Zarządzanie online
- Kierunek - studia II stopnia
Online OD MARCA Studia magisterskie

Co zyskujesz studiując zarządzanie w WSB?
Uczysz się według programu przygotowanego we współpracy z partnerami biznesowymi kierunku: ZPPZ
Lewiatan oraz ZARR
W trakcie zajęć rozwiązujesz rzeczywiste problemy zarządcze, przygotowujesz projekty, omawiasz case
studies.

Możesz uczestniczyć w bezpłatnym kursie przygotowującym do egzaminu na Europejski Certyfikat
Kompetencji Biznesowych. EBC*L, to honorowane w całej Europie świadectwo kwalifikacji biznesowych,
potwierdzające wiedzę ekonomiczną.
Bierzesz udział w spotkaniach z przedstawicielami firm.

Program

Certyfikowane

Spotkania z

przygotowany z

szkolenia

przedstawicielami firm

partnerami
biznesowymi

Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Opracowywać plany przepływów finansowych w firmach i zarządzać nimi.
Stosować controlling i projektować struktury organizacyjne.
Budować strategie generalne przedsiębiorstw oraz strategie funkcjonalne, np.: marketingowe czy

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 szczecin
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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kadrowe.
Jako absolwent specjalności zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymi możesz przystąpić, bez
konieczności udziału w dodatkowych, płatnych szkoleniach zewnętrznych, do egzaminu na certyfikat ITTL
Foundation.

Zobacz specjalności na tym kierunku
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymi

od 285 zł 310 zł

Online OD MARCA

Zarządzanie projektami – Junior Project Manager

od 285 zł 310 zł

Online OD MARCA

Program studiów
Przedmioty kierunkowe:

Język angielski
Praktyka zawodowa
Seminarium magisterskie
BHP
Egzamin semestralny
Gospodarka światowa
Koncepcje zarządzania

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 szczecin
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Zarządzanie strategiczne
Prawo gospodarcze
Metody ilościowe w zarządzaniu
Rachunkowość zarządcza
Strategie marketingowe
Psychologia zarządzania
Zarządzanie procesami
Zarządzanie zmianą i restrukturyzacja
Trening umiejętności kierowniczych

Partnerzy kierunku

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 szczecin
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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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.

Gwarantowane czesne stopniowane

Płacisz niskie czesne na pierwszym roku, bez względu na to czy korzystasz z promocji czy nie. W następnym roku
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

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 II roku studiów magisterskich, płatność możliwa jest do rozłożenia na
maksymalnie 10 rat.

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.

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 szczecin
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Sprawdź, z jakich stypendiów i dodatkowych zniżek możesz skorzystać.

Online - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki

Czesne

1 rok

4250 zł 4550 zł

2 rok

4250 zł 4550 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2125 zł 2275 zł

2 rok

2125 zł 2275 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

425 zł 455 zł

2 rok

425 zł 455 zł

Rok nauki

Czesne

1 rata

2 raty

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 szczecin
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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1 rok

12 rat
2 rok

370 zł 395 zł

425 zł 455 zł
(10 rat)

Online - Gwarantowane czesne stopniowane

Rok nauki

Czesne

1 rok

3250 zł 3550 zł

2 rok

5550 zł 5850 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

1625 zł 1775 zł

2 rok

2800 zł 2950 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

325 zł 355 zł

2 rok

555 zł 585 zł

Rok nauki

Czesne

1 rata

2 raty

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 szczecin
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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1 rok

12 rat
2 rok

285 zł 310 zł

555 zł 585 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 szczecin
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Ceny dla kandydatów z zagranicy
Opłata rekrutacyjna

Kandydatów z zagranicy, niestudiujących na zasadach dotyczących obywateli polskich, obowiązuje bezzwrotna
opłata rekrutacyjna w wysokości 400 zł.

Online - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki

Czesne

1 rok

4250 zł 4550 zł

2 rok

4250 zł 4550 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2125 zł 2275 zł

2 rok

2125 zł 2275 zł

Rok nauki

Czesne

1 rata

2 raty

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 szczecin
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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1 rok

425 zł 455 zł

2 rok

425 zł 455 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

370 zł 395 zł

10 rat

12 rat
2 rok

425 zł 455 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 szczecin
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Ceny dla absolwentów WSB
Online - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki

Czesne

1 rok

4050 zł 4550 zł

2 rok

4050 zł 4550 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2025 zł 2275 zł

2 rok

2025 zł 2275 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

405 zł 455 zł

2 rok

405 zł 455 zł

Rok nauki

Czesne

1 rata

2 raty

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 szczecin
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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1 rok

12 rat
2 rok

353 zł 395 zł

405 zł 455 zł
(10 rat)

Online - Gwarantowane czesne stopniowane

Rok nauki

Czesne

1 rok

3050 zł 3550 zł

2 rok

5350 zł 5850 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

1525 zł 1775 zł

2 rok

2700 zł 2950 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

305 zł 355 zł

2 rok

535 zł 585 zł

Rok nauki

Czesne

1 rata

2 raty

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 szczecin
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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1 rok

12 rat
2 rok

268 zł 310 zł

535 zł 585 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 szczecin
a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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