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Lider rankingów
Jesteśmy największą niepubliczną uczelnią biznesu 
na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie zajmującą wysokie 
pozycje w prestiżowych zestawieniach uczelni wyższych. 
W „Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018” w kategorii 
niepubliczne uczelnie magisterskie zajęliśmy 4. miejsce 
w regionie. 
W rankingu brany był również pod uwagę wskaźnik 
Ekonomiczne Losy Absolwentów, który określa, jak na rynku 
pracy funkcjonują absolwenci uczelni. I tutaj też zajęliśmy 
wysoką 4. lokatę. Osiągnięte pozycje potwierdzają, że nasza 
uczelnia należy do grona najlepszych szkół wyższych na 
Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.

Najwyższa jakość – WSB Ambasadorem 
Polskiej Gospodarki
Znaleźliśmy się w gronie laureatów IX edycji konkursu 
Ambasador Polskiej Gospodarki, tym samym otrzymując 
tytuł „Ambasadora Polskiej Gospodarki 2017” w kategorii 
„Partner Firm Zagranicznych” (rok akademicki 2016/2017). 
Nagrodę przyznaje Business Centre Club firmom 
wyróżniającym się na rynku wysokimi standardami 
w działalności biznesowej.

Praktyczne studia podyplomowe
Jesteśmy renomowaną uczelnią o ugruntowanej pozycji 
na polskim rynku edukacyjnym, której najważniejszymi 
wartościami są wysoka jakość kształcenia, praktyczna forma 
prowadzonych zajęć, przejrzysta i przyjazna organizacja 
toku studiów oraz wykładowcy będący specjalistami 
w poszczególnych branżach. Dzięki temu zdobędą Państwo 
wiedzę i nowe umiejętności, które na bieżąco wykorzystają 
w karierze zawodowej. Świadectwo absolwenta WSB jest 
realną wartością, przekładającą się na sukces na rynku pracy.

Wymiana doświadczeń
Studia w WSB to miejsce spotkań praktyków – studiują tu 
i wykładają osoby, które swoje doświadczenie zdobywały 
w najlepszych firmach w Polsce. Ściśle współpracujemy ze 
środowiskiem lokalnym oraz z ogólnopolskimi instytucjami 
gospodarczymi, a partnerami wielu kierunków studiów są 
znane i cenione firmy oraz organizacje branżowe. Daje to 
gwarancję, że zdobywane przez Państwa umiejętności będą 
zgodne z bieżącymi trendami w gospodarce i na rynku pracy. 
Opinia studentów na temat zajęć, sposobu przekazywania 
wiedzy przez wykładowców czy przydatności nauczanych 
informacji jest dla nas bardzo cenna. Dlatego też dwa razy 
w roku prosimy o wypełnienie ankiety oceniającej studia. 
Pozwala to nam na bieżąco dostosowywać program zajęć do 
wymagań studentów i zapewnia jak najwyższą jakość całego 
procesu kształcenia.

W praktyce najlepsze 
studia podyplomowe 

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy stawia przed każdym z nas coraz 
ambitniejsze wyzwania, a czas staje się jednym z najcenniejszych zasobów, 
którymi dysponujemy. Wierzę, że decyzja o podjęciu studiów podyplomowych 
w WSB i czas poświęcony na ich realizację będą inwestycją, która w pełni 
umożliwi efektywne osiągnięcie założonych celów. Dzięki naszym słuchaczom 
studia w WSB to nie tylko zdobywana wiedza i doskonalenie własnych 
kompetencji, ale przede wszystkim wymiana doświadczeń zawodowych oraz 
inspiracja do rozwoju osobistego każdego słuchacza.

Małgorzata Jagusch
Wicekanclerz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
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niedziele w godzinach 9:00 – 15.30. 
W zależności od wybranego kierunku 
studia obejmują od 9 do 13 miesięcy 
nauki i od 9 do 18 weekendowych 
zjazdów. Chcąc jak najlepiej obsługiwać 
słuchaczy, zapewniamy dostęp do 
wszelkiego rodzaju informacji. Dlatego 
też Dział Studiów Podyplomowych 
i Szkoleń, biblioteka oraz czytelnia są 
otwarte zarówno w dni powszednie, jak 
i w weekendy zjazdowe.

Kierownik studiów
Każdy kierunek studiów ma zapewnioną 
opiekę Kierownika merytorycznego, 
czyli osoby odpowiedzialnej za 
organizację procesu dydaktycznego. 
Kierownik przygotowuje programy 
studiów i kompletuje kadrę 
dydaktyczną, odpowiada za jakość 
zajęć i przygotowywanych materiałów, 
a także zawsze służy słuczaczom radą.

Materiały dydaktyczne 
i Extranet
Na każdych zajęciach słuchacze 
otrzymają zestaw materiałów 
dydaktycznych przygotowanych 
przez wykładowców. Znajdują się 
w nich: autorskie opracowania 

Przyjazne warunki 
studiowania
Studia podyplomowe, mimo że wymagają 
dużego wysiłku intelektualnego, zostały 
zorganizowane tak, aby czas spędzony na 
uczelni był wykorzystywany efektywnie. 
Dzięki temu podczas zajęć zdobywają 
Państwo nie tylko wiedzę i nowe 
umiejętności, ale też dzielą się swoimi 
doświadczeniami z ludźmi z branży. 
Aby było to możliwe, szczególną uwagę 
zwracamy na:
• profesjonalną organizację zajęć 

dydaktycznych, które prowadzone 
są przez specjalistów z wieloletnim 
doświadczeniem w swojej dyscyplinie

• merytoryczne i rzetelnie 
przygotowane materiały edukacyjne 

• przyjazną obsługę słuchaczy, m.in. 
w Dziale Studiów Podyplomowych

• dostęp do Extranetu – profesjonalnej 
platformy internetowej 
przygotowanej dla naszych 
słuchaczy.

Organizacja zjazdów
Całoroczny harmonogram 
zjazdów słuchacze otrzymują wraz 
z zaproszeniem na pierwsze zajęcia, 
które odbywają się w soboty oraz 

Dobra organizacja 
studiów 

Oferta studiów podyplomowych jest stale dostosowywana do potrzeb 
rynku pracy, a partnerami wielu kierunków studiów są znane i cenione 
firmy, co gwarantuje wysoką jakość kształcenia. To niezwykle ważny 
aspekt dla naszych słuchaczy. Każdy element studiów planowany jest 
tak, aby mieli oni poczucie, że studia w WSB to najlepszy wybór. Dział 
Studiów Podyplomowych i Szkoleń dokłada wszelkich starań, aby 
studia były realizowane w komfortowych warunkach i w przyjaznej 
atmosferze.

Małgorzata Klimek 
Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń

poszczególnych zagadnień, akty 
prawne, konspekty oraz zadania 
do samodzielnego rozwiązywania. 
Kolejnym udogodnieniem jest 
Extranet – wewnętrzny system 
internetowy, w którym na bieżąco 
z każdego miejsca na świecie przez 
24 godziny na dobę mają Państwo 
dostęp do harmonogramów zjazdów, 
materiałów dydaktycznych i zasobów 
bibliotecznych. Dzięki temu większość 
spraw słuchacze mogą załatwić jednym 
kliknięciem, a tym samym oszczędzić 
czas.

Warunki i sposób 
zaliczenia studiów
Na zajęciach pracuje się zarówno 
indywidualnie, jak i w zespołach, 
analizując różnego rodzaju projekty 
oraz case studies. Warunkiem 
ukończenia studiów jest uzyskanie 
pozytywnego wyniku na egzaminie, 
który w obiektywny sposób weryfikuje 
wiedzę i umiejętności. Każdy absolwent 
otrzyma świadectwo ukończenia 
studiów podyplomowych zgodne 
z przepisami, jakie zostały określone 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.
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Zaplanuj karierę z WSB

Studia podyplomowe – dopasowane do rynku pracy

26%

44%

lepiej niż konkurencja

24%
tak jak konkurencja

zdecydowanie lepiej 
niż konkurencja

Tak słuchacze studiów 
podyplomowych oceniają 
dopasowanie studiów do 
wymogów rynku pracy
i pracodawców na tle 
innych uczelni.

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

36%

15,5%15,7%

58,7%

Wzrost 
wynagrodzenia

Zmiana
stanowiska

Awans

8,4%

Zmiana 
pracodawcy

Stabilizacja 
pozycji w firmie

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

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 
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.

Studia podyplomowe
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Zjednoczonych i Europy. Ostatni moduł 
zajęć realizowany jest w macierzystej 
uczelni – Franklin University w Columbus 
w stanie Ohio. Koszty tej wizyty pokrywa 
WSB we Wrocławiu. Studia FUMBA 
trwają 2 lata i obejmują 9 modułów 
obowiązkowych – łącznie 432 godziny 
zajęć o zróżnicowanej tematyce. 
Absolwenci studiów otrzymują prestiżowy 
dyplom Franklin University. 

Executive MBA  
– Business Trends
Studia stworzyliśmy we współpracy 
z naszym partnerem biznesowym – 
Adventure for Thought leadership & 
strategy. Przygotowaliśmy je w oparciu 
o najnowsze trendy w biznesie 
i innowacyjne koncepcje zarządzania. 
Program kierujemy do przedstawicieli 
wyższej kadry menedżerskiej z długoletnim 
doświadczeniem na stanowiskach 
kierowniczych, a także absolwentów 
MBA. Studia trwają 2 semestry i stanowią 
wyjątkową okazję do zdobycia wiedzy 
i wymiany doświadczeń wśród osób 
o ugruntowanej pozycji biznesowej.

Master of Business 
Administration
Program przygotowaliśmy we 
współpracy z Franklin University, ale 
zajęcia prowadzimy w 100% w języku 
polskim. Studia MBA to doskonałe 
rozwiązanie dla osób, którym zależy na 
zdobyciu aktualnej wiedzy menedżerskiej, 
a także na poszerzeniu i formalnym 
potwierdzeniu posiadanych umiejętności. 
Studia MBA trwają 2 lata i składają się 
m.in. z warsztatów, sesji wyjazdowych 
i symulacji biznesowej. Absolwenci 
otrzymują dyplom WSB sygnowany przez 
Franklin University. Zajęcia odbywają się 
w Opolu i we Wrocławiu.

Franklin University MBA
Studia realizujemy z amerykańskim 
partnerem, który zapewnia 
słuchaczom status studenta Franklin 
University. Program nauczania oraz 
materiały dydaktyczne są identyczne 
z wykorzystywanymi przez studentów 
w USA. Zajęcia prowadzi międzynarodowa 
kadra wykładowców ze Stanów 

Master of Business Administration to studia rozwijające umiejętności kluczowe 
dla menedżera i lidera. To również znakomita okazja do wymiany doświadczeń 
w grupie przedstawicieli różnych branż biznesu, co może stać się impulsem 
do podjęcia kolejnych wyzwań i realizacji nowych planów. W swojej ofercie 
mamy cztery programy MBA. Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku 
składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek 
z udziałem Skarbu Państwa.

Prestiżowe studia Master 
of Business Administration

Zdecydowałam się na studia MBA, żeby poszerzyć swoją wiedzę 
i poznać ciekawych ludzi. Nie zawiodłam się. Inspirujące osoby, różne 
spojrzenia, dużo zajęć prowadzonych przez praktyków biznesu – to 
wszystko sprawia, że jestem bardzo zadowolona z tego wyboru.

Katarzyna Krej 
Słuchaczka programu MBA w WSB we Wrocławiu

Executive MBA – Project 
Management
Program przygotowaliśmy wspólnie 
z EY Academy of Business. Adresujemy 
go do menedżerów średniego i wyższego 
szczebla, menedżerów produktu 
oraz liderów zespołów projektowych. 
Studia trwają 3 semestry, a w trakcie 
ostatniego z nich zajęcia prowadzą 
trenerzy EY Academy of Business. Studia 
te są okazją do zdobycia szerokiej 
wiedzy z zakresu zarządzania ze 
szczególnym naciskiem na zarządzanie 
projektami dla profesjonalistów. 

Nasze studia wśród 
najlepszych w Polsce
Jakość naszych studiów docenił 
magazyn „Perspektywy”. W rankingu 
z 2018 r. studia Franklin University 
MBA znalazły się na 12. miejscu wśród 
najlepszych programów MBA w Polsce.

Kontakt:
Biuro Programu MBA w Opolu
mba.opole@wsb.wroclaw.pl
tel. 77 401 94 34, kom. 698 932 775
www.studiamba.wsb.pl

Regionalny kierownik sprzedaży
Agnieszka Sochanik
tel.: 696 841 662
agnieszka.sochanik@wsb.wroclaw.pl
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Dobra inwestycja 
Program Firma stworzyliśmy dla przedsiębiorstw, które dbają 
o rozwój swoich pracowników. Proponujemy pakiet korzyści 
dla organizacji, które wiedzą, że inwestycja w kapitał ludzki 
szybko się zwraca i procentuje. Współpraca z nami to 
doskonała lokata na przyszłość!

W środowisku nauki i biznesu 
Nasza współpraca ze środowiskiem biznesu jest 
ukierunkowana na osiąganie wzajemnych korzyści. 
Proponujemy szeroki zakres usług edukacyjnych, dostępnych 
praktycznie w całej Polsce. Pragniemy równocześnie 
korzystać z doświadczeń biznesu oraz wspomagać go 
poprzez profesjonalny rozwój kadr i wzajemną promocję. 

Zakres współpracy
• Pełna oferta edukacyjna – studia I i II stopnia, studia 

jednolite magisterskie, studia podyplomowe, MBA, FUMBA, 
Executive MBA – Project Management, Executive MBA – 
Business Trends.

• Badanie potrzeb szkoleniowych – oferujemy 
przeprowadzenie profesjonalnego audytu potrzeb 
szkoleniowych wśród pracowników firm. 

• Studia „in company” – oferta skierowana dla 
firm o wyjątkowych, indywidualnych potrzebach 
szkoleniowych. Przygotowując studia dla tych klientów, 
dopasowujemy program studiów, kadrę, formę i miejsce 
zajęć do ich potrzeb. Stwarzamy również możliwość 
współtworzenia programów studiów czy szkoleń. 

• Korzyści wizerunkowe i rozwojowe – promocja 
i rozwój firmy przez współorganizowanie z nami 
wykładów, seminariów i konferencji związanych 
z działalnością przedsiębiorstwa oraz objęcie 
patronatem biznesowym poszczególnych kierunków 
i specjalności. 

• Upusty cenowe przy kierowaniu pracowników do 
nas na studia i szkolenia.

Czołowymi partnerami biznesowymi, którzy nam 
zaufali, są m.in.: IDEA BANK S.A., Credit Agricole S.A., 
Bank Zachodni WBK S.A., Impel Business Solutions 
Sp. z o.o., 3M Poland, PCC Rokita S.A., Związek 
Pracodawców Polska Miedź, Nokia Solutions and 
Networks Sp. z o.o., IBM GSDC Polska Sp. z o.o.,  
FAIST ChemTec Sp. z o.o., IKEA Industry Poland Sp. 
z o.o., PPG DECO Polska Sp. z o.o., Fresenius Medical 
Care SSC.

Kontakt: 
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu  
Wydział Ekonomiczny w Opolu
ul. Kośnego 72, 45-372 Opole 
Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń  
tel.: 77 40 19 413

Regionalny kierownik sprzedaży  
Agnieszka Sochanik 
tel.: 696 841 662
e-mail: agnieszka.sochanik@wsb.wroclaw.pl 

Program Firma

Program Firma został stworzony dla przedsiębiorstw, które dbają 
o rozwój swoich pracowników. Inwestycja w profesjonalną i dobrze 
wykształconą kadrę to zysk dla każdego przedsiębiorstwa oraz 
silny bodziec motywacyjny dla pracowników. Firmy, które wiedzą, 
że inwestycja w kapitał ludzki szybko się zwraca i procentuje, 
mogą liczyć na upusty cenowe oferowane przez WSB. W ramach 
programu pracodawcy uzyskują nie tylko korzyści finansowe, ale 
również rozwojowe i wizerunkowe dla swojego przedsiębiorstwa.

Agnieszka Sochanik
Regionalny kierownik sprzedaży
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oprogramowaniem. Szkolenia zamknięte, w zależności od 
potrzeb klienta, realizujemy w salach konferencyjnych lub 
laboratoriach komputerowych WSB, w siedzibie klienta lub 
innym wskazanym obiekcie szkoleniowym, konferencyjnym 
czy wypoczynkowym. 

Na życzenie klienta:
• szkolenie może być połączone z integracją zespołu 
• zapewniamy catering kawowy i/lub obiadowy oraz 

zakwaterowanie.

Kontakt: 
Centrum Szkoleń Wyższej Szkoły Bankowej  
we Wrocławiu: 
www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/szkolenia-i-kursy.

Opiekun rynku opolskiego:
Agnieszka Sochanik  
kom.: 696 841 662
e-mail: agnieszka.sochanik@wsb.wroclaw.pl

Zakres współpracy 
Centrum Szkoleń WSB proponuje: 
• szkolenia przygotowane dla wszystkich, którzy chcą 

poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe, praktyczne 
umiejętności 

• szkolenia zamknięte prowadzone na zamówienie: dla 
studentów, słuchaczy i absolwentów WSB, firm i instytucji. 
Realizujemy szkolenia: specjalistyczne, ściśle dopasowane 
do potrzeb i specyfiki danej branży oraz szkolenia 
z zakresu biznesowego języka obcego 

• coaching, mentoring 
• pomoc w pozyskaniu dofinansowania z dostępnych 

środków zewnętrznych (Krajowy Fundusz Szkoleniowy, 
EFS). 

Miejsce szkolenia 
Szkolenia otwarte organizujemy głównie w budynkach 
WSB we Wrocławiu i w Opolu. Zapewniamy klimatyzowane 
sale konferencyjne oraz laboratoria komputerowe 
z indywidualnymi stanowiskami i wymaganym 

Centrum Szkoleń

Jako partner bardzo cenimy współpracę z Wyższą Szkołą Bankową 
we Wrocławiu, która wykazuje się najwyższym profesjonalizmem 
w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla naszych pracowników. 
Cenimy poziom programów szkoleniowych skrojonych „na miarę”, 
elastyczne podejście do zakresu i terminów szkoleń oraz właściwy 
dobór ekspertów prowadzących wykłady. Intensywność zajęć oraz 
warsztaty praktyczne dostosowane są do naszych potrzeb i sprzyjają 
wymianie know-how.

Małgorzata Bujek
HR Manager, Fresenius Medical Care SSC

Ćwiczenia grupowe

Case studies

Przyjazne i efektywne techniki szkoleniowe stosowane przez kadrę trenerską WSB to:

Dyskusje

Gry i symulacje biznesowe

Indywidualne konsultacje 
z trenerem
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Administracja i bezpieczeństwo

Pracuję jako audytor, lecz od zawsze interesowała mnie 
ergonomia. Postanowiłam poszerzyć swoją wiedzę 
oraz kompetencje i zapisałam się na studia na kierunku 
BHP. Bardzo cenię to, że zajęcia są praktyczne. Czerpię 
z doświadczeń wykładowców i innych słuchaczy. Chyba 
najbardziej utkwiło mi w pamięci szkolenie z udzielania 
pierwszej pomocy – to były zajęcia z dużą dawką ćwiczeń 
i towarzyszyło im wiele emocji. Jako mama wiem, jak ważne 
jest bezpieczeństwo i odpowiedzialność.

Joanna Lelito
Słuchaczka kierunku Bezpieczeństwo 
i higiena pracy
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Umiejętności interpersonalne  (48 godz.)
• Komunikacja interpersonalna  (8 godz.)
• Asertywność w praktyce  (4 godz.)
• Techniki prezentacji  (8 godz.)
• Umiejętności kierownicze  (12 godz.)
• Zarządzanie konfliktem w organizacji  (8 godz.)
• Organizacja czasu pracy  (8 godz.)

Forma zaliczenia

Egzamin końcowy w formie testu sprawdzającego wiedzę ze 
wszystkich wykładanych przedmiotów.

Administracja 
– prawo, zarządzanie 
i organizacja

Program

Wiedza prawnicza (84 godz.) 
• Podstawy prawne (8 godz.)
• Elementy prawa konstytucyjnego  (8 godz.)
• Elementy prawa cywilnego i handlowego  (8 godz.)
• Elementy prawa administracyjnego  (8 godz.)
• Finanse publiczne – wybrane zagadnienia  (12 godz.)
• Audyt wewnętrzny i kontrola  (8 godz.)
• Postępowanie administracyjne i postępowanie  

przed sądami administracyjnymi  (16 godz)
• Prawo europejskie  (8 godz.)
• Zamówienia publiczne  (8 godz.)

Sprawne zarządzanie  (44 godz.)
• Podstawy teorii organizacji i zarządzania  (12 godz.)
• Kultura organizacyjna  (4 godz.)
• Zarządzanie zasobami ludzkimi  (12 godz.)
• Zarządzanie projektami unijnymi  (8 godz.)
• Zarządzanie zmianą  (4 godz.)
• Etyka życia publicznego  (4 godz.)

Studia podyplomowe były dla mnie kontynuacją ścieżki rozwoju kariery 
zawodowej. Zdecydowałam się na nie, ponieważ w przyszłości chcę podjąć pracę 
w administracji państwowej. Jednym z kryteriów, które brałam pod uwagę przy 
wyborze studiów podyplomowych, było to, czy wykładowcy są praktykami. 
Dzięki temu zagadnienia omawiane na zajęciach były poparte wieloma realnymi 
przykładami. Przedmiot, który był dla mnie najbardziej przydatny w codziennym 
życiu, to organizacja czasu pracy. 

Justyna Jeżewska
Absolwentka kierunku Administracja – zarządzanie i organizacja

Czas trwania   9 miesięcy nauki  176 godzin   

   11 zjazdów  2 semestry
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Zagrożenia techniczne i profilaktyka  
techniczno-organizacyjna  (60 godz.)
• Zagrożenia: wypadki, awarie, katastrofy –  

diagnostyka i postępowanie  (16 godz.)
• Techniczne bezpieczeństwo pracy  

– kształtowanie bezpiecznych warunków pracy  (20 godz.)
• Ochrona środowiska, ochrona  

przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa  (12 godz.)
• Bezpieczeństwo i higiena pracy  

w podstawowych gałęziach gospodarki  (12 godz.)

Forma zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie ćwiczeń 
praktycznych z poszczególnych przedmiotów oraz uzyskanie 
pozytywnej oceny z egzaminu końcowego obejmującego 
wiedzę z zakresu studiów.

Program

Prawna ochrona pracy (24 godz.) 
• Prawoznawstwo – podstawowe gałęzie prawa  (4 godz.)
• Prawna ochrona pracy w Polsce  (16 godz.)
• Zarys międzynarodowego prawa pracy  (4 godz.)

Organizacja i metody pracy służby  
bezpieczeństwa i higieny pracy (44 godz.)
• Organizacja i metody pracy służb BHP  (12 godz.)
• Zarządzanie ryzykiem zawodowym  (8 godz.)
• Zarządzanie bezpieczeństwem pracy  (16 godz.)
• Organizacja i metodyka nauczania  

bezpieczeństwa i higieny pracy  (8 godz.)

Zagrożenia zdrowotne i profilaktyka  
w środowisku pracy  (64 godz.)
• Czynniki szkodliwe – choroby zawodowe,  

choroby parazawodowe (diagnostyka  
i postępowanie) (16 godz.)

• Fizjologia i higiena pracy z elementami  
toksykologii  (12 godz.)

• Ochrona zdrowia i pierwsza pomoc  (16 godz.)
• Elementy psychologii pracy  (12 godz.)
• Ergonomia środowiska pracy  (8 godz.)

Bezpieczeństwo i higiena 
pracy

Skończyłam Ochronę środowiska i aby poszerzyć swoją wiedzę, 
zdecydowałam się dodatkowo ukończyć Bezpieczeństwo i higienę 
pracy. Pracodawcy, którzy szukają specjalistów z zakresu ochrony 
środowiska, oczekują od kandydatów również wiedzy z zakresu BHP. 
Wykładowcy w WSB są kompetentni, a pracownicy administracyjni 
uczelni są pozytywnie nastawieni do słuchaczy. Jestem bardzo 
zadowolona z tego, że podjęłam studia w WSB.

Aleksandra Pieczonka
Absolwentka kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy

Czas trwania   9 miesięcy nauki  192 godziny   

   12 zjazdów  2 semestry

   Certyfikat

Partner kierunku

Rekomendacja kierunku
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Inspektor danych osobowych 
z audytowaniem w praktyce 

Czas trwania   9 miesięcy nauki  176 godzin   

   11 zjazdów  2 semestry

   Nowość

Program

Struktura systemu zarządzania  
bezpieczeństwem informacji (38 godz.)
• Bezpieczeństwo informacji (6 godz.)
• Bezpieczeństwo danych osobowych (8 godz.)
• Bezpieczeństwo systemów informatycznych (4 godz.)
• Bezpieczeństwo teleinformatyczne (4 godz.)
• Ciągłość działania (6 godz.)
• Dostęp do informacji publicznej oraz prawnie  

chronionej (4 godz.)
• Analiza zaistnienia incydentów i postępowanie 

z incydentami (6 godz.)

Analiza wymagań prawnych w zakresie  
bezpieczeństwa z uwzględnieniem wymagań RODO (46 godz.)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  

12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań  
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji  
w postaci elektronicznej oraz minimalnych  
wymagań dla systemów teleinformatycznych (12 godz.)

• System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  
w zakresie normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 (12 godz.)

• Zabezpieczeń systemu w zakresie normy  
PN-ISO/IEC 17799 (6 godz.)

• Zarządzanie ryzykiem w systemie  
w zakresie PN-ISO/IEC 27005 (8 godz.)

• Analiza ryzyka, mechanizmy kontrolne,  
ocena ryzyka, postępowanie z ryzykiem (4 godz.)

• Odtwarzanie technik informatycznych po  
katastrofie w ramach zarządzania ciągłością  
działania w zakresie normy PN-ISO/IEC 24762 (4 godz.)

Rola i zadania poszczególnych osób w systemie 
bezpieczeństwa informacji (12 godz.)
• Inspektor danych osobowych (7 godz.)
• Inne osoby odpowiedzialne (5 godz.)

Audytowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem  
informacji z uwględnieniem wymagań RODO (80 godz.)
• Audytowanie Systemu Zarządzania  

Bezpieczeństwem Informacji w jednostce  
w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27001:2014-12 (36 godz.)

• Audytowanie Systemu Zarządzania  
Bezpieczeństwem Informacji w jednostce  
w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów  
z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych  
Ram Interoperacyjności, minimalnych  
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany  
informacji w postaci elektronicznej oraz  
minimalnych wymagań  
dla systemów teleinformatycznych (28 godz.)

• Analiza narzędzi audytowych (12 godz.)
• Rekomendowanie nieprawidłowości (4 godz.)

Forma zaliczenia
Test sprawdzający wiedzę i umiejętności oraz przygotowanie 
projektu.

Pracuję w jednostce samorządu terytorialnego. Studia pomogły mi pogłębić wiedzę 
z obszaru ochrony i bezpieczeństwa danych i jestem już w stanie pomóc w tym 
zakresie innym osobom – służbowo oraz prywatnie. Nowoczesne technologie oraz 
zaangażowanie wykładowców sprawiają, że zajęcia są bardzo ciekawe! 

Tomasz Sopyła
Słuchacz kierunku Inspektor ochrony danych
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Finanse i rachunkowość

Studia w WSB były dla mnie pierwszym krokiem na 
drodze do przekwalifikowania zawodowego. Dziedzina 
finansów i rachunkowości była mi zupełnie nieznana, 
można powiedzieć, że odkrywałam wtedy nowe pasje, 
a w sobie świeże siły do działania. Cieszę się, że dobrze 
zainwestowałam czas i pieniądze. Wybór uczelni był strzałem 
w dziesiątkę, jestem bardzo zadowolona z poziomu wiedzy, 
którą przekazali mi wykładowcy. Podobało mi się to, że 
podzielili się swoim ogromnym doświadczeniem.

Magdalena Jankowska
Absolwentka kierunku Księgowość i płace 
w małej firmie
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• Podatek od spadków i darowizn  (4 godz.)
• Podatek od czynności cywilnoprawnych  (4 godz.)
• Podatki i opłaty lokalne, opłata skarbowa,  

inne zobowiązania o charakterze fiskalnym  (4 godz.)
• Podstawy międzynarodowego  

i wspólnotowego prawa podatkowego  (8 godz.)
• Prawo celne i dewizowe  (8 godz.)

Forma zaliczenia

Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnej 
oceny z egzaminu końcowego będącego symulacją 
egzaminu na doradcę podatkowego, obejmującego materiał 
zrealizowany na zajęciach oraz przygotowanie projektu 
grupowego z tematów zaproponowanych podczas zajęć.

Korzyści

Słuchacze studiów podyplomowych:
• zdobędą umiejętność samodzielnego sporządzania 

informacji, deklaracji i zeznań podatkowych, odwołań 
oraz skarg

• uczestniczą w zajęciach, które prowadzą praktycy, 
pracownicy administracji skarbowej i doradcy podatkowi.

Doradztwo podatkowe

Program

Wprowadzenie do prawa podatkowego  (20 godz.)
• System, źródła i wykładnia prawa  

podatkowego (4 godz.)
• Analiza podatkowa  (12 godz.)
• Przepisy o doradztwie podatkowym,  

etyka zawodowa, tajemnica skarbowa  (4 godz.)

Prawo podatkowe procesowe  (72 godz.)
• Ordynacja podatkowa  (16 godz.)
• Postępowanie administracyjne w sprawach  

podatkowych  (8 godz.)
• Postępowanie sądowo-administracyjne  (8 godz.)
• Postępowanie egzekucyjne w administracji  (8 godz.)
• Prawo karne skarbowe  (8 godz.)
• Pisma procesowe  (8 godz.)
• Elementy rachunkowości i zasady  

prowadzenia ksiąg podatkowych  
oraz ewidencja podatkowa  (16 godz.)

Prawo podatkowe materialne  (84 godz.)
• Podatek dochodowy od osób fizycznych  (16 godz.)
• Podatek dochodowy od osób prawnych  (16 godz.)
• Podatek od towarów i usług  (16 godz.)
• Akcyza, znaki skarbowe  (8 godz.)

Osoby specjalizujące się w zagadnieniach podatkowych muszą 
cały czas odświeżać zdobytą wiedzę. Jedną z ważniejszych form 
kształcenia i podnoszenia kwalifikacji są studia podyplomowe. 
Pomagają usystematyzować wiedzę zarówno słuchaczom, którzy 
zajmują się zawodowo problematyką podatkową, jak i osobom 
chcącym przystąpić do egzaminu na doradcę podatkowego.

Marcin Otręba
Kierownik merytoryczny kierunku

Czas trwania   9 miesięcy nauki  176 godzin   

   11 zjazdów  2 semestry
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• Obliczanie wynagrodzeń za godziny  
nadliczbowe (12 godz.)

• Ćwiczenia z wykorzystaniem  
programu Płatnik (20 godz.)

• Ochrona wynagrodzenia za pracę (8 godz.)

System ubezpieczeń społecznych (16 godz.)
• Ogólne zagadnienia dotyczące ubezpieczeń  

społecznych (8 godz.)
• Zasady opłacania składek na ubezpieczenie  

społeczne (8 godz.)

Bezpieczeństwo i higiena pracy (8 godz.)
• Prawa i obowiązki stron stosunku pracy  

w dziedzinie BHP (4 godz.)
• Nadzór nad warunkami pracy (4 godz.)

Podatki (8 godz.)
• Podatki a płace (4 godz.)
• Koszty uzyskania przychodu (4 godz.)

Praktyczne prowadzenie kadr (16 godz.)
• Prowadzenie dokumentacji związanych  

ze stosunkiem pracy (12 godz.)
• Zasady gospodarowania środkami  

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (4 godz.)

Forma zaliczenia

Test sprawdzający wiedzę i umiejętności z zakresu 
poznanych modułów.

Program

Podstawowe zagadnienia prawa pracy (48 godz.)
• Źródła prawa pracy (4 godz.)
• Powstanie, zmiana i ustanie stosunku pracy (8 godz.)
• Zatrudnianie obcokrajowców (4 godz.)
• Legalność zatrudnienia (4 godz.)
• Treść stosunku pracy (4 godz.)
• Szczególna ochrona pracowników (4 godz.)
• Odpowiedzialność stron stosunku pracy (4 godz.)
• Niepracownicze formy zatrudnienia (4 godz.)
• Organizacje w zakładzie i poza nim (4 godz.)
• Odpowiedzialność pracodawcy (4 godz.)
• Dozwolona kontrola pracowników  

w miejscu pracy (4 godz.) 

Czas pracy i wynagrodzenia (88 godz.)
• Ogólne zagadnienia dotyczące czasu pracy (8 godz.)
• Ćwiczenia z tworzenia harmonogramów  

czasu pracy (4 godz.)
• Ćwiczenia z obliczania wymiaru czasu pracy (4 godz.) 
• Ogólne zagadnienia dotyczące wynagrodzenia  

za pracę i innych świadczeń (4 godz.)
• Tworzenie list płac (8 godz.) 
• Ćwiczenia dotyczące naliczania wynagrodzeń 

pracowniczych metodą tradycyjną (20 godz.)

Kadry i płace

Zdecydowałam się na studia podyplomowe w WSB, ponieważ 
zainteresował mnie kierunek Kadry i płace. Chciałam poszerzyć swoją 
wiedzę z zakresu przepisów kadrowo-płacowych, by w niedalekiej 
przyszłości wykorzystać ją we własnej firmie. Najbardziej zadowolona 
byłam z zajęć, które miały charakter praktyczny. To właśnie na nich 
zależało mi najbardziej.

Marta Maliszewska
Absolwentka kierunku Kadry i płace

Czas trwania   9 miesięcy nauki  184 godziny   

   12 zjazdów  2 semestry
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Ubezpieczenia społeczne oraz podstawy prawa  
działalności gospodarczej (24 godz.)
• Ubezpieczenia społeczne (8 godz.)
• Prawo działalności gospodarczej (4 godz.)
• Podstawy prawa handlowego (8 godz.)
• Elementy prawa cywilnego (4 godz.)

Warsztaty (8 godz.)
• Zamknięcie roku – warsztaty (8 godz.)

Forma zaliczenia    

Egzamin (4 godz.)

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej 
oceny z egzaminu końcowego obejmującego wiedzę 
z przedmiotów zrealizowanych w trakcie trwania nauki.

Korzyści

Słuchacze studiów podyplomowych:
• zdobywają aktualną wiedzę z zakresu księgowości, prawa 

podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych
• będą potrafili analizować informacje finansowe 

generowane przez system rachunkowości
• nauczą się prowadzić rozliczenia z wewnętrznymi 

interesariuszami przedsiębiorstwa
• dowiedzą się, jak sporządzać deklaracje do ZUS-u oraz 

stosować zapisy prawa cywilnego i handlowego do 
prowadzenia działalności gospodarczej

• podczas warsztatów sprawdzą swoją wiedzę z dziedziny 
rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

Księgowość i płace 
w przedsiębiorstwie 

Program

Ksiegowość w przedsiębiorstwie (64 godz.)
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych  

w przedsiębiorstwie (32 godz.)
• Sprawozdawczość i analiza finansowa (24 godz.)
• Wynik finansowy a dochód podatkowy (8 godz.)

Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy (40 godz.)
• Kontrola podatkowa i czynności  

sprawdzające (4 godz.)
• Ordynacja podatkowa – wybrane problemy (4 godz.)
• Rozrachunki z tytułu VAT (16 godz.)
• Podatek dochodowy od osób fizycznych (8 godz.)
• Podatek dochodowy od osób prawnych (8 godz.)

Rozrachunki z interesariuszami wewnętrznymi 
przedsiębiorstwa (24 godz.)
• Elementy prawa pracy (8 godz.)
• Rozrachunki z pracownikami (12 godz.)
• Rozliczenia z tytułu użytkowania  

samochodu w firmie (4 godz.)

Chociaż obecnie pracuję na stanowisku specjalisty ds. koordynacji projektów, to 
w przyszłości chciałabym pracować w księgowości. Dlatego właśnie ukończyłam 
studia podyplomowe w WSB. Na zajęciach rozwiązywałam bardzo dużo zadań 
np. z zakresu amortyzacji, rozliczania delegacji, podatku VAT i naliczania 
wynagrodzeń. To świetny trening przed podjęciem nowej pracy, a ja nie boję się 
nowych wyzwań i stale inwestuję w siebie.

Violetta Troć
Absolwentka kierunku Księgowość i płace w przedsiębiorstwie 

Czas trwania   9 miesięcy nauki  164 godziny   

   11 zjazdów  2 semestry
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Forma zaliczenia 

Egzamin (4 godz.)

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej 
oceny z egzaminu końcowego obejmującego wiedzę 
z przedmiotów zrealizowanych w trakcie trwania nauki.

Korzyści

Słuchacze studiów podyplomowych: 
• zdobędą umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych 

oraz sporządzania sprawozdań finansowych
• zapoznają się z krajowymi i międzynarodowymi 

regulacjami prawnymi dotyczącymi podstawowych 
zagadnień z zakresu rachunkowości

• zyskają wiedzę na temat terminów i zasad sporządzania 
sprawozdań finansowych oraz ich ujęcia w prawie 
bilansowym i podatkowym, na poziomie krajowym oraz 
międzynarodowym.

Program

Polskie prawo bilansowe (72 godz.)
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych  

w przedsiębiorstwie (32 godz.)
• Sprawozdawczość finansowa (16 godz.)
• Analiza finansnowa (16 godz.)
• Rachunkowość zarządcza (8 godz.)

Rachunkowość podatkowa (32 godz.)
• Rachunkowość podatkowa (8 godz.)
• Kontrola podatkowa i czynności sprawdzające (4 godz.)
• Ordynacja podatkowa – wybrane problemy (4 godz.)
• Rozrachunki z tytułu VAT (16 godz.)

Elementy prawa i warsztaty (16 godz.)
• Elementy prawa handlowego (4 godz.)
• Elementy prawa cywilnego (4 godz.)
• Zamknięcie roku – warsztaty (8 godz.)

Rachunkowość międzynarodowa (40 godz.)
• Wybrane problemy w Międzynarodowych  

Standardach Rachunkowości  
i Międzynarodowych Standardach  
Sprawozdawczości Finansowej (24 godz.)

• Rachunkowość grup kapitałowych (16 godz.)

Rachunkowość 

Podnoszenie kwalifikacji jest w dzisiejszych czasach najlepszą 
inwestycją. Wykwalifikowani i kompetentni pracownicy są na wagę 
złota, dlatego dobrym sposobem na znalezienie się w tej grupie jest 
chociażby ukończenie dodatkowych studiów. Ukończenie kierunku 
Rachunkowość w WSB pozwoliło mi na poszerzenie umiejętności 
i stworzyło nowe perpektywy na rynku pracy.

Anna Ujma
Absolwentka kierunku Rachunkowość

Czas trwania   9 miesięcy nauki  164 godziny   

   11 zjazdów  2 semestry
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HR/Rozwój osobisty

Z wykształcenia jestem magistrem inż. zarządzania, a dodatkowo 
ukończyłam kilka kierunków studiów podyplomowych. Jednak 
studia na kierunku Coaching w biznesie to moje pierwsze studia 
w niepublicznej uczelni. WSB zrobiła na mnie bardzo pozytywne 
wrażenie, ponieważ niezwykle dba o sprawy studenckie. Poza tym 
wizytówką mojego kierunku jest wysoki poziom nauczania.

Brygida Baran
Słuchaczka kierunku Coaching w biznesie
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System identyfikacji potrzeb szkoleniowych  
i ich ocena efektywności w organizacji (16 godz.) 
• Sposoby uzyskiwania informacji w firmie  

niezbędnych w procesie szkoleniowym   (4 godz.)
• Osoby w procesie pozyskiwania informacji       (2 godz.)
• Zbieranie danych, ich analiza i porównanie  

oraz wdrażanie informacji w cykl  
projektu szkoleniowego        (2 godz.)

• Ocena efektywności szkolenia        (8 godz.)

Wykorzystanie technik psychologicznych  
oraz socjotechnik w procesie szkoleniowym  (24 godz.)
• Warsztat pracy szkoleniowca  

z wykorzystaniem narzędzi perswazji    (2 godz.)
• Werbalna i niewerbalna komunikacja  

z grupą szkoleniową    (2 godz.)
• Rozwiązywanie konfliktów w grupie  

szkoleniowej (2 godz.)
• Sposoby wpływania na grupę szkoleniową    (2 godz.)
• Trening wystąpień publicznych    (16 godz.)  

 Forma zaliczenia 
• Przeprowadzenie etiudy szkoleniowej  

na wybrany temat. (12 godz.)
• Test sprawdzający wiedzę i umiejętności  

z zakresu poznanych zagadnień. (4 godz.)

Program

Zawód trenera w organizacji (24 godz.)
• Zadania. Konieczne kompetencje i wyzwania (4 godz.)
• Zawód trenera – realia, wyzwania oraz  

etyka zawodowa (4 godz.)
• Współpraca z działem personalnym   

w organizacji (4 godz.)
• Zadania i wspólne cele kwintetu  

szkoleniowego (4 godz.)
• Trener w procesie szkoleniowym:                              (8 godz.)

 − kompetencje trenerskie i ich rozwój
 − styl pracy trenera
 − styl komunikowania się trenera
 − udzielanie informacji zwrotnej nadawcom.  

Wykorzystanie metod i narzędzi szkoleniowych  
w pracy szkoleniowca (96 godz.)
• Metody szkoleniowe         (24 godz.)
• Metody uczenia dorosłych           (8 godz.)

 − szkolenie, instruktaż, mentoring, coaching
 − cykl nauczania Davida Kolba jako podstawa  

budowania specjalistycznych narzędzi  
szkoleniowych

 − motywacja dorosłych do uczenia się
• Nowe formy szkoleń:           (8 godz.)

 − e-learning
 − blended learning
 − webinary

• Zasady przygotowania i prezentacji  
materiałów szkoleniowych oraz  
wykorzystanie pomocy szkoleniowych     (16 godz.)

• Kierowanie procesem grupy szkoleniowej         (40 godz.)

Trener biznesu 

Studia podyplomowe na kierunku Trener biznesu mają na celu ukazanie 
słuchaczom znaczącej roli trenera – szkoleniowca w organizacji oraz zadań, 
jakie stoją przed nim w kontekście realizacji firmowej strategii personalnej. 
W ramach zajęć słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu budowy procesu 
szkoleniowego, począwszy od przeprowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych, 
realizacji procesu szkoleniowego z wykorzystaniem najnowszych metod oraz 
narzędzi szkoleniowych, a na ewaluacji procesu szkoleniowego kończąc. 

Grzegorz Rippel
Kierownik merytoryczny kierunku 

Czas trwania   9 miesięcy nauki  176 godzin   

   11 zjazdów  2 semestry

   Nowość

Partner kierunku
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Forma zaliczenia

Realizacja projektu praktycznego rozwoju 
kompetencji coachingowych (prowadzenie 
sesji, doświadczenie roli klienta, odbycie 
superwizji grupowej i indywidualnej, 
otrzymanie pozytywnej opinii superwizora) 
oraz zdanie egzaminu w formie testu.

Korzyści

Słuchacze studiów podyplomowych: 
• uczestniczą w zajęciach mocno ukierunkowanych na 

praktykę
• uczą się od doświadczonych praktyków i trenerów 

coachingu – prowadzący spełniają wysokie wymagania 
Izby Coachingu

• otrzymują dodatkowy certyfikat ukończenia 
akredytowanego kursu Izby Coachingu

• po studiach mogą uruchomić na preferencyjnych 
zasadach ścieżkę do uzyskania akredytacji coacha IC 
(ścieżka jest krótsza, ponieważ słuchacze mają zaliczoną 
superwizję odbytą podczas studiów, a absolwenci 
akredytowanych kierunków uiszczają mniejszą opłatę)

• mogą na preferencyjnych zasadach korzystać 
z zewnętrznych superwizji IC.

Coaching w biznesie

Program

Rozwój kompetencji interpersonalnych coacha (32 godz.)
• Elementy treningu interpersonalnego (32 godz.)

Podstawy coachingu (48 godz.)
• Teoretyczne podstawy coachingu (16 godz.)
• Profil kompetencyjny coacha (16 godz.)
• Psychologia w coachingu (16 godz.)

Praktyczne umiejętności prowadzenia coachingu (64 godz.) 
(+ 4 godz. superwizji grupowej w podziale  
na grupy oraz 1 godz. superwizji indywidualnej)
• Coaching w praktyce (16 godz.)
• Trening warsztatu coacha (32 godz.)
• Coaching grupowy i zespołowy (16 godz.)
• Superwizja grupowa i indywidualna (4 godz. + 1 godz.)

Zastosowanie coachingu w biznesie (40 godz.)
• Coaching w biznesie (16 godz.)
• Narzędzia diagnostyczne w coachingu  

w biznesie (4 godz.)
• Budowanie projektów rozwojowych (4 godz.)
• Coachingowy styl zarządzania (8 godz.)
• Budowanie własnego biznesu coachingowego (8 godz.)

Studia na kierunku Coaching w biznesie w WSB to jedyny 
w województwie opolskim program kształcenia coachów 
akredytowany przez Izbę Coachingu. Jest zgodny z wysokimi 
standardami zawodowymi i etycznymi IC oraz ukierunkowany na 
uzyskanie praktycznych kompetencji prowadzenia coachingu, 
a także oparty na rzetelnej wiedzy oraz treningu.

Marta Smolińska
Kierownik merytoryczny kierunku

Czas trwania   9 miesięcy nauki  184 godziny   

   12 zjazdów  2 semestry

   Certyfikat

Partnerzy kierunku
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• Kształtowanie przywództwa w organizacji (4 godz.)
• System ocen okresowych (4 godz.)
• Programy szkoleniowo-rozwojowe i wdrażanie  

szkoleń i procesów rozwojowych  (8 godz.)
• Outsourcing zasobów personalnych  

– aspekty społeczne i prawne (8 godz.)

Projekty HR: planowanie, wdrażanie i kontrola (32 godz.)
• Projekt HR – planowanie, budżetowanie  

i ocena efektywności (8 godz.)
• Badania w organizacji – baza dla decyzji HR BP (8 godz.)
• Analiza i planowanie zatrudnienia (8 godz.)
• Projekty sukcesji (4 godz.)
• Controlling personalny (4 godz.)

HR BP – wybrane kompetencje menedżerskie  (40 godz.)
• Warsztat kompetencji HR BP: komunikacja  

interpersonalna, asertywność (16 godz.)
• Ochrona danych osobowych – aspekty  

prawne i organizacyjne (8 godz.)
• Prezentacje biznesowe – przygotowanie  

i wystąpienia (16 godz.)

Forma zaliczenia 

Egzamin w formie testu oraz przygotowanie  
projektu – indywidualnie lub zespołowo. (8 godz.)

Program

HR Business Partner w organizacji – wyzwania  
strategiczne (24 godz.)
• Rola i zadania HR BP w nowoczesnej  

organizacji, Personal Branding (4 godz.)
• Strategia personalna – wyzwania  

współczesnego rynku (4 godz.)
• Audyt funkcji personalnej i współpraca  

z działami firmy (4 godz.)
• Kultura organizacyjna – badanie i kształtowanie (4 godz.)
• Employer Branding (8 godz.)

Efektywność strategiczna organizacji  
– zadania HR BP (32 godz.)
• Koncepcje zarządzania efektywnością  

pracowników (8 godz.)
• Zarządzanie zmianą w organizacji i strategie 

komunikacyjne (8 godz.)
• Budowanie zespołów, zarządzanie zespołami  

– szanse i zagrożenia (8 godz.)
• Rozwiązywanie konfliktów – poziomy  

strategiczne i operacyjne (8 godz.)

Efektywność pracowników – HR BP jako  
wsparcie dla działów ZZL (40 godz.)
• Rekrutacja i selekcja – nowe metody  

pozyskiwania pracowników (8 godz.)
• Ścieżki kariery i programy zarządzania  

talentami (4 godz.)
• Modele i systemy motywacyjne  (4 godz.)

HR Business Partner

Studia poprzez swoją komplementarność i aktualność tematyki dopasowanej do 
wyzwań personalnych stojących przed nowoczesnymi organizacjami są źródłem 
wiedzy i doskonałą platformą wymiany doświadczeń pomiędzy słuchaczami 
a praktykami HR prowadzącymi zajęcia. Słuchacze poznają nowe sposoby 
radzenia sobie z wyzwaniami pojawiającymi się na rynku pracy, a dzięki zdobytym 
umiejętnościom, będą potrafili efektywnie zbudować zespół kompetentnych 
pracowników, dbać o ich rozwój w organizacji a także weryfikować ich postępy 
w realizacji celów firmowych.   

Natalia Kotas-Rippel
Wykładowca kierunku

Czas trwania   9 miesięcy nauki  176 godzin   

   11 zjazdów  2 semestry

Partner kierunku
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IT

WSB zapewnia możliwości rozwijania się w specjalizacjach 
najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Wszystkie zajęcia 
mają wymiar praktyczny, co pozwala na zapoznanie się z nowymi 
technologiami i warunkami panującymi w firmach. Dla mnie jest 
to też szansa na zdobycie kwalifikacji w nowej dziedzinie. Jestem 
bardzo zadowolony z wyboru WSB i jestem pewien, że tu wrócę, 
by rozwijać się dalej. Studia mogę polecić każdemu, kto szuka 
odpowiedzi na pytania, jak i gdzie poszukiwać nowej wiedzy, 
która może dać szansę na rozwój kariery zawodowej.

Mateusz Gędłek
Słuchacz kierunku Zintegrowany system informatyczny 
SAP ERP
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Korzyści
Słuchacze studiów podyplomowych: 
• studiują w formule online, w oparciu o interaktywne 

i multimedialne materiały dydaktyczne dostępne na 
specjalnej platformie, za pomocą której wykonują 
ćwiczenia oraz komunikują się z grupą i wykładowcami. 
Pozwala to na ukończenie studiów bez konieczności 
fizycznej obecności w sali wykładowej.

• zdobędą specjalistyczną wiedzę z obszaru projektowania 
oraz tworzenia aplikacji internetowych, intranetowych 
i mobilnych

• nauczą się obsługi wielu narzędzi, programowania 
w najpopularniejszych językach

• poradzą sobie z wyzwaniami związanymi z integrowaniem 
wielu technologii w ramach jednej aplikacji

• otrzymają konto hostingowe u jednego z polskich 
dostawców usług hostingowych. Dzięki temu ćwiczenia 
i zadania realizujemy w takich samych warunkach, 
w jakich profesjonalne firmy opracowują, testują 
i uruchamiają aplikacje internetowe. Słuchacze będą 
potrafili konfigurować takie konto i posługiwać się nim.

Program
• Usługi internetowe i infrastruktura sieci
• Aplikacje internetowe
• Zarządzanie bazami danych za pomocą SQL
• Tworzenie stron internetowych w HTML, XHTML i CSS
• Tworzenie aplikacji internetowych w PHP, Javascript i Ajax
• Inżynieria oprogramowania
• Podstawy i tworzenie aplikacji mobilnych
• Projektowanie stron internetowych pod kątem 

wyszukiwarek
• Webdesign
• Bezpieczeństwo systemów informatycznych
• Seminarium projektowe – praca w grupach nad 

projektem.

Forma zaliczenia
Zaliczenie przedmiotów oraz projekt końcowy.

Czas trwania   10-11 miesięcy nauki  186 godzin   

   0 zjazdów  2 semestry

Forma studiów  Online

Aplikacje internetowe 
i mobilne online

Aktywnie działam w internecie, prowadzę blog i kanał na YouTube 
o nauce języków obcych. Do tej pory pracowałam jednak intuicyjnie. 
Studia w WSB pozwoliły mi usystematyzować wiedzę oraz oprzeć ją 
na przykładach z życia wziętych. Zadaję dużo szczegółowych pytań 
wykładowcom i zawsze mogę liczyć na ich wsparcie oraz praktyczne 
wskazówki.

Karolina Fengier

Słuchaczka kierunku Aplikacje internetowe i mobilne online
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Narzędzia cyberprzestępczości  (16 godz.) 
• Charakterystyka cyberprzestępczości (4 godz.)
• Narzędzia cyberprzestępcy (8 godz.)
• Wybrana przestępczość internetowa  

i jej zwalczanie (4 godz.)

Informatyka i analityka (48 godz.) 
• Wstęp do informatyki śledczej (12 godz.)
• Analiza artefaktów systemu operacyjnego  

Windows (4 godz.)
• Analiza śledcza przeglądarek, komunikatorów,  

słów kluczowych (4 godz.)
• Oprogramowanie do analizy śledczej (4 godz.)
• Analiza śledcza urządzeń mobilnych  

– telefony, tablety (12 godz.)
• Analizy śledcze zapisów audio i wideo  

(Video & Audio Forensics) (12 godz.)

Audytowanie i narzędzia audytowania (56 godz.)
• Narzędzia (12 godz.)
• Testowanie (8 godz.)
• Identyfikacja i analiza ryzyka (8 godz.)
• Audyt (28 godz.)

Cyberbiezpieczeństwo (24 godz.)
• Definicje i podstawowe pojęcia (8 godz.)
• Zasady cyberbezpieczeństwa (16 godz.)

Forma zaliczenia
Test sprawdzający wiedzę i umiejętności oraz przygotowanie 
projektu.

Informatyka śledcza, 
cyberbezpieczeństwo 
z uwzględnieniem audytowania 

Program

Prawne aspekty informatyki śledczej i IT (16 godz.)
• Definicje i podstawy prawne retencji danych  

w Polsce (2 godz.)
• ISP a ICP – definicje, różnice, aspekty  

praktyczne (2 godz.)
• Obowiązek współpracy z organami ścigania  

– dobre praktyki (2 godz.)
• Pojęcie i podział przestępstw komputerowych (6 godz.)
• Przeszukanie, zatrzymanie i zabezpieczanie  

dowodów  (2 godz.)
• Biegły i specjalista w informatyce śledczej (2 godz.)

Odzyskiwanie danych (16 godz.) 
• Rodzaje informacji w informatyce śledczej (2 godz.)
• Komputery: budowa, zasada działania, systemy  

plików (2 godz.)
• Operacje na danych i wielkości w IT (2 godz.)
• Budowa plików – FAT 32, NTFS (8 godz.)
• Odzyskiwanie danych z pamięci flash  

– dyski SSD, pendrive’y (2 godz.)

Informatyka śledcza z cyberbezpieczeństwem oraz z audytowaniem to odpowiedź na 
zapotrzebowanie rynku zdominowanego przez elektroniczny obieg dokumentów i wzrost liczby 
przestępstw popełnianych z użyciem cyfrowych nośników informacji. Pozwala zidentyfikować 
ryzyka w obszarach zagrożonych oraz zastosować mechanizmy kontrolne w audytowanych 
obszarach, a także przygotować słuchacza do samodzielnego audytowania. Studia kierujemy 
do pracowników działów bezpieczeństwa firm i instytucji, osób pracujących w organach 
śledczych i wymiarze sprawiedliwości oraz ekspertów IT. Polecamy je również osobom, które 
chcą specjalizować się w dziedzinie informatyki śledczej, oraz tym, dla których wiedza 
o wykrywaniu przestępstw komputerowych będzie uzupełnieniem kompetencji zawodowych. 

dr Agnieszka Dornfeld-Kmak
Kierownik merytoryczny kierunku

Czas trwania   9 miesięcy nauki  176 godzin   

   11 zjazdów  2 semestry

   Nowość
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• Narzędzia: GitHub, Gitlab, Sonar, Jenkins,  
TravisCI i BlackDuck (16 godz.)

• Kultura DevOps, Continuous Integration,  
Continuous Delivery. Wykorzystanie platform  
w chmurze (Docker, Kubernetes, Heroku i AWS)  (16 godz.)

• Testowanie aplikacji internetowych  
z wykorzystaniem Selenium Webdriver (16 godz.)

• Testowanie aplikacji mobilnych iOS/Android  
z Appium (16 godz.)

• Testowanie aplikacji internetowych oraz API  
z Robot Framework – projekt nr 4 (16 godz.)

Dokumentacja testowa i profil testera (16 godz.)
• Projektowanie testów (4 godz.)
• Dokumentacja testowa (4 godz.)
• Przygotowanie CV, profili: GitHub, LinkedIn,  

Xing, Goldenline (4 godz.)
• Kultura pracy w zespole i współpraca  

z programistami (4 godz.)

Egzamin i praca zaliczeniowa (8 godz.)
• Podsumowanie  (1 godz.)
• Prezentacja prac zaliczeniowych (6 godz.)
• Egzamin (1 godz.)

Forma zaliczenia

Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności oraz projekt 
przygotowany indywidualnie lub zespołowo.

Program

Tester jako developer narzędzi (40 godz.)
• Konfiguracja lokalnego środowiska  

z wykorzystaniem maszyn wirtualnych  
i kontenerów (8 godz.)

• Linux jako platforma dla narzędzi testera (4 godz.)
• Tester jako developer narzędzi z pomocą  

Python-a – warsztaty  (12 godz.)
• Testy jako obywatel pierwszej kategorii  

z Test-Driven Development (4 godz.)
• Wprowadzenie do systemu kontroli wersji – GIT (12 godz.)

Podstawowe zagadnienia dla testowania  
oprogramowania  (24 godz.)
• Testy w cyklu rozwoju oprogramowania (4 godz.)
• Rodzaje testów według funkcjonalności  

oraz celów (4 godz.)
• Strategie testowania oraz priorytetyzacja testów (4 godz.)
• Techniki projektowania testów (4 godz.)
• Testy w zespołach stosujących metodyki  

zwinne Agile (SCRUM, Kanban)  (4 godz.)
• Współpraca, raporty i zarządzanie testami  

(JIRA oraz TestFlo.com) (4 godz.)

Technologie do wykorzystania w testowaniu (88 godz.)
• Wykorzystanie języka zapytań SQL  

w testowaniu baz danych (8 godz.) 

Tester oprogramowania 
dla aplikacji mobilnych 
i serwerowych

Studia podyplomowe na kierunku Tester oprogramowania dla aplikacji 
mobilnych i serwerowych dają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności 
z pogranicza IT i biznesu. Zajęcia prowadzą eksperci, którzy dzięki bogatemu 
doświadczeniu zawodowemu ilustrują teorię ciekawymi przykładami. Poziom 
zajęć dostosowany jest do grupy, więc nawet laik jest w stanie przyswoić 
materiał. Polecam kierunek wszystkim, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z IT!

Katarzyna Kasprzak
Słuchaczka kierunku Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych 
i serwerowych w WSB we Wrocławiu

Czas trwania   9 miesięcy nauki  176 godzin   

   11 zjazdów  2 semestry

   Nowość
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SAP FICO (32 godz.)
• Finanse w przedsiębiorstwie (16 godz.)
• Controlling w przedsiębiorstwie (16 godz.)

SAP ABAP, BASIS, HANA, FIORI (8 godz.)
• Profile autoryzacji, zarządzanie wersjami (2 godz.)
• Programy w ABAP, Debugger (4 godz.)
• Zapytania (SAP Query), LSMW (1 godz.)
• SAP HANA, SAP FIORI (1 godz.)

SAP TESTY INTEGRACYJNE (16 godz.)
• Zdefiniowanie pełnego procesu od zamówienia  

sprzedaży po wysyłkę produktu gotowego (16 godz.)

PRAWO W IT (8 godz.)
• Praktyczne aspekty prawa w IT (8 godz.)

Forma zaliczenia

Praca projektowa pisana w grupach pod opieką 
konsultantów SAP (projekt wdrożenia systemu SAP 
w wybranej funkcjonalności) oraz egzamin końcowy.

Absolwenci otrzymują nieodpłatnie certyfikat 
ukończenia szkolenia SAP ERP wydany przez WSB 
we Wrocławiu na podstawie licencji SAP.

Zintegrowany system 
informatyczny – SAP ERP

Program

SAP MM (32 godz.)
• Zarządzanie materiałami w przedsiębiorstwie (8 godz.)
• Zarządzanie danymi zakupowymi (4 godz.) 
• Definiowanie dostawców. Walidacja dostawców (4 godz.)
• Przyjęcia towarów (8 godz.)
• Proces zakupu materiałów (8 godz.)

SAP PP (32 godz.)
• Struktura materiałowa, marszruta, gniazda  

robocze  (12 godz.)
• Planowanie i realizacja procesu produkcyjnego (12 godz.)
• Raportowanie produkcji (8 godz.) 

SAP SD (16 godz.)
• Plany sprzedażowe. Realizacja zamówień  

klientów z uwzględnieniem strategii cenowych (8 godz.)
• Wysyłka towarów (8 godz.)

SAP QM (16 godz.)
• Charakterystyki i plany kontroli (8 godz.)
• Proces kontroli jakości w zakupach,  

produkcji i sprzedaży (8 godz.)

SAP WM (16 godz.)
• Zarządzanie magazynem (8 godz.)
• Łączenie IM z WM (8 godz.)

Zdecydowałam się na studia podyplomowe Zintegrowany system informatyczny SAP 
ERP, ponieważ od kilku lat jestem użytkownikiem platformy SAP i chciałam poszerzyć 
swoją wiedzę oraz wykorzystać ją w pracy zawodowej. Zostałam pozytywnie 
zaskoczona sposobem prowadzenia zajęć, które w głównej mierze odbywają się 
w formie warsztatów w laboratoriach komputerowych, w odniesieniu do realnych 
przykładów, a wykładowcy kierunku wykazują się ogromną wiedzą i zaangażowaniem.

Katarzyna Mazur
Absolwentka kierunku Zintegrowany system informatyczny SAP ERP

Czas trwania   9 miesięcy nauki  176 godzin   

   11 zjazdów  2 semestry

   Certyfikat

Partnerzy kierunku
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Logistyka

Zdecydowałam się na studia w WSB ze wględu na ciekawą 
ofertę oraz pozywne opinie znajomych o tej uczelni. Moja 
dotychczasowa praca sprawiała mi satysfakcję, ale poczułam 
potrzebę zmiany. Chciałam zdobyć zawód, który daje większe 
perspektywy rozwoju. Zdecydowałam się więc na sprawdzoną 
uczelnię i na kierunek Logistyka produkcji. Wiem, że był to dobry 
wybór. Zajęcia są ciekawe i prowadzone przez zaangażowanych 
wykładowców. Prywatnie jestem pasjonatką sportu i staram się 
spędzać aktywnie czas z przyjaciółmi i rodziną.

Agnieszka Rybicka
Słuchaczka kierunku Logistyka produkcji
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Transport (16 godz.)
• Planowanie i organizacja transportu  

w przedsiębiorstwie produkcyjnym (8 godz.)
• Infrastruktura transportowo-magazynowa (8 godz.)

SAP – planowanie produkcji (16 godz.)
• Wykorzystanie zintegrowanych komputerowo  

systemów zarządzania klasy ERP w logistyce  
SAP PP (16 godz.)

Gra logistyczna (16 godz.)
• „Jarmark Europa” (16 godz.)

Forma zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej 
oceny z egzaminu końcowego obejmującego wiedzę 
z przedmiotów zrealizowanych w trakcie nauki.

Korzyści

Słuchacze studiów podyplomowych: 
• uczą się poprzez case studies, warsztaty, grę logistyczną 

oraz negocjacje
• poznają system SAP i mogą zastosować zdobytą wiedzę 

w wirtualnym przedsiębiorstwie
• nauczą się tworzyć wizualizację przepływu kart KANBAN 

oraz stosować narzędzia SMED, aby ostatecznie potrafić 
wprowadzić Heijunki pozwalające na realną ocenę 
zdolności produkcyjnych

• mają szansę zdobyć dodatkowe certyfikaty SAP i Kanban.

Logistyka produkcji

Program

Współczesne zarządzanie (40 godz.)
• Współczesne koncepcje i metody zarządzania (16 godz.)
• Lean, Six Sigma w logistyce (8 godz.) 
• Sieci logistyczne (8 godz.)
• Marketing przemysłowy (8 godz.)

Zarządzanie relacjami w łańcuchu dostaw (32 godz.)
• Strategia i taktyka zaopatrzenia w firmach  

produkcyjnych (16 godz.)
• Zaawansowane systemy harmonogramowania  

i sterowania przebiegiem produkcji (8 godz.)
• Zarządzanie jakością (8 godz.)

Zarządzanie relacjami biznesowymi (24 godz.)
• Logistyka międzynarodowa (8 godz.)
• Zarządzanie łańcuchem dostaw (8 godz.)
• Negocjacje w logistyce (8 godz.)

Zarządzanie produkcją (32 godz.)
• Efektywna obsługa klienta (8 godz.)
• Zarządzanie popytem i podażą w strategii ECR  

(Efficient Consumer Response) (8 godz.)
• Logistyka w produkcji na zamówienie  

(QMR-Quick Response Manufacturing) (8 godz.)
• Logistyka produkcji ukierunkowana  

na ograniczenia (T0C Theory of Constrains) (8 godz.)

Zadowolenie klientów to kluczowy cel w każdym 
przedsiębiorstwie. Tak buduje się przewagę konkurencyjną, 
a my uczymy, jak zrobić to najlepiej i najtaniej, korzystając 
z doświadczenia menedżerów, którzy na co dzień realizują 
przepływy towarów w globalnej gospodarce.

dr Anna Orzeł
Kierownik merytoryczny kierunku

Czas trwania   9 miesięcy nauki  176 godzin   

   11 zjazdów  2 semestry
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Zarządzanie w logistyce (24 godz.)
• Efektywna obsługa klienta (8 godz.)
• Infrastruktura transportowo-magazynowa (8 godz.)
• Zarządzanie transportem (8 godz.)

Gra logistyczna (8 godz.)
• Symulacja rynku usług logistycznych (8 godz.)

Egzamin wewnętrzny na certyfikat  
kompetencji zawodowych (8 godz.)
• Warsztaty transportowe (4 godz.)
• Egzamin na CKZ uprawniający do certyfikacji  

przed Instytutem Transportu Samochodowego (4 godz.)

Forma zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie  
pozytywnej oceny z egzaminu końcowego  
obejmującego wiedzę z przedmiotów  
zrealizowanych w trakcie nauki.

Korzyści

Słuchacze studiów podyplomowych: 
• uczą się poprzez case studies, czyli na przykładach 

zaobserwowanych w firmach transportowych
• zdobywają aktualną wiedzę obejmującą najnowsze 

uregulowania prawne w transporcie
• otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych 

na kierunku Transport i spedycja uprawniający do 
zwolnienia z egzaminu państwowego w części teoretycznej 
i praktycznej. To ułatwienie dla osób chcących uzyskać 
Certyfikat Kompetencji Zawodowych na przewóz rzeczy 
i Certyfikat Kompetencji Zawodowych na przewóz osób.

Program

Prawne uwarunkowania transportu (32 godz.)
• Prawo cywilne (12 godz.)
• Prawo socjalne (8 godz.)
• Prawo podatkowe (8 godz.)
• Ubezpieczenia w transporcie (4 godz.)

Aspekty gospodarcze transportu (40 godz.)
• Działalność gospodarcza i zarządzanie  

finansami przedsiębiorstwa (8 godz.)
• Bezpieczeństwo drogowe (12 godz.)
• Dostęp do rynku (12 godz.)
• Czas pracy kierowców (8 godz.)

Zarządzanie relacjami biznesowymi  (24 godz.)
• Logistyka międzynarodowa (8 godz.)
• Zarządzanie łańcuchem dostaw (8 godz.)
• Negocjacje w logistyce (8 godz.)

Transport drogowy  (40 godz.)
• Rola i znaczenie Inspekcji Transportu  

Drogowego (12 godz.)
• Normy techniczne i technologiczne aspekty  

działalności (12 godz.)
• Prawo handlowe (8 godz.)
• Prawo celne (8 godz.)

Transport i spedycja

Wybrałem studia podyplomowe w WSB na kierunku Transport 
i spedycja, ponieważ podczas studiów magisterskich na tej uczelni 
spodobał mi się sposób prowadzenia zajęć. Miałem okazję spotykać 
się z doświadczonymi osobami prowadzącymi własne działalności 
gospodarcze czy z pracującymi w zawodzie. Prowadzący w WSB 
opowiadali o swoich własnych doświadczeniach, dzięki temu na 
każdych zajęciach miałem okazję wiele się nauczyć.

Kostyantyn Lysenko
Absolwent kierunku Transport i spedycja

Czas trwania   9 miesięcy nauki  176 godzin   

   11 zjazdów  2 semestry
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Marketing i sprzedaż

Minęło ponad 10 lat, odkąd zostałam magistrem filologii rosyjskiej. 
Przewrotnie jednak jeszcze na studiach zaczęłam zajmować się 
marketingiem i trwa to do dziś. Przez ten czas poszerzałam swoją 
wiedzę na kursach i szkoleniach, uczyłam się praktyki od bardziej 
doświadczonych współpracowników. Chciałam jednak zdobyć 
wykształcenie kierunkowe. Wybór WSB był dla mnie oczywisty! 
Postawiłam na zajęcia z wykładowcami, którzy wykorzystują 
swoją wiedzę w praktyce, znają najnowsze trendy marketingowe 
i są specjalistami w swojej branży. 

Aleksandra Kroll
Słuchaczka kierunku Branding & Content 
Marketing 
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Content marketing w kreowaniu marki (64 godz.)
• Content marketing jako narzędzie  

budowania marki (16 godz.)
• Warsztaty tworzenia treści (16 godz.)
• Content Video (16 godz.)
• Storytelling w budowaniu marki (16 godz.)

Prawne i etyczne aspekty w komunikacji marki (32 godz.)
• Relacje z mediami (16 godz.)
• Podstawy prawa autorskiego (16 godz.)

Forma zaliczenia

Test sprawdzający wiedzę po I oraz  
II semestrze. 

Program

Podstawy brandingu (32 godz.)
• Istota brandingu (16 godz.)
• Psychologia marki (16 godz.)

Metodyka kształtowania wizerunku marki (48 godz.)
• Strategia marki (16 godz.)
• Komunikacja marki (16 godz.)
• Marka w mediach społecznościowych (16 godz.)

Nowy marketing (16 godz.)
• Nowe trendy w marketingu i brandingu (16 godz.)

 − Mapa trendów
 − Trendy społeczne, technologiczne, ekonomiczne
 − Mikrotrendy w marketingu małych firm
 − Marketing Automation 
 − Growth Hacking
 − Lean Marketing 
 − Marketing 4.0
 − Consumer Trend Canvas
 − Consumer Trend Radar 

Branding & Content 
Marketing

Branding & Content Marketing to kolejny po Administracji 
kierunek studiów podyplomowych, który wybrałem 
w WSB w Opolu. Dbając o swój rozwój zawodowy 
i osobisty, postanowiłem skorzystać z bogatej oferty, jaką 
przygotowała dla swoich słuchaczy opolska uczelnia. 
Śmiało mogę potwierdzić, że decyzja o wyborze WSB 
była jak najbardziej trafna. Wykwalifikowana kadra, 
profesjonalna organizacja zajęć i praktyczna wiedza 
przekazywana na zajęciach – to mieszanka wybuchowa. 
Gorąco polecam! Ja, na pewno jeszcze tu wrócę!

Bartosz Banachowski
Słuchacz kierunku Branding & Content Marketing 

Czas trwania   9 miesięcy nauki  192 godziny   

   12 zjazdów  2 semestry
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Komunikacja medialna 
w administracji publicznej i biznesie 

Program

Wprowadzenie do Public Relations w kontekście  
administracji publicznej  (12 godz.) 
• Wprowadzenie do PR  (4 godz.)
• Instytucje, które zlekceważyły potencjał  

działań PR-owych  (4 godz.)
• Relacje z mediami  (4 godz.) 

Negocjacje i mediacje  (12 godz.) 
• Wprowadzenie do negocjacji i mediacji   (4 godz.)
• Techniki negocjacyjne i mediacyjne  (8 godz.)  

Komunikacja interpersonalna i zbiorowa  (12 godz.)
• Teoria i praktyka procesów komunikacji (4 godz.)
• Techniki i strategie usprawniające jakość  

komunikacji (4 godz.)
• Nastawienie i motywacja jako czynniki  

wpływające na jakość komunikacji (4 godz.)  

Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej  
i poznawczej (20 godz.) 
• Błędy wpływające na zaburzenia w odbiorze 

i przekazywaniu komunikatów (4 godz.)
• Zachowania społeczne (8 godz.)
• Metody wywierania wpływu na innych (8 godz.)

PR 2.0, czyli komunikacja w dobie social media (24 godz.)
• Komunikacja w internecie (8 godz.)
• Wizualizacja danych i technologie prezentacji (8 godz.) 
• Warsztaty fotograficzne (8 godz.)

Komunikacja wewnętrzna w biznesie i organizacji (12 godz.) 
• Zadania komunikacji wewnętrznej: strategia  

i narzędzia (4 godz.)
• Komunikacja z pracownikami w dobie kryzysu 

wewnętrznego i zewnętrznego (8 godz.)  

PR w relacjach B2B (8 godz.)
• Różnice w konstruowaniu komunikatów między  

relacjami instytucja administracji publicznej  
a B2B oraz B2C (4 godz.)

• Kanały komunikacji w B2B (4 godz.)  

Czas trwania   9 miesięcy nauki  176 godzin   

   11 zjazdów  2 semestry

   Nowość

Partnerzy kierunku

Prawne aspekty Public Relations (12 godz.)
• Prawo prasowe (4 godz.)
• Ochrona dóbr osobistych (4 godz.)
• Ochrona danych osobowych (4 godz.)  

Sposoby rozwiązywania konfliktów (8 godz.)
• Mechanizmy powstawania, eskalacji  

i rozwiązywania konfliktów (4 godz.)
• Mediacje w postępowaniu administracyjnym  (4 godz.)  

Budowanie strategii PR (16 godz.) 
• Strategie PR (4 godz.)
• Tworzenie budżetów PR (4 godz.)
• Budowanie strategii PR  (8 godz.)  

Wystąpienia medialne – warsztaty (20 godz.) 
• Wystąpienia publiczne (12 godz.)
• Wizaż i stylizacja (4 godz.)
• Emisja głosu (4 godz.)

PR w komunikacji kryzysowej (20 godz.)
• Ryzyko pojawienia się kryzysu (4 godz.)
• Działania antykryzysowe (8 godz.)
• Analiza przypadków kampanii antykryzysowych (8 godz.)  

Forma zaliczenia

Test sprawdzający wiedzę i umiejętności oraz strategię PR 
pod opieką konsultantów – wykładowców kierunku.
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• Wytyczne projektowania reklam w internecie (4 godz.)
• Społeczne kampanie reklamowe (4 godz.)
• Nowoczesne formy reklam (4 godz.)

Fotografia. Warsztaty fotografii studyjnej  
i plenerowej (40 godz.)
• Procesy fotograficzne (8 godz.) 
• Kompozycja obrazu fotograficznego (4 godz.)
• Urządzenia fototechniczne (8 godz.)
• Warsztaty fotografii studyjnej i plenerowej (16 godz.)
• Fotografia w reklamie (4 godz.)

Pracownia multimedialna (36 godz.)
• Grafika wektorowa (8 godz.)
• Grafika rastrowa (8 godz.)
• Interakcja w prezentacjach multimedialnych (4 godz.)
• Zastosowanie i automatyzacja formatów plików 

graficznych (4 godz.)
• Pracownia wideo (8 godz.)
• Multimedia w internecie (4 godz.)

Pracownia poligraficzna (24 godz.)
• Przegląd technik druku i maszyn drukarskich (4 godz.)
• Zasady składu, przygotowanie do druku (8 godz.)
• Maszynoznawstwo introligatorskie (4 godz.)
• Rynek i działalność gospodarcza usług  

poligraficznych (4 godz.)
• Przygotowanie do druku (4 godz.)

Forma zaliczenia

Egzamin w formie testu oraz projekt  
indywidualny lub zespołowy.

Program

Podstawy marketingu i promocji (40 godz.)
• Marketing produktów i usług (8 godz.)
• Strategie i narzędzia promocji (4 godz.) 
• Segmentacja rynku i pozycjonowanie (4 godz.)
• Badania marketingowe – klasyfikacja  

i metody badań (8 godz.)
• Zastosowanie internetu w marketingu (4 godz.)
• Media społecznościowe (4 godz.)
• Branding (4 godz.)
• Przygotowanie strategii promocyjnej firmy (4 godz.)

Reklama jako narzędzie komunikacji (36 godz.)
• Reklama i jej klasyfikacje (4 godz.) 
• Media reklamowe i wytyczne projektowania  

reklam (8 godz.)
• Perswazja i manipulacja w reklamie (4 godz.)
• Psychologia reklamy i zachowań nabywców (4 godz.)
• Modele oddziaływania na klientów i wskaźniki 

efektywności reklamy (8 godz.)
• Współpraca na linii: agencja reklamowa  

– reklamodawca (4 godz.)
• Podstawy prawa prasowego i autorskiego (4 godz.)

Kampanie reklamowe (40 godz.)
• Etapy kampanii reklamowej (4 godz.)
• Projektowanie kampanii reklamowej (8 godz.)
• Design w reklamie (4 godz.)
• Wytyczne projektowania reklam (12 godz.)

Reklama cyfrowa z elementami technik 
multimedialnych i foto-poligraficznych

Studia na kierunku Reklama cyfrowa pozwalają na zdobycie wiedzy 
i umiejętności z zakresu grafiki komputerowej, multimediów i fotografii 
w projektowaniu tradycyjnych i nowoczesnych przekazów informacyjnych 
i reklamowych. Studia kształcą specjalistów zajmujących się tworzeniem 
projektów graficznych i wizualizacji multimedialnych.

Piotr Hadrian
Wykładowca kierunku

Czas trwania   9 miesięcy nauki  216 godzin   

   14 zjazdów  2 semestry
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E-commerce i Inbound Marketing (32 godz.)
• Narzędzia monitoringu i analizy zachowań  

internautów (8 godz.)
• Narzędzia automatyzacji procesów  

ofertowania i wysyłki danych (8 godz.)
• Narzędzia Lead Generation (4 godz.)
• Skuteczny SEO copywriting, narzędzia  

tworzenia i publikacji treści w internecie (4 godz.)
• Narzędzia publikacji w social mediach: YouTube,  

Facebook, Pinterest (8 godz.)

Prawo cywilne i handlowe (16 godz.)
• Prawo cywilne (8 godz.)
• Prawo handlowe: zasady „czytania”  

i tworzenia umów (8 godz.)

Analiza finansowa przedsiębiorstwa (16 godz.)
• Analiza kondycji przedsiębiorstwa oraz  

planowanie i budżetowanie sprzedaży –  
określanie budżetów sprzedażowych dla  
poszczególnych rynków i segmentów, pomiar,  
grupowanie i rozliczanie kosztów (8 godz.)

• Raportowanie i tworzenie sprawozdań  
sprzedażowych, a także controlling jako  
metoda zarządzania (8 godz.)

Forma zaliczenia

Test sprawdzający wiedzę i umiejętności z zakresu 
poznanych modułów.

Specjalista ds. sprzedaży 
B2B i B2C 

Program

Kompetencje interpersonalne w biznesie (32 godz.)
• Trening umiejętności interpersonalnych, czyli  

jak kształtować relacje w biznesie (8 godz.)
• Techniki sprzedaży (4 godz.)
• Perswazja i manipulacja, emocje jako  

bezpośrednia przyczyna działania  
sprzedażowego (4 godz.)

• Negocjacje w biznesie – trening handlowy (12 godz.)
• Automotywacja (4 godz.)

Budowa zespołu sprzedaży i zarządzanie  
zespołem sprzedażowym (32 godz.)
• Metody i narzędzia zarządzania zespołem  

sprzedaży: skuteczne metody rekrutacji,  
inicjowanie zmian, zwalczanie oporu, motywowanie, 
rozliczanie pracy handlowców oraz rola systemu  
ocen okresowych, zarządzanie konfliktem (16 godz.)

• Coaching w biznesie (8 godz.)
• Organizacja czasu pracy handlowca (8 godz.)

Zarządzanie strategiczne i marketingowe  (48 godz.)
• Analiza rynku, metody prognozowania,  

strategie rynkowe (8 godz.)
• Strategie wprowadzania nowych produktów  

na rynek i zarządzania dotychczasową ofertą (8 godz.)
• Psychologia i narzędzia marketingowe  

w procesie sprzedaży (8 godz.)
• Budowa brandu i zarządzanie marką (8 godz.)
• Sprzedaż w sieci i podstawowy Inbound  

Marketing (8 godz.)
• Zarządzanie siecią sprzedaży (8 godz.)

W życiu zawodowym i prywatnym ciągle wyznaczam sobie nowe cele. Dlatego 
postawiłam na studia podyplomowe w WSB w Opolu na kierunku Zarządzanie sprzedażą 
i zespołem sprzedażowym. Aktualnie pracuję jako specjalista ds. sprzedaży, gdzie 
kształtuję relacje z klientem, negocjuję oraz prowadzę szkolenia sprzedażowe. Równowagę 
pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym zapewniają mi sport i długie spacery. 

Iwona Bednarek-Dąbrowska
Absolwentka kierunku Zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedażowym

Czas trwania   9 miesięcy nauki  176 godzin   

   11 zjazdów  2 semestry

   Nowość

Partnerzy kierunku
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Nieruchomości i prawo

Jako absolwentka kierunku Planowanie przestrzenne 
długo zastanawiałam się nad specjalizacją, w której chcę 
się realizować. Równie długo myślałam nad wyborem 
odpowiedniej uczelni. Nie zawiodłam się, Wyższa Szkoła 
Bankowa w pełni sprostała moim oczekiwaniom. Wykładowcy 
prowadzili zajęcia w interesujący sposób, otaczałam się tutaj 
ludźmi o różnych zawodach, różnych zainteresowaniach, 
a także motywacjach do studiowania tego kierunku. To była 
bardzo inspirująca przestrzeń do nauki.

Magdalena Sacała
Absolwentka kierunku Wycena nieruchomości
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• Proces inwestycyjny w budownictwie (4 godz.)
• Eksploatacja nieruchomości (6 godz.)
• Podstawy kosztorysowania (4 godz.)

Rzeczoznawstwo majątkowe (114 godz.)
• Status prawny rzeczoznawcy majątkowego (4 godz.)
• Organizacje zawodowe rzeczoznawców  

majątkowych (2 godz.)
• Standardy zawodowe i etyka zawodowa  

rzeczoznawcy majątkowego (2 godz.)
• Wprowadzenie do problematyki wyceny  

nieruchomości (4 godz.)
• Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny (6 godz.)
• Podejścia, metody i techniki wyceny  

nieruchomości w Polsce (26 godz.)
• Wycena ograniczonych praw rzeczowych  

i zobowiązań umownych (10 godz.)
• Wycena nieruchomości zurbanizowanych (10 godz.)
• Wycena gruntów rolnych, upraw  

sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów  
pod wodami (8 godz.)

• Wycena nieruchomości leśnych oraz  
zadrzewionych i zakrzewionych (6 godz.)

• Wycena nieruchomości dla celów  
szczególnych i wycena nieruchomości  
specjalnych (22 godz.)

• Wycena maszyn i urządzeń trwale  
związanych z nieruchomością (4 godz.)

• Wycena masowa (2 godz.)
• Dokumentacja procesu wyceny (4 godz.)
• Doradztwo na rynku nieruchomości (4 godz.)

Forma zaliczenia

Konsultacje i egzamin końcowy, który obejmuje  
przedmioty zrealizowane na zajęciach. (10 godz.)

Wycena nieruchomości

Program

Podstawy wiedzy z zakresu prawa (84 godz.)
• Część ogólna prawa cywilnego  (8 godz.)
• Podstawy prawa rzeczowego  (12 godz.)
• Podstawy prawa zobowiązań  (8 godz.) 
• Wybrane zagadnienia z zakresu  

prawa rodzinnego i spadkowego  (4 godz.)
• Podstawy prawa i postępowania  

administracyjnego  (4 godz.) 
• Źródła informacji o nieruchomościach  (10 godz.)
• Gospodarka przestrzenna  (6 godz.) 
• Gospodarka nieruchomościami  (12 godz.)
• Gospodarka mieszkaniowa i prawa  

spółdzielcze  (10 godz.) 
• Gospodarka rolna, leśna i wodna  (4 godz.)
• Ochrona danych osobowych  (2 godz.) 
• Zamówienia publiczne  (4 godz.)

Podstawy wiedzy ekonomicznej  (48 godz.)
• Podstawy ekonomii  (6 godz.)
• Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości  (8 godz.)
• Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji (8 godz.)
• Elementy finansów i bankowości (6 godz.)
• Podstawy matematyki finansowej (6 godz.)
• Podstawy statystyki i ekonometrii (10 godz.)
• Elementy rachunkowości (4 godz.)

Podstawy wiedzy technicznej (30 godz.)
• Podstawy budownictwa (10 godz.)
• Przegląd technologii w budownictwie (6 godz.)

Od kilku lat z dużym zaangażowaniem pracuję w sprzedaży. Jako osoba 
stawiająca przed sobą ambitne cele, postanowiłam zdobyć dodatkowe 
kwalifikacje. Wybór padł na studia z zakresu wyceny nieruchomości i to 
był strzał w dziesiątkę. Zajęcia prowadzili profesjonaliści i myślę, że dzięki 
temu zrealizowanie praktyk zawodowych i zdanie egzaminu państwowego 
nie było problemem. Zdobycie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego jest 
szansą na sukces w przyszłości.

Daria Fedorowicz-Mienkina 
Absolwentka kierunku Wycena Nieruchomości

Czas trwania   9 miesięcy nauki  286 godzin   

   18 zjazdów  2 semestry
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Nowe podejście do zamówień publicznych –  
możliwości realizacji (16 godz.)
• Funkcje zamówień publicznych (16 godz.)

Instrumenty elektroniczne w zamówieniach  
i środki ochrony prawnej (16 godz.)
• Elektronizacja zamówień publicznych (8 godz.)
• Środki ochrony prawnej (8 godz.)

Dokumentacja postępowania o zamówienie  
publiczne i sprawozdawczość (16 godz.)
• Dokumentacja postępowania o zamówienie  

publiczne – zakończenie postępowania (16 godz.)

Dyscyplina finansów publicznych a zamówienia  
publiczne (5 godz.)
• Dyscyplina finansów publicznych  

a zamówienia publiczne (5 godz.)

Forma zaliczenia
Egzamin pisemny i opracowanie projektu.

Program

System zamówień publicznych –  
zagadnienia ogólne (16 godz.)
• Wprowadzenie do systemu zamówień  

publicznych w Unii Europejskiej (8 godz.)
• Wprowadzenie do systemu zamówień  

publicznych w Polsce (8 godz.)

Przygotowanie postępowania i przeprowadzenie  
postępowania o udzielenie zamówienia (24 godz.)
• Przygotowanie postępowania o udzielenie  

zamówienia – wprowadzenie (16 godz.)
• Przygotowanie postępowania o udzielenie  

zamówienia – dokumentowanie czynności (8 godz.)

Przeprowadzenie postępowania  
o zamówienie publiczne (56 godz.)
• Komunikacja w postępowaniach (8 godz.)
• Tryby udzielania zamówień publicznych (16 godz.)
• Obowiązki stron w postępowaniach (16 godz.)
• Przeprowadzenie postępowania (8 godz.)
• Szczególne procedury udzielania zamówień  

publicznych (8 godz.)

Umowa o zamówienie publiczne  
i kontrola zamówień (32 godz.)
• Umowy w zamówieniach publicznych (16 godz.)
• Kontrola zamówień publicznych (16 godz.)

Zamówienia publiczne

Wybrałam kierunek Zamówienia publiczne, ponieważ zostały one 
wpisane w mój zakres obowiązków służbowych. Przeglądając oferty 
kilku uczelni, wybrałam właśnie WSB, ponieważ wiedziałam, że jest to 
uczelnia dla ludzi w każdym wieku, a wykładowcy są kompetentnymi, 
rzeczowymi fachowcami. Z przyjemnością przyjeżdżam na każde 
zajęcia, mimo że ich tematyka bywa dla mnie bardzo trudna. Na pewno 
będę polecała tę uczelnię moim znajomym i współpracownikom.

Ewa Szydło
Słuchaczka kierunku Zamówienia publiczne

Czas trwania   9 miesięcy nauki  181 godzin   

   12 zjazdów  2 semestry
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Psychologia

Każdy z nas inaczej widzi świat, ma swoją własną mapę 
rzeczywistości, przy pomocy której próbuje porozumieć się 
z innymi. Czasem bywa to trudne, jeśli zamykamy się na 
komunikaty innych, stawiamy w swoich głowach bariery, nie 
potrafimy słuchać ani dostrzegać cudzego punktu widzenia, nie 
potrafimy wyrażać swoich emocji albo posługujemy się jedyną 
mapą, jaką znamy, czyli mapą naszych błędnych przekonań. 
Studia z zakresu mediacji mogą okazać się pierwszym krokiem 
do zrozumienia, że to JA jestem kluczem do dobrego kontaktu 
z drugim człowiekiem i jedyną osobą, na którą mam realny 
wpływ. To możliwość poszerzenia swojej samoświadomości oraz 
otwarcia się na innych, a to prosta droga do rozwoju osobistego 
i… sukcesu!

dr Ewa Kosowska-Korniak
Kierownik merytoryczny kierunku Mediacje sądowe 
i pozasądowe oraz kierunku Komunikacja medialna 
w administracji publicznej i biznesie
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• Trening umiejętności mediacyjnych  (12 godz.)
• Sytuacje trudne w mediacji  (8 godz.)
• Trening negocjacji  (4 godz.)
• Metodyka pracy trenera mediacji  (4 godz.)
• Etyka w zawodzie mediatora  (4 godz.)

Prawne asplekty mediacji  (48 godz.)
• Mediacje w prawie cywilnym i gospodarczym  (8 godz.)
• Mediacje i rozwiązania polubowne  

w prawie pracy  (4 godz.)
• Uwarunkowania prawne mediacji rodzinnych  (8 godz.)
• Mediacje w postępowaniu administracyjnym  (8 godz.)
• Rola pełnomocników w mediacji  (4 godz.)
• Konstruowanie ugód i tworzenie dokumentów 

mediacyjnych  (8 godz.)
• Prowadzenie własnej działalności  

mediacyjnej: aspekty prawne i księgowe  (4 godz.)
• Krajowe i międzynarodowe standardy  

postępowania mediacyjnego  (4 godz.) 

Forma zaliczenia

Przygotowanie dokumentacji mediacyjnej na podstawie case 
study (scenariusza mediacji). Zaliczenie testu końcowego 
i obecność na 80% zajęć z bloków: warsztat pracy mediatora 
i metodyka trenera mediacji oraz prawne aspekty mediacji.

Program

Mechanizm powstawania konfliktów  
oraz ich przebieg (40 godz.)
• Wprowadzenie do psychologii konfliktów  (8 godz.)
• Ingerencja w konflikt (8 godz.)
• Komunikacja w mediacji, zakłócenia percepcji  

i blokady komunikacyjne (8 godz.)
• Procesy grupowe w konflikcie (4 godz.)
• Konflikty społeczne  (4 godz.)
• Konflikty w organizacji  (4 godz.)
• Mobbing i przejawy dyskryminacji w zespołach 

pracowniczych (4 godz.)

Sposoby rozwiazywania konfliktów  (36 godz.)
• Strategie i metody rozwiązywania konfliktów  (8 godz.)
• Rozwiązywanie konfliktów w biznesie  

i organizacji, zarządzanie zmianą  (8 godz.)
• Procedury antymobbingowe  

i antydyskryminacyjne w organizacji  (4 godz.)
• Konflikty rodzinne  (8 godz.)
• Konflikty szkolne i rówieśnicze  (8 godz.)

Warsztat pracy mediatora i metodyka trenera  
mediacji – zajęcia praktyczne  (52 godz.)
• Wprowadzenie do mediacji  (4 godz.)
• Mediator, rola i kompetencje w zawodzie,  

prawa i obowiązki  (8 godz.)
• Warsztat pracy zawodowego mediatora  

– techniki mediacji (8 godz.)

Mediacje sądowe i pozasądowe

Umiejętność rozwiązywania konfliktów, prowadzenia skutecznych negocjacji 
oraz kontrolowania emocji to cechy wyróżniające na rynku pracy osoby 
posiadające kwalifikacje z zakresu mediacji sądowych i pozasądowych. 
Dzięki znajomości psychologicznych mechanizmów powstawania konfliktów, 
podstaw przepisów prawa i wielu godzinom praktyk, absolwenci są 
znakomicie przygotowani do konstruktywnego zarządzania konfliktem 
w każdym środowisku zawodowym i społecznym.

Grażyna Górska
Wykładowca kierunku

Czas trwania   9 miesięcy nauki  176 godzin   

   11 zjazdów  2 semestry

Partnerzy kierunku:
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Aspekty psychologiczne w dietetyce (64 godz.)
• Psychologia osobowości (8 godz.)
• Psychologia motywacji  (8 godz.)
• Psychologiczne podłoże odżywiania się (8 godz.)
• Terapia poznawczo-behawioralna (8 godz.)
• Terapia psychodynamiczna (4 godz.)
• Zaburzenia odżywiania się  

z elementami terapii (12 godz.)
• Pacjent otyły – studium przypadku (4 godz.)
• Pacjent z chorobami przewlekłymi –  

studium przypadku (4 godz.)
• Dziecko u dietetyka  (8 godz.)

Warsztat technik coachingowych (16 godz.)
• Narzędzia coachingowe w pracy dietetyka (8 godz.)
• Dialog motywujący, ćwiczenia praktyczne (8 godz.)

Forma zaliczenia

Test sprawdzający wiedzę i umiejętności z zakresu 
poznanych treści. Pisemna praca końcowa.

Psychodietetyka

Program

Dietetyka i żywienie kliniczne (72 godz.)
• Anatomia i fizjologia przewodu pokarmowego (8 godz.)
• Biochemia składników żywności (4 godz.)
• Zasady prawidłowego żywienia  

człowieka zdrowego (4 godz.)
• Nadwaga i otyłość, rozpoznawanie i leczenie  

żywieniowe (4 godz.)
• Dietetyka pediatryczna (4 godz.)
• Suplementy diety, dodatki do żywności  

i żywność specjalna (8 godz.)
• Kliniczny zarys chorób oraz dietoterapia  

oparta na faktach (32 godz.)
• Interakcje leków z pożywieniem (8 godz.)

Poradnictwo żywieniowe (40 godz.)
• Etyka w pracy psychodietetyka (2 godz.)
• Modne diety, trendy żywieniowe (6 godz.)
• Metodyka oceny sposobu żywienia (4 godz.)
• Metody oceny stanu odżywienia z elementami  

diagnostyki laboratoryjnej (4 godz.)
• Symulacja zbierania wywiadu  

– trening interperosnalny (8 godz.)
• Symulacja porady dietetycznej  

– studium przypadku (8 godz.)
• Edukacja grupowa, praca z dziećmi i dorosłymi  

w grupach (4 godz.)
• Komputerowe programy w pracy dietetyka (4 godz.)

Kierunek przeznaczony jest w szczególności dla osób związanych 
zawodowo z profilaktyką i ochroną zdrowia, zwłaszcza, dla 
tych, które pracują z pacjentami zmagającymi się ze stanami 
wymagającymi wdrożenia zmian żywieniowych, w tym 
specjalnych diet. Do predysponowanych zawodów należą np. 
pielęgniarki, fizjoterapeuci, lekarze, technolodzy żywieniowi, 
psychoterapeuci, pedagodzy, trenerzy oraz dietetycy.

Helena Niemeczek
Kierownik merytoryczny kierunku

Czas trwania   9 miesięcy nauki  192 godziny   

   12 zjazdów  2 semestry
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Zarządzanie

Zdecydowałam się na kierunek Zarządzanie zasobami 
ludzkimi, ponieważ zależało mi na rozwoju kompetencji 
w obszarze miękkiego HR-u. Liczę na to, że zdobyta wiedza 
pozwoli mi na swobodne wdrożenie nowego pracownika 
i stworzenie mu opowiednich warunków do pracy. Wiem, że 
informacje, które przekazują wykładowcy, przydadzą mi się 
podczas przeprowadzania rekrutacji i nie tylko.

Ewa Radelt
Słuchaczka kierunku Zarządzanie zasobami 
ludzkimi
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Akademia menedżera

Program

Moduł kwalifikacji (24 godz.)
• Kwalifikacje i kompetencje menedżerskie  (8 godz.)
• Techniki i narzędzia rozpoznania kwalifikacji 

menedżerskich  (8 godz.)
• Warsztat profilowania modeli kwalifikacji (8 godz.)

Moduł kierowniczy (24 godz.)
• Sztuka kierowana ludźmi (8 godz.)
• Narzędzia rozpoznania mechanizmów  

motywacji personalnej (8 godz.)
• Narzędzia budowania zespołów pracowniczych (8 godz.)

Moduł organizatorski (24 godz.)
• Narzędzia i techniki analityczno-całościowe (8 godz.)
• Narzędzia regulacji kompetencji (8 godz.)
• Narzędzia diagnozy uwarunkowań  

organizacyjnych (8 godz.)

Moduł zarządzania (32 godz.)
• Zarządzanie zakupami (8 godz.)
• Zarządzanie marketingiem (8 godz.)
• Zarządzanie sprzedażą (8 godz.)
• Projektowanie systemu celów i zadań (8 godz.)

Czas trwania   9 miesięcy nauki  192 godziny   

   12 zjazdów  2 semestry

Moduł prawny (16 godz.)
• Otoczenie prawne biznesu (8 godz.)
• Formy organizacyjno-prawne (8 godz.)

Moduł finansowo-ekonomiczny (48 godz.)
• Rachunkowość zarządcza i controlling  (16 godz.)
• Praktyka zarządzania biznesem (16 godz.)
• Analiza finansowa (16 godz.)

Moduł symulacyjno-ćwiczeniowy (24 godz.)
• Symulacje i ćwiczenia menedżerskie  (8 godz.)
• Kompleksowa gra menedżerska  (16 godz.)

Forma zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej 
oceny z egzaminu końcowego obejmującego wiedzę 
z przedmiotów zrealizowanych w trakcie nauki.

Korzyści

Słuchacze studiów podyplomowych: 
• opanują ważne techniki i narzędzia menedżerskie 

ukierunkowane na rozpoznanie oraz rozwiązywanie wielu 
problemów

• mają zajęcia z doświadczoną kadrą trenerską, mocno 
powiązaną ze środowiskiem biznesowym

• uczestniczą w warsztatach, ćwiczeniach kierowniczych, 
symulacjach decyzyjnych i biorą udział w grze 
biznesowej.

Podejmując naukę na studiach podyplomowych na kierunku Akademia 
menedżera, kierowałem się przede wszystkim rozwinięciem własnych kompetencji, 
ale też zależało mi na uczelni cieszącej się dobrą renomą, z dobrą kadrą 
i dogodną dla mnie lokalizacją. W życiu zawodowym pracuję w dziale IT. Na 
swoim polu zawodowym osiągnąłem już bardzo dużo, stąd pomysł na połączenie 
obecnego doświadczenia z biznesem. Obecnie przygotowuję się do objęcia roli 
kierownika zespołu i wierzę, że te studia dobrze mnie do tego przygotują.

Bartosz Wójcik

Słuchacz kierunku Akademia menedżera
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Od kilkunastu lat jestem związany z zarządzaniem produkcją przemysłową i po 
tych wszystkich latach, wiem jedno – aby skutecznie to robić – trzeba ciągle 
się doskonalić. To więc moje trzecie studia podyplomowe w WSB – po Lean 
Management w praktyce i optymalizacji procesów metodą Six Sigma, przyszedł 
czas na Akademię menedżera. Wszystkie kierunki wniosły dużo praktycznej wiedzy 
w moje życie zawodowe, w końcu to miejsce spotkań praktyków. Jestem już niemal 
pewien, że będę profesjonalnym i skutecznym menedżerem.

Andrzej Kuchcik
Absolwent kierunku Lean Management w praktyce oraz słuchacz kierunku 
Akademia menedżera

Program

Lean Management w praktyce (162 godz.) 
• Strategia Lean Management (18 godz.)
• Symulacja Lean Management (18 godz.)
• Konsensus dot. Status Quo – metody  

i narzędzia kompleksowej analizy  
i dokumentacji stanu obecnego  (18 godz.)

• Lean Leadership – wspólne cele, świadomość, 
zaangażowanie  (18 godz.)

• Narzędzia przepływu i stabilizacji:  
5S/Visual Management/Lean Action Workout  (18 godz.)

• Narzędzia przepływu i stabilizacji TPM, SMED  (18 godz.)
• Narzędzie przepływu i stabilizacji Lean: praca 

standaryzowana. Training Within Industry  (18 godz.)
• PDCA i zarządzanie eksperymentami (18 godz.)
• Zarządzanie zmianą i rola lidera (9 godz.)
• Lead Time Challenge  (9 godz.)

Forma zaliczenia

Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.

Czas trwania   9 miesięcy nauki  162 godziny   

   9 zjazdów  2 semestry

Partner kierunku

Lean Management w praktyce

Korzyści

Słuchacze studiów podyplomowych: 
• uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez 

praktyków, posiadających wiedzę opartą na wieloletnim 
doświadczeniu w prowadzeniu projektów wdrożeniowych 
Lean w wielu branżach

• poznają nowoczesne ujęcie Lean Management w formie 
5-etapowej realizacji strategii łączącej cele zarządu 
z działaniami Lean oraz Lean Management od strony 
praktycznej (także poprzez warsztaty w zakładach pracy)

• dowiedzą się, jakie są sprawdzone techniki i narzędzia do 
natychmiastowego wykorzystania w firmach, w których 
sami pracują

• wezmą udział w kilku intensywnych grach symulacyjnych 
oraz sesjach case studies, pozwalających zmierzyć 
i „poczuć” efekty eliminacji marnotrawstwa

• poznają inspirujące przykłady projektów wdrożeniowych 
w wielu firmach produkcyjnych i usługowych

• nauczą się, jak zachęcić pracowników do przejmowania 
inicjatywy i zmotywować ich do ciągłego poszukiwania 
lepszych rozwiązań.
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Zarządzanie zasobami 
ludzkimi

Program

ZZL w organizacji – aspekt strategiczny (48 godz.)
• Strategia personalna wobec wyzwań rynku (8 godz.)
• Controlling personalny (8 godz.)
• Kultura organizacyjna (8 godz.)
• Employer Branding (8 godz.)
• System ocen kompetencji pracownicznych (16 godz.)

Rekrutacja i selekcja w praktyce (40 godz.)
• Ogłoszenia rekrutacyjne i kanały poszukiwania 

kandydatów (8 godz.)
• Analiza aplikacji (4 godz.)
• Rozmowa kwalifikacyjna – pytania, procedura (8 godz.)
• Assessment Center (8 godz.)
• Adaptacja pracownika  (4 godz.) 
• Warsztat – rekrutacja w mediach  

społecznościowych (8 godz.)

Motywowanie, rozwój zawodowy pracowników  
i oceny pracowników (32 godz.)
• Systemy wynagrodzeń w organizacji (8 godz.)
• Wartościowanie stanowisk pracy (8 godz.)
• Motywowanie pozafinansowe (8 godz.)
• Analiza potrzeb szkoleniowych i rozwojowych  

i wdrażanie szkoleń i procesów rozwojowych:  
instruktaż, coaching, mentoring  (8 godz.)

Zarządzanie ludźmi to jedna z kluczowych umiejętności dobrego menedżera, a zgrany, 
kompetentny i zmotywowany zespół pracowników to największy atut w firmie. Studia 
podyplomowe z Zarządzania zasobami ludzkimi to świetna inwestycja we własny 
rozwój i szansa na podniesienie kwalifikacji menedżerskich. W WSB podoba mi się 
warsztatowa forma zajęć oraz to, że zajęcia prowadzą praktycy. Te studia to idealny 
wybór dla osób, które, tak jak ja, chcą doskonalić się w dziedzinie zarządzania. 

Agnieszka Chyłka
Słuchaczka kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi

Czas trwania   9 miesięcy nauki  176 godzin   

   11 zjazdów  2 semestry

Aspekty prawne, ubezpieczenia (24 godz.)
• Struktura systemu ubezpieczeń zdrowotnych 

i emerytalnych (4 godz.)
• Zasady ochrony danych osobowych (8 godz.)
• Wybrane zagadnienia prawa pracy (12 godz.)

Ludzie w organizacji – wyzwania dla menedżera 
personalnego (28 godz.)
• Odejścia pracowników, Outplacement (4 godz.)
• Zarządzanie zespołem i zmianą (8 godz.)
• Rozwiązywanie konfliktów i mediacje  

pracownicze (8 godz.)
• Coaching – wykorzystanie narzędzi  

coachingowych do rozwoju oraz podnoszenia  
motywacji pracowników (8 godz.)

Forma zaliczenia

Egzamin w formie testu. Projekt przygotowywany  
indywidualnie lub zespołowo.  (4 godz.)

Partner kierunku
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Pedagogika

Pracuję w przedszkolu, w którym realizowana jest edukacja 
włączająca. Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych jest dla mnie źródłem radości oraz satysfakcji. 
Zawód pedagoga – terapeuty wiąże się z odpowiedzialnością 
oraz wymaga bardzo dobrego przygotowania. Dlatego 
nieocenionym atutem na studiach podyplomowych 
w WSB jest stały kontakt ze wspaniałymi wykładowcami – 
praktykami, którzy z wielkim sercem oraz zaangażowaniem 
dzielą się swoim cennym czasem. Z pewnością w przyszłości 
skorzystam z bogatej oferty studiów tej uczelni.

Klaudia Kurasińska-Kciuk
Słuchaczka kierunku Oligofrenopedagogika 
z terapią pedagogiczną – edukacja i rehabilitacja 
osób z niepełnosprawnością intelektualną
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• Tworzenie planów, programów,  
wewnątrzszkolnego systemu doradztwa  
zawodowego (12 godz.)

• Współpraca doradcy zawodowego  
z nauczycielami (4 godz.)

• Niepełnosprawni na rynku pracy (8 godz.)
• Technologia informacyjna w doradztwie  

zawodowym (8 godz.)

Etyczne i prawne podstawy pracy doradcy  
zawodowego (16 godz.)
• Etyka zawodowa doradcy (4 godz.)
• Elementy prawa pracy (4 godz.)
• Podstawy prawne doradztwa dla osób  

niepełnosprawnych (8 godz.)

Podstawy e-doradztwa zawodowego (66 godz.)
• E-doradztwo jako odpowiedź na wymogi  

współczesnego rynku pracy (36 godz.)
• Testy psychometryczne (30 godz.)

Praktyka zawodowa (60 godz.)

Forma zaliczenia

Zdanie egzaminu końcowego w formie testu obejmującego 
zagadnienia realizowane w trakcie zajęć, przygotowanie 
teczki doradcy, zaliczenie odbytych praktyk.

W trakcie studiów dodatkowo można uzyskać certyfikat 
za udział w szkoleniu „Mentoring – droga sukcesu”.

Dodatkowy wymóg

Wymagane oświadczenie o posiadaniu przygotowania 
pedagogicznego.

Program

Podstawy merytoryczne doradztwa zawodowego (52 godz.)
• Podstawy poradnictwa zawodowego (8 godz.)
• Psychologiczne podstawy wyboru zawodu (12 godz.)
• Narzędzia skutecznej komunikacji  

wykorzystywane w rozmowie doradczej (8 godz.)
• Typologia klienta (8 godz.)
• Praca z portfolio (8 godz.)
• Poradnictwo edukacyjne i zawodowe (8 godz.)

Kompetencje dydaktyczne doradcy zawodowego (48 godz.)
• Umiejętności psychologiczne w pracy doradcy (8 godz.)
• Warsztat pracy grupowej – trening komunikacji 

interpersonalnej (8 godz.)
• Planowanie i zarządzanie karierą edukacyjno- 

-zawodową (8 godz.)
• Warsztat umiejętności diagnostycznych  

doradcy zawodowego (8 godz.)
• Metodyka pracy doradcy zawodowego  

– praca indywidualna i grupowa (8 godz.)
• Job-coaching – warsztaty (8 godz.)

Rynek pracy i zawodoznawstwo (28 godz.)
• Aktywne metody poszukiwania pracy  

w Polsce i w UE (4 godz.)
• Europejski Fundusz Społeczny  

a doradztwo zawodowe (8 godz.)
• Zawodoznawstwo (16 godz.)

Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego (80 godz.)
• Warsztat diagnostyczny szkolnego doradcy  

zawodowego (8 godz.)
• Metodyka prowadzenia rozmowy doradczej (8 godz.)
• Elementy tutoringu i coachingu  

w pracy doradczej (8 godz.)
• Trening umiejętności społecznych (8 godz.)
• Autoprezentacja i kształtowanie wizerunku  

zawodowego (8 godz.)
• Planowanie kariery (8 godz.)

Czas trwania   13 miesięcy nauki  350 godzin   

   13 zjazdów  3 semestry

   Nowość

Doradztwo zawodowe

W MNiSW trwają prace nad rozporządzeniem w sprawie standardu kształcenia nauczycieli. W związku z tym czas trwania i program studiów 
podyplomowych mogą ulec zmianie. Ewentualne modyfikacje programu będą zgodne z kwalifikacjami wymaganymi od nauczyciela.
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Czas trwania   13 miesięcy nauki  360 godzin   

   15 zjazdów  3 semestry

Edukacja i rehabilitacja osób 
z niepełnosprawnością intelektualną, 
autyzmem oraz zespołem Aspergera

W MNiSW trwają prace nad rozporządzeniem w sprawie standardu kształcenia nauczycieli. W związku z tym czas trwania i program studiów 
podyplomowych mogą ulec zmianie. Ewentualne modyfikacje programu będą zgodne z kwalifikacjami wymaganymi od nauczyciela.

• Konstruowanie indywidualnych programów  
edukacyjno-terapeutycznych (8 godz.)

• Kształtowanie mowy i języka u uczniów  
z autyzmem (12 godz.) 

• Metody komunikacji alternatywnej w pracy  
z dzieckiem z autyzmem (12 godz.)

• Metody terapii dziecka autystycznego,  
z zespołem Aspergera (8 godz.)

• Zasady i metody pracy rehabilitacyjnej  
i rewalidacyjnej z osobami z niepełnosprawnością 
intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera (16 godz.) 

• Metodyka pracy z uczniem z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim (8 godz.)

• Metodyka pracy z uczniem  
z niepełnosprawnością intelektualną  
w stopniu umiarkowanym i znacznym (16 godz.) 

• Specyfika kształcenia uczniów z autyzmem,  
zespołem Aspergera w normie intelektualnej  
oraz z zaburzeniami sfery intelektualnej (16 godz.)

• Podstawy i metodyka edukacji integracyjnej (16 godz.)
• Trening umiejętności społecznych  

i komunikacyjnych (16 godz.)

Praktyka pedagogiczna (120 godz.)
• Działania praktyczne w środowisku szkolnym,  

opiekuńczo-wychowawczym

Forma zaliczenia

Test sprawdzający wiedzę z zagadnień realizowanych na 
zajęciach oraz zaliczenie praktyk.

Dodatkowy wymóg

Wymagane oświadczenie o posiadaniu przygotowania 
pedagogicznego.

Program

Obszar psychologiczno-pedagogiczny (88 godz.)
• Elementy psychologii klinicznej  

i psychopatologii (16 godz.) 
• Podstawy pedagogiki specjalnej,  

psychopedagogika autyzmu (8 godz.)
• Subdyscypliny pedagogiki specjalnej (8 godz.) 
• Zdrowie psychiczne.  (8 godz.)
• Stymulacja zmysłów, terapia integracji  

sensoryczno-motorycznej, sekwencje  
sensoryczne (8 godz.)

• Organizowanie przestrzeni w sali, w szkole  
i przedszkolu. Projektowanie środowiska  
materialnego zajęć dydaktycznych (8 godz.)

• Metody wspierania rodziny dziecka 
z niepełnosprawnością, autyzmem, zespołem  
Aspergera (8 godz.)

• Podstawowe regulacje prawne – prawo  
oświatowe wobec niepełnosprawności (8 godz.)

• Społeczno-etyczne aspekty zawodu  
nauczyciela/terapeuty (8 godz.)

• Zastosowanie IT w pracy z osobami 
z niepełnosprawnością intelektualną (8 godz.)

Obszar dydaktyczno-metodyczny (152 godz.)
• Diagnoza psychopedagogiczna, w tym  

diagnoza poziomu funkcjonowania dziecka  
z autyzmem, zespołem Aspergera (16 godz.)

• Planowanie i organizacja procesu  
edukacyjno-terapeutycznego (8 godz.) 
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Moduł metodyczny (108 godz.)
• Język polski jako język drugi. Wprowadzenie  

do dwujęzyczności (14 godz.)  
 (8 godz. + 6 godz. e–learningu)

• Swoistość nauczania dzieci języka polskiego  
jako drugiego lub obcego (14 godz.)  
 (8 godz. + 6 godz. e–learningu)

• Testowanie znajomości języka polskiego  
jako obcego (14 godz.)  
 (8 godz. + 6 godz. e–learningu)

• Warsztaty dydaktyczno-metodyczne (38 godz.) 
 (32 godz. + 6 godz. e–learningu)

• Wykorzystanie nowoczesnych technologii  
informacyjnych w rozwijaniu umiejętności  
i kompetencji językowych oraz kulturowych (12 godz.) 

• Społeczno-etyczne aspekty zawodu  
nauczyciela/lektora (8 godz.)

• Elementy prawa oświatowego (8 godz.)

Praktyka (90 godz.)

Działania praktyczne w środowisku szkolnym.

Forma zaliczenia
Test sprawdzający wiedzę z przedmiotów realizowanych na 
zajęciach oraz zaliczenie praktyk. 

Dodatkowy wymóg
Wymagane oświadczenie o posiadaniu przygotowania 
pedagogicznego.

Program

Moduł lingwistyczny – ogólne przygotowanie  
merytoryczne (96 godz.)
• Podstawy fonetyki i poprawnej wymowy  

polskiej z elementami emisji głosu (16 godz.)
• Wybrane zagadnienia z leksyki i frazeologii (16 godz.) 
• Gramatyka funkcjonalna języka polskiego  

(fleksja i słowotwórstwo) (20 godz.)  
 (16 godz. + 4 godz. e–learningu)

• Gatunki wypowiedzi w aspekcie  
glottodydaktycznym (24 godz.) 

• Trudne miejsca polszczyzny (12 godz.) 
 (8 godz. + 4 godz. e–learningu)

• Praca z dzieckiem z doświadczeniem  
migracyjnym (8 godz.) 

Moduł kulturoznawczy (56 godz.)
• Kultura i jej rola w procesie dydaktycznym (16 godz.) 
• Elementy pedagogiki międzykulturowej (16 godz.) 
• Język polski w świecie (12 godz.)
• Współczesne tendencje w nauczaniu  

języków obcych z elementami europejskiej  
polityki językowej (12 godz.)  
 (8 godz. + 4 godz. e–learningu)

Nauczanie języka 
polskiego jako obcego 

Studia zapewniają ciekawą ofertę edukacyjną kierowaną do nauczycieli wszystkich 
przedmiotów na wszystkich etapach edukacyjnych, absolwentów studiów wyższych 
(licencjackich i magisterskich) posiadających uprawnienia pedagogiczne. Studia przygotowują 
do nauczania języka polskiego jako obcego w szkole na każdym etapie nauczania oraz do 
nauczania języka polskiego jako obcego na kursach dla cudzoziemców (w tym imigrantów).

Krystyna Dworecka
Kierownik merytoryczny kierunku

Czas trwania   13 miesięcy nauki  350 godzin   

   16 zjazdów  3 semestry

   Nowość

Pedagogika

W MNiSW trwają prace nad rozporządzeniem w sprawie standardu kształcenia nauczycieli. W związku z tym czas trwania i program studiów 
podyplomowych mogą ulec zmianie. Ewentualne modyfikacje programu będą zgodne z kwalifikacjami wymaganymi od nauczyciela.
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Program

Obszar psychologiczno-pedagogiczny (90 godz.)
• Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej (8 godz.)
• Podstawy psychologii klinicznej  

i psychopatologii (10 godz.)
• Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej (16 godz.)
• Diagnostyka psychopedagogiczna:

 − diagnostyka ucznia (8 godz.)
 − diagnostyka trudności w uczeniu się (8 godz.)

• Oligofrenopedagogika (8 godz.)
• Psychologiczno-społeczne problemy  

funkcjonowania osób z dysfunkcjami 
i niepełnosprawnością intelektualną (8 godz.)

• Rodzina i formy pracy z rodziną osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną (8 godz.)

• Podstawy prawne kształcenia i rehabilitacji  
osób z niepełnosprawnością intelektualną (8 godz.)

• Społeczno-etyczne aspekty zawodu  
nauczyciela/terapeuty (8 godz.)

Obszar dydaktyczno-metodyczny (140 godz.)
• Podstawy logopedii z metodyką terapii  

zaburzeń mowy (8 godz.)
• Organizacja procesu terapeutycznego (8 godz.)
• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

z niepełnosprawnością intelektualną (8 godz.)
• Metodyka nauczania i wychowania dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie  
w stopniu lekkim (12 godz.)

Czas trwania   13 miesięcy nauki  350 godzin   

   14 zjazdów  3 semestry

• Metodyka nauczania i wychowania dzieci  
i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie  
w stopniu umiarkowanym i znacznym (16 godz.)

• Metodyka nauczania i wychowania dzieci  
i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie  
w stopniu głębokim (12 godz.)

• Metodyka pracy z dzieckiem  
z niepełnosprawnością sprzężoną (4 godz.) 

• Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci  
z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego  
i społecznego (8 godz.)

• Metodyka nauczania w klasie integracyjnej (16 godz.)
• Rewalidacja indywidualna (16 godz.)
• Terapia i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu, lekkim, umiarkowanym,  
znacznym i głębokim (16 godz.)

• Zastosowanie kreatywnych i relaksacyjnych  
metod w pracy z dzieckiem (8 godz.)

• Technologie informacyjne w pracy z osobami 
niepełnosprawnymi intelektualnie (8 godz.)

Praktyka (120 godz.)
• Działania praktyczne w środowisku nauki  

i wychowania osób z dysfunkcjami  
i niepełnosprawnością intelektualną (120 godz.)

Forma zaliczenia
Test sprawdzający wiedzę z przedmiotów realizowanych na 
zajęciach oraz zaliczenie praktyk.

Dodatkowy wymóg

Wymagane oświadczenie o posiadaniu przygotowania 
pedagogicznego.

Oligofrenopedagogika z terapią 
pedagogiczną – edukacja i rehabilitacja 
osób z niepełnosprawnością intelektualną

Pedagogika

W MNiSW trwają prace nad rozporządzeniem w sprawie standardu kształcenia nauczycieli. W związku z tym czas trwania i program studiów 
podyplomowych mogą ulec zmianie. Ewentualne modyfikacje programu będą zgodne z kwalifikacjami wymaganymi od nauczyciela.

Na co dzień pracuję jako nauczyciel wspomagający dla ucznia z zespołem Aspergera. Jestem 
szczęśliwa, ponieważ uwielbiam swoją pracę, a dzięki studiom podyplomowym w WSB poszerzam 
swoje kompetencje merytoryczne i metodyczne niezbędne w dalszej pracy zawodowej. 

Sabina Gajda-Pszeniczka
Absolwentka kierunku Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną, słuchaczka kierunku 
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem 
Aspergera



48

Czas trwania   13 miesięcy nauki  350 godzin   

   18 zjazdów  3 semestry

Reklama cyfrowa z elementami 
technik multimedialnych  
i foto-poligraficznych

Pedagogika

• Zastosowanie i automatyzacja formatów  
plików graficznych (4 godz.)

• Pracownia wideo (8 godz.)
• Multimedia w internecie (4 godz.)

Pracownia poligraficzna  (24 godz.)
• Przegląd technik druku i maszyn drukarskich (4 godz.)
• Zasady składu, przygotowanie do druku (8 godz.)
• Maszynoznawstwo introligatorskie (4 godz.)
• Rynek i działalność gospodarcza usług  

poligraficznych (4 godz.)
• Przygotowanie do druku (4 godz.)

E-learning w nowoczesnej szkole  (22 godz.)
• E-edukacja a zreformowany system  

kształcenia zawodowego (4 godz.)
• Wykorzystanie nowoczesnych technologii  

ICT w pracy nauczyciela, metodyka  
e-nauczania, platforma Moodle (18 godz.)

Metodyka nauczania  (32 godz.)
• Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych (8 godz.)
• Elementy prawa oświatowego (4 godz.)
• Wytyczne ministerialne dot. egzaminów zew. (4 godz.)
• Metodyka przygotowania do egzaminów  

teoretycznych i praktycznych (16 godz.)

Umiejętności interpersonalne  (20 godz.)
• Techniki komunikacji. Rola grupy  

w komunikacji, techniki interpersonalne (12 godz.)
• Psychologiczne aspekty pracy z młodzieżą (8 godz.)

Praktyka pedagogiczna   (60 godz.)
• Praktyka potwierdzona zaświadczeniem ze szkoły

Forma zaliczenia

Egzamin w formie testu oraz projekt indywidualny lub zespołowy.

Dodatkowy wymóg 
Wymagane oświadczenie o posiadaniu przygotowania 
pedagogicznego.

Program

Podstawy marketingu i promocji (40 godz.)
• Marketing produktów i usług, strategie  

i narzędzia promocji (12 godz.)
• Segmentacja rynku i pozycjonowanie (4 godz.)
• Badania marketingowe – klasyfikacja  

i metody badań (8 godz.)
• Zastosowanie internetu w marketingu,  

media społecznościowe (8 godz.)
• Branding, przygotowanie strategii  

promocyjnej firmy (8 godz.)

Reklama jako narzędzie komunikacji  (36 godz.)
• Reklama i jej klasyfikacje, media reklamowe,  

perswazja i manipulacja w reklamie (16 godz.)
• Psychologia reklamy i zachowań nabywców (4 godz.)
• Modele oddziaływania na klientów i wskaźniki 

efektywności reklamy (8 godz.)
• Współpraca na linii: agencja  

reklamowa – reklamodawca (4 godz.)
• Podstawy prawa prasowego i autorskiego (4 godz.)

Kampanie reklamowe  (40 godz.)
• Etapy kampanii reklamowej, projektowanie  

kampanii reklamowej (12 godz.)
• Design w reklamie, wytyczne projektowania  

reklam, kampanie społeczne, formy reklamy (28 godz.)

Fotografia. Warsztaty fotografii studyjnej  
i plenerowej  (40 godz.)
• Procesy fotograficzne, kompozycja obrazu 

fotograficznego (12 godz.)
• Urządzenia fototechniczne (8 godz.)
• Warsztaty fotografii studyjnej i plenerowej (16 godz.)
• Fotografia w reklamie (4 godz.)

Pracownia multimedialna  (36 godz.)
• Grafika wektorowa i rastrowa (16 godz.)
• Interakcja w prezentacjach multimedialnych (4 godz.)

W MNiSW trwają prace nad rozporządzeniem w sprawie standardu kształcenia nauczycieli. W związku z tym czas trwania i program studiów 
podyplomowych mogą ulec zmianie. Ewentualne modyfikacje programu będą zgodne z kwalifikacjami wymaganymi od nauczyciela.
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Program

Ogólne przygotowanie w zakresie  
psychologiczno-pedagogicznym (90 godz.)
• Pedagogika ogólna (8 godz.)
• Psychologia ogólna (8 godz.)
• Psychologia społeczna i wychowania (8 godz.)
• Psychologia rozwojowa (8 godz.) 
• Psychologia osobowości (4 godz.)
• Zaburzenia i dysharmonie rozwojowe (4 godz.)
• Uzależnienia i profilaktyka w szkole (8 godz.)
• Podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej (13 godz.)
• Sytuacje wychowawcze w pracy nauczyciela (8 godz.)
• Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole (13 godz.)
• Czas wolny i formy aktywności dzieci i młodzieży (8 godz.)

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne  
na danym etapie edukacyjnym (70 godz.)
• Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (8 godz.)
• Praca z uczniem o specjalnych potrzebach  

edukacyjnych (13 godz.)
• Doradztwo edukacyjne (13 godz.)
• Trudności i niepowodzenia szkolne (15 godz.)
• Podstawy socjoterapii (13 godz.)
• Tolerancja dla inności (4 godz.)
• Komunikacja w procesie nauczania  (4 godz.)

Jestem absolwentką WSB na kierunku Finanse i rachunkowość ze ścieżką 
anglojęzyczną i wciąż wracam na tę uczelnię, aby poszerzać swoje kwalifikacje. 
Tym razem wybrałam studia z obszaru pedagogicznego. Dzięki studiom nigdy 
nie obawiałam się zaistnieć na rynku pracy, ponieważ nie miałam problemów 
z jej znalezieniem zarówno jako księgowa, jak i lektor j. angielskiego. Teraz jestem 
przedsiębiorcą, prowadzę małą działalność jako lektor języka angielskiego i dzięki 
wiedzy osiągniętej na studiach sama jestem dla siebie księgową. 

Ewa Drozd-Świtoń
Słuchaczka kierunku Studia pedagogiczne – nadające kwalifikacje do pracy nauczyciela

Czas trwania   13 miesięcy nauki  431 godzin   

   13 zjazdów  3 semestry

Podstawy dydaktyki (31 godz.)
• Specyfika pracy nauczyciela (9 godz.)
• Metody i zasady dydaktyczne (4 godz.)
• System oświaty i prawo oświatowe (6 godz.)
• Higiena i emisja głosu (4 godz.)
• Pedagogika zabawy (4 godz.)
• Interaktywne i twórcze metody pracy nauczyciela (4 godz.)

Dydaktyka przedmiotu na danym etapie  
edukacyjnym (90 godz.)
• Edukacja językowa i polonistyczna z metodyką (16 godz.)
• Edukacja matematyczna z metodyką (12 godz.)
• Edukacja przyrodnicza i środowiskowa  

z metodyką (8 godz.)
• Edukacja artystyczna z metodyką (14 godz.)
• Edukacja muzyczna z metodyką (8 godz.)
• Edukacja techniczna i komputerowa z metodyką (12 godz.)
• Edukacja fizyczna i zdrowotna z metodyką (8 godz.)
• Metodyka nauczania języka obcego (12 godz.)

Praktyka (150 godz.)
• Praktyka psychologiczno-pedagogiczna (30 godz.)
• Praktyka dydaktyczna (120 godz.)

Forma zaliczenia

Test końcowy sprawdzający wiedzę, zaliczenie praktyk, 
zaliczenie pracy na platformie e-learningowej.

Studia pedagogiczne – 
nadające kwalifikacje 
do pracy nauczyciela

Pedagogika

W MNiSW trwają prace nad rozporządzeniem w sprawie standardu kształcenia nauczycieli. W związku z tym czas trwania i program studiów 
podyplomowych mogą ulec zmianie. Ewentualne modyfikacje programu będą zgodne z kwalifikacjami wymaganymi od nauczyciela.
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• Warsztaty Terapii Ręki (16 godz.)
• Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 

i wyrównawczych z uczniami ze specyficznymi 
trudnościami w nauce czytania i pisania (16 godz.)

• Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 
i wyrównawczych z uczniami ze specyficznymi 
trudnościami w nauce matematyki (16 godz.) 

• Metodyka zajęć terapeutycznych z uczniami  
z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego  
i społecznego (16 godz.)

• Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych  
z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną (8 godz.) 

• Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych  
z uczniami z niepełnosprawnością słuchową (8 godz.) 

• Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych  
z uczniami z niepełnosprawnością wzrokową (8 godz.) 

• Uczeń z przewlekłą chorobą  
i niepełnosprawnością ruchową w szkole (4 godz.)

• Specyfika pracy z uczniem z autyzmem  
i zespołem Aspergera, FAS i Downa (8 godz.) 

Praktyka (120 godz.)

Działania praktyczne w środowisku  
szkolno-wychowawczym.

Forma zaliczenia
Test sprawdzający wiedzę z zagadnień realizowanych na 
zajęciach oraz zaliczenie praktyk. 

Dodatkowy wymóg
Wymagane oświadczenie o posiadaniu przygotowania 
pedagogicznego.

Program

Moduł psychologiczno-pedagogiczny (80 godz.)
• Wybrane zagadnienia z psychologii  

wychowawczej, rozwojowej i klinicznej (8 godz.)
• Diagnostyka psychopedagogiczna (8 godz.)
• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  

– diagnoza i terapia (podstawy teoretyczne) (16 godz.) 
• Konstruowanie ramowych programów zajęć 

terapeutycznych, programów wspomagających 
indywidualny rozwój dziecka (8 godz.)

• Psychologiczne podstawy procesów uczenia się (8 godz.) 
• Podstawy teoretyczne integracji sensorycznej (8 godz.)
• Współpraca z rodziną dziecka z zaburzeniami 

rozwojowymi (8 godz.) 
• Podstawy prawne kształcenia i rehabilitacji  

osób z niepełnosprawnością intelektualną (8 godz.) 
• Społeczno-etyczne aspekty zawodu  

nauczyciela/terapeuty (8 godz.) 

Moduł dydaktyczno-metodyczny (160 godz.)
• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  

– warsztaty dydaktyczno-metodyczne (16 godz.) 
• Elementy logopedii i fonetyki z metodyką  

zaburzeń mowy (16 godz.) 
• Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania 

początkowego – edukacja polonistyczna (12 godz.)
• Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania 

początkowego – edukacja matematyczna (8 godz.)
• Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych  

z uczniami z zaburzeniami rozwoju ruchowego (8 godz.)

Terapia pedagogiczna – wczesne 
wspomaganie z integracją sensoryczną 

Czas trwania   13 miesięcy nauki  360 godzin   

   15 zjazdów  3 semestry

   Nowość

Pedagogika

W MNiSW trwają prace nad rozporządzeniem w sprawie standardu kształcenia nauczycieli. W związku z tym czas trwania i program studiów 
podyplomowych mogą ulec zmianie. Ewentualne modyfikacje programu będą zgodne z kwalifikacjami wymaganymi od nauczyciela.

Na kierunku Terapia pedagogiczna – wczesne wspomaganie z integracją sensoryczną 
słuchacze zdobędą umiejętności prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno- 
-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym, nauczą się pisać 
programy wspomagające rozwój dziecka, poznają sprawdzone metody i formy pracy. 

Marzena Stefanko
Wykładowca kierunku
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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 online. 

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.

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

• 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
• kserokopię podpisanego dyplomu 

ukończenia studiów wyższych – oryginał do 
wglądu

• dowód wniesienia opłaty wpisowej (nie 
dotyczy w przypadku spełnienia warunków 
promocji: 0 zł wpisowego)

• w przypadku zmiany imienia lub nazwiska 
na którymkolwiek z dokumentów składanych 

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

• umowę w 2 egzemplarzach
• oświadczenie (dotyczy wybranych 

kierunków)
• w przypadku cudzoziemców wymagane są 

dodatkowe dokumenty.

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

Studia podyplomowe
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Ceny studiów podyplomowych

Kierunki studiów Kwota Liczba rat

Administracja – prawo, zarządzanie i organizacja 3700 10 x 370

Akademia menedżera 4650 10 x 465

Aplikacje internetowe i mobilne online 4750 10 x 475

Bezpieczeństwo i higiena pracy 4150 10 x 415

Branding & Content Marketing 3700 10 x 370

Coaching w biznesie 4950 10 x 495

Doradztwo podatkowe 3700 10 x 370

HR Business Partner 4350 10 x 435

Informatyka śledcza, cyberbezpieczeństwo z uwzględnieniem audytowania 3950 10 x 395

Inspektor danych osobowych z audytowaniem w praktyce 3950 10 x 395

Kadry i płace 4350 10 x 435

Komunikacja medialna w administracji publicznej i biznesie 3700 10 x 370

Księgowość i płace w przedsiębiorstwie 3700 10 x 370

Lean Management w praktyce 5350 10 x 535

Logistyka produkcji 3800 10 x 380

Mediacje sądowe i pozasądowe 3850 10 x 385

Psychodietetyka 3700 10 x 370

Rachunkowość 3700 10 x 370

Reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i foto-poligraficznych 3800 10 × 380

Specjalista ds. sprzedaży B2B i B2C 3850 10 x 385

Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych 5450 10 x 545

Transport i spedycja 3800 10 x 380

Trener biznesu 3950 10 x 395

Wycena nieruchomości 4050 10 x 405

Zamówienia publiczne 3800 10 x 380 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 3850 10 x 385

Zintegrowany system informatyczny – SAP ERP 6550 10 x 655

Studia pedagogiczne:

Doradztwo zawodowe 3600 10 x 360

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem Aspergera 3600 10 x 360

Nauczanie języka polskiego jako obcego 3600 10 x 360

Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 
intelektualną

3600 10 x 360

Reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i foto-poligraficznych 3800 10 x 360

Studia pedagogiczne – nadające kwalifikacje do pracy nauczyciela 3800 10 x 380

Terapia pedagogiczna – wczesne wspomaganie z integracją sensoryczną 3950 10 x 395

Niższe ceny przy wcześniejszych zapisach – zapisując się wcześniej, skorzystasz z największych promocji.
Informacje o promocjach we wpisowym i w czesnym można sprawdzić na www.wsb.pl/opole lub w Biurze Rekrutacji.
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Wyższa Szkoła Bankowa
bliżej, niż myślisz

  Centrum Studiów Podyplomowych WSB 
w Opolu, ul. Oleska 97

Centrum Rozrywki Kubatura

WSB w Opolu, ul. Augustyna Kośnego 72

Teatr im. J. Kochanowskiego

Druk: VMG Print sp. z o.o.
Poznań 2019, nakład 1800.
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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54 Legenda

Wyższe Szkoły Bankowe

Zaufało nam  
ponad 300 000  
studentów

www.wsb.pl/opole


