
Witaj w gronie studentów Wydziału Ekonomicznego 
w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
W tej ulotce znajdziesz najważniejsze informacje 
organizacyjne, związane z rozpoczęciem studiów w WSB. 

Rozpoczęcie zajęć

Możesz już wypatrywać na stronie internetowej i w social 
mediach WSB w Opolu informacji o dacie rozpoczęcia 
pierwszych zajęć.

Szkolenie przed rozpoczęciem zajęć

10 marca o godz. 17.00 wszyscy nowi studenci wezmą 
udział w szkoleniu z pracy na MS Teams. Link do spotkania 
znajduje się w zakładce Strefa studenta →  Dla nowych 
studentów.

Czesne

Każdy student WSB otrzymuje osobisty numer konta 
bankowego, na które należy wpłacać czesne. 
Numer konta, kolejne terminy płatności oraz wysokość 
czesnego znajdziesz w Extranecie, w zakładce 
Mój profi l → Płatności i wpłaty.
Wykonaj dwa osobne przelewy: 
• pierwsza rata czesnego – konto o nazwie „czesne”
•  opłata za legitymację w wysokości 22 zł – konto 

o nazwie „inne”.
Osoby nieposiadające dostępu do Extranetu dokonują 
wpłat na numer konta: 86 1600 1462 1085 8203 6000 0027.
W tytule każdego z przelewów wpisz: imię, nazwisko 
oraz Twój numer PESEL. 
Podpowiedź: informację o płatnościach znajdziesz również 
w umowie edukacyjnej.

Co? Gdzie? Kiedy?

Czas na studia! 

www.wsb.pl/opole



Dostęp do Extranetu oraz numer albumu

Extranet to wewnętrzny serwis internetowy dzięki któremu, 
jako student masz stały kontakt z uczelnią. 
W Extranecie możesz sprawdzić m.in. informacje 
o studiach, plan zajęć, przydział do grup wykładowych 
i konwersatoryjnych, a także indywidualny numer konta 
bankowego, na który należy wpłacać czesne.

Dostęp do Extranetu:
• login: opxyyyy (przesłany w treści e-maila)
• hasło: numer PESEL.
Po otrzymaniu wiadomości e-mail z danymi do logowania 
odczekaj 24 h i spróbuj zalogować się do Extranetu.
Numer albumu: to indywidualny numer każdego studenta. 
Otrzymasz go już niebawem na swój adres e-mail wraz 
z informacją o dostępie do Extranetu.
Podpowiedź: nie martw się, dostaniesz maila z instrukcją 
logowania do Extranetu. Jeśli jesteś absolwentem studiów 
I stopnia WSB we Wrocławiu, Twój numer albumu się nie 
zmieni. 

Harmonogram studiów

Harmonogram zjazdów na cały rok znajdziesz w Extranecie.
Szczegółowe informacje na temat pierwszych zajęć 
zamieścimy na stronie internetowej: www.wsb.pl/opole/
strefa-studenta/dla-nowych-studentow.

Plan zajęć → Harmonogram zjazdów – znajdziesz 

tam terminy zjazdów na cały rok akademicki,

Plan zajęć → Mój plan – znajdziesz tam indywidualizowany 
plan studenta. 

Ważne! Aby widzieć plan, musisz być przypisany przez 
Dziekanat do grupy. Zawsze sprawdź swój plan przed 
zajęciami.

Praktyki – informacje podstawowe

Praktyki zawodowe są ważną częścią studiów, a ich 
zaliczenie jest niezbędne do tego, aby przystąpić do 
egzaminu dyplomowego. W WSB masz możliwość 
częściowego lub całkowitego zaliczenia praktyki dzięki 
pracy zawodowej, stażowi lub wcześniej zrealizowanej 
praktyce. Najważniejsze, aby profil firmy i realizowane 
zadania były zgodne ze studiowanym kierunkiem.

Jeśli masz pytania dotyczące praktyk, zapraszamy do 
kontaktu z Biurem Karier:
e-mail: biurokarier@wsb.wroclaw.pl 
WSB w Opolu – pokój 202 (II piętro).

Stypendia – informacje podstawowe

Wszystkie informacje dotyczące pomocy materialnej 
znajdziesz w Extranecie, w zakładce Stypendia i zniżki.

Stypendia, o które możesz się starać jako student:
• stypendium socjalne,
• stypendium dla osób z niepełnosprawnościami,
•  stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce, 

wyniki sportowe, osiągnięcia artystyczne i dokonania 
naukowe.

Jeżeli z przyczyn losowych znajdziesz się w trudnej sytuacji 
materialnej, możesz starać się o przyznanie zapomogi.

Jeśli chcesz starać się o stypendium, powinieneś złożyć 
wniosek. Wzory znajdziesz w Extranecie w zakładce 
Druki do pobrania.

Regulamin jest dostępny również w Extranecie w zakładce: 
Zarządzenia/Regulaminy/Procedury/Przewodniki – 
Regulaminy.
Jeśli masz pytania dotyczące stypendiów, zapraszamy 
do kontaktu z Działem Obsługi Finansowej Studenta:
e-mail: dofs.opole@wsb.wroclaw.pl 
WSB w Opolu – pokój 107 (I piętro).

Zaświadczenia

Jeśli będzie Ci potrzebne zaświadczenie potwierdzające 
status studenta, możesz otrzymać je w Dziekanacie – ale 
dopiero po rozpoczęciu zajęć. Wcześniej najważniejszym 
dokumentem jest wpis na listę studentów. 

Faktury VAT 

Druki wniosków o fakturę dostępne są na www.wsb.pl 
 /opole/studia-i-szkolenia/studia-ii-stopnia/zasady-
rekrutacji w sekcji Zamówienie na fakturę. Wypełnione 
zamówienie na fakturę można przesłać w formie skanu 
na adres e-mailowy: dofs.opole@wsb.wroclaw.pl, listem 
lub dostarczyć osobiście. 
Informacje dotyczące wystawiania faktur uzyskasz pod nr 
tel. 77 4019405.

www.wsb.pl/opole



Ubezpieczenie zdrowotne i NNW 

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia 
zdrowotnego znajdują się w Extranecie. Istnieje możliwość 
ubezpieczenia NNW. Szczegóły na temat obu ubezpieczeń 
dostępne są w Dziekanacie.
Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem zdrowotnym 
przez uczelnię, zgłoś się do Dziekanatu.

Legitymacje studenckie 

•  Będą wydawane na pierwszym spotkaniu. Zabierz ze 
sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, aby odebrać 
legitymację. 

•  Jeśli w 2021 r. ukończyłeś studia I stopnia w WSB w Opolu 
i posiadasz legitymację studencką, możesz ją przedłużyć 
w Dziekanacie, aby nie ponosić kosztów wydania nowej 
legitymacji.

•  Absolwenci WSB w Opolu zachowują swoje numery 
albumów. Absolwenci Wydziału Finansów i Zarządzania 
we Wrocławiu zachowują nr albumu, jednak numery ich 
indywidualnych kont ulegną zmianie. Można sprawdzić je 
w Extranecie.

•  Absolwenci Wydziału Finansów i Zarządzania WSB 
we Wrocławiu otrzymają nowe legitymacje. Prosimy 
o dokonanie płatności za legitymację.

•  Legitymacje wydawane są w Dziekanacie. Prosimy 
o wcześniejsze umówienie terminu odbioru.

Bądź z nami w kontakcie:

Inne

Jeśli przy zapisie na studia złożyłeś zaświadczenie 
o obronie, pamiętaj, aby w terminie 7 dni od daty 
wystawienia dyplomu dostarczyć go do Biura Rekrutacji 
w postaci 2 kserokopii. 

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na 
pojawiające się pytania: 

Biuro Rekrutacji
tel.:  77 401 94 44, 77 401 94 01/02/03, 539 670 648, 539 670 

650, 698 932 970
e-mail: opole@wsb.wroclaw.pl

Dziekanat studiów I i II stopnia
tel.: 77 4019 404, 77 4019 424, 77 4019 448
e-mail: dziekanat.opole@wsb.wroclaw.pl

Dział Obsługi Finansowej Studenta:
tel.: 77 401 94 05, e-mail: dofs.opole@wsb.wroclaw.pl

Biuro Karier
tel.: 77 40 19 422, e-mail: biurokarier@wsb.wroclaw.pl

Biblioteka, czytelnia
tel.: 77 401 94 32, e-mail: biblioteka.opole@wsb.wroclaw.pl

www.wsb.pl/opole

WSZYSTKO, 
CO MUSISZ WIEDZIEĆ

Bądź dobrze poinformowany o tym, co 
dzieje się na uczelni. Zdjęcia, transmisje 
na żywo, wydarzenia. Dołącz do grupy 
Studenci WSB w Opolu i bądź na bieżąco!

fb.com/WSBopole

youtube.com/GrupaWSB

SKORZYSTAJ Z WIEDZY

Odwiedź nasz kanał na YouTube, gdzie 
m.in. nasi eksperci radzą, jak skutecznie 
szlifować kompetencje, opanować stres, 
zarządzać projektami.

@wyzsze_szkoly_bankowe

OFICJALNY HASHTAG 
STUDENTÓW #ILOVEWSB

Robisz sobie zdjęcie? Oznacz się #iloveWSB. 
To ofi cjalny hashtag naszej społeczności. 
Pokaż siebie lub zobacz, co robią i gdzie 
pracują nasi studenci i absolwenci.

@Eksperci_WSB

POROZMAWIAJMY O...

Dołącz do rozmów o gospodarce, ekonomii, 
prawie, polityce, marketingu i wszystkim, 
co jest w trendach. Bądź w kontakcie 
z naszymi ekspertami.


