
Czym są studia dualne?
Studia dualne polegają na połączeniu nauki akademickiej z płatnym stażem zawodowym, 
odbywanym u pracodawcy współpracującego z uczelnią. Oznacza to, że realizujesz program 
nauczania dwutorowo – na uczelni zdobędziesz wiedzę teoretyczną, która jest niezbędną bazą 
do pracy w wybranym zawodzie, a w fi rmie poznasz wszystkie praktyczne aspekty związane 
z branżą. Odbywasz staż w ramach zajęć, więc nie musisz poświęcać na niego dodatkowego 
czasu. 

www.wsb.pl/opole

Studia dofinansowane ze środków UE
- studia dualne
najczęściej zadawane pytania

Program studiów dualnych w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu



www.wsb.pl/opole

Jakie korzyści płyną z wzięcia udziału w programie studiów dualnych?
•  Masz szansę na naukę w realnym środowisku pracy i wykorzystanie zdobytej wiedzy w 

praktyce. 
•  Staż to okazja do zaprezentowania pracodawcy swoich mocnych stron oraz szansa na 

późniejszą współpracę.
•  Uczysz się w nowoczesnych laboratoriach i korzystasz ze specjalistycznego oprogramowania.
•  Na zajęciach wykładowcy wykorzystują interesujące gry i symulacje.
•  Studia są dofi nansowane se środków Unii Europejskiej, co oznacza, że płacisz mniejsze czesne.

Jakie kierunki są dostępne w tym projekcie?
Na studiach licencjackich I stopnia możesz studiować kierunek fi nanse i rachunkowość.

Jak rozpoznam studia dualne na stronie rekrutacji?
Specjalności oznaczone jako EFS są objęte dofi nansowaniem ze środków UE. Zapiszesz 
się na studia dofi nansowane, jeśli w formularzu znajdującym się na stronie www.wsb.pl/
rekrutacja/krok1, wybierzesz kierunki oznaczone jako EFS DUALNE.

Kiedy odbywa się staż?
Staż zaplanowany jest na studiach I stopnia na 3., 4. i 5. semestrze.

Jak zorganizowane są semestry, podczas których odbywa się staż?
Podczas semestrów objętych stażami, 4 dni spędzisz w fi rmie, a 1 dzień na uczelni, gdzie 
realizujesz przedmioty kształcenia kierunkowego.

Ile czasu trwa staż?
Staż trwa aż 9 miesięcy.

Czy za staż dostanę wynagrodzenie?  
TAK, za staż otrzymasz wynagrodzenie.

Czy sam będę musiał poszukać fi rmy, w której powinienem realizować staż?
NIE, uczelnia zapewni Ci miejsce stażowe, ale będziesz mógł także wskazać inną fi rmę.

Czy będę ubezpieczony podczas stażu?
TAK, uczelnia zapewni Ci ubezpieczenie NNW podczas stażu.

Studia w WSB – polecane przez absolwentów

9 na 10  
9 na 10 absolwentów 

studia w WSB 
sw

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


