Język angielski w biznesie
- Kierunek - studia I stopnia
Hybrydowe OD PAŹDZIERNIKA Studia licencjackie Angielski

Co zyskujesz studiując język angielski w biznesie w
WSB?
Ten kierunek możesz studiować stacjonarnie lub niestacjonarnie. Jeśli wybierzesz studia stacjonarne, będziesz mieć
zajęcia 3 dni w tygodniu od wtorku do czwartku. Jeśli wybierzesz studia niestacjonarne, zajęcia będziesz mieć w
sobotę i niedzielę, średnio co drugi weekend.
W obu przypadkach wykłady odbywają się online zaś ćwiczenia w salach.

Program oferuje unikatowe połączenie umiejętności językowych z wiedzą ekonomiczną i rozumieniem procesów
gospodarczych. Zajęcia obfitują w słownictwo angielskie na co dzień używane w międzynarodowym środowisku
biznesowym. Kierunek polecamy osobom, które legitymują się znajomością języka angielskiego na poziomie co
najmniej B1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - CEFR).

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".

Kładziemy nacisk na rozwój kompetencji, które pracodawcy najczęściej wskazują jako deficytowe u kandydatów do
zatrudnienia.
Możesz podnieść znajomość języka angielskiego nawet do poziomu C1 (CEFR), a przy tym potwierdzić swoje
umiejętności szeroko uznawanym międzynarodowym certyﬁkatem (np. LanguageCert Test of English (LTE) lub
Pearson Test of English).

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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Opanujesz tzw. kompetencje miękkie, między innymi międzykulturowe i interpersonalne, które pozwolą Ci sprawnie
komunikować się ze współpracownikami i partnerami biznesowymi wywodzącymi się z innych krajów i kultur.
Zdobędziesz umiejętności cenione i niezbędne w każdej ﬁrmie, dzięki czemu już na starcie zwiększysz swoje szanse na
rynku pracy.

Dużo praktycznych zajęć prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów, zarówno akademików, jak i
praktyków. Nabędziesz swobody w porozumiewaniu się w języku angielskim, a przy tym nauczysz się posługiwać
również językiem specjalistycznym.

"
Wcześniej studiowałam na innej uczelni, jednak nie byłam do końca zadowolona. Na co dzień pracuję jako lektor
języka angielskiego, animator czasu wolnego i konferansjer. To dla mnie bardzo ważne, by móc łączyć pracę
zawodową z pasją. WSB lubię za świetną atmosferę, ciekawe wykłady i organizację studiów, która zdecydowała o
tym, gdzie obecnie jestem. Mogę uczestniczyć w dodatkowych projektach, np. sesjach zdjęciowych czy
przedsięwzięciach międzynarodowych. Udało mi się także studiować w Hiszpanii w ramach programu Erasmus+. Stały
kontakt z językiem obcym pozwala w pełni zanurzyć się w tej kulturze.
"

Małgorzata Pyrek
Studentka WSB
"
Moją przyszłość wiążę z językami obcymi. Aktualnie pracuję w firmie, która oferuje międzynarodowe wymiany. Sama
niedawno wróciłam z programu, podczas którego spędziłam niezapomniany rok w Nowym Jorku. To była przygoda
życia. Mam duszę artysty i podróżnika. Uwielbiam odkrywać nowe zakątki świata, a w wolnych chwilach piszę książki.
Zaczęłam studia w WSB, ponieważ kierunki tutaj ściśle bazują na biznesie. Ważna jest dla mnie także możliwość
pracowania i studiowania w tym samym momencie. Dużo czasu wkładam w rozwój językowy, w przyszłości
chciałabym mówić biegle w pięciu językach i otworzyć własną firmę. To dzięki studiowaniu w WSB mam możliwość
uczestnictwa w licznych kursach czy szkoleniach.
"
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Klaudia Matera
Studentka WSB

zajęcia prowadzone

umiejętności miękkie

specjalistyczna wiedza

przez doświadczonych

specjalność
anglojęzyczna

praktyków

Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Zdobędziesz praktyczne umiejętności językowe na poziomie C1 (CEFR), które możesz potwierdzić szeroko
uznawanym, międzynarodowym certyfikatem.
Będziesz posiadał podstawowy zasób rzetelnej wiedzy z takich dziedzin, jak ekonomia, prawo, finanse,
rachunkowość, zarządzanie czy marketing, który pozwoli Ci sprawnie funkcjonować w międzynarodowym
środowisku pracy.
Zrozumiesz kluczowe mechanizmy ekonomiczne i zasady działania podmiotów gospodarczych.
Będziesz orientował się w zagadnieniach wielu sektorów gospodarki.
Podniesiesz swoje kompetencje komunikacyjne i interpersonalne, będziesz doskonale przygotowany do
komunikacji międzykulturowej.

Zobacz specjalności na tym kierunku
Business English with German – angielski biznesu z niemieckim

od 325 zł 350 zł
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Hybrydowe

Business English with Spanish – angielski biznesu z hiszpańskim

od 325 zł 350 zł

Hybrydowe

Business Translation - tłumaczenia biznesowe

od 325 zł 350 zł

Hybrydowe

English in Game Design – angielski w projektowaniu gier
komputerowych

od 325 zł 350 zł

Hybrydowe

International Business – biznes międzynarodowy

od 325 zł 350 zł

Hybrydowe

Program studiów
Przedmioty podstawowe i kierunkowe:

Gramatyka kontrastywna angielsko-polska
Historia języka angielskiego i literatury angielskojęzycznej
Praktyczna nauka języka angielskiego: fonetyka
Praktyczna nauka języka angielskiego: gramatyka praktyczna
Praktyczna nauka języka angielskiego: język pisany
Praktyczna nauka języka angielskiego: konwersacje
Praktyczna nauka języka angielskiego: lektorat prasy angielskojęzycznej
Wprowadzenie do kultury i historii krajów angielskojęzycznych cz. I
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Wprowadzenie do kultury i historii krajów angielskojęzycznych cz. II
Podstawy technologii informacyjnej i aplikacji biurowych
Ćwiczenia do wyboru
Metodyka pracy projektowej
Ochrona własności intelektualnej
Podstawy ekonomii
Podstawy komunikacji
Podstawy marketingu
Podstawy prawa
Podstawy zarządzania
Wprowadzenie do pracy dyplomowej
Wprowadzenie do przekładu
Wyzwania rynku pracy
Wstęp do językoznawstwa
Wychowanie fizyczne
Język obcy II
BHP

Oraz przedmioty specjalnościowe, które realizowane są od II roku studiów.
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Wykładowcy
dr Jarosław Szostak
Pracuje w zawodzie nauczyciela języka angielskiego od roku 1993, kiedy to ukończył studia filologiczne na
Uniwersytecie Śląskim. Niedawno poszerzył swoje wykształcenie o doktorat z nauk politycznych. Stale aktualizuje i
podnosi swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach i warsztatach. Specjalizuje się w nauczaniu języka biznesu.
Na chorzowskiej WSB od wielu lat szefuje Studium Języków Obcyh (SJO). Jest też cenionym, doświadczonym
tłumaczem tekstów ekonomicznych i nie tylko. Wykonywanie zawodu nauczyciela sprawia mu ogromną satysfakcję
niezależnie od tego, czy pracuje ze studentem czy klientem biznesowym. Szczególną wagę przykłada do tego, by
poznając język, uczniowie nabywali też zdolność rozumienia innych kultur i by poszerzali myślowe horyzonty. Jego
zdaniem nauka języka powinna wiązać się z intelektualnym wyzwaniem i przygodą. Pracując z uczniem, stara się
traktować go jak inteligentnego partnera, który nie tylko aktywnie uczestniczy w zajęciach, ale też w dużej mierze je
kształtuje.
dr hab. Piotr Mamet
Zajmuje się naukowym badaniem języka specjalistycznego, analizą gatunku i rejestru oraz językowym aspektem
nazwy produktu. Najnowsze jego badania obejmują także język postaci filmowych, czego przykładem jest monografia
Licence to Speak. The Language of James Bond (2014), a także wystąpienia konferencyjne i artykuły (w druku)
dotyczące tłumaczeń języka Agenta 007. Przed podjęciem pracy dydaktycznej i naukowej pracował w sektorze
handlu zagranicznego, w tym Polskiej Izbie Handlu zagranicznego. Najnowszym jego dziełem jest książka pt. „The
Discourse of M: Managing British Intelligence in James Bond Movies”.
dr Maria Banaś
Filolog z wykształcenia i zamiłowania. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka
angielskiego ogólnego oraz specjalistycznego, szczególnie interesuje się językiem ekonomii, finansów, bankowości i
marketingu. Od lat współpracuje z Londyńską Izbą Przemysłowo-Handlową, koordynując egzaminy kwalifikacji
zawodowych oferowane przez tę uznaną międzynarodową instytucję, (m.in. z dziedziny Business English).
Współautorka podręczników Banking and Finance – Key Issues (2010), International Business Basic Issues (2010) oraz
Business English – Enrich Your Vocabulary (2004). Autorka wielu prac naukowych z dziedziny socjologii
publikowanych w renomowanych czasopismach. Obecnie rozwija zainteresowania badawcze, przygotowując
rozprawę doktorską z zakresu nauk społecznych.
Jacek Stypa
Magister filologii angielskiej, wykładowca akademicki, lektor mający za sobą lata doświadczenia w nauczaniu języka
angielskiego ogólnego i fachowego. Cyberentuzjasta śledzący rozwój nowych technologii i ich wpływu na społeczny
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wymiar funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie.
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 Bartłomiej Steczkiewicz-Polesiak
W zawodzie nauczyciela języka angielskiego pracuje od 2003 roku. Specjalizuje się w różnych formach nauczania
języka angielskiego biznesowego. Swoją wiedzę czerpie z wieloletniego doświadczenia współpracy z
międzynarodowymi firmami, pracy w licznych środowiskach biznesowych na każdym szczeblu, oraz szkoleń, dzięki
którym wciąż doskonali swoje kompetencje.

W nauczaniu języka angielskiego stawia na doskonalenie praktycznych umiejętności komunikacyjnych z poprawnym
wykorzystaniem form gramatycznych. Dba o to, by Kursanci nie czuli się przytłoczeni strukturami gramatycznymi, a
jako praktyk, potrafi je wyjaśniać na przykładach z życia codziennego. Podążając za swoją osobowością, za
zajęciach przyjmuje otwartą postawę wobec Kursantów i tworzy atmosferę sprzyjająca rozwojowi zarówno
kompetencji językowych, jak i kontaktów interpersonalnych.
dr Krzysztof Koj Dziekan WSB w Chorzowie i Katowicach
Ekonomista, menedżer, trener i konsultant, od 1994 r. prowadzący szkolenia z dziedziny negocjacji, sprzedaży,
komunikacji oraz obsługi klienta (szkolenia w języku polskim i angielskim), moderator i facylitator.
Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (od 2001 r.) w dziedzinie mikroekonomii, makroekonomii,
międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz negocjacji i komunikacji interpersonalnej.
Wykładowca w programach Executive MBA i MBA (zajęcia w języku angielskim i polskim) w obszarze ekonomicznego
otoczenia biznesu oraz negocjacji (m. in. WSB w Chorzowie, Wrocławiu i Opolu). Adiunkt we Franklin University
(Columbus, Ohio, USA), wykładowca modułu Managerial Economics na studiach MBA (od 2014). Visiting professor w
Modern College of Business and Science (Maskat, Oman, od 2014).
Trener współpracujący z firmami szkoleniowymi: Corso Consulting, PRC Communications (trener: 1999-2017,
specjalista ds. szkoleń: 2002-2003, członek zarządu Grupy PRC - dyrektor ds. szkoleń: 2003 - 2004), SMG/KRC HR
Polska, BePublic, Grupą Doradczo-Szkoleniową PROLOG, Modern Business, Śląską Fundacją na Rzecz Rozwoju
Przedsiębiorczości i Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Pro Futuro". Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu PTTB (2009-2019). Członek Sądu Koleżeńskiego - Komisji Etyki Zawodowej PTTB (2010).
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu - (od 2007 r.). Członek Senatu
WSB (2007-2018), przewodniczący Rady Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie (2007-2018), członek Rady
Programowej Centrum Rozwoju Edukacji na Odległość CEREO. Członek konwentu i Senatu Wyższej Szkoły Bankowej
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w Warszawie (od 2019 r.).
Dyrektor akademicki programów MBA: studiów Executive MBA chorzowskiego wydziału WSB/Coventry University (od
2007 r.) i studiów MBA chorzowskiego wydziału WSB/Franklin University (od 2012 r.). Administrator projektu MBA in
International Business Akademii Ekonomicznej w Katowicach/University of Bristol/Ecole Nationale des Ponts et
Chaussees (1995-1998).
Członek Honorowy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie
Miasta Chorzów w kadencji 2018-2023. Odznaczony Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa
Śląskiego. Wyróżniony Nagrodą Roberta L. Bailey'a, nadaną przez Franklin University za wybitne osiągnięcia
dydaktyczne oraz Wyróżnieniem Rektora Franklin University za realizację standardów kształcenia.
Autor ponad 40 publikacji naukowych.
dr Marzena Kraszewska
doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, absolwentka filologii angielskiej, wykładowca na
kierunkach filologicznych i lektor języka angielskiego na uczelniach wyższych, tłumacz, ekspert w zakresie
współpracy międzynarodowej na poziomie szkolnictwa wyższego, organizator licznych międzynarodowych i
krajowych konferencji naukowych, seminariów i warsztatów, zastępca redaktora i dyrektor produkcji
międzynarodowych czasopism naukowych. Jej zainteresowania naukowe i badawcze dotyczą współczesnej literatury
i kultury krajów anglosaskich, a w szczególności zagadnień związanych z anglosaskimi narracjami uniwersyteckimi
oraz ich polskimi odpowiednikami.
dr Maria Ochwat
Specjalista z zakresu komunikacji społecznej i międzykulturowej, międzynarodowych stosunków politycznych, praw
człowieka i konfliktów międzynarodowych. Dziennikarz i specjalista z zakresu produkcji filmowej oraz telewizyjnej;
obserwator procesów sądowych; trener biznesu i coach; doradca w zakresie mediów, public relations, reklamy i
realizacji kampanii wyborczych.

dr Marcin Mazurek
Wykładowca akademicki z ponaddwudziestoletnim stażem, specjalizujący się w teorii kultury i literatury. Autor
monografii A Sense of Apocalypse (2014) oraz licznych artykułów naukowych, współredaktor tomów zbiorowych oraz
organizator i uczestnik wielu konferencji naukowych w Polsce i za zagranicą. W ramach współpracy międzynarodowej
wygłaszał gościnne wykłady w Szwecji, Wielkiej Brytanii i Turcji. Członek redakcji czasopisma akademickiego Er(r)go.

Teoria. Literatura. Kultura.
Mariusz Wilkus
Ekspert ds. ochrony danych, administrator bezpieczeństwa informacji, audytor, oficer compliance. Skutecznie
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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.
dr Paweł Zakrajewski
Uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach. Jego zainteresowania naukowo badawcze obejmują różne aspekty językoznawstwa oraz
teorii komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem pragmatyki, socjolingwistyki, studiów przekładoznawczych,
języków specjalistycznych, metodologii nauczania języka obcego oraz lingwistyki krytycznej – od krytycznej analizy
dyskursu aż po komunikację multimodalną. W obszarze jego zainteresowań znajdują się także studia kulturowe,
historia sztuki, symbolika, onomastyka oraz zagadnienia antropologii i nauk ekonomicznych. Współpracuje z
międzynarodowym czasopismem TAPSLA (Theory and Practice of Second Language Acquisition), jest członkiem kilku
międzynarodowych organizacji zrzeszających językoznawców i kulturoznawców. Jego największą pasją są podróże.
mgr Piotr Goraj
Magister filologii angielskiej z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy lektora i tłumacza. Prowadzi kursy języka
ogólnego i fachowego na poziomach A2-C2. Jako tłumacz specjalizuje się w przekładach tekstów literackich.
Prof. nadzw. dr hab. Wiga Bednarkowa
Pedagog i językoznawca, w trosce nie tylko o językowy rozwój uczennic i uczniów, ale też dla podniesienia jakości i
efektywności pracy szkoły, a więc ze względu na potrzebę rewizji procesu dydaktycznego, który ma sprzyjać uczeniu
się dzieci, popularyzuje pedagogikę humanistyczną, proponując mariaż językoznawstwa kognitywnego z dydaktyką.
Autorka wielu książek i artykułów naukowych oraz tłumaczka książek kanadyjskiego profesora psychoedukatora
É. Royer’a.
Prof nadzw. dr hab. inż. Marek Jabłoński
Prezes Zarządu renomowanej firmy OTTIMA plus Sp. z o. o z siedzibą w Katowicach. Wiceprezes Zarządu oraz inicjator
Południowego Klastra Kolejowego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania
systemów optymalizacji zarządzania, audytor wiodący systemów zarządzania. Wieloletni doradca polskich i
zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie nowoczesnych metod i technik zarządzania. Specjalista branży kolejowej w
zakresie zarządzania bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz utrzymania infrastruktury kolejowej. Autor wielu
ekspertyz i analiz biznesowych w zakresie zarządzania wartością, zarządzaniem ryzykiem, Balanced Scorecard i
odpowiedzialnego biznesu. Autor i współautor kilku monografii, a także artykułów naukowych z dziedziny
zarządzania. Zakres zainteresowań naukowych:

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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modele biznesu, zarządzanie strategiczne,
zarządzanie i kreowanie wartości przedsiębiorstw,
zarządzanie projektami,
przedsiębiorczość i innowacyjność przedsiębiorstw,
optymalizacja kosztów i struktur zarządczych przedsiębiorstw,
zarządzanie utrzymaniem w transporcie kolejowym,
zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym,
zarządzanie jakością w transporcie kolejowym,
zarządzanie efektywnością przedsiębiorstw.

Optymalizacja kosztów i struktur zarządczych przedsiębiorstw kolejowych. Absolwent Politechniki Śląskiej Wydział
Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu, „Kierunek Transport”, oraz Technikum Kolejowego w Sosnowcu,
Specjalność – Automatyka sterowania ruchem kolejowym. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych o specjalności
nauki o zarządzaniu.
dr Aleksandra Hadzik
Aleksandra Hadzik jest doktorem nauk prawnych. Manager oraz urzędnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w
zakresie zarządzania ubezpieczeniami społecznymi.

W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeszła pełną ścieżkę kariery od referenta do prezesa Kasy. Funkcję
prezesa KRUS pełni od października 2018 r.

Dr Aleksandra Hadzik jest autorką publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, ubezpieczeń społecznych
rolników, bezpieczeństwa społecznego, turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego. Posiada uprawnienia mediatora.
Swoje doświadczenie i wiedzę merytoryczną wykorzystuje także prowadząc zajęcia ze studentami.

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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mgr Małgorzata Małoszyc
Magister filologii angielskiej, lektor języka angielskiego z kilkunastoletnim doświadczeniem, egzaminator TOEIC.
Pracuje zarówno ze studentami, jaki i klientami biznesowymi. Prowadzi szkolenia z zakresu języka ogólnego,
biznesowego i specjalistycznego, a także zajęcia z konwersacji. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział
w szkoleniach, warsztatach i webinariach.
dr Anna Majer
Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Autorka prac naukowych z zakresu dyskursu, mitu i
stereotypów, językowo-kulturowego obrazu świata, wartości oraz studiów genderowych, posiadająca jednocześnie
kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego. Najnowszym jej dziełem jest książka pt. „The
Discourse of M: Managing British Intelligence in James Bond Movies”.
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 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.
dr Iwona Tyrna-Łojek
Doktor nauk społecznych, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, terapeuta pedagogiczny, psycholog biznesu, trener
rozwoju, mentorka i mediatorka. Specjalizuje się w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych (certyfikowany mediator)
oraz w tematach z dziedziny pedagogiki twórczości. Entuzjastka rozwoju osobistego i biznesowego, zarażająca swoją
pasją studentów i współpracowników.

W Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie prowadzi zajęcia m.in. z treningu rozwoju interpersonalnego, coachingu,
pedagogiki zabawy czy warsztatu umiejętności wychowawczych. Jest założycielką Klubu Kobiet Biznesu. Organizuje

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
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doroczną Galę Kultury Sukcesu, która skupia wokół siebie osoby prowadzące własną działalność.

Wśród licznych publikacji można wymienić: "Marketing - nowe spojrzenie na oświatę. Teoria i praktyczne
rozwiązania", "Zajęcia pozalekcyjne w szkole" czy "Przemoc w interakcjach szkolnych między uczniami".

dr Mateusz Ziemba
Właściciel biura podróży, którego głównymi działaniami są szkolenia narciarskie w Austrii i Polsce. Prowadzi również
szkołę i wypożyczalnię windsurfingu w Chorwacji. Od lat pracuje w turystyce międzynarodowej. Zawodowo związany
również z turystyką kwalifikowaną. Ponadto, instruktor narciarstwa zjazdowego oraz windsurfingu.
Aleksandra Duda - Kwaśniewicz
Nauczyciel i lektor języka angielskiego (w zawodzie nauczyciela pracuje od 20 lat, z czego 15 lat w liceum),
państwowy egzaminator Egzaminu Maturalnego oraz Egzaminu Ósmoklasisty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Od 2 lat lektor Wyższej Szkoły Bankowej.
Oprócz nauczania zajmuje się tłumaczeniami ustnymi i pisemnymi.
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.

mgr Bartłomiej Steczkiewicz-Polesiak
W zawodzie nauczyciela języka angielskiego pracuje od 2003 roku. Specjalizuje się w różnych formach nauczania
języka angielskiego biznesowego. Swoją wiedzę czerpie z wieloletniego doświadczenia współpracy z
międzynarodowymi firmami, pracy w licznych środowiskach biznesowych na każdym szczeblu, oraz szkoleń, dzięki
którym wciąż doskonali swoje kompetencje.

W nauczaniu języka angielskiego stawia na doskonalenie praktycznych umiejętności komunikacyjnych z poprawnym
wykorzystaniem form gramatycznych. Dba o to, by Kursanci nie czuli się przytłoczeni strukturami gramatycznymi, a
jako praktyk, potrafi je wyjaśniać na przykładach z życia codziennego. Podążając za swoją osobowością, za
zajęciach przyjmuje otwartą postawę wobec Kursantów i tworzy atmosferę sprzyjająca rozwojowi zarówno
kompetencji językowych, jak i kontaktów interpersonalnych.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
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Partnerzy kierunku

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
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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.

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.

Stacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

1 rata

2 raty

Rok nauki

Czesne

1 rok

4700 zł 5000 zł

2 rok

5000 zł

3 rok

5000 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2425 zł 2575 zł

2 rok

2575 zł

3 rok

2575 zł

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 chorzow
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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10 rat

12 rat

1 rok

500 zł 530 zł

2 rok

530 zł

3 rok

530 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

425 zł 450 zł

2 rok

450 zł

3 rok

530 zł
(10 rat)

Stacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane

1 rata

Rok nauki

Czesne

1 rok

3600 zł 3900 zł

2 rok

5200 zł

3 rok

6700 zł

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 chorzow
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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2 raty

10 rat

12 rat

1 rok

1860 zł 2010 zł

2 rok

2680 zł

3 rok

3350 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

385 zł 415 zł

2 rok

550 zł

3 rok

710 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

325 zł 350 zł

2 rok

470 zł

3 rok

710 zł
(10 rat)

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

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 chorzow
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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1 rata

2 raty

10 rat

12 rat

1 rok

4700 zł 5000 zł

2 rok

5000 zł

3 rok

5000 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2425 zł 2575 zł

2 rok

2575 zł

3 rok

2575 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

500 zł 530 zł

2 rok

530 zł

3 rok

530 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

425 zł 450 zł

2 rok

450 zł

3 rok

530 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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Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane

1 rata

2 raty

10 rat

Rok nauki

Czesne

1 rok

3600 zł 3900 zł

2 rok

5200 zł

3 rok

6700 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

1860 zł 2010 zł

2 rok

2680 zł

3 rok

3350 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

385 zł 415 zł

2 rok

550 zł

3 rok

710 zł

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 chorzow
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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12 rat

1 rok

325 zł 350 zł

2 rok

470 zł

3 rok

710 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.
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

Opłata administracyjna

Kandydatów z zagranicy, niestudiujących na zasadach dotyczących obywateli polskich, obowiązuje opłata
administracyjna w wysokości 400 zł lub 100 Euro.

Stacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

1 rata

Rok nauki

Czesne

1 rok

4700 zł 5000 zł

2 rok

5000 zł

3 rok

5000 zł

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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2 raty

10 rat

12 rat

Rok nauki

Czesne

1 rok

2425 zł 2575 zł

2 rok

2575 zł

3 rok

2575 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

500 zł 530 zł

2 rok

530 zł

3 rok

530 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

425 zł 450 zł

2 rok

450 zł

3 rok

530 zł
(10 rat)

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

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 chorzow
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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1 rata

2 raty

10 rat

12 rat

1 rok

4700 zł 5000 zł

2 rok

5000 zł

3 rok

5000 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2425 zł 2575 zł

2 rok

2575 zł

3 rok

2575 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

500 zł 530 zł

2 rok

530 zł

3 rok

530 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

425 zł 450 zł

2 rok

450 zł

3 rok

530 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.
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.

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

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
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24

realne obniżenie czesnego.
Sprawdź, z jakich stypendiów i dodatkowych zniżek możesz skorzystać.

Stacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

1 rata

2 raty

10 rat

Rok nauki

Czesne

1 rok

4200 zł 5000 zł

2 rok

5000 zł

3 rok

5000 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2175 zł 2575 zł

2 rok

2575 zł

3 rok

2575 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

450 zł 530 zł

2 rok

530 zł

3 rok

530 zł

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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12 rat

Rok nauki

Czesne

1 rok

383 zł 450 zł

2 rok

450 zł

3 rok

530 zł
(10 rat)

Stacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane

1 rata

2 raty

Rok nauki

Czesne

1 rok

3100 zł 3900 zł

2 rok

5200 zł

3 rok

6700 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

1610 zł 2010 zł

2 rok

2680 zł

3 rok

3350 zł

Rok nauki

Czesne

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.
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10 rat

12 rat

1 rok

335 zł 415 zł

2 rok

550 zł

3 rok

710 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

283 zł 350 zł

2 rok

470 zł

3 rok

710 zł
(10 rat)

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

1 rata

Rok nauki

Czesne

1 rok

4200 zł 5000 zł

2 rok

5000 zł

3 rok

5000 zł

Rok nauki

Czesne

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
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2 raty

10 rat

12 rat

1 rok

2175 zł 2575 zł

2 rok

2575 zł

3 rok

2575 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

450 zł 530 zł

2 rok

530 zł

3 rok

530 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

383 zł 450 zł

2 rok

450 zł

3 rok

530 zł
(10 rat)

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane

Rok nauki

Czesne
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1 rata

2 raty

10 rat

12 rat

1 rok

3100 zł 3900 zł

2 rok

5200 zł

3 rok

6700 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

1610 zł 2010 zł

2 rok

2680 zł

3 rok

3350 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

335 zł 415 zł

2 rok

550 zł

3 rok

710 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

283 zł 350 zł

2 rok

470 zł

3 rok

710 zł
(10 rat)

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
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