiorstw, w tym kosztem kapitału oraz analizą ryzyka operacyjnego i finansowego.
Od 2003 r. orzeka w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, do 2017 r. jako członek Głównej Komisji
Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, obecnie jako członek Regionalnej Komisji
Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
W latach 2013-2016 członek niezależny Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej: budżet, finanse
publiczne oraz instytucje finansowe (przy Ministrze Finansów).
dr Andrzej Pietrasz
W swojej pracy dydaktycznej zajmuje się głównie prowadzeniem ćwiczeń i wykładów z zakresu bankowości oraz
zarządzania instytucjami kredytowymi, zarządzania finansami małych i średnich przedsiębiorstw, pozyskiwania
finansowania, a także tworzenia biznes planów.
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Praktyk życia gospodarczego (od 1993 roku), m.in. były wiceprezes i zastępca dyrektora banku. Obecnie zajmuje się
doradztwem ekonomicznym dla przedsiębiorców.
Partner biznesowy Instytutu Technik Finansowych i Sukcesji w Katowicach. Współautor patentów (udzielonych) i
zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.
dr Danuta Kozłowska-Makóś
Współpracuje z prywatnymi i publicznymi podmiotami, m.in. Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. Występuje w roli
coacha w intensywnych programach dydaktycznych, nadzorując prace studentów na arenie międzynarodowej.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół finansów korporacyjnych, a w szczególności powiązań
finansowych w złożonych strukturach kapitałowych, z uwzględnieniem międzynarodowego prawa podatkowego.
Autorka i współautorka monografii i licznych artykułów naukowych publikowanych w czasopismach o zasięgu
krajowym i międzynarodowym.
prof. zw. dr hab. Halina Buk
Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości, specjalistka w dziedzinie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw.
Przez kilkanaście lat pełniła w spółkach energetycznych odpowiedzialne funkcje, jak członek zarządu, dyrektor ds.
ekonomiczno-finansowych. W ramach własnej działalności gospodarczej prowadziła usługi doradztwa
ekonomicznego na rzecz praktyki gospodarczej. Autorka i współautorka ponad 160 publikacji naukowych,
poświęconych zarządzaniu finansami i rachunkowości przedsiębiorstw.
dr Marcin Jałowiecki
Doktor nauk ekonomicznych. Doradca finansowy i prawny w zakresie windykacji należności. Zainteresowania
naukowe: finanse publiczne, bankowość, rynek obligacji, międzynarodowe rynki finansowe w obliczu globalizacji i
kryzysu ekonomicznego, ze szczególnym uwzględnieniem rynków azjatyckich, międzynarodowe stosunki
gospodarcze.
Wiesława Caputa
Pracownik naukowy na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej specjalizujący się problematyce
rachunkowości i controllingu. Autorka ponad 100 opracowań opublikowanych w czasopismach krajowych i
zagranicznych (w tym: American Academic & Scholarly Research Journal, „Journal of Knowledge Society”.
Kierownik zespołów badawczych oraz wykonawca wielu projektów naukowych, w tym finansowanych przez
Narodowe Centrum Nauki. Efekty prac badawczych opublikowała m.in. w monografiach: „Kapitał klienta w
kreowaniu wartości przedsiębiorstwa „ oraz „Pomiar kapitału klienta”.
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Prowadzi szeroką działalność consultingową i szkoleniową, skoncentrowaną na problematyce: zarządzania finansami
przedsiębiorstwa, controllingu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest przewodniczącą Komisji rewizyjnej
Oddziału PTE w Gliwicach, kierownikiem studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i podatków oraz
rachunkowości i finansów oraz jednym z redaktorów czasopisma o zasięgu międzynarodowym Journal of Knowledge
Society,International Scientific Journal .
dr Janusz Cichy
Doktor nauk ekonomicznych. Od 28 lat pracuje w zawodzie nauczyciela akademickiego. Prowadzi wykłady,
ćwiczenia, seminaria i szkolenia. Do zainteresowań naukowych należy: bankowość korporacyjna i inwestycyjna,
rynek finansowy, agencje ratingowe, zarządzanie finansowe bankiem.
Autor około 60 krajowych i zagranicznych publikacji naukowych, autor i współautor kilku podręczników
dydaktycznych i monografii naukowych.

mgr Kinga Religa
Dyrektor Agencji Komunikacji Marketingowej Business Consulting w Katowicach. Jest odpowiedzialna za realizację
projektów z zakresu komunikacji marketingowej. Zaangażowana w przedsięwzięcia związane z marketingiem
terytorialnym oraz promocją miast i regionów. Absolwentka kursu Professional Diploma in Marketing. Posiada
międzynarodowy dyplom kompetencji marketingowych The Chartered Institute of Marketing in London. Naukowo
realizuje się w obszarze komunikacji marketingowej. Współautorka książki „Szukając klienta. Jak rozpoznać
potencjalnego nabywcę i nie wpadać w pułapkę sprzedawania wszystkim” będącej praktycznym, sprzedażowomarketingowym spojrzeniem na rynek i klienta.
Mariusz Wilkus
Ekspert ds. ochrony danych, administrator bezpieczeństwa informacji, audytor, oficer compliance. Skutecznie
wdrożył w wielu przedsiębiorstwach system kontroli wewnętrznej. Współpracuje m.in z grupami kapitałowymi oraz z
podmiotami prowadzącymi działalność oświatową, ubezpieczeniową, finansową, medyczną, tworząc dla nich
wewnętrzne procedury, polityki, dokumentację oraz sporządzając opinie prawne. Posiada specjalistyczną wiedzę z
zakresu nowoczesnych rozwiązań audytowych w informatyce i bezpieczeństwie infrastruktury teleinformatycznej.
Audytor wiodący ISO/IEC 27001, audytor wewnętrzny ISO 9001, ISO 22301, ISO 14001, PN 18001.
mgr Rafał Kwaczała
Wykładowca akademicki, trener i edukator (MCT, MCE). Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte podczas
pracy w sektorze bankowym (banki komercyjne i spółdzielcze) w obszarze rachunkowości, restrukturyzacji należności
i windykacji, sprawozdawczości i controllingu oraz informatyki.
Wiedzę zdobytą podczas pracy zawodowej przekazuje innym, prowadząc zajęcia praktyczne w WSB w Chorzowie.
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Jest autorem i współautorem publikacji naukowych (w tym wykorzystywanych w procesie dydaktycznym). Jest
członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
dr Alicja Bartuś
Specjalista z zakresu praw człowieka, reżimów totalitarnych, zbrodni przeciwko ludzkości i terroryzmu we
współczesnym świecie. Członek Zarządu Fundacji na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży,
Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Krakowie, Zespołu Opiniodawczego ds. Nauczania o
Holokauście przy MEN oraz Pełnomocnik Prezydenta Oświęcimia ds. Organizacji Międzynarodowego Oświęcimskiego
Forum Praw Człowieka.

dr Andrzej Cichy
Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, magister prawa oraz nadkomisarz policji.
Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywał jako funkcjonariusz organów ścigania od 1992 roku oraz od 1999 roku jako
wykładowca, nauczyciel, trener, adiunkt etc. w instytucjach o różnych profilach kształcenia, głównie w zakresie:
prawa, administracji, zarządzania, pedagogiki resocjalizacyjnej i bezpieczeństwa oraz w wielu ich kontekstach.
Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących: zagrożeń współczesnego świata, taktyk i technik kryminalistycznych,
prawa karnego w zakresie przestępczości, a także stosowania kar i środków karnych orzeczonych przez sąd.

Autor wielu publikacji między innymi: "Zagrożenia dla bezpieczeństwa w obliczu przemocy domowej", "Wyzwania
administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce w realiach rzeczywistości unijnej. Prawne zagadnienia
teoretyczne i praktyczne", "Wytwarzanie i kolportaż fałszywych banknotów w Polsce na przykładzie województwa
śląskiego w latach 1995-1999"
dr Jolanta Gałuszka
Specjalista z zakresu prawa podatkowego krajowego i międzynarodowego. Biegły sądowy w zakresie opodatkowania
międzynarodowego, podatku VAT (karuzele VAT) i rachunkowości.
Od 2013 r. wykładowca na stanowisku docenta w Karel de Grote University College, Faculty of
Management and Technology, Business Administration, Antwerpia, Belgia.
Autorka publikacji w Polsce i za granicą, członek rad programowych oraz recenzent zagranicznych czasopism, przede
wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Azji.
dr inż. Bartłomiej Jabłoński
Posiadacz międzynarodowego tytułu MASTERE – Ingenierie Financiere et Bancaire. Autor kilkudziesięciu publikacji z
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zakresu polityki wypłat oraz inwestycji finansowych.
Naukowo zajmuje się badaniami polityki dywidend spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie oraz na międzynarodowych rynkach kapitałowych. Praktyk gospodarczy, doradca biznesowy, inwestor.
dr inż. Michalina Kulesza
W swojej pracy zawodowej interesuje się różnymi możliwościami zastosowania metod ilościowych w naukach o
zarządzaniu. W Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie prowadzi między innymi zajęcia ze statystyki i ekonometrii,
zachowania organizacyjnego czy statystycznym stresowaniu procesami produkcji.

Wśród publikacji naukowych można wymienić: "Metody ilościowe w ocenie efektywności pracowników" czy "Analizę
wydatków gospodarstw domowych w Polsce na tle sytuacji gospodarczej Unii Europejskiej".

dr Marcin Jałowiecki
Doktor nauk ekonomicznych. Doradca finansowy i prawny w zakresie windykacji należności. Zainteresowania
naukowe: finanse publiczne, bankowość, rynek obligacji, międzynarodowe rynki finansowe w obliczu globalizacji i
kryzysu ekonomicznego, ze szczególnym uwzględnieniem rynków azjatyckich, międzynarodowe stosunki
gospodarcze.
dr Małgorzata Lipowicz
.
dr Robert Orpych
Doktor nauk ekonomicznych, specjalność: statystyka i ekonometria. Pracownik samorządowy, członek rad
nadzorczych spółek z branży nieruchomości i gospodarki odpadami, autor i kierownik projektów współfinansowanych
ze środków UE, autor publikacji naukowych z zakresu ekonomii. Zawodowo pasjonuje się analizą społecznoekonomiczne, rozwojem regionalny czy zarządzaniem projektami UE. Doświadczenie zawodowe zdobywał między
innymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach w Wydziale Gospodarki i Współpracy
Międzynarodowej czy Czeladzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego, gdzie pełnił funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W Wyższej Szkole Bankowej prowadzi zajęcia ze statystyki i ekonometrii, normalizacji i zarządzania jakością czy z
narzędzi matematycznych i statystycznych użytecznych dla finansistów.

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 chorzow
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Wśród publikacji można wymienić takie tytuły jak: „Nierównomierność rozkładu płac w Polsce w latach 1956-2002”,
„Dysproporcje w poziomie rozwoju gospodarczego regionów Unii Europejskiej, Zeszyt Naukowy „Ryzyko i prognozy”
czy „Uwarunkowania współpracy nauki i biznesu w sektorze motoryzacyjnym w województwie śląskim, Województwo
Śląskie, Katowice 2013”.

mgr Henryk Herman
Posiada 40-letnie doświadczenia w pracy zawodowej w branży finansowo-księgowej, a od 30 lat pracuje w
Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce jako wykładowca rachunkowości. Swoje doświadczenie zawodowe w finansach i
rachunkowości przekazuje studentom podczas zajęć, które prowadzone z wykorzystaniem informatycznych narzędzi
stosowanych w ewidencji księgowej. Pasjonuje się sposobami przekazu wiadomości z dziedziny rachunkowości
wszystkim, którzy chcą zapoznać się z rachunkowością finansową czy podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.
Andrzej Federowicz
Kierownik Centrum Szkoleń i Bezpieczeństwa Pracy TÜV AUSTRIA w Polsce. Audytor wiodący systemów zarządzania
jakością i bezpieczeństwem (ISO 9001, SCC, SCP) jednostki notyfikowanej TÜV. Specjalizuje się w zarządzaniu
bezpieczeństwem na projektach dużego ryzyka w branży energetycznej i rafineryjnej.

Mariola Mastalerz
Mariola Mastalerz, wykładowca WSB, dyplomowany nauczyciel. Ukończyła studia wyższe magisterskie w zakresie
Informatyki i ekonometrii oraz studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie matematyki.
Nauczyciel - pasjonat: nauczanie matematyki sprawia jej ogromną przyjemność.
Joanna Rurańska-Krężel
Specjalista z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa gospodarczego i prawa pracy. Były radca prawny
ING Bank Śląski, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Temida S.C.

mgr Krzysztof Tomas
Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej. Zawodowo związany z uczelnią w Chorzowie od ponad 10 lat. Prowadzi zajęcia z
zakresu zarządzania, bankowości oraz finansów i rachunkowości w świecie codziennym.
Praktyk w świecie finansów. Doświadczenie zawodowe poszerza w audycie i kontroli wewnętrznej.

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 chorzow
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Włodzimierz Żak
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, ze specjalizacją „Analiza rynkowa”. Od 1997 roku pracownik
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Katowicach, na stanowisku zarządzającego działem odpowiedzialnym za kontakty z
inwestorami. W latach 2004 – 2009 odbył liczne kursy, szkolenia w zakresie negocjacji z inwestorami, analizy
projektów inwestycyjnych, kontroli przedsiębiorstw w specjalnych strefach ekonomicznych, organizowanych przez
Ministerstwo Gospodarki, Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Równocześnie, od 1996 roku jest
wykładowcą w chorzowskiej Wyższej Szkole Bankowej. Praca dydaktyczna polega na prowadzeniu konwersatoriów i
zajęć ze studentami z zakresu ekonomii na studiach licencjackich oraz studiach podyplomowych. Prowadzi wykłady z
mikroekonomii, makroekonomii, zasad udzielania pomocy publicznej, opracowanie programu dla kierunku
„Europrojekty”. Był także opiekunem kierunku "pozyskiwanie środków pomocowych". W 2003 roku ukończył studia
podyplomowe w Europäische Akademie für Führungskräfte, Stuttgart FRG w zakresie zarządzania projektami UE.

Od 2010 roku Burmistrz Miasta Myszkowa. I chociaż sprawowanie tak ważnego urzędu zabiera dużo czasu, to praca
dydaktyczna jest równie ważna.

Partnerzy kierunku

Dodatkowe warunki rekrutacji
Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku realizującym efekty uczenia się w
ramach jednej z poniższych dyscyplin:

ekonomia i finanse
nauki o zarządzaniu i jakości.

Dla kandydatów, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów wyższych w dyscyplinach wymienionych
powyżej, zostały wyznaczone różnice programowe:

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 chorzow
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Rynek finansowy
Rachunkowość finansowa.

Przedmioty stanowiące różnice programowe realizowane są online i obowiązują
studentów każdej formy studiów.

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 chorzow
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.

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 II roku studiów magisterskich, płatność możliwa jest do rozłożenia na
maksymalnie 10 rat.
Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2021/2022. Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu
wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

Stypendia i dodatkowe zniżki

Pamiętaj także, że w WSB możesz ubiegać się zarówno o takie same stypendia, jakie otrzymują studenci uczelni

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 chorzow
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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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

5150 zł 5300 zł

2 rok

5150 zł 5300 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2655 zł 2730 zł

2 rok

2655 zł 2730 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

545 zł 560 zł

2 rok

545 zł 560 zł

Rok nauki

Czesne

1 rata

2 raty

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 chorzow
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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1 rok

12 rat
2 rok

462 zł 475 zł

545 zł 560 zł
(10 rat)

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane

Rok nauki

Czesne

1 rok

4150 zł 4300 zł

2 rok

6650 zł 6800 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2140 zł 2215 zł

2 rok

3425 zł 3500 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

440 zł 455 zł

2 rok

705 zł 720 zł

Rok nauki

Czesne

1 rata

2 raty

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 chorzow
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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1 rok

12 rat
2 rok

372 zł 385 zł

705 zł 720 zł
(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 chorzow
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Ceny dla kandydatów z zagranicy
Gwarantowane czesne stałe

Wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama.

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 II roku studiów magisterskich, płatność możliwa jest do rozłożenia na
maksymalnie 10 rat.
Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2021/2022. Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu
wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.
Wybierz system płatności dopasowany do Ciebie.

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki

Czesne

1 rok

5150 zł 5300 zł

2 rok

5150 zł 5300 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 chorzow
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Rok nauki

Czesne

1 rok

2655 zł 2730 zł

2 rok

2655 zł 2730 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

545 zł 560 zł

2 rok

545 zł 560 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

462 zł 475 zł

2 raty

10 rat

12 rat
2 rok

545 zł 560 zł
(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 chorzow
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.

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 II roku studiów magisterskich, płatność możliwa jest do rozłożenia na
maksymalnie 10 rat.
Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2021/2022. Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu
wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

Stypendia i dodatkowe zniżki

Pamiętaj także, że w WSB możesz ubiegać się zarówno o takie same stypendia, jakie otrzymują studenci uczelni

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 chorzow
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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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

4800 zł 5300 zł

2 rok

4800 zł 5300 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2480 zł 2730 zł

2 rok

2480 zł 2730 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

510 zł 560 zł

2 rok

510 zł 560 zł

Rok nauki

Czesne

1 rata

2 raty

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 chorzow
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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1 rok

12 rat
2 rok

433 zł 475 zł

510 zł 560 zł
(10 rat)

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane

Rok nauki

Czesne

1 rok

3800 zł 4300 zł

2 rok

6300 zł 6800 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

1965 zł 2215 zł

2 rok

3250 zł 3500 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

405 zł 455 zł

2 rok

670 zł 720 zł

Rok nauki

Czesne

1 rata

2 raty

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 chorzow
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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1 rok

12 rat
2 rok

343 zł 385 zł

670 zł 720 zł
(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 chorzow
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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