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Bierzesz udział  
w stażach i praktykach

Rozwiązujesz realne problemy – poprzez  
case studies i w trakcie warsztatów

Płacisz za studia w najwygodniejszy dla siebie 
sposób, a na wybranych specjalnościach możesz 
skorzystać z dofinansowania nauki ze środków EFS

Uczelnia znajduje się w dobrze  
skomunikowanej części miasta

Dlaczego warto  
wybrać WSB?

Przed Tobą jeden z ważniejszych wyborów w życiu: w którą 
stronę dalej iść, którą ścieżkę rozwoju wybrać, by z większą 
pewnością stawiać czoło wyzwaniom, jakie niosą życie prywat-
ne i zawodowe? Podejmując decyzję o studiowaniu, ale przede 
wszystkim dokonując wyboru konkretnego kierunku studiów, 
weź pod uwagę, czy jego ukończenie faktycznie da Ci możli-
wość odnalezienia się na rynku pracy. Zachęcam do lektury 
naszego informatora. Poznaj naszą ofertę, opinie studentów 
i absolwentów o kierunkach, na jakie się zdecydowali, i wybierz 
swój kierunek rozwoju!

Małgorzata Jagusch
Wicekanclerz WSB

Uczysz się tego, co Cię interesuje  
– masz do wyboru 7 kierunków studiów 

Kończysz studia z dyplomem uczelni, którą znają 
i cenią pracodawcy nie tylko z Opolszczyzny,  
ale też pozostałych rejonów kraju. Grupa WSB  
funkcjonuje w 10. dużych miastach Polski

Masz stały kontakt on-line z uczelnią 
 i wygodny dostęp do materiałów z zajęć

Zdobywasz praktyczne umiejętności  
i solidną dawkę wiedzy
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Czas na studia

Mieszkam niemal 100 km od Opola, ale nie wyobrażam sobie studio-
wania gdzieś indziej niż w WSB. Jestem kierownikiem w jednym z od-
działów korporacji paliwowej, więc możliwość pogodzenia studiów 
z pracą była dla mnie kluczowa w trakcie poszukiwań uczelni. Zaję-
cia w WSB są bardzo praktyczne – wykładowcy na moim kierunku 
są ekspertami z obszaru administracji i bezpieczeństwa, a studenci 
biorą udział w ciekawych wizytach studyjnych i spotkaniach.

Sylwia Czekała
Studentka WSB

Przyjazne warunki 
studiowania

Co sprawia, że WSB w Opolu jest przyjazna dla 
 studentów?
• Główna siedziba WSB znajduje się w dobrze skomunikowanej 

części miasta. Bez problemu dojdziesz tu z dworca PKP  
i przystanków autobusowych. Przy uczelni znajduje się duży 
parking.

• Niedaleko uczelni mieszczą się teatr, galeria, kryta pływalnia, 
kawiarnie i punkty handlowo-usługowe.

• Nasze sale wykładowe i ćwiczeniowe są jasne, a w każdej 
z nich znajduje się sprzęt multimedialny.

• W dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych 
nauczysz się tego, jak stosować nowoczesne rozwiązania 
w danej branży.

• Biblioteka i czytelnia to miejsca, w których zaszyjesz 
się z książką, a także skorzystasz z komputera.

• Odpoczniesz w strefie studenta na wygodnej kanapie. 
Do Twojej dyspozycji są automaty vendingowe   
i komputery.

• W bufecie zjesz ciepły lunch i pyszne kanapki, napijesz 
się dobrej kawy lub zdrowego smoothie.

• Jeżeli chcesz zaczerpnąć świeżego powietrza, zapra-
szamy na patio, z którego możesz korzystać przez 
cały rok.

W przyjaznej atmosferze
Przyjazność WSB:

28%

37%

bardziej przyjazna

26%
tak samo przyjazna

zdecydowanie
bardziej przyjazna

Zdecydowana większość
studentów (65%) uważa, że 
w WSB atmosfera jest bardziej 
przyjazna niż w innych 
uczelniach.

Źródło: Badanie opinii studentów, absolwentów WSB oraz pracodawców przeprowadzone w okresie 
marzec – czerwiec 2018 roku przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. dla Wyższej Szkoły Bankowej.

W przyjaznej atmosferze
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Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia 
sp. z o.o. dla Wyższej Szkoły Bankowej.



Czas na studia

Na terenie uczelni możesz  
korzystać z:
• stanowisk komputerowych przystoso-

wanych dla osób niedowidzących – 
znajdziesz je w wypożyczalni i czytelni

• pomocy Biura Rzecznika Studenta 
oraz pełnomocnika dziekana ds. osób 
niepełnosprawnych

• oznaczeń w alfabecie Braille'a usytu-
owanych na terenie uczelni

• infrastruktury budynku WSB przyja-
znego studentom z niepełnosprawno-
ściami (nagrodzonego certyfikatem 
Prezydenta Miasta Opola nr 2/09)

• dodatkowych aktywności skierowa-
nych do studentów z niepełnospraw-
nościami, np. „dżampów”, warszta-
tów, wyjazdów integracyjnych itp.

• wsparcia Biura Karier WSB w aktywi-
zacji zawodowej.

Jeśli jesteś osobą z niepełnospraw-
nością, możesz ubiegać się o:
•  indywidualny tok studiów – zmianę 

warunków uczestniczenia w zajęciach 
oraz ich zaliczania

• wykorzystywanie własnych urządzeń, 
np. powiększalnika, dyktafonu

• stypendium dla osób  
z niepełnosprawnościami

• indywidualne warunki korzystania 
z zasobów biblioteki.

Studia w WSB — polecane przez absolwentów

9 na 10  
9 na 10 absolwentów 
poleciłoby studia w WSB 
swoim znajomym.

Źródło: Badanie opinii studentów, absolwentów WSB oraz pracodawców przeprowadzone w okresie 
marzec – czerwiec 2018 roku przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. dla Wyższej Szkoły Bankowej.
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Studia w WSB – polecane przez absolwentów

Uczelnia bez barier
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Czas na studia

Jeśli zdecydowałeś się na logistykę, finanse i rachunkowość lub 
zarządzanie, to najpewniej spotkamy się w WSB nie raz – bo pro-
wadzę na tych kierunkach ćwiczenia i wykłady. W ramach relaksu, 
po zajęciach zapraszam wszystkich studentów na koncerty chóru 
“Work in progress”, który prowadzę. Występujemy z młodzieżą na 
wielu opolskich wydarzeniach. Pasja, jaką jest muzyka, pomaga mi 
w codziennych wyzwaniach!

Damian Kaźmierczak
Wykładowca WSB

Kto tworzy WSB?

Studiowanie administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego 
łączę z pracą w biurze zatrudnień. Mogę więc na co dzień 
korzystać z praktycznej wiedzy, którą zdobywam na uczelni. 
Poza tym uwielbiam podróżować! Chciałabym w tym roku co 
miesiąc odwiedzać inny kraj. Trzymajcie kciuki, żeby się udało!

Olha Bovsunovska
Studentka WSB

Pracuję w dziekanacie WSB, a jednocześnie tutaj studiuję. 
 Cieszę się, że mogę się rozwijać zawodowo już w trakcie studiów 
– i to dosłownie! Super jest poznawać uczelnię również od strony 
pracownika. Codziennie widzę, ile dobrej energii zespół wkłada 
w organizowanie i administrowanie studiami,  tak byśmy w WSB 
mieli czas nie tylko na naukę, ale też pracę i życie osobiste.

Adrianna Pawlak
Specjalista Działu Obsługi Finansowej Studenta 
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Czas na studia

Jak jesteśmy 
oceniani?

WSB w Opolu jest Wydziałem Ekonomicznym Wyższej Szko-
ły Bankowej we Wrocławiu – dzięki temu studiując w Opolu, 
zdobywasz dyplom wrocławskiej uczelni. 

Jesteśmy wśród najlepszych

Wyższym Szkołom Bankowym zaufało ponad 300 000 studen-
tów! Zajęliśmy:
• 4. miejsce w Polsce – studia stacjonarne I stopnia oraz jed-

nolite magisterskie
• 2. miejsce w Polsce  – studia niestacjonarne I stopnia oraz 

jednolite magisterskie
w zestawieniu uczelni niepublicznych najczęściej wybieranych 
przez kandydatów. WSB zajmuje też 1. miejsce na Dolnym 
Śląsku. Tak wskazują dane o wynikach rekrutacji na studia 
na rok akademicki 2018/2019 na uczelniach nadzorowanych 

przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Jesteśmy również w pierwszej dziesiątce niepublicznych 
uczelni magisterskich w rankingu „Uczelnie Wysokiej 
Reputacji Premium Brand 2017” przeprowadzonym na 
podstawie ogólnopolskiego badania przez Fundację 
na rzecz reputacji „Premium Brand”. Uzyskana pozycja 
uprawnia nas do posługiwania się tytułem Uczelni Wy-
sokiej Reputacji Premium Brand 2017.

Docenieni przez Business Centre Club
Znaleźliśmy się także w gronie laureatów IX edycji kon-
kursu Ambasador Polskiej Gospodarki, otrzymując tytuł 
Ambasadora Polskiej Gospodarki 2017 w kategorii „Part-
ner Firm Zagranicznych” (rok akademicki 2016/2017). 
Nagrodę przyznaje Business Centre Club firmom wy-
różniającym się na swoim rynku wysokimi standardami 
w działalności biznesowej.

W praktyce najlepsi

28%

29%

bardziej praktyczne

31%
tak samo praktyczne

zdecydowanie 
bardziej praktyczne

Większość studentów (57%) 
uznaje, że zajęcia w WSB 
są bardziej praktyczne niż 
na innych uczelniach.
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marzec – czerwiec 2018 roku przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. dla Wyższej Szkoły Bankowej.
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Czas na studia

Formy studiowania

Przygotowując ofertę studiów, zawsze myślimy o potrzebach 
naszych studentów. Wiemy, że wybierając studia, jednocześnie 
chcesz podjąć pracę, rozwijać swoje pasje, a także spędzać czas 
z przyjaciółmi i rodziną. Właśnie dlatego przygotowaliśmy takie 
rozwiązania, które sprawiają, że pogodzenie nauki z życiem pry-
watnym staje się o wiele łatwiejsze. Oferujemy różne formy stu-
diowania, tak, aby każdy mógł wybrać to, co dla niego najlepsze.

Studia licencjackie

Są to studia pierwszego stopnia, które kończą się uzyskaniem tytułu 
licencjata. To czas, kiedy zdobywasz nowe umiejętności, nawiązujesz 
przyjaźnie i cieszysz się pełnią studenckiego życia. Jednocześnie 
myślisz już o tym, aby odbyć staż w ciekawym miejscu i sprawdzić, 
co mogą zaoferować Ci potencjalni pracodawcy. To etap, w którym 
sprawdzisz się w nowych sytuacjach, być może zechcesz wyjechać 
za granicę w ramach programu Erasmus. Po 6 semestrach będziesz 
bogatszy o merytoryczną i praktyczną wiedzę, która w przyszłości 
pozwoli Ci pracować w wymarzonym zawodzie. 

Studia stacjonarne

Spotykasz się ze znajomymi, uprawiasz sport, masz czas na czytanie 
książek, chodzenie do kina, pasje oraz pracę? W WSB to możliwe! 
Twoje osobiste plany są dla nas tak samo ważne, jak to, aby przygo-
tować Cię jak najlepiej do podjęcia pracy. W związku z tym progra-
my studiów dopasowaliśmy do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. 
Musisz wiedzieć, że:
• zajęcia odbywają się w dni robocze, 3 razy w tygodniu, 
• układamy plan w sposób jak najbardziej dogodny dla studentów,
• weekendy masz dla siebie.

Studia inżynierskie

Są to studia pierwszego stopnia, które kończą się uzy-
skaniem tytułu inżyniera. Trwają nieco dłużej niż studia 
licencjackie, bo 3,5 roku, czyli 7 semestrów. Doskonale 
zdajemy sobie sprawę z tego, że rynek pracy potrzebuje 
inżynierów, więc przygotowaliśmy program, który pozwa-
la zdobyć praktyczne umiejętności, niezbędne w codzien-
nej pracy. Oczywiście zajęcia są tak rozplanowane, abyś 
miał czas na życie prywatne, hobby i pracę.  

Studia niestacjonarne

Jeżeli zaraz po zakończeniu szkoły średniej chcesz podjąć 
pracę na pełen etat, lub pragniesz wrócić na studia po 
dłuższej przerwie, studia niestacjonarne są właśnie dla 
Ciebie. To elastyczna forma nauki, która pozwala na 
połączenie życia zawodowego i prywatnego z podnosze-
niem kwalifikacji. Cenimy Twój czas, w związku z tym na 
zajęciach przekażemy Ci naprawdę niezbędną i prak-
tyczną wiedzę, ponieważ stworzyliśmy nasz program we 
współpracy z firmami oraz instytucjami biznesowymi.
Zajęcia odbywają się w weekendy, średnio co 2 tygodnie. 

6/3
semestrów lata

7/3,5
semestrów roku

• biznesowe aspekty 
 kierunku
 
• wiele specjalności 
 do wyboru
 

• perspektywy pracy 
 na stanowiskach 
 specjalistycznych

• wiedza biznesowa 
 oraz specjalistyczna 
 wiedza techniczna
 
• prestiżowy i pożądany
 na rynku pracy tytuł 
 inżyniera

• perspektywy pracy w przemyśle 
 logistycznym, chemicznym, 
 budowlanym

Dyplom licencjata Dyplom inżyniera

Studiuj 
i pracuj SportStudia Znajomi Pasja OdpoczynekPraca Rodzina

Studiuj 
i pracuj SportStudia Znajomi Pasja OdpoczynekPraca Rodzina

Studiuj i pracuj
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Czas na studia

Zastanawiasz się, jak będą wyglądały Twoje studia? Zapewnia-
my, że pozytywnie się zaskoczysz! Dobra organizacja studiów 
jest kluczem do tego, abyś miał czas na hobby, rozrywkę, pracę 
i cokolwiek, co sprawia, że się rozwijasz.

Dobra organizacja 
studiów

Od kilku lat aktywnie działam w samorządzie 
studenckim, obecnie jestem jego przewodni-
czącą. Praca w samorządzie wymaga wiele 
determinacji i dobrego zorganizowania, ale 
daje mi też wiele satysfakcji i radości. W ra-
mach imprez, konkursów i spotkań, które orga-
nizujemy w WSB, rozwijam swoje kompetencje 
w obszarze planowania i zarządzania projek-
tami, uczę się współpracy z różnymi osobami 
oraz poznaję wielu fantastycznych ludzi. 

Alicja Michalak
Studentka WSB

Czy wiesz, że...

• W WSB nie trwonisz czasu na czekanie, ponieważ układamy plan 
w sposób jak najbardziej dogodny dla studentów.

• Nie musisz przyjeżdżać na uczelnię tylko po to, by poznać plan naj-
bliższego zjazdu. Dzięki Extranetowi masz stały kontakt z uczelnią 
niezależnie od tego, w jakiej części świata się znajdujesz.

• Nie stoisz kilka godzin w kolejce po wpis! W elektronicznym indeksie 
sprawdzisz oceny i wyniki zaliczeń. 

• Jeśli nie było Cię na wszystkich zajęciach, nie musisz 
kserować notatek – potrzebne materiały znajdziesz na 
platformie Moodle.

• Na zaliczenia możesz przygotować się w domu – zbiory 
elektroniczne naszej biblioteki, bazy danych i czaso-
pism on-line liczą razem 1315 egzemplarzy! Jako nasz 
student masz do wszystkich bezpłatny dostęp.

Extranet 

Plany zajęć,
materiały z wykładów

Informacje 
o praktykach 
i stażach

Informacje
o przyznanych

stypendiach

Formularze 
on-line oraz wzory 
formularzy 
i dokumentów

Informacje 
o dyżurach 
wykładowców

Wgląd w oceny i wyniki
sesji uzupełniane przez

wykładowców w e-indeksie

Informacje 
o stanie płatności

Dostęp
do biblioteki
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Partnerzy biznesowi WSB

Zależy nam na tym, aby program zajęć był ciekawy, oparty na 
nauce tego, co rzeczywiście przydaje się w późniejszym zawo-
dzie, oraz odpowiadał aktualnej sytuacji na rynku pracy. To, 
że na co dzień współpracujemy z wieloma firmami, sprawia, że 
partnerzy biznesowi naszej uczelni mają wpływ na kształtowanie 
programów nauczania i praktyk zawodowych. Z Programu Part-
nerstwa Biznesowego wynikają różnorodne korzyści dla studen-
tów. Sprawdź, na co możesz liczyć w praktyce.

Co, jako student zyskujesz w ramach 
 Programu Partnerstwa Biznesowego?

• Studiujesz na kierunku, który jest innowacyjny, interesujący i do-
pasowany do oczekiwań pracodawców, ponieważ firmy, z którymi 
współpracujemy, mają wpływ na nasze programy nauczania.

• 90% wykładowców prowadzących zajęcia to praktycy, co ozna-
cza, że uczysz się, analizując realne przypadki.

• Stawiamy na warsztaty – są one bardzo ważną częścią nauki 
i umożliwiają zdobycie praktycznych umiejętności.

• W ramach wizyt studyjnych masz niepowtarzalną okazję, aby 
sprawdzić, jak funkcjonuje firma i wykorzystać w praktyce, to, co 
już umiesz.

• Praktyki i staże w firmach są znakomitą okazją do zdobycia do-
świadczenia, istotnego w trakcie rozwoju zawodowego.

• Możesz uczestniczyć w konferencjach naukowych i seminariach, 
czyli w spotkaniach prowadzonych przez profesjonalistów z danej 
dziedziny.

• Nasze Biuro Karier zajmuje się pośrednictwem pracy i dysponuje 
bazą ofert czołowych firm w regionie, więc chętnie pomoże Ci 
w znalezieniu wymarzonej pracy.

Rady Biznesu

Rady Biznesu opolskiej WSB to grupy ekspertów skła-
dające się z kadry kierowniczej firm i instytucji działa-
jących w obszarze danego kierunku studiów w WSB. 
Współpraca z Radami pozwala nam każdego roku na 
dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalne-
go rynku pracy. Rady powoływane są dla poszczegól-
nych kierunków studiów już od 2015 roku. Dzięki opiniom 
i rekomendacjom przedstawicieli pracodawców mamy 
pewność, że studenci WSB w Opolu poszerzają swoją 
wiedzę o najbardziej potrzebne kompetencje.

Pracodawcy wysoko oceniają WSB

To średnia z not 
wystawionych 
przez pracodawców 
oceniających 
współpracę z WSB.

4,32
skala ocen 1-5

Źródło: Badanie opinii studentów, absolwentów WSB oraz pracodawców przeprowadzone w okresie 
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Czas na studia

Studia to bez wątpienia inwestycja – Twojego czasu, wysiłku i określonych 
środków finansowych. W WSB pomagamy Ci łatwiej sprostać tym wyzwa-
niom. Będąc studentem WSB, możesz korzystać ze stypendiów fundowanych 
z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czyli tych samych, 
z których mogą skorzystać studenci uczelni publicznych. Poza tym mamy dla 
Ciebie zniżki i stypendia fundowane ze środków własnych.

Bogaty system 
stypendialny

W WSB możesz ubiegać się o takie 
same stypendia, jakie otrzymują 
studenci uczelni publicznych. To spo-
sób na realne obniżenie czesnego. Są 
to m.in. stypendia naukowe, sportowe, 
socjalne oraz zapomogi. Jeśli masz wy-
soką średnią, dobre wyniki na maturze 
lub jesteś finalistą olimpiady przedmio-
towej, możesz skorzystać z Programu 
VIS i studiować nawet za darmo. 
Sprawdź szczegóły: www.wsb.pl/opo-
le/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia/
stypendia-i-znizki. 
Pierwsi zyskują najwięcej! Zapisując 
się w kwietniu i maju, skorzystasz z naj-
większych zniżek. 

Czesne i elastyczny 
system opłat

• Gwarantowane czesne stałe to 
opcja dla Ciebie, jeśli cenisz bezpie-
czeństwo i stabilność.  
Plus: stałe czesne przez cały okres 
studiów.

• Gwarantowane czesne stopnio-
wane to rozwiązanie dla Ciebie, 
jeśli w najbliższym czasie będziesz 
potrzebował oszczędności.  
Plus: niższe czesne na I roku 
studiów w porównaniu z systemem 
„gwarantowane czesne stałe”.

• Elastyczny system opłat to opcja, 
dzięki której możesz efektywniej 
zarządzać swoimi wydatkami. Zde-
cyduj, w ilu ratach chcesz opłacać 
czesne. Do wyboru są płatności w 2, 
10 i 12 ratach lub za cały rok z góry.

Brak ukrytych kosztów

W WSB cenimy przejrzyste zasady, dla-
tego w regulaminie ujawniamy wszyst-
kie koszty związane ze studiami. Nie 
zaskakujemy więc studentów niespo-
dziewanymi opłatami. Możesz spokojnie 
koncentrować się na nauce i zdobywa-
niu potrzebnych kwalifikacji.

Możliwość dofinansowania 
z EFS 

Zapisując się na określone specjal-
ności na kierunkach: administracja 
i bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse 
i rachunkowość, zarządzanie, logistyka 
oraz inżynieria zarządzania, możesz 
starać się o dofinansowanie studiów ze 
środków Funduszy Europejskich. Więcej 
informacji znajdziesz na naszej stronie 
internetowej: www.wsb.pl/opole/kan-
dydaci/studia-I-stopnia.

Studia w WSB są płatne, ale staramy się tworzyć naszym kandyda-
tom, studentom i słuchaczom jak najwięcej możliwości efektywnego 
planowania wydatków. Możesz podzielić czesne na dogodne dla Cie-
bie raty semestralne bądź miesięczne w systemie stałym lub zmien-
nym, co pomoże Ci niemal dowolnie zarządzać swoim budżetem. 
Niezależnie od wszystkich rozwiązań – inwestycja w dobre studia po 
prostu się opłaca! 

Anna Kątny
Kierownik Dziekanatu WSB

Finansowanie  
studiów
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ogłoszeń na uczelni, lub bezpośrednio w naszym Biurze udo-
stępniamy atrakcyjne oferty pracy.

• Podpowiadamy, jak profesjonalnie napisać i opracować 
treść dokumentów aplikacyjnych, aby spotkały się z pozy-
tywnym odzewem pracodawcy. Pomagamy w przygotowa-
niach do rozmów kwalifikacyjnych na różnych poziomach 
zaawansowania.

• Organizujemy wizyty studyjne w siedzibach firm, podczas 
których pracodawcy prezentują działalność przedsiębior-
stwa, opowiadają o specyfice pracy, możliwościach zatrud-
nienia i perspektywach kariery. 

• Pomagamy w stawianiu kolejnych kroków w samorozwoju – 
dzięki nam weźmiesz udział w warsztatach/szkoleniach, które 
ułatwią start na rynku pracy. Ich tematyka dotyczy m.in. wy-
znaczania celów, efektywnej komunikacji, technik sprzedaży, 
rozwiązywania konfliktów, zarządzania czasem.

Biuro Karier

Biuro Karier WSB w Opolu aktywnie wspiera Twój rozwój zawo-
dowy już od I roku studiów. Pomożemy Ci w zorganizowaniu 
praktyki zawodowej, zaoferujemy wsparcie doradcy zawodo-
wego, szkolenia, staże i możliwość wzięcia udziału w ciekawych 
warsztatach. Jeżeli tylko będziesz chciał skorzystać ze wsparcia 
ekspertów, Biuro Karier WSB już w trakcie studiów ułatwi Ci 
wybranie ścieżki rozwoju zawodowego.

Jak pomagamy w praktyce?

• Przede wszystkim jesteśmy tu dla Ciebie! Biuro Karier powstało 
z myślą o studentach i absolwentach, którzy szukają ciekawej 
oraz ambitnej pracy, która spełni ich oczekiwania. Wspieramy 
także osoby, które chcą się przekwalifikować. 

• Jesteśmy na bieżąco, jeżeli chodzi o rynek pracy. Nawiązujemy 
stałe kontakty z pracodawcami i firmami doradztwa personal-
nego. Współpracujemy aktualnie z ponad 300 pracodawcami 
z całego województwa. Za pośrednictwem Extranetu, tablicy 

W WSB masz możliwość uczestnictwa w dodatkowych kursach kom-
petencji miękkich i warsztatach networkingowych, nauczyć się pracy 
projektowej, a także skorzystać z wyjazdów zagranicznych. Wszystko 
po to, by rozbudować możliwości Twojej ścieżki kariery. W Biurze 
Karier pomożemy Ci też zorganizować staż, praktykę zawodową, 
wesprzemy Cię w poszukiwaniach pracy i przygotowaniach do jej 
podjęcia. Dzięki WSB czas studiów wykorzystasz w 100%!

Elżbieta Modrzejewska
Specjalista Biura Karier WSB

Biuro Karier

Czas na pracę

Czas na studia, 
czas na pracę,  
czas na życie
Najlepszym sposobem na karierę zawodową 
jest rozpoczęcie pracy już podczas studiów.  
9 na 10 studentów WSB rozpoczyna pracę 
zawodową na studiach.

Czas na studia, czas na pracę, czas na życie
Najlepszym sposobem na karierę zawodową jest rozpoczęcie pracy już podczas 
studiów. 9 na 10 studentów WSB rozpoczyna pracę zawodową na studiach

79,4% 82,8%
85,9%

89%
91,4%

3. rok1. rok 1. rok2. rok 2. rok

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studenci pracujący w podziale na poszczególne lata studiów.

Źródło: Badanie opinii studentów, absolwentów WSB oraz pracodawców przeprowadzone w okresie 
marzec – czerwiec 2018 roku przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. dla Wyższej Szkoły Bankowej.
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Czas na pracę

Międzynarodowe 
możliwości

roku akademickiego. Dlatego możesz studiować w takich 
państwach, jak: Belgia, Czechy, Chorwacja, Dania, Francja, 
Finlandia, Grecja, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Turcja, 
Węgry, Włochy, Hiszpania, Holandia. Odwiedź naszą stronę 
internetową i sprawdź szczegóły!

Staże i praktyki na terenie UE

Dzięki Programowi Erasmus+ możesz też zrealizować staż lub 
praktyki w firmach i instytucjach znajdujących się w krajach 
Unii Europejskiej. Trwają one minimalnie 2 miesiące i są dofi-
nansowane ze środków unijnych. Tego rodzaju staże lub prak-
tyki zagraniczne pozwalają nie tylko poznać sposób funkcjono-
wania przedsiębiorstw, podnieść znajomość języka obcego, ale 
też odnaleźć się w międzynarodowym środowisku. To również 
znaczący atut w Twoim CV.

Marzysz o studiowaniu we Włoszech, Portugalii, Turcji, 
Grecji czy Francji? To prostsze, niż myślisz! Czy wiesz, 
że studiując w WSB, możesz zrealizować część programu 
studiów na jednej z aż 60 zagranicznych uczelni?

Studiuj za granicą – postaw  
na międzynarodową karierę

WSB w Opolu, wspólnie z WSB we Wrocławiu, ma rozszerzoną 
Kartę Erasmusa+, przyznaną przez Komisję Europejską, która 
uprawnia do udziału w programie Erasmus „Uczenie się przez 
całe życie”. W jego ramach podpisaliśmy 60 umów partner-
skich z uczelniami z całej Europy. 
Dzięki temu studenci WSB mogą studiować za granicą i reali-
zować praktyki przez okres od 2 miesięcy do nawet jednego 

Obecnie 79 proc. pracodawców oczekuje od kandydatów zna-
jomości języka angielskiego na poziomie C1/C2, a 40 procent 
również znajomości słownictwa biznesowego. Jeżeli posługu-
jesz się językiem obcym, jesteś bardzo wartościowym pracow-
nikiem. Przekłada się to nie tylko na ciekawe wyzwania w pracy 
czy też międzynarodowe wyjazdy i projekty, ale znajduje 
odzwierciedlenie też w Twoim wyższym wynagrodzeniu. 

Języki obce a perspektywa na rynku pracy
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Często sprawdzasz, co Twoi znajomi zamieścili na Facebooku? 
Znasz wszystkie nowości pojawiające się na YouTube i jesteś 
obserwatorem wielu kont na Twitterze? Jako miłośnik pięknych 
zdjęć masz konto na Instagramie? Znasz LinkedIn lub dopiero 
poznajesz jego możliwości? Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, 
co się dzieje w WSB w Opolu, odwiedź nasze profile.

 Facebook

Obserwując nasz profil na Facebooku, zawsze na czas dowiesz się 
o tym, kiedy organizujemy wyjazdy studyjne, ciekawe szkolenia i kur-
sy. Jeżeli nie chcesz przegapić ważnych informacji, po prostu zajrzyj 
na www.facebook.com/WSBopole/.

 Twitter

Znajdziesz tu najnowsze wiadomości dotyczące różnych dziedzin 
i zawsze będziesz trzymał rękę na pulsie. Masz swoją opinię na tema-
ty społeczne oraz ekonomiczne? Wyraź swoje zdanie i przyłącz się do 
dyskusji @EksperciWSB.

 Instagram

Zdjęcia pozwalają nam dzielić się najważniejszymi dla nas momenta-
mi. Jeżeli zostaniesz studentem WSB i zechcesz podzielić się zdjęciem, 
oznacz je oficjalnym hashtagiem #ilovewsb i dołącz do społeczności 
WSB na www.instagram.com/wyzsze_szkoly_bankowe/.

 YouTube

Na www.youtube.com/user/GrupaWSB zobaczysz nasze wideo, 
m.in. „Czas na studia, czas na pracę, czas na życie” i usłyszysz, co 
studenci myślą o WSB. Udostępniamy tutaj też wykłady, szkolenia 
oraz webinaria, które mogą Cię zainteresować.

 LinkedIn

Tutaj dowiesz się m.in. o aktualnych umowach partner-
skich z firmami, niezwykłych osiągnięciach naszych stu-
dentów czy organizowanych szkoleniach. Jeżeli szukasz 
rzetelnej dawki wiadomości – odwiedź nas na www.linke-
din.com/school/wsb_opole/.

Dlaczego warto 
obserwować nas  
w social media?

• Będziesz zawsze trzymać rękę na 
pulsie – na czas dowiesz się o najnow-
szych zniżkach, promocjach, godzi-
nach dziekańskich i prowadzonych 
rekrutacjach.

• Nie przegapisz szansy na zapisanie 
się na interesujące Cię szkolenia 
i warsztaty.

• Poznasz nas lepiej – przekonasz się, że 
studenci WSB są tacy jak Ty, a wykła-
dowcy naprawdę znają się na rzeczy.

• Zamieszczamy przydatne materiały, 
ważne informacje, zabawne newsy, 
śmieszne grafiki i warte obejrzenia 
filmy – taka mieszanka nie pozwoli Ci 
się nudzić i na pewno odstresuje Cię 
przed egzaminami.

Bądź na bieżąco

Czas na życie12
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Czas na życie

Życie studenckie

Koło Naukowe Bezpieczeństwo

Koło powstało przy kierunku administracja i bezpieczeństwo 
wewnętrzne WSB w Opolu i współpracuje z przedstawicielami 
instytucji działających w obszarze bezpieczeństwa. Dzięki temu 
jako student będziesz mógł spotkać się z różnymi ekspertami 
i specjalistami z tej dziedziny oraz poznać kwestie organizacji 
bezpieczeństwa od strony praktycznej poprzez udział w wizy-
tach studyjnych.
Opiekun koła: dr Anna Wawrzczak-Gazda

Studenckie Koło Inżynierów

Od zawsze interesowała Cię techniczna strona otaczających 
Cię przedmiotów? Masz analityczny umysł, który rozkłada 
wszystko na czynniki pierwsze? Jeżeli tak, być może zaintere-
suje Cię nasze Studenckie Koło Inżynierów. Jego członkowie 
uczestniczą w wyjazdach studyjnych i opracowują projekty 
inżynierskie z zaprzyjaźnionymi pracodawcami. 
Opiekun koła: dr Anna Orzeł i dr inż. Paula Pypłacz.

Akademickie Inkubatory  
Przedsiębiorczości

Dopiero, co zdałeś maturę, ale już gdzieś z tyłu głowy świta 
Ci myśl o własnym start-upie? Być może snujesz nieśmiałe 
plany, którym brakuje solidnej podstawy? Akademickie 
Inkubatory Przedsiębiorczości pomogą Ci w przełożeniu wizji 
na realny biznesplan. Więcej informacji znajdziesz na stronie 
www.inkubatory.pl.

Przyjaźnie nawiązane w uczelnianej kawiarni lub na 
imprezie, wspólna nauka, Piastonalia, wypady na bilard 
i kręgle, wyjazd w ramach programu Erasmus, działalność 
w kołach naukowych i zdobywanie pierwszych doświad-
czeń zawodowych – przed Tobą wiele wyzwań oraz inspiru-
jących momentów. 

Dzień Dobry WSB

Studia w WSB rozpoczniesz od warsztatów integracyjnych, 
podczas których poznasz swoje koleżanki i kolegów. Będzie-
my Cię wspierać od pierwszego dnia na uczelni i przekażemy 
niezbędne informacje, dotyczącego np. tego, jak dojechać 
na zajęcia.

Samorząd Studencki 

W tym samorządzie, jak sama nazwa wskazuje, rządzą studen-
ci. Zgłaszają ważne projekty, wnioskują o zmiany przepisów, 
gdy widzą taką potrzebę, i reprezentują interesy innych studen-
tów przed władzami WSB. Zajmują się też organizacją imprez, 
konkursów i różnych studenckich wydarzeń na uczelni. Jeżeli 
jesteś graczem zespołowym, który lubi działać na dobra ogółu, 
możesz sprawdzić się, dołączając do tego kreatywnego grona. 
Opiekun samorządu: Elżbieta Modrzejewska.

Koło Finansistów

W WSB w Opolu prężnie działa Koło Finansistów. W ramach 
jego działań studenci mieli już kilkukrotną okazję wybrać się na 
wycieczkę na Giełdę Papierów Wartościowych do Warszawy.
Opiekun koła: dr Rafał Parvi.
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Czas na życie

Wiele atrakcji w zasięgu ręki

Dla Ciebie, jako przyszłego studenta WSB w Opolu, na pewno 
ważne jest, że w mieście stale rozbudowywana i unowocześnia-
na jest komunikacja miejska – połączenia autobusowe, kolejo-
we, sieć rowerów miejskich i ścieżek rowerowych łączą miasto 
spójnym systemem. Bez wątpienia kusząca jest także perspek-
tywa weekendowych wycieczek do Wrocławia, Krakowa czy 
za czeską granicę – dojazd do każdego z tych miejsc trwa nie 
więcej niż 2-3 godziny. 

Ciesz się życiem i nie odkładaj decyzji 
na później

Jako stolica województwa Opole dysponuje również pełnym za-
pleczem administracyjnym – zarówno na poziomie centralnym, 
jak i regionalnym. Nie zwlekaj z decyzją, rozpocznij najważniej-
szą przygodę swojego życia właśnie tutaj!

W Opolu istnieje specjalna strefa ekonomiczna, działa tu 
również kilkadziesiąt firm z branży motoryzacyjnej, spo-
żywczej, budowlanej, turystycznej oraz usług dla biznesu. 
Wszystkie o zasięgu regionalnym, krajowym lub euro-
pejskim. Studia w Opolu to wyjątkowa okazja, aby zrobić 
pierwszy krok na dynamicznym rynku pracy.

Rozwijaj swoje pasje w Opolu

Opole to malownicze miasto położone nad Odrą, jedno 
z najstarszych w Polsce. Będąc stolicą województwa, może się 
pochwalić nowoczesnymi inwestycjami, prężną strefą ekono-
miczną i rozbudowaną infrastrukturą rekreacyjną.
Nowi inwestorzy, nowe miejsca pracy, lepsze perspektywy 
zatrudnienia, większe szanse na zawodowy sukces – to właśnie 
z tym kojarzy się Opole. Od lat miasto zajmuje również wysokie 
pozycje w rankingach jakości życia.

Opole – miasto  
wielu możliwości
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Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

Marta Niedbalec
Studentka WSB

Zajęcia prowadzone w WSB pozwalają się rozwijać, a wykła-
dowcy są dla nas przyjaciółmi, do których w każdym momen-
cie możemy przyjść po poradę. Poza tym życie studenckie nie 
może być nudne! Ciekawi ludzie, nowe znajomości, zajęcia – to 
wszystko ma znaczenie.



Co zyskujesz, studiując administrację 
i bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB?

• Zdobywasz wiedzę i umiejętności z zakresu nauk prawnych, 
społecznych, praw człowieka, bezpieczeństwa i funkcjonowa-
nia państwa.

• Bierzesz udział w wizytach studyjnych, organizowanych 
w instytucjach związanych z bezpieczeństwem i administra-
cją (np. policja, sąd, Wojewódzkie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego itp.).

• Poznajesz praktyków, reprezentujących instytucje ważne 
dla bezpieczeństwa wewnętrznego i administracji. 

• Po ukończeniu specjalności służby mundurowe i bezpieczeń-
stwo państwa możesz odbyć nawet o połowę skrócone obo-
wiązkowe szkolenie przygotowujące do pracy w policji.

Partnerzy kierunku

Kierunek administracja i bezpieczeństwo wewnętrz-
ne w WSB w Opolu to propozycja dla tych, którzy 
pracują bądź zamierzają poświęcić się pracy 
w organach ścigania, służbach mundurowych lub 
administracji. Gwarancją jakości są znakomici i do-
świadczeni praktycy realizujący zajęcia dydaktycz-
ne, a także spotkania z praktykami, wizyty studyj-
ne i inne możliwości podnoszenia swojej wiedzy 
i umiejętności.

dr Anna Wawrzczak-Gazda
Menedżer kierunku

Administracja  
i bezpieczeństwo 
wewnętrzne

Cechy kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne 

Praktyczny program zajęć
Studia dla osób interesujących się  
naukami prawnymi i społecznymi oraz  
bezpieczeństwem

Koło naukowe „Bezpieczeństwo” Dofinansowanie z EFS
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Wybierz specjalność dla siebie

Bezpieczeństwo cyber przestrzeni 
i ochrona danych

Nauczysz się m.in.:
• czym są cyberprzestępczość i cyberterroryzm 

oraz jak je wykrywać i zwalczać
• jak bezpieczne korzystać z technologii chmury 

obliczeniowej
• jak dbać o bezpieczeństwo systemów informa-

tycznych i teleinformatycznych oraz chronić 
informacje niejawne i dane osobowe.

Forma studiów     Stacjonarne  Niestacjonarne  

Kryminologia  
i kryminalistyka 

Nauczysz się m.in.:
• technik i narzędzi służących do ujawniania, 

utrwalania i zabezpieczania różnego rodzaju 
śladów kryminalistycznych oraz nauczysz się, 
jak praktycznie zabezpieczyć ślady na miejscu 
przestępstwa

• jak negocjować w sytuacji zagrożenia
• jaka jest rola ofiary w genezie przestępstwa oraz 

jakie działania należy podejmować, by udzielić 
jej profesjonalnej pomocy.

Forma studiów     Stacjonarne  Niestacjonarne  

Administracja i finanse 
samorządowe 

Nauczysz się m.in.:
• jakie są regulacje prawne w dziedzinie admini-

stracji i finansów samorządowych
• zarządzać majątkiem gminy, powiatu i samorzą-

du województwa
• struktur i kompetencji instytucji społecznych, 

politycznych i ekonomicznych, działających na 
różnych szczeblach administracji.

Forma studiów     Stacjonarne  Niestacjonarne  

Służby mundurowe  
i bezpieczeństwo państwa 

Nauczysz się m.in.:
• jak funkcjonują i jakie mają uprawnienia 

służby mundurowe w Polsce, ze szczególnym 
uwzględnieniem policji jako największej formacji 
mundurowej

• na czym polega działalność operacyjna służb 
specjalnych

• jak przygotować i realizować działania w związ-
ku z zabezpieczeniem imprez masowych. 

Forma studiów     Stacjonarne  Niestacjonarne

Po ukończeniu tej specjalności możesz odbyć 
o połowę skrócone obowiązkowe szkolenie 
przygotowujące do pracy w policji.

EFS EFS
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Finanse i rachunkowość

Sara Mazur
Studentka WSB

Na swoim kierunku najbardziej lubię przedmioty związane z ra-
chunkowością. W przyszłości marzę o założeniu własnego biura 
rachunkowo-doradczego. Chciałabym podpowiadać przedsię-
biorcom, co będzie dla nich najkorzystniejsze i najlepsze. 



Co zyskujesz, studiując finanse  
i rachunkowość w WSB?

• Będąc w kole naukowym, możesz brać udział w dodatkowych 
zajęciach i eventach.

• Uczysz się, wykorzystując specjalistyczne programy stoso-
wane w branży – w zależności od specjalności m.in. R2fk, 
Symfonia, Rachmistrz GT, Gratyfikant GT, Płatnik.

• Masz dostęp do innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych – 
m.in. elektronicznych podręczników do zajęć, które ułatwią 
Ci naukę.

• Jako absolwent kierunku finanse i rachunkowość możesz 
ubiegać się o zwolnienie z egzaminów ACCA: Accountant in 
Business, Management Accounting, Financial Accounting.

Partnerzy kierunku

Finanse  
i rachunkowość

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest najstar-
szą i największą organizacją skupiającą pracowni-
ków sektora rachunkowości i finansów. Dzięki po-
rozumieniu podpisanemu z oddziałem okręgowym 
stowarzyszenia przy tworzeniu programów studiów 
i programów praktyk, realizacji specjalistycznych 
warsztatów, konsultowaniu zmian i doradzaniu 
studentom w rozwoju kariery, mamy możliwość 
współpracy z najlepszymi praktykami ze świata 
finansów w regionie.

dr Jolanta Bodzianny
Kierownik Zespołu Dydaktycznego  
kierunku finanse i rachunkowość

Cechy kierunku finanse i rachunkowość

Elektroniczne podręczniki  
do zajęć, tzw. manuale 

Specjalistyczne oprogramowanie

Wykładowcy to praktycy  
z wieloletnim doświadczeniem 

Dofinansowanie z EFS
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Wybierz specjalność dla siebie

Finanse małych i średnich  
przedsiębiorstw

Nauczysz się m.in.:
• metod gromadzenia i analizy informacji finanso-

wych pochodzących z różnych źródeł
• doboru źródeł finansowania działalności 

 gospodarczej
• prowadzić negocjacje finansowe
• identyfikacji i oceny ryzyka finansowego 

 inwestycji.

Forma studiów     Stacjonarne  Niestacjonarne  

Rachunkowość 

Nauczysz się m.in.:
• zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.
• obsługi wybranych systemów finansowo-księ-

gowych, używanych w branży, m.in.: Płatnik, 
Rewizor, Symfonia

• wyceny składników majątkowych  
i kapitałowych.

Forma studiów     Stacjonarne  Niestacjonarne  

Bankowość i doradztwo finansowe

Nauczysz się m.in.:
• zarządzać ryzykiem kredytowym
• podstaw prawnych i zasad funkcjonowania 

banków
• zarządzać portfelem finansowym przedsię-

biorstw i gospodarstw domowych
• budować relacje z klientem indywidualnym  

i instytucjonalnym.

Forma studiów     Stacjonarne  Niestacjonarne  

Specjalista kadr i płac

Nauczysz się m.in.:
• prawa pracy
• prowadzić dokumentację pracowniczą
• zasad wynagradzania, naliczania i odprowa-

dzania składek na ubezpieczenia społeczne
• przeprowadzać rozliczenia z zakładem ubezpie-

czeń społecznych i urzędem skarbowym.

Forma studiów     Stacjonarne  Niestacjonarne  

EFS
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Martyna Grzelińska
Studentka WSB

Inżynieria zarządzania

Pracuję w średniej wielkości międzynarodowej firmie zajmu-
jącej się produkcją i dystrybucją akcesoriów do AGD. Na 
studiach najbardziej interesujące dla mnie są przedmioty 
kierunkowe, związane z moją pracą: kontrolowanie jakości, 
przebieg i prawidłowe planowanie produkcji, metody 5S, 
Lean Manufacturing.



Inżynieria  
zarządzania

Co zyskujesz, studiując inżynierię  
zarządzania w WSB?

• Zdobywasz praktyczną wiedzę – zajęcia i wykłady prowadzo-
ne przez praktyków oraz w laboratoriach. 

• Masz szansę na dodatkowy rozwój naukowy – w ramach 
koła inżynierów stajesz się inżynierem 4.0 – dzięki połączeniu 
dwóch obszarów: biznesu i inżynierii.

• Poznajesz specjalistyczne słownictwo w języku angielskim.
• Uczysz się podejmować decyzje i wykorzystywać miękkie 

kompetencje.

Partnerzy kierunku

Kierunek inżynieria zarządzania wyposaża w kom-
petencje pozwalające podejmować pracę zarówno 
w produkcji, jak i usługach. Jakość obok ceny stanowi 
kluczowe kryterium wyborów, jakich dokonują kon-
sumenci przy zakupie produktów i usług. W związku 
z tym we wszystkich branżach potrzebni są specjali-
ści, zwłaszcza ci posiadający tytuł zawodowy inżynie-
ra. Przeglądając oferty pracy, można dostrzec, że są 
poszukiwanymi ekspertami na rynku pracy.

dr hab. Bolesław Goranczewski, prof. WSB
Wykładowca WSB

Cechy kierunku inżynieria zarządzania

Dodatkowe certyfikatySpecjalistyczne oprogramowanie,  
m.in. Tecnomatix, Adonis i Flexim 

Laboratoria druku 3D Dofinansowanie z EFS
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Inżynieria jakości w produkcji  
i usługach

Nauczysz się m.in.:
• przeprowadzać certyfikację wyrobów oraz 

systemów jakości
• projektować nowe i nadzorować istniejące pro-

cesy oraz systemy produkcyjne
• rozwiązywać konkretne problemy organizacyj-

no-techniczne.

Forma studiów     Stacjonarne  Niestacjonarne  

Inżynier bezpieczeństwa  
i higieny pracy 

Nauczysz się m.in.:
• metod eliminacji zagrożeń w środowisku pracy, 

z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć tech-
niki i medycyny pracy

• podejmować decyzję i tworzyć procedury postę-
powania w sytuacjach kryzysowych

• dokonywać ocen stopnia narażenia pracownika 
na czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe.

Forma studiów    Stacjonarne  Niestacjonarne  

Inżynier przemysłu 4.0 

Nauczysz się m.in.:
• wykorzystywać wirtualną rzeczywistość w proce-

sach szkolenia pracowników i analizowania linii 
technologicznych

• prototypować i projektować linie produkcyjne
• tego, jak działają technologia skanowania 3D, 

i inne innowacyjne rozwiązania służące do mo-
dyfikacji i ulepszeń stosowanych technologii. 

Forma studiów      Stacjonarne  Niestacjonarne

Inżynier zarządzania  
procesami produkcyjnymi

Nauczysz się m.in.:
• projektować procesy biznesowe z wykorzysta-

niem najnowocześniejszego oprogramowania.
• planować, organizować, sterować i kontrolować 

działalność produkcyjną
• zarządzać innowacjami i transferem technologii.

Forma studiów     Stacjonarne  Niestacjonarne  

Inżynieria zarządzania  
projektami IT 

Nauczysz się m.in.:
• podstaw algorytmiki i programowania
• projektować aplikacje wspomagające 

 zarządzanie
• zasad dot. bezpieczeństwa i ochrony danych 

w systemach IT.

Forma studiów      Stacjonarne  Niestacjonarne  

Nowość

Nowość

EFS

Wybierz specjalność dla siebie studia inżynierskie
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Logistyka

Z branżą logistyczną jestem związany od lat. Wybrałem studia 
w WSB, ponieważ pozwalają mi na pogodzenie pracy w ty-
godniu z weekendowymi zjazdami. Większość moich wykła-
dowców to praktycy. To duża odmiana w porównaniu z moimi 
poprzednimi doświadczeniami na innych uczelniach. W WSB na 
niemal każdych zajęciach szukamy praktycznego wykorzysta-
nia wiedzy – to naprawdę bardzo ważne, by umieć wykorzysty-
wać naukę w świecie biznesu. 

Bartosz Steciuk
Student WSB



Co zyskujesz, studiując logistykę  
w WSB?

• Uczysz się z wykorzystaniem case studies, storytellingu i sy-
mulacji sytuacji rzeczywistych.

• Masz do dyspozycji nowoczesne laboratoria i oprogramowa-
nie, które znajdziesz w firmach logistycznych.

• Korzystasz z symulacji VR – pracujesz w wirtualnej 
 rzeczywistości.

• Masz możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów, m.in. 
Comarch XL, technologie magazynowe RFID, TransEdu, 
 Adonis (dodatkowo płatny), AutoCAD® CertifiedUser  
(dodatkowo płatny), AutodeskInventor®. 

• Nauczysz się stosować filozofię Kaizen.

Partnerzy kierunku

Posiadanie świetnego produktu czy usługi nie wy-
starczy do osiągnięcia przewagi na rynku. Kluczem 
do sukcesu jest zadowolony klient. Konsumenci 
przykładają wagę do każdego etapu sprzedaży – 
od zakupu, po otrzymanie towaru. Nasi studenci już 
na studiach uczą się, jak być skutecznymi, używa-
jąc programów, które stosuje wiele firm, jak m.in. 
Comarch, AutoCad i TransEdu. 

dr Anna Orzeł
Menedżer kierunku

Logistyka

Cechy kierunku logistyka

Narzędzia do modelowania  
symulacji, m.in. AnyLogic

Zajęcia w laboratorium RFID

Dodatkowe certyfikaty Dofinansowanie z EFS
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Wybierz specjalność dla siebie

Inżynieria procesów  
transportowych

Nauczysz się m.in.:
• metod transportowania oraz magazynowania 

i składowania  towarów
• ekonomiki transportu i poprawy efektywności 

inwestycji  transportowych
• telematyki.

Forma studiów     Stacjonarne  Niestacjonarne  

Inżynieria systemów logistycznych

Nauczysz się m.in.:
• projektować systemy logistyczne, zajmować się 

ich organizacją i eksploatacją
• rozpoznawać elementy systemu logistycznego, 

które wymagają poprawy
• sterować poziomem zapasów w czasie 

 rzeczywistym
• metod optymalizacji procesu logistycznego 

z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing.

Forma studiów     Stacjonarne  Niestacjonarne  

Inżynieria Lean  
Manufacturing 

Nauczysz się m.in.:
• optymalizacji procesów produkcyjnych i inicjo-

wanie działań usprawniających
• wdrażać narzędzia Lean
• monitorować procesy oraz projekty realizowane 

w firmie
• nadzorować systemy aktywności pracowników 

Kaizen
• zarządzania wizualnego Kanban.

Forma studiów     Stacjonarne  Niestacjonarne  

EFS

Jeśli myślisz o studiowaniu, a nie wiesz, jaki kierunek wybrać, 
to z własnego doświadczenia powiem, że warto kierować się 
tym, co nas interesuje. Dzięki temu po prostu łatwiej jest się 
uczyć. Poza tym, można (przynajmniej ja tak robię) z większym 
zaangażowaniem prowadzić dyskusje z wykładowcami, kole-
żankami i kolegami z grupy. To taka ciekawa „burza mózgów”, 
dzięki której wiele możesz się dowiedzieć.

Jacek Lewandowski
Student WSB
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Pedagogika

Monika Przysiężniuk
Studentka WSB

Rozmowy, interesujące zajęcia, ciągły rozwój, spotkania 
z ekspertami i możliwość kreatywnej współpracy na co dzień 
z dziećmi i dorosłymi. Studia w WSB to na szczęście nie tylko 
nauka, ale też czas na budowanie kontaktów, spotkania z cie-
kawymi ludźmi i możliwość uczestniczenia w fantastycznych 
warsztatach. Chciałabym w przyszłości być tak pełna pasji do 
zawodu, jak wykładowcy na moim kierunku.



Pedagogika

Co zyskujesz, studiując pedagogikę 
w WSB?

• Zyskujesz wiedzę i umiejętności, które przydadzą się w co-
dziennej pracy, bo w ramach zajęć przeważają ćwiczenia 
i warsztaty.

• Uczysz się od praktyków – wykładowcy to doświadczeni 
pedagodzy i pracownicy placówek edukacyjnych.

• Poznasz aktywne i kreatywne formy prowadzenia zajęć pe-
dagogicznych dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych.

• Zdobywasz przygotowanie pedagogiczne do pracy w placów-
kach działających w obszarze wybranej specjalności.

Partnerzy kierunku

Pedagogika wyposaża studenta w szerokie i ważne 
kompetencje, które przydadzą się nie tylko w życiu 
zawodowym, ale także prywatnym. W czasie 
studiów budujemy umiejętności z dziedziny psy-
chologii, komunikacji społecznej, metodyki pracy 
z osobami różnych grup wiekowych i społecznych, 
diagnostyki, a także terapii pedagogicznej, pracy 
warsztatowej, terapeutycznej, animacyjnej oraz 
pracy zespołowej. Uczymy też właściwego niesienia 
pomocy oraz skutecznej pracy z osobami zagrożo-
nymi i potrzebującymi w różnym wieku.

dr Joanna Wawrzyniak
Menedżer kierunku

Cechy kierunku pedagogika

Twórcze podejście  
do pracy wychowawczej

Zajęcia z profesjonalistami

Praktyczne i innowacyjne formy zajęć
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Wybierz specjalność dla siebie

Pedagogika opiekuńcza i asystent 
osób starszych

Nauczysz się m.in.:
• diagnozować potrzeby i planować pracę opie-

kuńczą wobec osób w różnym wieku
• form pracy aktywizującej i inkluzyjnej z osobami 

zagrożonymi wykluczeniem i marginalizacją
• projektować i realizować pracę pedagogiczną 

z osobami w różnym wieku.

Forma studiów     Stacjonarne  Niestacjonarne  

Opieka żłobkowa  
z pedagogiką Montessori  

Nauczysz się m.in.:
• stosować innowacyjne formy pracy pedago-

gicznej w opiece nad małym dzieckiem
• diagnozować potrzeby i możliwości 

 podopiecznych
• planować i realizować opiekę oraz pracę 

z dziećmi metodą Montessori.

Forma studiów      Stacjonarne  Niestacjonarne  

Animator kultury  
i nowoczesnych mediów  

Nauczysz się m.in.:
• realizować potrzeby edukacyjne i rozwojowe 

wychowanków z użyciem nowoczesnych techno-
logii oraz metod aktywizacji

• organizować zabawę i uczyć innych, stosu-
jąc innowacyjne i nowoczesne metody pracy 
animatora

• udzielać pomocy edukacyjnej i wychowawczej, 
korzystając ze zdobyczy nowoczesnych mediów 
i dorobku kultury.

Forma studiów      Stacjonarne  Niestacjonarne  

Praca z osobami  
niedostosowanymi społecznie  
i profilaktyka społeczna

Nauczysz się m.in.:
• projektować programy profilaktyczne i terapeu-

tyczne dla dzieci i młodzieży
• planować i realizować działania resocjalizacyj-

ne i wychowawcze
• wspomagać rodzinę i instytucje w pracy z oso-

bami niedostosowanymi społecznie.

Forma studiów     Stacjonarne  Niestacjonarne  

Nowość
Nowość
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Prawo w biznesie

Jadwiga Rzepka
Studentka WSB

Z dużą przyjemnością uczestniczę w zajęciach związanych 
z typowo prawniczymi zagadnieniami, takich jak np. prawo 
cywilne czy konstytucyjne. Studiuję w trybie zaocznym, moja 
grupa jest bardzo zróżnicowana, ale jednocześnie bardzo ze 
sobą zgrana. W WSB nawiązałam kontakty, które wiele wnoszą 
do mojego życia zawodowego. 



Prawo  
w biznesie 

Co zyskujesz, studiując prawo w biznesie 
w WSB?

• Zdobywasz praktyczną wiedzę prawniczą w połączeniu ze 
znajomością finansów, rachunkowości i zarządzania, pożą-
daną na rynku pracy.

• Zyskujesz perspektywę pracy w międzynarodowych korpo-
racjach, przedsiębiorstwach i administracji publicznej, jak 
również instytucjach finansowych.

• Masz kontakt z praktykami ze świata biznesu poprzez staże, 
wizyty studyjne i dodatkowe szkolenia, a także pomoc w zor-
ganizowaniu praktyki.

Partnerzy kierunku

W firmach potrzebni są dzisiaj pracownicy, którzy 
są nastawieni na rozwiązywanie problemów, a tak-
że potrafiący sprawnie poruszać się w obszarach 
związanych z zarządzaniem, prawem i finansami. 
Studiując prawo w biznesie, zdobędziesz wszystkie 
te poszukiwane na rynku pracy kompetencje. Pro-
gram kierunku został zaprojektowany we współpra-
cy z przedsiębiorcami.

dr Ewa Kosowska-Korniak
Menedżer kierunku

Cechy kierunku prawo w biznesie

Dodatkowe szkolenie Unikalne specjalności

Wykładowcy są praktykami  
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym
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Wybierz specjalność dla siebie

Zarządzanie  
bezpieczeństwem  
informacji 

Nauczysz się m.in.:
• podstawowych zagadnień dotyczących bezpie-

czeństwa informacji
• zarządzać ochroną danych osobowych i infor-

macji  niejawnych
• praktycznych aspektów związanych z wdro-

żeniem unijnego Rozporządzenia o Ochronie 
Danych Osobowych (RODO). 

Forma studiów      Stacjonarne  Niestacjonarne  

Prawo w medycynie 

Nauczysz się m.in.:
• organizować, udzielać i rozliczać świadczenia 

zdrowotne
• odpowiedzialności prawnej w medycynie
• dobrej komunikacji z pacjentem i personelem 

medycznym.

Forma studiów      Stacjonarne  Niestacjonarne

Prawo w zarządzaniu

Nauczysz się m.in.:
• organizować i zarządzać przedsiębiorstwami 

oraz organizacjami publicznymi
• sposobów zarządzania i wykorzystywania stra-

tegii marketingowej, technik mediacji i negocja-
cji, doradztwa i planowania

• praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu 
prawa cywilnego, handlowego  
i administracyjnego

• obsługi spółki prawa handlowego i organów 
tych spółek, takich jak rada nadzorcza, zarząd.

Forma studiów     Stacjonarne  Niestacjonarne  

Mediacje i negocjacje 

Nauczysz się m.in.:
• rozwiązywać konflikty w biznesie i organizacji
• prowadzić negocjacje biznesowe
• prowadzić mediacje sądowe w sprawach cywil-

nych i gospodarczych.

Forma studiów      Stacjonarne  Niestacjonarne

Nowość
Nowość

Nowość
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Maciej Szeffer
Student WSB

Jestem związany z marketingiem od 12 lat, dlatego wybierając 
studia, miałem bardzo wysokie wymagania – co do jakości na-
uki i samego studiowania. Dla mnie życie studenckie to przede 
wszystkim zgrana grupa osób, które mogą na siebie liczyć. 
Dziś, w pogoni za karierą, spotkanie ludzi, którzy chętnie sobie 
pomagają i wspierają siebie nawzajem, jest czymś niezwykłym. 
Cieszę się, że w WSB pomimo różnic w wieku i doświadczeniu 
wszyscy – wykładowcy i studenci – stanowimy jedną drużynę.

Zarządzanie



Zarządzanie

Co zyskujesz, studiując zarządzanie 
w WSB?

• Uczestniczysz w zajęciach, podczas których wykładowcy 
wykorzystują gry biznesowe i poznajesz realne problemy 
występujące w przedsiębiorstwach.

• Masz kontakt z praktykami biznesu – zajęcia prowadzą m.in. 
trenerzy biznesu, doradcy biznesowi, wdrożeniowcy, członko-
wie rad nadzorczych i audytorzy. 

• Masz możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów: ECDL – 
(Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) oraz 
TELC – certyfikatu językowego na wszystkich poziomach.

Partnerzy kierunku

 W każdej organizacji potrzebni są menedżerowie 
posługujący się najnowszymi instrumentami zarzą-
dzania, kreatywni, elastyczni, o wysokich umie-
jętnościach organizacyjnych i analitycznych oraz 
kompetencjach relacyjnych. Studia na kierunku 
zarządzanie pomogą Ci stać się takim menedżerem, 
który potrafi efektywnie działać w różnych obsza-
rach funkcjonalnych organizacji, a przy dobrze roz-
winiętych umiejętnościach przywódczych, stworzy 
szansę na objęcie funkcji kierowniczej.

dr Katarzyna Mizera
Dziekan WSB w Opolu

Cechy kierunku zarządzanie

Nowoczesne programy komputerowe  
i specjalistyczne: Gretl, SPSS i MS Project

Certyfikat Fundacji Promocji i Akredytacji  
Kierunków Ekonomicznych i pozytywna  
ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Możliwość studiowania w języku  
angielskim na ścieżce anglojęzycznej

Dofinansowanie z EFS
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Wybierz specjalność dla siebie

Psychologia i komunikacja  
w biznesie 

Nauczysz się m.in.:
• zarządzać konfliktem
• rozwiązywać konflikty w biznesie i organizacji
• prowadzić negocjacje biznesowe
• prowadzić mediacje sądowe w sprawach cywil-

nych i gospodarczych.

Forma studiów      Stacjonarne  Niestacjonarne

International Business  
(ścieżka anglojęzyczna)

Nauczysz się m.in.:
• biegle posługiwać się językiem angielskim 

w pracy  zawodowej
• funkcjonować w międzynarodowej praktyce 

gospodarczej
• rozumieć różnice międzykulturowe w zakresie 

komunikacji i etykiety biznesowej.

Forma studiów      Stacjonarne  Niestacjonarne

Zarządzanie zasobami  
ludzkimi

Nauczysz się m.in.:
• tworzyć i realizować strategię polityki personal-

nej firmy
• prowadzić ocenę pracowników z wykorzysta-

niem różnych metod
• wykorzystywać w praktyce wiedzę z zakresu psy-

chologii zarządzania i komunikacji społecznej.

Forma studiów      Stacjonarne  Niestacjonarne

Menedżer marketingu  
i sprzedaży 

Nauczysz się m.in.:
• organizować i prowadzić efektywne działania 

marketingowe i PR
• zasad marketingu relacyjnego i strategicznego
• badań rynkowych oraz skutecznych działań 

sprzedażowych
• prowadzić negocjacje w biznesie i stosować 

techniki  negocjacyjne
• kreować wizerunek organizacji i jej komunikację 

 marketingową.

Forma studiów      Stacjonarne  Niestacjonarne

EFS

Zarządzanie małym  
i średnim przedsiębiorstwem  

Nauczysz się m.in.:
• zarządzać przedsiębiorstwem z uwzględnieniem 

jego wielkości, branży, skali działania
• prowadzić analizy otoczenia rynkowego i jego 

wpływu na organizację
• prowadzić negocjacje w biznesie.

Forma studiów      Stacjonarne  Niestacjonarne

EFS

EFS

Nowość
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Zasady rekrutacji

• Wybierz kierunek dla siebie.
• Zapisz się on-line.
 Wypełnij formularz na stronie www.wsb.pl. 

System automatycznie wygeneruje wypeł-
nione dokumenty, które zostaną wysłane na 
podany przez Ciebie adres e-mail.

• O przyjęciu na studia decyduje kolejność 
zgłoszeń.

Skompletuj dokumenty:
• kwestionariusz zawierający podanie 

o przyjęcie na studia oraz ankietę 
osobową

• kserokopię świadectwa maturalnego
 (oryginał lub odpis do wglądu)
• 1 kolorowe zdjęcie (zgodne z wymoga-

mi zdjęć do dowodu osobistego)
• w przypadku zmiany imienia lub na-

zwiska na którymkolwiek z dokumen-

Bądź spokojny:
W razie pytań pracownicy Biura 
Rekrutacji udzielą Ci pomocy 
i wszystkich potrzebnych informacji.

I już! Jesteś studentem WSB!

• Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji.
• Podpisz umowę.

Sprawdź e-mail informujący o wynikach 
rekrutacji. Zostanie on dostarczony na 
podany przez Ciebie adres.

Sprawdź, co zyskujesz: 
• skorzystaj z promocji
• zarezerwuj sobie miejsce.

tów składanych w procesie rekrutacji, 
prosimy przedłożyć do wglądu dowód 
osobisty, akt małżeństwa, decyzję 
administracyjną o tej zmianie albo 
orzeczenie sądu 

• umowę w dwóch egzemplarzach oraz 
ślubowanie 

• w przypadku cudzoziemców oraz spe-
cjalności anglojęzycznych wymagane 
są dodatkowe dokumenty.

1

2

3
4
Biuro Rekrutacji

ul. Augustyna Kośnego 72 
45-372 Opole, pokój 010
tel.: 77 40 19 444 
e-mail: opole@wsb.wroclaw.pl

Szczegółowe zasady rekrutacji.
są dostępne na stronie internetowej: 
www.wsb.pl/opole.
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Studia I stopnia

Druk: VMG Print sp. z o.o.
Poznań 2019. Nakład: 5000 egz.
Wszelkie dane statystyczne dotyczące działalności uczelni przedstawiają stan na koniec 2018 roku. 
Informacje zawarte w niniejszym informatorze nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Podstawy prawne
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu jest uczelnią akademicką działającą na podstawie ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.). Wyższa Szkoła Bankowa 
we Wrocławiu jest uczelnią niepubliczną wpisaną do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego pod liczbą porządkową 146. Wpisu dokonano na podstawie decyzji nr DNS 0-0145/98 wydanej przez 
Ministra Edukacji Narodowej w dniu 4 lipca 1998 roku.
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Zaufało nam 
ponad 300 000  
studentów
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