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Spis treści

O uczelni
Od lat kształcimy w taki sposób, aby pokazać, 
że możliwe jest łączenie nauki z pracą i życiem 
prywatnym. Sprawdź, co możemy Ci zaoferować, 
a dowiesz się o nas więcej.

 1 Studia magisterskie to najlepsza inwestycja

 2 Warto studiować w WSB

 3 Studiuj i pracuj – dobra organizacja studiów 

 4 Sprawdź, jak płacić mniej 

 5 Bądź na bieżąco

 6 Partnerzy biznesowi WSB

 7 Studia dla absolwentów wszystkich 
kierunków 

 8 Studia w WSB to dobry wybór

Kierunki i specjalności
Możesz wybierać spośród 19 specjalności kierunku 
zarządzanie.

 9 Zarządzanie

 10 Psychologia i zarządzanie  
kapitałem ludzkim   EFS

 10 Zarządzanie bezpieczeństwem  
w organizacji   EFS   

 10 Zarządzanie finansami i rachunkowość   EFS

 10 Menedżer produkcji   Nowość

 10 Marketing i media społecznościowe   Nowość

 10 International Management  
(ścieżka anglojęzyczna)   

 11 Zarządzanie – studia on-line

 12 Zarządzanie projektem – zarządzanie 
nowoczesnymi usługami biznesowymi

 12 Zarządzanie projektem – Junior Project 
Manager

 13 Zarządzanie – studia magisterskie 
z podyplomowymi

 14 Menedżer finansista z SP Księgowość i płace 
w przedsiębiorstwie

 14 Zarządzanie przedsiębiorstwem  
z SP Zarządzanie zasobami ludzkimi   Nowość

 14 Menedżer finansista  
z SP Doradztwo podatkowe   Nowość

 14 Zarządzanie przedsiębiorstwem  
z SP Studia menedżerskie

 14 Zarządzanie przedsiębiorstwem  
z SP Lean Management SCM   Nowość

 14 Zarządzanie w administracji  
z SP Zarządzanie bezpieczeństwem 
w administracji i biznesie   Nowość

 15 Zarządzanie w administracji  
z SP Inspektor ochrony danych  
z audytowaniem w praktyce   Nowość

 15 Zarządzanie logistyczne  
z SP Transport i spedycja

 15 Zarządzanie w administracji  
z SP Zamówienia publiczne   Nowość

 15 Zarządzanie w oświacie  
z SP Organizacja i zarządzanie  
w oświacie   Nowość

 15 Zarządzanie logistyczne  
z SP Logistyka produkcji

Rekrutacja
Zainteresowały Cię studia w WSB? To doskonała 
wiadomość – chętnie przywitamy Cię w gronie 
naszych studentów. Rekrutacja składa się tylko 
z kilku kroków.

 16 Zasady rekrutacji

 17 Wyższa Szkoła Bankowa  
bliżej, niż myślisz
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Studia magisterskie  
to najlepsza inwestycja

Zainwestuj w siebie
Zależy Ci na ciekawej pracy, w której będziesz się spełniać? 
Masz pomysł na siebie i zamierzasz starać się o awans? 
Chcesz więcej zarabiać, aby bez przeszkód realizować 
pasje? Zainwestuj w siebie i wybierz studia magisterskie 
w WSB. Twoje czesne przeznaczamy na zatrudnienie 
najlepszej kadry dydaktycznej, infrastrukturę, sprzęt 
multimedialny i zbiory biblioteczne, a także zapewniamy 
stały dostęp do internetu. Wszystko po to, aby studiowało 
Ci się komfortowo. Nasi studenci zdobywają nie tylko 
wiedzę na temat aktualnych trendów w zarządzaniu, ale 
przede wszystkim umiejętność praktycznego podejścia do 
zawodowych wyzwań, by jak najlepiej radzić sobie na rynku 
pracy.

Praktyczne umiejętności
W WSB ofertę kierunków i specjalności tworzymy na 
podstawie analizy potrzeb rynku pracy, a programy 
kształcenia konsultujemy z ekspertami zatrudnionymi 
w danej branży. To przecież oni wiedzą najlepiej, 
jakie umiejętności musisz mieć, aby w przyszłości ubiegać 
się o wymarzone stanowisko. Zróżnicowane formy zajęć – 
takie jak warsztaty, prace projektowe, gry biznesowe i case 
studies – zapewnią Ci trening w realnych sytuacjach.

Język obcy biznesowy
Przez dwa semestry będziesz uczyć się biznesowego języka 
obcego (angielskiego lub niemieckiego), albo go doskonalić. 
Umiejętności językowe to atut współczesnego menedżera.

Studia wyższe
61,2%

52,6%

36,6%

18,5%
14,5%

1,9%

Zmiana
stanowiska

Wzrost 
wynagrodzenia

AwansStabilizacja 
pozycji w firmie

Zmiana 
pracodawcy

Podjęcie pracy 
zawodowej

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.

Studia w WSB przekładają się na poprawę sytuacji zawodowej
Absolwenci WSB (rocznik 2017) wskazali następujące korzyści z ukończenia 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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Jesteśmy wśród najlepszych uczelni 
w Polsce
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu zajęła:
• 4. miejsce w Polsce – studia stacjonarne I stopnia oraz 

jednolite 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. 

Decyzja o rozpoczęciu studiów magisterskich często okazuje się najlepszą decyzją 
w zawodowym życiu. Otwiera wiele możliwości, wzbogaca wiedzę i umiejętności 
menedżerskie, a także kształtuje kompetencje społeczne, poszerza horyzonty i buduje cenne 
relacje oraz stwarza szanse na rozwój i awans. W opolskiej WSB program studiów zapewnia 
najlepsze proporcje umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej. Wszystkie treści 
w programie dobrane są pod kątem ich przydatności w pracy współczesnego menedżera. 
Większość wykładowców to praktycy, którzy dzielą się ze studentami swoim bogatym 
doświadczeniem w dziedzinach biznesu, finansów, rachunkowości czy administracji. Dyplom 
WSB to atut na rynku pracy nie tylko na Opolszczyźnie.

dr Katarzyna Mizera
Dziekan WSB w Opolu

Warto studiować w WSB

Najwyższa jakość – WSB Ambasadorem 
Polskiej Gospodarki
Znaleźliśmy się w gronie laureatów VIII i IX edycji konkursu 
Ambasador Polskiej Gospodarki, tym samym otrzymując 
tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategoriach 
„Najwyższa jakość” (2016) i „Partner Firm Zagranicznych” 
(2017). Nagrodę przyznaje Business Centre Club firmom 
wyróżniającym się na swoim rynku wysokimi standardami 
w działalności biznesowej.
Uzyskana pozycja uprawnia nas do posługiwania się tytułem 
Uczelni Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017.

Możesz studiować w największej grupie 
uczelni biznesowych, która od lat działa 
w 10. dużych miastach w Polsce. Twój 
dyplom będzie rozpoznawany i ceniony 
nie tylko na Opolszczyźnie. W kontekście 
mobilności zawodowej oraz koncentracji 
decyzji personalnych w siedzibach głównych 
dużych przedsiębiorstw, np. we Wrocławiu czy 
w Warszawie, ogólnopolski charakter marki 
WSB to bardzo ważny wyróżnik.

WSB Chorzów

WSB Szczecin

WSB Bydgoszcz

WSB Toruń

WSB Poznań

WSB Warszawa

WSB Wrocław

WSB Gdańsk

WSB Gdynia

WSB Opole



3Studia II stopnia

Co zyskujesz?
• Masz zajęcia tylko w sobotę i w niedzielę (jeśli studiujesz 

w trybie niestacjonarnym) albo przez trzy dni w tygodniu 
(jeśli studiujesz w trybie stacjonarnym). Możesz też 
wybrać ścieżkę w 100% on-line – wówczas musisz 
przyjeżdżać na uczelnię tylko na egzaminy.

• Masz możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów: 
ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności 
Komputerowych), TELC (certyfikatu językowego, na 
wszystkich poziomach) oraz certyfikatu potwierdzającego 
znajomość zasad zarządzania procesami biznesowymi 
w środowisku ADONIS.

• Odbywasz praktyki, staże oraz wizyty studyjne 
w cenionych na rynku przedsiębiorstwach.

• Uczelnia znajduje się w doskonałym punkcie 
komunikacyjnym. Możesz sprawnie dostać się do pracy, 
ulubionej restauracji, galerii handlowej Solaris, na 
siłownię lub do teatru.

• Nie musisz przyjeżdżać na uczelnię tylko po to, by 
poznać plan najbliższego zjazdu. Dzięki Extranetowi masz 
stały kontakt z uczelnią niezależnie od tego, w jakiej 
części świata się znajdujesz. Z wieloma wykładowcami 
porozumiesz się również mailowo lub poprzez webinaria.

Studiuj i pracuj –  
dobra organizacja studiów 

Od początku studiowania w WSB bardzo dobre 
wrażenie zrobiło na mnie Biuro Karier. Specjaliści, 
którzy pracują tam ze studentami, są bardzo 
kompetentni i pomocni. Prowadzą ciekawe projekty 
szkoleniowe, które polecam wszystkim! Poza tym, Biuro 
organizuje staże, praktyki oraz wyjazdy za granicę dla 
studentów. No i imprezy integracyjne!

Agnieszka Zięba-Dębicka
Studentka WSB

Przyjazne warunki studiowania
W budynku WSB skorzystasz z:
• klimatyzowanych sal audytoryjnych, wykładowych 

i ćwiczeniowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt 
multimedialny

• laboratoriów komputerowych i językowych
• biblioteki i czytelni wyposażonych w stanowiska 

komputerowe (w tym również dla osób 
z niepełnosprawnościami)

• relaksacyjnych stref studenta oraz stref komputerowych
• bufetu ze smacznymi lunchami oraz dużego parkingu
• bezpłatnej sieci Wi-Fi.

W przyjaznej atmosferze

46%

23%

bardziej przyjazna

24%
tak samo przyjazna

zdecydowanie 
bardziej przyjazna

Zdecydowana większość studentów (69%) 
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.

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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Sprawdź, jak  
płacić mniej 

Pierwsi zyskują najwięcej! 
Zapisując się w kwietniu i w maju, skorzystasz z największych 
zniżek. Aby zapisać się on-line, nie musisz mieć kompletu 
dokumentów. Jeśli jeszcze czekasz na obronę i nie masz 
dyplomu studiów wyższych, nie martw się! Możesz 
zapisać się jako wolny słuchacz, a potrzebne dokumenty 
dostarczysz w późniejszym terminie.

Skorzystaj ze zniżki dla absolwentów 
WSB
Jeśli jesteś absolwentem WSB, sprawdź naszą aktualną 
promocję! Zniżka jest rozliczana w ciągu 2 lat. Po skończeniu 
studiów II stopnia możesz wybrać studia podyplomowe lub 
szkolenia, zawsze korzystając z promocji dla absolwentów.

Szeroki system stypendialny
W WSB możesz ubiegać się o takie same stypendia, jakie 
otrzymują studenci uczelni publicznych. Są to m.in. 
stypendia naukowe, sportowe, socjalne oraz zapomogi. 
Dzięki dobrym wynikom w nauce masz szansę otrzymać 
stypendium pokrywające w całości koszt czesnego 
i w efekcie studiować za darmo.

Elastyczny system opłat
To opcja, dzięki której możesz zarządzać swoimi 
wydatkami. Zdecyduj, w ilu ratach chcesz opłacać czesne. 
Do wyboru masz 2, 10 i 12 rat lub płatność za rok z góry.

Gwarancja stałego czesnego
Już na początku nauki wiesz, ile będziesz płacić przez 
całe studia. W umowie, którą z Tobą podpisujemy, 
zobowiązujemy się, że opłaty za naukę nie wzrosną 
w czasie studiów.

Brak ukrytych kosztów
Cenimy przejrzyste zasady, dlatego w regulaminie 
ujawniamy wszystkie koszty związane ze studiami. 
W trakcie nauki nie zaskoczymy Cię dodatkowymi 
opłatami.

Dofinansowanie z EFS
Zapisując się na określone specjalności, możesz starać 
się o dofinansowanie studiów ze środków Funduszy 
Europejskich. 
Sprawdź szczegóły na stronie:  
https://www.wsb.pl/opole/studia-i-szkolenia/
studia-ii-stopnia.

Studia II stopnia

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

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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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 kursy. 

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 tematy 

społeczne oraz ekonomiczne? Wyraź swoje zdanie i przyłącz się do 

dyskusji @EksperciWSB.

 Instagram
Zdjęcia pozwalają nam dzielić się najważniejszymi dla nas momentami. 

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.

Dlaczego warto 
obserwować nas  
w social media?
• Będziesz zawsze trzymać rękę 

na pulsie – na czas dowiesz 

się o najnowszych zniżkach, 

promocjach, godzinach 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 wykładowcy 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

 LinkedIn
Tutaj dowiesz się m.in. o aktualnych umowach 

partnerskich z firmami, niezwykłych osiągnięciach 

naszych studentów czy organizowanych szkoleniach. 

Jeżeli szukasz rzetelnej dawki wiadomości – odwiedź nas 

na www.linkedin.com/school/wsb_opole/.
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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 
zawodzie, 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 Partnerstwa Biznesowego 
wynikają różnorodne korzyści dla studentów. Sprawdź, na co 
możesz liczyć w praktyce.

Co jako student zyskujesz w ramach 
 Programu Partnerstwa Biznesowego?
• Studiujesz na kierunku, który jest innowacyjny, interesujący 

i dopasowany do oczekiwań pracodawców, ponieważ firmy, 
z którymi współpracujemy, mają wpływ na nasze programy 
nauczania.

• 90% wykładowców prowadzących zajęcia to praktycy, co 
oznacza, 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 
doświadczenia, 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 
składające się z kadry kierowniczej firm i instytucji 
działających w obszarze danego kierunku studiów 
w WSB. Współpraca z Radami pozwala nam każdego 
roku na dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb 
rynku pracy. Rady powoływane są dla poszczególnych 
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.

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

skala ocen 1-5

4,32

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.

Pracodawcy  
wysoko oceniają WSB
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Studia dla absolwentów 
wszystkich kierunków 

Studia na kierunku zarządzanie stanowią ofertę 
uzupełniającą i poszerzającą wykształcenie dla 
absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia. 
Wybór zarządzania może być motorem napędowym 
Twojej kariery. Niezależnie od branży czy sektora, 
w którym pracujesz, kwalifikacje menedżerskie są 
jednymi z ważniejszych wymogów, gdy zamierzasz 
ubiegać się o awans na stanowisko kierownicze.  

WYBIERZ ŚCIEŻKĘ  
TRADYCYJNĄ

WYBIERZ ŚCIEŻKĘ  
100% ON-LINE

WYBIERZ ŚCIEŻKĘ 
POŁĄCZONĄ ZE STUDIAMI 

PODYPLOMOWYMI

WYBIERZ STUDIA 
MAGISTERSKIE W JĘZYKU 

ANGIELSKIM

• W 2 lata uzyskasz 
dyplom magistra – ważny 
atut w rozwoju kariery 
zawodowej, istotny 
element większości 
ścieżek awansów 
i systemów wynagrodzeń.

• Wybierasz jedną 
z 6 specjalności.

• Wybierając studia 
niestacjonarne, możesz 
spokojnie pracować na 
cały etat, bo zajęcia 
odbywają się jedynie 
w weekendy (soboty 
i niedziele).

• Atrakcyjna cena studiów 
sprawi, że będzie Cię na 
nie stać – nasi studenci 
najczęściej łączą naukę 
z pracą, bez problemu 
radzą sobie z opłacaniem 
czesnego.

• Na wybranych 
specjalnościach masz 
możliwość skorzystania 
z dofinansowania EFS.

• W 2 lata uzyskujesz 
dyplom magistra na 
jednej z 2 atrakcyjnych 
specjalności.

• Możesz realizować 
zajęcia w dowolnym 
czasie z dowolnego 
miejsca na świecie za 
pomocą nagrań wideo 
i multimedialnych 
kursów e-learningowych  
udostępnionych na 
platformie dydaktycznej 
Moodle.

• Przyjeżdżasz na uczelnię 
z końcem semestrów na 
zaliczenia i egzaminy.

• W 2 lata uzyskasz 3 atuty 
na rynku pracy:

 − dyplom magistra
 − świadectwo 

ukończenia studiów 
podyplomowych

 − dowód na to, że 
potrafisz działać 
w kilku obszarach 
jednocześnie.

• Dopasujesz studia do 
własnych preferencji, do 
jednej z 5 specjalności 
wybierasz interesujący 
Cię kierunek studiów 
podyplomowych.

• Zdobędziesz dodatkowo 
specjalistyczną wiedzę 
dostępną na studiach 
podyplomowych.

• Płacisz jedno czesne – 
niższe niż suma opłat 
za studia magisterskie 
i podyplomowe, jeśli 
zdecydowałbyś się na nie 
osobno.

• Na studiach 
magisterskich w WSB 
możesz wybrać 
ścieżkę International 
Management, gdzie 
wszystkie przedmioty 
prowadzone są w języku 
angielskim – jeżeli 
myślisz o współpracy 
z zagranicznymi firmami, 
to jest to najlepsza opcja 
dla Ciebie.

Studia II stopnia

Studiuj i pracuj

Sport Znajomi Praca

Rodzina Pasja Odpoczynek



8 Studia II stopnia

Studia w WSB to dobry wybór
Studia wyższe w WSB to dobry wybór

Oceniane obszary:

Studenci studiów 
wyższych ocenili 
studia w WSB przez 
pryzmat różnych 
obszarów. We 
wszystkich uczelnia 
została oceniona 
pozytywnie.

Obsługa
stypendialna

Biuro
Karier

Biuro
Rekrutacji

Współpraca
z zagranicą

Organizacja
studiów

Infrastruktura Oferta
programowa

Życie
studenckie

Zajęcia 
i wykładowcy

BibliotekaExtranet Obsługa
finansowa

E-serwis
Moodle

Dziekanat

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.

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 badaniu wzięły udział 
łącznie:

Satysfakcja z pracy 
po studiach w WSB

25 631

4640

2473

474

studentów i słuchaczy

absolwentów I i II stopnia

absolwentów studiów 
podyplomowych i MBA

pracodawców 
współpracujących z WSB

Absolwenci studiów 
wyższych:33 064 osoby

48% 
wysoka i bardzo wysoka  
satysfakcja

44% 
średnia satysfakcja
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Co zyskujesz, studiując zarządzanie 
w WSB?
• Zdobędziesz wiedzę i umiejętności poszukiwane i cenione 

na rynku pracy – program studiów jest konsultowany 
i modyfikowany na bieżąco z otoczeniem biznesowym.

• Uczestniczysz w ciekawych zajeciach – wykładowcy 
wykorzystują projekty, profesjonalne programy 
komputerowe, gry biznesowe i opisy realnych problemów 
zarządczych.

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

Partnerzy kierunku

Sześć atrakcyjnych specjalności do wyboru

Dofinansowanie z EFS

Cechy kierunku zarządzanie

Możliwość udziału w Programie Certyfikacji Procesowej 
(Adonis)

Kierunek z certyfikatem Fundacji Promocji i Akredytacji 
Kierunków Ekonomicznych i pozytywną oceną Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej

Możliwość studiowania w języku angielskim  
na ścieżce anglojęzycznej

Zarządzanie

W dzisiejszym biznesie kluczem do skutecznego działania jest szybkość 
podejmowania trafnych decyzji. Możliwość połączenia studiów magisterskich 
z podyplomowymi to doskonały przykład odpowiedzi na to wyzwanie. Z jednej 
strony jest to możliwość lepszego wykorzystania czasu, z drugiej – takie połączenie 
to świetny „poligon”, pozwalający studentom łączyć klasyczną wiedzę akademicką 
z doświadczeniem i praktyką biznesową, cechującą studia podyplomowe. 

Natalia Kotas-Rippel
Wykładowca WSB
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Wybierz specjalność dla siebie

Menedżer produkcji 

Nauczysz się m.in.:
• planować produkcję i zasoby niezbędne do jej 

wytworzenia
• raportować i analizować wydajność produkcji
• wykorzystywać nowoczesne techniki 

zarządzania produkcją.

Forma studiów     Stacjonarne  Niestacjonarne  

Zarządzanie finansami 
i rachunkowość

Nauczysz się m.in.:
• wykorzystywać narzędzia rachunkowości 

zarządczej w procesie podejmowania decyzji
• tworzyć plany finansowe
• wdrażać systemy kontroli i audytu 

wewnętrznego.

Forma studiów     Stacjonarne  Niestacjonarne  

Zarządzanie  
bezpieczeństwem w organizacji

Nauczysz się m.in.:
• stosować metody skutecznej ochrony danych 

osobowych zgodnie z RODO
• jak funkcjonują systemy zarządzania 

bezpieczeństwem informacji, w tym systemy ISO
• zasad zarządzania kryzysowego 

w przedsiębiorstwie.

Forma studiów     Stacjonarne  Niestacjonarne  

Psychologia i zarządzanie 
kapitałem ludzkim

Nauczysz się m.in.:
• projektować, wdrażać i realizować strategię 

i politykę personalną w przedsiębiorstwie
• tworzyć i rozwijać markę przedsiębiorstwa jako 

pracodawcy (tzw. Employer Branding)
• rozumieć nowoczesne trendy w kierowaniu 

zespołami.

Forma studiów     Stacjonarne  Niestacjonarne  

International Management 
(ścieżka anglojęzyczna)

Nauczysz się m.in.:
• zarządzać międzynarodowymi projektami 

biznesowymi
• zasad związanych z budowaniem świadomości 

marki
• kluczowych zasad prowadzenia biznesu.

Forma studiów     Stacjonarne  Niestacjonarne  

Marketing i media 
społecznościowe

Nauczysz się m.in.:
• wykorzystywać media społecznościowe do 

prowadzenia działań promocyjnych (m.in. 
YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter)

• tworzyć i rozpowszechniać w internecie unikalne 
i wiarygodne treści

• optymalizować treści pod kątem wyszukiwarek 
internetowych.

Forma studiów     Stacjonarne  Niestacjonarne

Nowość

Nowość

EFS

EFS

EFS
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Co zyskujesz, studiując zarządzanie 
w WSB?
• Możesz studiować, mieszkając w dowolnym miejscu na 

świecie, i uczyć się w dogodnych dla siebie godzinach. 
W WSB pojawiasz się na koniec semestru, aby uzyskać 
zaliczenia i zdać egzaminy.

• Realizujesz wykłady i ćwiczenia w formie multimedialnej 
i interaktywnej na platformie dydaktycznej Moodle 
(znajdziesz tam nagrania video, quizy, case studies, 
selftesty, zadania, projekty zespołowe i materiały 
dydaktyczne).

• Jeżeli preferujesz bezpośredni kontakt z wykładowcą, 
możesz uczestniczyć w tradycyjnych zajęciach 
ćwiczeniowych, które odbywają się według 
harmonogramu zjazdów w siedzibie uczelni.

Dwie specjalności do wyboru stworzone 
ze specjalistami z IBM

Cechy kierunku zarządzanie – studia on-line

Wykłady i ćwiczenia na platformie Moodle

Nauka w dowolnym miejscu na świecie,  
z dostępem do internetu

Studia na kierunku zarządzanie on-line są następstwem tego, czym zajmowałam się 
na studiach licencjackich, czyli zarządzania zasobami ludzkimi. W przyszłości chcę 
rozwijać się w tym kierunku i objąć stanowisko specjalisty lub kierownika. Myślę 
również o założeniu swojego biznesu fotograficznego lub związanego z branżą 
ślubną i pracy jako wedding planner. W życiu staram się robić wszystko na 100%. 
Już teraz myślę, jaką podyplomówkę wybrać, by zostać tutaj na dłużej.

Maja Mokracka-Baum
Studentka WSB

Zarządzanie –  
studia on-line

Partnerzy kierunku

Zarządzanie – studia on-line
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Zarządzanie projektem – 
zarządzanie nowoczesnymi 
usługami biznesowymi  

Nauczysz się m.in.:
• jak skonstruować proces, zaprojektować usługę 

dla klienta i ją wdrożyć
• dostarczać usługę i mierzyć efektywność tego 

procesu
• jak stosować narzędzia zarządzania jakością 

usług
• identyfikować i eliminować zagrożenia 

występujące w poszczególnych fazach cyklu 
życia usługi

• tworzyć strategię i poprowadzić negocjacje 
biznesowe.

Forma studiów     On-line  

Zarządzanie projektem – Junior 
Project Manager

Nauczysz się m.in.:
• metod zarządzania projektem i portfelem 

projektów
• wykorzystywać podstawowe dokumenty 

i narzędzia potrzebne do zarządzania projektem
• jak działa mechanizm kontrolowania 

i monitorowania projektu
• rozpoznać konflikt w organizacji i projekcie oraz 

z jakich metod skorzystać, aby temu konfliktowi 
zapobiec

• jak wyglądają składowe raportu końcowego 
projektu.

Forma studiów     On-line  

Wybierz specjalność dla siebie

Porównując moje studia w WSB do studiowania 
na innych uczelniach, muszę powiedzieć, że życie 
studenta w WSB nie jest stresujące. Z każdym 
wykładowcą można porozmawiać osobiście, a zajęcia 
są praktyczne. Jako studentka mogę skorzystać z wielu 
bardzo przydatnych i zazwyczaj darmowych szkoleń. 
Każdy w WSB, czy to wykładowca, czy pracownik 
administracyjny, zawsze stoi na wysokości zadania, 
aby pomóc studentowi.

Anna Spyra
Studentka WSB

Zarządzanie – studia on-line
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Cechy kierunku zarządzanie – studia magisterskie z podyplomowymi

Język obcy biznesowy

Rozszerzony program studiów magisterskich

Co zyskujesz, łącząc studia 
magisterskie z podyplomowymi?
• Dwa dyplomy w dwa lata 

Studia kończą się obroną pracy magisterskiej, 
uzyskaniem dyplomu magistra i świadectwa 
ukończenia studiów podyplomowych. Umieszczając 
takie informacje w CV, pokazujesz, że jesteś osobą 
aktywną i nastawioną na rozwój, co zwiększa Twoje 
szanse na rynku pracy.

• Oszczędność czasu i pieniędzy 
Studia II stopnia z podyplomowymi to dla Ciebie 
szansa na prawdziwą oszczędność czasu i pieniędzy 
– płacisz tylko jedno czesne.

5 specjalności i 11 kierunków studiów 
podyplomowych

Studiowałam już wcześniej w WSB – na dwóch kierunkach podyplomowych – 
i zachwyciło mnie praktyczne podejście wykładowców. Gdy podjęłam decyzję o studiach 
magisterskich, nawet nie musiałam się zastanawiać, którą uczelnię mam wybrać.

Anna Paluszek-Dacewicz
Studentka WSB

Zarządzanie  
– studia magisterskie 
z podyplomowymi

Zarządzanie – studia magisterskie z podyplomowymi

Absolwenci WSB wysoko 
oceniają ukończone studia

Absolwenci studiów 
podyplomowych

4,21 

Nasi absolwenci są zadowoleni 
z ukończonych studiów. 
* Ocena studiów (skala 1-5)

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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Wybierz specjalność dla siebie

Zarządzanie  
przedsiębiorstwem  
z SP Zarządzanie zasobami ludzkimi

Nauczysz się m.in.:
• prowadzić rekrutację pracowników
• tworzyć i realizować strategię personalną 

w przedsiębiorstwie
• wykorzystywać instrumenty motywowania, 

szkolenia i oceny pracowników.

Forma studiów   Niestacjonarne ze studiami podyplomowymi

Zarządzanie  
przedsiębiorstwem  
z SP Lean Management SCM

Nauczysz się m.in.:
• czym jest ciągłe doskonalenie i jak na jego 

podstawie zbudować przewagę konkurencyjną
• kluczowych narzędzi Lean Management
• technik angażowania pracowników w proces 

ciągłego doskonalenia.

Forma studiów   Niestacjonarne ze studiami podyplomowymi

Menedżer finansista  
z SP Doradztwo podatkowe

Nauczysz się m.in.:
• stosować przepisy prawa podatkowego
• podstaw międzynarodowego i wspólnotowego 

prawa podatkowego
• na czym polega postępowanie podatkowe, 

kontrola podatkowa i czynności sprawdzające.

Forma studiów   Niestacjonarne ze studiami podyplomowymi

Menedżer finansista  
z SP Księgowość i płace 
w przedsiębiorstwie

Nauczysz się m.in.:
• prowadzić księgi rachunkowe
• sporządzać sprawozdania finansowe oraz 

deklaracje podatkowe
• rozliczać podatek VAT oraz podatki dochodowe.

Forma studiów   Niestacjonarne ze studiami podyplomowymi

Zarządzanie  
w administracji  
z SP Zarządzanie bezpieczeństwem 
w administracji i biznesie

Nauczysz się m.in.:
• prowadzić negocjacje w sytuacjach kryzysowych
• poznasz zasady funkcjonowania państwa 

w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
• zdobędziesz wiedzę z zakresu ochrony danych 

osobowych.

Forma studiów   Niestacjonarne ze studiami podyplomowymi

Zarządzanie przedsiębiorstwem 
z SP Studia menedżerskie

Nauczysz się m.in.:
• zasad i metod efektywnego kierowania ludźmi
• doboru źródeł finansowania biznesu i sposobów 

ich pozyskiwania
• prowadzić proste analizy i symulacje finansowe.

Forma studiów   Niestacjonarne ze studiami podyplomowymi

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość

Zarządzanie – studia magisterskie z podyplomowymi
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Zarządzanie logistyczne  
z SP Logistyka produkcji

Nauczysz się m.in.:
• kreować kulturę Six Sigma
• zarządzać zakupami, popytem i podażą
• planować produkcję.

Forma studiów   Niestacjonarne ze studiami podyplomowymi

Zarządzanie  
w administracji  
z SP Zamówienia publiczne

Nauczysz się m.in.:
• prawidłowo realizować postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego
• poruszać się na rynku elektronicznych zamówień 

publicznych
• o zmianach w systemie zamówień publicznych.

Forma studiów   Niestacjonarne ze studiami podyplomowymi

Zarządzanie w oświacie  
z SP Organizacja  
i zarządzanie w oświacie

Nauczysz się m.in.:
• kreatywnego, sprawnego i efektywnego 

kierowania przedszkolami, szkołami i innymi 
placówkami oświatowymi

• wykorzystywać praktyczną wiedzę w kluczowych 
obszarach zarządzania i promocji jednostek 
oświatowych.

Forma studiów   Niestacjonarne ze studiami podyplomowymi

Zarządzanie logistyczne  
z SP Transport i spedycja

Nauczysz się m.in.:
• stosować najnowsze uregulowania prawne 

w transporcie
• tworzyć umowy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami
• na czym w praktyce polega praca w firmie 

transportowej.

Forma studiów   Niestacjonarne ze studiami podyplomowymi

Zarządzanie  
w administracji  
z SP Inspektor ochrony danych 
z audytowaniem w praktyce

Nauczysz się m.in.:
• zapewniać bezpieczeństwo danych osobowych 

i systemów informatycznych
• prowadzić audyt w jednostkach sektora finansów 

publicznych.

Forma studiów   Niestacjonarne ze studiami podyplomowymi

Wybierz specjalność dla siebie

Nowość

Nowość
Nowość

Zarządzanie – studia magisterskie z podyplomowymi
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Biuro Rekrutacji
ul. Augustyna Kośnego 72 
45-372 Opole  
pokój 010
tel.: 77 40 19 444 
e-mail: opole@wsb.wroclaw.pl

• Wybierz kierunek dla siebie.
• Zapisz się on-line. 

Wypełnij formularz na stronie www.wsb.pl.  
System automatycznie wygeneruje 
wypełnione dokumenty, które zostaną 
wysłane na podany przez Ciebie adres 
e-mail.

• O przyjęciu na studia decyduje kolejność 
zgłoszeń.

• Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji.
• Podpisz umowę.

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

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

I już! Jesteś studentem WSB!

Skompletuj dokumenty:
• kwestionariusz zawierający podanie 

o przyjęcie na studia oraz ankietę 
osobową

• 2 kopie dyplomu ukończenia studiów 
wyższych – oryginał lub odpis do wglądu

• jedno kolorowe, aktualne zdjęcie zgodne 
z wymogami zdjęć do dowodu osobistego

• dowód wniesienia opłaty wpisowej
• w przypadku zmiany imienia lub 

nazwiska na jakimkolwiek z dokumentów, 
składanych w procesie rekrutacji – 

prosimy przedłożyć do wglądu dowód 
osobisty, akt małżeństwa lub decyzję 
administracyjną o tej zmianie, albo 
orzeczenie sądu 

• umowę w 2 egzemplarzach oraz 
ślubowanie

• w przypadku cudzoziemców oraz 
specjalności anglojęzycznych wymagane 
są dodatkowe dokumenty.

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

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

Studia II stopnia
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Wyższa Szkoła Bankowa
bliżej, niż myślisz

  

Augustyna Kośnego

1 Maja

Grunwaldzka
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Nysy Łużyckiej

PKP

PKS
Armii Krajowej
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WSB w Opolu, ul. Augustyna Kośnego 72

Teatr im. J. Kochanowskiego

Ratusz

Galeria Solaris

Druk: VMG Print sp. z o.o.
Poznań 2019, nakład 1000 egz.

Wszelkie dane statystyczne dotyczące działalności uczelni przedstawiają stan na koniec roku 2018. 
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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Wyższe Szkoły Bankowe

Zaufało nam  
ponad 300 000  
studentów

www.wsb.pl/opole


