Administracja
- Kierunek - studia I stopnia
Niestacjonarne OD MARCA Studia licencjackie

Co zyskujesz studiując administrację w WSB?

Zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk o administracji, prawa i ekonomii oraz nauczysz się wykorzystywać ją w różnych
obszarach Twojej pracy zawodowej.

Rozwiniesz swoje kompetencje społeczne przydatne w działalności wolnorynkowej.

Nauczysz się interpretować i analizować teksty prawne oraz zdobędziesz umiejętność sprawnego przygotowywania
pism i dokumentów administracyjnych.

Przygotujemy Cię do podjęcia pracy na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich
praktycznego zastosowania, zarówno w sferze publicznej, jak i w biznesie.

Grono wykładowców to osoby kierujące organami administracji publicznej, urzędnicy z długoletnim stażem,
samorządowcy, radcy prawni, adwokaci oraz przedsiębiorcy.

Stawiamy na aktywną naukę poprzez pracę projektową, case studies i uczestnictwo w grach biznesowych.

"
Najpierw studiowałem na innej uczelni, ale nie byłem do końca zadowolony. Słyszałem pozytywne opinie o WSB i
tak trafiłem tutaj na studia. Bardzo ważne jest dla mnie to, że uczelnia nastawiona jest na osoby pracujące, które nie
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chcą uczyć się suchej teorii. Doceniam to, że uczelnia szanuje nasz czas. Zdobywam wiedzę, którą wykorzystuję w
praktyce. W pracy mam duży kontakt z ludźmi, a studia pomagają mi lepiej zrozumieć potrzeby klienta.
"

Bartosz Olszak
student WSB
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Czego nauczysz się w trakcie studiów?
posługiwać się podstawową wiedzą z zakresu nauk o administracji, prawa, ekonomii i wykorzystywać ją w
różnych obszarach pracy zawodowej
interpretować i analizować teksty prawne
przygotowywać pisma i dokumenty administracyjne
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w umiejętny sposób nawiązywać relacje i komunikować się z otoczeniem
efektywnie pracować w zespole, a także samodzielnie realizować indywidualne cele.
posługiwać się narzędziami informatycznymi zgodnymi z wymogami e-Adminsitracji

Zobacz specjalności na tym kierunku
Administracja gospodarcza

od 265 zł 315 zł

Niestacjonarne OD MARCA

Administracja i finanse samorządowe

od 265 zł 315 zł

Niestacjonarne OD MARCA

Administracja publiczna

od 265 zł 315 zł

Niestacjonarne OD MARCA

Administracja w ochronie zdrowia

od 265 zł 315 zł

Niestacjonarne OD MARCA

Administracja w wymiarze sprawiedliwości

od 265 zł 315 zł

Niestacjonarne OD MARCA

Zarządzanie nowoczesnym miastem

od 265 zł 315 zł

Niestacjonarne OD MARCA

Program studiów
Program studiów na kierunku administracja w WSB w Poznaniu
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Nauka o państwie
Prawoznawstwo i logika
Ochrona danych osobowych
Technologie informacyjne
Wprowadzenie do polityki
Komunikacja społeczna
Ekonomia
Prawo konstytucyjne
Prawo cywilne
Finanse publiczne i prawo finansowe
Wprowadzenie do prawa administracyjnego
Administracja rządowa i służba cywilna
Psychologia zarządzania w administracji
Prawo administracyjne materialne
Prawo gospodarcze
Administracja samorządowa
Postępowanie administracyjne i sądowo adminsitracyjne
Zamówienia publiczne
Rozwój umiejętności menadżerskich
Warsztaty w zakresie tworzenia i stosowania prawa I
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e-Administracja
Warsztaty w zakresie tworzenia i stosowania prawa II

Zobacz szczegółowy program studiów na kierunku Administracja (niestacjonarne).
Zobacz szczegółowy program studiów na kierunku Administracja (stacjonarne).

Wykładowcy
Maja Błaszak

"
Menedżer kierunku administracja

Jeśli lubisz to, co robisz, to nigdy w życiu nie będziesz musiał przepracować ani jednego dnia.
Każdego dnia w pracy szukam wyzwań, każdy nowy dzień stawia przede mną nowe zadania i zaskakuje
mnie. To pozwala mi czuć się świetnie, każdego dnia, gdy idę do pracy. To tak jakbym wybierała się na
spotkanie z przyjaciółmi.
Z Wyższą Szkołą Bankową jestem związana od początku studiów. Tutaj kończyłam studia licencjackie i
magisterskie na kierunku Finanse i Bankowość Unii Europejskiej. Następnie kontynuowałam swoją
edukację na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza celem podszlifowania swoich kompetencji
technologiczno- informatycznych. Aktualnie przygotowuję doktorat na Uniwersytecie Ekonomicznym.
Zawodowo i naukowo interesuje mnie obszar partnerstwa publiczno-prywatnego, jego wpływ na rozwój
regionu i jego konkurencyjność. Pracę zawodową podjęłam zaraz po studiach, ucząc licealistów w
Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu. Kształcenie dorosłych bardziej mnie interesowało, więc w 2009
roku rozpoczęłam współpracę z Wyższą Szkołą Pedagogiki i Administracji, a następnie od 2012 roku z
Wyższą Szkołą Bankową. Wiedzę pedagogiczną i psychologiczną zgłębiałam i wykorzystywałam jako
badacz i ekspert, biorąc udział w projektach i grantach prowadzonych na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza. Przez ostatnie trzy lata koordynowałam projekt „eSzkoła - Moja Wielkopolska” realizowany
na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W ramach tego projektu
zajmowałam się wykorzystaniem nowoczesnych technologii w szkole i na uczelni, a także innowacyjnymi
metodami nauczania. Swoje umiejętności menedżerskie mogę wykorzystywać w ramach trójmiejskiego
ThinkTanku z obszaru budowania w układzie klastrowym Smart City, gdzie łączę działania uczelni,
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prywatnych firm, związku pracodawców i przedstawicieli administracji. Podróże są moją pasją , którą
dzielę ze swoją rodziną. Prywatnie spełniam się jako mama Olgi, Jerzyka, Mileny, Tosi i Julki.

"
prof. nadzw. WSB dr hab. Ryszard Sowiński
Profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, adiunkt na WPiA UAM w Poznaniu. Prawnik, doradca kancelarii
prawnych w dziedzinie finansów, strategii, marketingu i zarządzania, autor pierwszego w Polsce bloga o zarządzaniu
kancelariami i marketingu prawniczym NowoczesnaKancelaria.pl, związany z branżą usług prawnych od 20 lat.
Bartłomiej Majchrzak
Prawnik, konsultant, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, związany z WSB w Poznaniu od
blisko 5 lat jako członek zespołów projektowych, wykładowca oraz p.o. menedżera kierunku Prawo w Biznesie (2013 2014). Od 2013 r. związany z Naveo Sowiński i Sęk sp. j. - firmą doradczą wspierającą kancelarie prawne w rozwoju.
Dzięki współpracy z dziesiątkami kancelarii prawnych różnej wielkości posiada szeroką wiedzę o specyfice branży i
pracy prawnika. Do zainteresowań zawodowych zalicza w szczególności prawo prywatne, ochronę i przetwarzanie
danych osobowych oraz zarządzanie własnością intelektualną. Dzięki pracy jako wykładowca, trener i szkoleniowiec
realizuje swoje powołanie: skutecznie dzieli się wiedzą, inspiruje, przekonuje do swoich pomysłów i zaraża
entuzjazmem. Do prywatnych pasji zalicza wspinaczkę i himalaizm, muzykę elektroniczną i współczesną historię
Polski.

dr Agnieszka Narożniak
Doktor nauk prawnych, absolwentka stosunków międzynarodowych oraz prawa na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Od 2016 roku związana jako wykładowca z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, obecnie
adiunkt na Wydziale Finansów i Bankowości. Wcześniej zatrudniona w służbie cywilnej; ma także doświadczenie w
pracy w firmie szkoleniowo-doradczej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki migracyjnej;
jednym z wyrazów tych zainteresowań jest współpraca z organizacją pozarządową w zakresie udzielania porad
prawnych cudzoziemcom.
dr Maciej Kowalczyk
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk prawnych,
adiunkt w Instytucie Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, członek Rady Programowej dla
kierunku Prawo, autor licznych publikacji poruszających tematykę prawną i historyczną. Opiekun Prawniczego Koło

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między poznan a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
6

Studentów Wyższej Szkoły Bankowej „Sapere Aude”. Prowadzi zajęcia z zakresu prawoznawstwa i i części ogólnej
prawa cywilnego.
dr Justyna Matusiak
Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2012 roku
uzyskała tytuł doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W
swoich zainteresowaniach badawczych i praktycznych zajmuje się zagadnieniami publicznoprawnej regulacji
administracji elektronicznej. Stypendystka Instytutu Szwedzkiego na Uniwersytecie Sztokholmskim (Swedish Law and
Informatics Research Institute). Autorka publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Radca
prawny. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, postępowania przed
sądami administracyjnymi, prawa gospodarczego oraz legislacji administracyjnej. W czasie wolnym czyta książki
Henninga Mankella, Yrsy Sigurdardottir, Karin Fossum i Monsa Kallentofta.
dr Jacek Połczyński
Z Wyższą Szkołą Bankową związany jestem od jej początków, ponieważ pracuję tu jako pracownik etatowy od, bez
mała, dwóch dekad. Zawdzięczam to ludziom, którzy stworzyli i rozwijali tę Szkołę i którzy sprawili, że przez lata było
to miejsce przyjazne dla wykładowców i studentów. Obecnie, pełniąc funkcję prodziekana, codziennie staram się, aby
tak było nadal. Studia wyższe ukończyłem w 1994 roku na Wydziale Ekonomi Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
(obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Na ostatnim roku studiów byłem słuchaczem rocznego Międzywydziałowego
Studium Pedagogicznego, które, mam nadzieję, przygotowywało mnie do pracy dydaktycznej m.in. w szkolnictwie
wyższym. Już w trakcie studiów, jako stażysta, związałem swe losy z Katedrą Finansów Publicznych na mojej Alma
Mater. W latach 1994 - 2004 byłem zatrudniony na stanowisku asystenta w Akademii Ekonomicznej i jednocześnie
asystenta w Wyższej Szkole Bankowej. W tym okresie współpracowałem również ze Studium Finansów prowadzonym
przez Towarzystwo Edukacji Bankowej, założyciela WSB w Poznaniu oraz z wieloma innymi szkołami wyższymi w
Poznaniu i w innych ośrodkach akademickich. Czas ten ukształtował mnie jako dydaktyka. Byłem jednym z
pierwszych wykładowców, którzy w procesie edukacyjnym wykorzystywali e-learning. Moja fascynacja tą formą
nauczania trwa do dziś.
W 2004 roku obroniłem pracę doktorską na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Tematyka pracy związana była z
ryczałtami podatkowymi. Podatki, system podatkowy i polityka fiskalna pozostają nadal w centrum moich
naukowych zainteresowań. W latach 2004 – 2013 byłem zatrudniony na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu, z którym ostatecznie rozstałem się w lipcu 2013 roku. Od października 2013 roku pełnię
funkcję Prodziekana ds. Jakości Kształcenia w WSB w Poznaniu. W ten sposób WSB stała się przedmiotem mojej
codziennej i szczególnej troski, a nie tylko miejscem pracy.
Mam żonę i dwójkę dorastających dzieci. Poza pracą, jeśli czas pozwala, oddaję się swoim pasjom, których mam, jak
sądzę, zbyt wiele. Z wiekiem pasje te ewoluują i zmieniają intensywność. Są nimi: fotografia, bieganie, shotokan,
kobudo, tai chi yang, literatura i poezja (T.S. Elliot), muzyka (Slayer, Iron Maiden, Black Sabbath), militaria i historia II
wojny.
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Partnerzy kierunku

Dla kogo ?
To kierunek dla osób, które:
• lubią pracę z ludźmi
• nie boją się wyzwań
• cenią sobie stabilną, pełną wyzwań pracę
• interesują się otaczającym światem, polityką i prawem
• cenią pracę zespołową i budowanie relacji.

Special promotion for candidates.
Nie musisz rezygnować, czy odkładać na później decyzji o studiowaniu –
do 15 lutego

zapisz się na studia I stopnia już dziś!

czesne już od

265 zł 315 zł zł
miesięcznie
Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

Zapisując się do 15 lutego, zyskujesz:
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600 zł zniżki w czesnym odliczanej na pierwszym roku studiów
dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

Promocja dotyczy oferty dostępnej w rekrutacji zimowej.
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Ceny dla kandydatów
Gwarantowane czesne stałe

Wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama.
Jeśli zapisujesz się wcześniej i korzystasz z promocji w czesnym to pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I
roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II i III

Gwarantowane czesne stopniowane

Płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku, bez względu na to czy korzystasz z promocji czy nie. W ciągu
następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że wysokość czesnego na wszystkich latach
studiów, będziesz znać od samego początku i jego wysokość Cię nie zaskoczy.

Elastyczny system opłat

System rat dostępny dla kierunków polskojęzycznych:
Sam decydujesz, w ilu ratach będziesz opłacać czesne (1, 2, 10 czy w 12). Pozwoli Ci to efektywniej zarządzać swoim
budżetem. Zwróć uwagę jednak, że na III roku studiów licencjackich oraz IV roku studiów inżynierskich płatność
możliwa jest do rozłożenia na maksymalnie 10 rat.
System rat dostępny dla kierunków anglojęzycznych:
Sam decydujesz, w ilu ratach będziesz opłacać czesne. Pamiętaj, że na kierunkach anglojęzycznych czesne możesz
opłacić wyłącznie w 1 lub 2 ratach w formie czesnego stałego. Dotyczy to kierunków:
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Computer Science

Engineering Management

English Philology

International Trade

Management

Stypendia i dodatkowe zniżki

Pamiętaj także, że w WSB możesz ubiegać się zarówno o takie same stypendia, jakie otrzymują studenci uczelni
publicznych, jak również unikalne dla studentów WSB, które fundujemy ze środków własnych uczelni. To sposób na
realne obniżenie czesnego.
Sprawdź, z jakich stypendiów i dodatkowych zniżek możesz skorzystać.

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki

Czesne
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1 rata

2 raty

10 rat

12 rat

1 rok

4150 zł 4750 zł

2 rok

4750 zł

3 rok

4750 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2075 zł 2375 zł

2 rok

2375 zł

3 rok

2375 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

415 zł 475 zł

2 rok

475 zł

3 rok

475 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

360 zł 410 zł

2 rok

410 zł

3 rok

475 zł
(10 rat)
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Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane

1 rata

2 raty

10 rat

Rok nauki

Czesne

1 rok

3050 zł 3650 zł

2 rok

4800 zł

3 rok

6000 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

1525 zł 1825 zł

2 rok

2400 zł

3 rok

3000 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

305 zł 365 zł

2 rok

480 zł

3 rok

600 zł

Rok nauki

Czesne

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między poznan a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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12 rat

1 rok

265 zł 315 zł

2 rok

410 zł

3 rok

600 zł
(10 rat)

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między poznan a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Ceny dla kandydatów z zagranicy
Gwarantowane czesne stałe

Gwarantowane czesne stałe - masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama.

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

1 rata

2 raty

Rok nauki

Czesne

1 rok

4150 zł 4750 zł

2 rok

4750 zł

3 rok

4750 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2075 zł 2375 zł

2 rok

2375 zł

3 rok

2375 zł

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między poznan a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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10 rat

12 rat

Rok nauki

Czesne

1 rok

415 zł 475 zł

2 rok

475 zł

3 rok

475 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

360 zł 410 zł

2 rok

410 zł

3 rok

475 zł
(10 rat)

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między poznan a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Ceny dla absolwentów WSB
Gwarantowane czesne stałe

Wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama.
Jeśli zapisujesz się wcześniej i korzystasz z promocji w czesnym to pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I
roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II i III

Gwarantowane czesne stopniowane

Płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku, bez względu na to czy korzystasz z promocji czy nie. W ciągu
następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że wysokość czesnego na wszystkich latach
studiów, będziesz znać od samego początku i jego wysokość Cię nie zaskoczy.

Elastyczny system opłat

System rat dostępny dla kierunków polskojęzycznych:
Sam decydujesz, w ilu ratach będziesz opłacać czesne (1, 2, 10 czy w 12). Pozwoli Ci to efektywniej zarządzać swoim
budżetem. Zwróć uwagę jednak, że na III roku studiów licencjackich oraz IV roku studiów inżynierskich płatność
możliwa jest do rozłożenia na maksymalnie 10 rat.
System rat dostępny dla kierunków anglojęzycznych:
Sam decydujesz, w ilu ratach będziesz opłacać czesne. Pamiętaj, że na kierunkach anglojęzycznych czesne możesz
opłacić wyłącznie w 1 lub 2 ratach w formie czesnego stałego. Dotyczy to kierunków:

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między poznan a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Computer Science

Engineering Management

English Philology

International Trade

Management

Stypendia i dodatkowe zniżki

Pamiętaj także, że w WSB możesz ubiegać się zarówno o takie same stypendia, jakie otrzymują studenci uczelni
publicznych, jak również unikalne dla studentów WSB, które fundujemy ze środków własnych uczelni. To sposób na
realne obniżenie czesnego.
Sprawdź, z jakich stypendiów i dodatkowych zniżek możesz skorzystać.

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki

Czesne

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między poznan a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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1 rata

2 raty

10 rat

12 rat

1 rok

3750 zł 4750 zł

2 rok

4750 zł

3 rok

4750 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

1875 zł 2375 zł

2 rok

2375 zł

3 rok

2375 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

375 zł 475 zł

2 rok

475 zł

3 rok

475 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

326 zł 410 zł

2 rok

410 zł

3 rok

475 zł
(10 rat)

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między poznan a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane

1 rata

2 raty

10 rat

Rok nauki

Czesne

1 rok

2650 zł 3650 zł

2 rok

4800 zł

3 rok

6000 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

1325 zł 1825 zł

2 rok

2400 zł

3 rok

3000 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

265 zł 365 zł

2 rok

480 zł

3 rok

600 zł

Rok nauki

Czesne

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między poznan a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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12 rat

1 rok

231 zł 315 zł

2 rok

410 zł

3 rok

600 zł
(10 rat)

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między poznan a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
21

