Inżynieria zarządzania
- Kierunek - studia II stopnia
Hybrydowe Studia magisterskie inżynierskie

Co zyskujesz, studiując inżynierię zarządzania w
WSB?
Uczysz się według programu, który łączy znajomość procesów technicznych i nowoczesnego zarządzania.
Studiujesz na kierunku przygotowanym specjalnie dla inżynierów, uwzględniającym umiejętności zdobyte
na studiach inżynierskich.

Poszerzasz wiedzę z zakresu inżynierii produkcji, informatyki, logistyki i bezpieczeństwa pracy, ekonomii i
zarządzania.
Korzystasz ze specjalistycznych laboratoriów pod kierunkiem doświadczonych dydaktyków z wieloletnim
doświadczenie.

Studia hybrydowe

Zajęcia ćwiczeniowe zrealizujesz na uczelni, a wykłady – online, na platformie MS Teams, w czasie
których z wykładowcami i kolegami z grupy kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym
(synchronicznie). Dodatkowo skorzystasz z materiałów zamieszczanych na platformie Moodle, w
dogodnym dla Ciebie czasie (asynchronicznie).

Lektoraty oraz seminaria dyplomowe, które odbywają się w wybrane piątki (w godzinach popołudniowych
i wieczornych), również są realizowane w formule zdalnej (online).
Hybrydowa forma studiów nie jest związana z sytuacją pandemiczną w kraju.

Interdyscyplinarny

kierunek dla

zajęcia z

Zajęcia w

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 torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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program
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dydaktykami

laboratoriach

Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Planować produkcję i nią zarządzać. Wdrażać innowacyjne i oszczędne rozwiązania produkcyjne.
Wykonywać analizy biznesowe z obszarów: produkcji, logistyki, finansów i sprzedaży oraz trendów
rynkowych, wspomagających zarząd firmy w podejmowaniu optymalnych decyzji operacyjnych i
strategicznych.
Identyfikować i projektować procesy i systemy logistyczne.
Identyfikować zagrożenie i oceniać ryzyko na poszczególnych stanowiskach pracy. Realizować
inwestycje budowlane na dowolnym etapie.

Zobacz specjalności na tym kierunku
Innowatyka i zarządzanie rozwojem

od 425 zł 442 zł

Hybrydowe Studia magisterskie inżynierskie

Inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy

od 425 zł 442 zł

Hybrydowe Studia magisterskie inżynierskie

Inżynieria produkcji

od 425 zł 442 zł

Hybrydowe Studia magisterskie inżynierskie

Robotyzacja i automatyzacja systemów wytwarzania

od 425 zł 442 zł

Hybrydowe Studia magisterskie inżynierskie

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 torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Zarządzanie inwestycjami budowlanymi

od 425 zł 442 zł

Hybrydowe Studia magisterskie inżynierskie

Zarządzanie w branży odnawialnych źródeł energii

od 425 zł 442 zł

Hybrydowe Studia magisterskie inżynierskie

Program studiów
Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty
specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.
MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Język obcy z elementami języka specjalistycznego
Warsztaty kompetencji menedżerskich
Współczesne koncepcje zarządzania
Biznesplan
Business Ethics

MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO

Analiza strategiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Statystyczna kontrola jakości
Analiza danych finansowych
Controlling
Prognozowanie procesów biznesowych

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 torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie
Systemy wsparcia logistycznego

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY

Seminarium magisterskie
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa - dyplomowa

Specjalność: INŻYNIERIA PRODUKCJI

Technologie produkcji
Planowanie i sterowanie produkcją
Konstrukcje prototypowe
Logistyka produkcji
Strategia LEAN PRODUCTION
Systemy informatyczne w procesach produkcyjnych
Technologie bezodpadowe
Inżynieria produktu
Automatyzacja produkcji

Specjalność: BUSINESS INTELLIGENCE

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 torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Struktury i modelowanie danych w analizach BI
Analiza danych w oprogramowaniu statystycznym
Systemy informatyczne w BI
Raportowanie i wizualizacja danych w Power BI
Analiza BI - Case Study
Zawansowane wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w analizach BI
Operacyjne analizy BI w systemach ERP
Strategiczne analizy BI w systemach ERP

Wykładowcy
mgr inż. Grzegorz Osiński
Menedżer kierunku inżynieria zarządzania. Specjalista z zakresu informatyki, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej
w Toruniu od 2002 roku. Zajmuje się nauczaniem przedmiotów związanych z zastosowaniem technologii
informatycznych w zarządzaniu firmą. Wykładowca zastosowań informatyki w biznesie, zarządzaniu projektami,
finansach i rachunkowości, zarządzaniu zasobami ludzkimi, logistyce i bankowości. Współpracuje z Centrum
Nowoczesnych Technologii Nauczania, autor wielu opracowań e-learningowych i multimedialnych z zakresu
informatyki, wspomagających nauczanie przez internet. Prowadzi laboratorium egzaminacyjne ECDL w WSB w
Toruniu (ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, na świecie znany jako ICDL). Posiada
uprawnienia do przeprowadzania egzaminów ECDL Base, Core, Advanced, Project Planning, E- Urzędnik, E-Citizen.
dr Piotr Prewysz-Kwinto
Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Praca doktorska pt. "Rachunek kosztów docelowych w przedsiębiorstwach działających w
Polsce" zdobyła I nagrodę w konkursie na najlepszą pracę doktorską organizowanym przez Radę Naukową
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor lub współautor około 60 publikacji naukowych z zakresu finansów i
rachunkowości, a także podręczników dla studentów ("Analiza finansowa", "Finanse przedsiębiorstw", "Matematyka

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 torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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finansowa"). Uczestnik około 50 krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, kilku stypendiów i staży
zagranicznych na uniwersytetach we Francji (Paryż, Montpellier, Amiens, Rennes) oraz współrealizator dwóch
naukowych grantów badawczych. Aktywnie współpracuje również ze środowiskiem gospodarczym – autor ponad 100
opracowań i analiz finansowych, ekonomicznych i ryzyka, w tym dla projektów finansowanych ze środków
europejskich. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz European Accounting Association. Praktyk
zajmujący się od ponad 10 lat przygotowywaniem analiz finansowych, ekonomicznych i ryzyka. Twórca i opiekun
merytoryczny studiów podyplomowych na kierunku analityk finansowy.
dr Jarosław Krajewski
Absolwent Zarządzania o specjalności Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, doktor nauk ekonomicznych.
Autor kilkunastu artykułów z zakresu szeroko pojętych metod ilościowych. W praktyce gospodarczej posiada
doświadczenie jako administrator baz danych, wdrożeniowiec dedykowanych systemów informatycznych i ich
administrator oraz ekspert ds. analiz. Przez blisko dekadę związany z rynkiem ubezpieczeń w roli brokera.
Doświadczenie dydaktyczne w zakresie: statystyki, ekonometrii i prognozowania, zastosowania metod ilościowych,
demografii, ubezpieczeń, inżynierii ryzyka, promowania prac dyplomowych.
mgr inż. Bartosz Wernecki
Absolwent studiów inżynierskich w Toruńskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości, kierunek: logistyka, specjalność:
transport i spedycja oraz studiów II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w
Bydgoszczy, kierunek: logistyka, specjalność: inżynieria systemów logistycznych.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w:

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.(logistyka produkcji, gospodarka magazynowa, transport i
spedycja, współpraca międzynarodowa, negocjowanie umów),
Sinograf S.A. stanowisko menedżerskie - członek rady nadzorczej(kompleksowe zarządzanie
wielkopowierzchniowym centrum logistycznym o pow. ~10 000 m2),
Sąd Okręgowy w Toruniu – biegły sądowy w zakresie logistyki.

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 torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Partnerzy kierunku

Jakie masz jeszcze możliwości?
Kierunek inżynieria zarządzania możesz w WSB studiować również na studiach magisterskich z podyplomowymi.
Zdobędziesz dyplom magistra, a jednocześnie uporządkujesz wiedzę i rozwiniesz swoje kwalifikacje na studiach
podyplomowych. W dodatku zaoszczędzisz czas i pieniądze zdobywając dwa dyplomy studiów. Dowiedz się więcej.

Special promotion for candidates.
Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.
do 15 sierpnia
Zapisując się do 15 sierpnia, zyskujesz:

czesne już od

300 zł dzięki zniżce w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres

282 zł zł
miesięcznie

studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę 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 torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Ceny dla kandydatów
Gwarantowane czesne stałe

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

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.

Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2022/2023. Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu
wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

Wybierz system płatności dopasowany do Ciebie.

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 torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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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.

Stacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki

Czesne

1 rok

4950 zł 5100 zł

2 rok

2400 zł 2550 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2450 zł 2550 zł

1 rata

2 raty
2 rok

2450 zł 2550 zł
(1 rata)

Rok nauki

Czesne

1 rok

490 zł 510 zł

10 rat
2 rok

490 zł 510 zł
(5 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 torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Rok nauki

Czesne

1 rok

425 zł 442 zł

12 rat
2 rok

490 zł 510 zł
(5 rat)

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki

Czesne

1 rok

4950 zł 5100 zł

2 rok

2400 zł 2550 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2450 zł 2550 zł

1 rata

2 raty
2 rok

2450 zł 2550 zł
(1 rata)

Rok nauki

Czesne

1 rok

490 zł 510 zł

10 rat
2 rok

490 zł 510 zł
(5 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 torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Rok nauki

Czesne

1 rok

425 zł 442 zł

12 rat
2 rok

490 zł 510 zł
(5 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 torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Ceny dla kandydatów z zagranicy
Gwarantowane czesne stałe

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

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

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.

Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2022/2023. Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu
wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.
Wybierz system płatności dopasowany do Ciebie.

Stacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

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 torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Rok nauki

Czesne

1 rok

4950 zł 5100 zł

2 rok

2400 zł 2550 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2450 zł 2550 zł

1 rata

2 raty
2 rok

2450 zł 2550 zł
(1 rata)

Rok nauki

Czesne

1 rok

490 zł 510 zł

10 rat
2 rok

490 zł 510 zł
(5 rat)

Rok nauki

Czesne

1 rok

425 zł 442 zł

12 rat
2 rok

490 zł 510 zł
(5 rat)

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

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 torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Rok nauki

Czesne

1 rok

4950 zł 5100 zł

2 rok

2400 zł 2550 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2450 zł 2550 zł

1 rata

2 raty
2 rok

2450 zł 2550 zł
(1 rata)

Rok nauki

Czesne

1 rok

490 zł 510 zł

10 rat
2 rok

490 zł 510 zł
(5 rat)

Rok nauki

Czesne

1 rok

425 zł 442 zł

12 rat
2 rok

490 zł 510 zł
(5 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 torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Ceny dla absolwentów WSB
Gwarantowane czesne stałe

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

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.

Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2022/2023. Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu
wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

Wybierz system płatności dopasowany do Ciebie.

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.

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 torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Stacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki

Czesne

1 rok

4600 zł 5100 zł

2 rok

2050 zł 2550 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2216 zł 2550 zł

1 rata

2 raty
2 rok

2216 zł 2550 zł
(1 rata)

Rok nauki

Czesne

1 rok

443 zł 510 zł

10 rat
2 rok

443 zł 510 zł
(5 rat)

Rok nauki

Czesne

1 rok

386 zł 442 zł

12 rat
2 rok

443 zł 510 zł
(5 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 torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki

Czesne

1 rok

4600 zł 5100 zł

2 rok

2050 zł 2550 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2216 zł 2550 zł

1 rata

2 raty
2 rok

2216 zł 2550 zł
(1 rata)

Rok nauki

Czesne

1 rok

443 zł 510 zł

10 rat
2 rok

443 zł 510 zł
(5 rat)

Rok nauki

Czesne

1 rok

386 zł 442 zł

12 rat
2 rok

443 zł 510 zł
(5 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 torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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