Turystyka
- Kierunek - studia II stopnia
Hybrydowe OD PAŹDZIERNIKA Studia magisterskie

Co zyskujesz, wybierając turystykę w WSB?
W ramach Programu Partnerstwa Biznesowego bierzesz udział w spotkaniach z pracodawcami,
praktykach i szkoleniach, które przygotowują Cię do podjęcia pracy w zawodzie.
Uczestniczysz w wizytach studyjnych w najlepszych obiektach turystycznych i rekreacyjnych w Toruniu i
regionie
Według Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 turystyka jest jednym z 5
potencjałów.

Rozwijasz kompetencje zarządcze, niezbędne w pracy przyszłego menedżera. Uczysz się rozwiązywać
konflikty, negocjować i zarządzać zespołem.
Na zajęciach z przedmiotów specjalnościowych spotykasz doświadczonych wykładowców-praktyków z
branży turystycznej, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem.
Nauczysz się wykorzystywać nowoczesne oprogramowania branży turystycznej, m.in. ORACLE
Hospitality Suite 8, Amadeus. Będziesz mógł zdobyć także certyfikat dowodzący Twoich umiejętności
obsługi tego oprogramowania.

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.
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Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Budować zespół pracowników i zarządzać małym i średnim przedsiębiorstwem turystycznym.
Tworzyć produkty turystyczne i rekreacyjne w oparciu o najnowsze trendy.
Zarządzać nowoczesną polityką cenową w hotelu, projektować narzędzia realizacji celów regionalnej
polityki turystycznej.
Tworzyć i analizować strategie marketingowe na rynku turystycznym i rekreacyjnym, opracowywać
analizy finansowe i biznes plan dla podmiotów rynku turystycznego.

Zobacz specjalności na tym kierunku
Dietetyka w sporcie i rekreacji

od 342 zł 355 zł

Hybrydowe

Experience tourism

od 342 zł 355 zł

Hybrydowe

Menedżer eventów i turystyki biznesowej

od 342 zł 355 zł

Hybrydowe
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Menedżer hotelarstwa i gastronomii

od 342 zł 355 zł

Hybrydowe

Program studiów
Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty
specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.
MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY (wspólny dla wszystkich specjalności):

Seminarium magisterskie
Wykłady do wyboru
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa – dyplomowa

WYBRANE PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO, KIERUNKOWE:

Współczesne koncepcje zarządzania
Etyka w biznesie
Język obcy I z elementami języka specjalistycznego
Język obcy II z elementami języka specjalistycznego
Polityka turystyczna
Strategie rozwoju turystyki
Produkt turystyczny
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
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Zarządzanie marką
World Tourism Regions
Zarządzanie jakością w turystyce
Badanie i analiza rynku turystycznego
Współczesne trendy w turystyce i rekreacji

Specjalność: ORGANIZACJA HOTELARSTWA I GASTRONOMII

Strategie i modele biznesu hotelowego
Kreowanie wizerunku hotelu
Współczesne trendy w hotelarstwie i gastronomii
Zarządzanie jakością usług hotelowych i gastronomicznych
Kompetencje i role organizacyjne menedżera usług turystycznych i hotelarskich
Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i turystyce
Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie hotelowym
Organizacja wydarzeń przemysłu spotkań
Hotelarstwo i gastronomia - ćwiczenia terenowe
Przedsiębiorstwo hotelarskie - wizyta studyjna

Specjalność: MENEDŻER TURYSTYKI PROZDROWOTNEJ

Współczesne trendy w turystyce zdrowotnej
Międzynarodowy rynek usług turystyki zdrowotnej
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Turystyczne formy aktywności
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystyki zdrowotnej
Produkt turystyki zdrowotnej
Kreowanie produktu polskich uzdrowisk
Marketing turystyki zdrowotnej
Zarządzanie strefą wellness i Spa
Turystyka prozdrowotna - ćwiczenia terenowe
Przedsiębiorstwo turystyki zdrowotnej - wizyta studyjna

Wykładowcy
dr Jacek Żakowiecki
Menadżer kierunku turystyka i rekreacja. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku na kierunku
Rekreacja Ruchowa, specjalność: żeglarstwo, doktor nauk o kulturze fizycznej. Od 1999 roku pracownik Studium
Wychowania Fizycznego w Wyższej Szkole Bankowej, trener sekcji piłki nożnej, od 2003 r. Kierownik Studium WF,
wiceprezes Klubu Uczelnianego AZS WSB. Adiunkt na kierunku turystyka i rekreacja. Dyplomowany nauczyciel
wychowania fizycznego, wychowawca, pedagog. Pasjonat turystyki aktywnej: instruktor narciarstwa zjazdowego,
jachtowy sternik morski, ratownik WOPR, windsurfer, trener II klasy piłki nożnej. Organizator obozów turystyki
aktywnej. Członek Prezydium Zarządu Organizacji Środowiskowej AZS woj. Kujawsko-Pomorskiego, były członek
Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej w Toruniu. Autor publikacji naukowych z zakresu turystyki aktywnej,
rekreacji ruchowej.
Prof. nadzw. dr hab. nauk o kulturze fizycznej Mariusz Zasada
Od 1983 roku jest nauczycielem akademickim, pełniący jednocześnie szereg uczelnianych funkcji administracyjnych i
organizacyjnych. Prowadzi zajęcia m.in. z teorii treningu sportowego i zdrowotnego oraz szeregu zajęć praktycznych.
Jest promotorem i recenzentem ok. 300 prac licencjackich i magisterskich oraz prac doktorskich, a także recenzentem
naukowym wydawnictw monograficznych. W latach 1970-80 był członkiem kadry narodowej w gimnastyce
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sportowej, zdobywając wielokrotnie tytuł mistrza polski, początkowo jako junior, a następnie senior – uczestniczył w
Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu (1976). Z tym związane są zainteresowanie naukowo-badawcze, w wyniku
których jest autorem lub współautorem 6 monografii i blisko 100 artykułów naukowych. Posiada uprawnienia
trenerskie z gimnastyki sportowej, instruktorskie z narciarstwa zjazdowego PZN i wiele innych. Wyznaje zasadę: „W
zdrowym ciele, zdrowy duch”. W pracy kieruje się kompetencją zawodową i uczciwością. Dodatkowo interesuje się
muzyką i filmem.
dr Artur Kasprowicz
Ekspert w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością oraz komunikacji interpersonalnej i
negocjacji biznesowych w organizacjach. Posiada bogate doświadczenie zdobyte we współpracy m.in. z Centrum
Rozwoju Energetyki sp. z o.o., Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Regionalnego Systemu Wspierania
Innowacyjności WMARR , PESA SA, CRE Edukacja sp. z o.o., DGA Sp. z o.o., Berndson sp. z o.o., , F5 Konsulting sp. z
o.o., Alfa Star SA, Fly.pl sp. z o.o.. Ekspert międzynarodowych projektów CUSTODES dla Europy Środkowej i
Wschodniej. Ekspert Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w projektach
międzynarodowych typu B+R. Właściciel firmy konsultingowo-doradczej Servitour, współwłaściciel Centrum Rozwoju
Dziecka s.c. oraz Wiceprezes Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Wykładowca akademicki z zakresu
zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej. Autor ekspertyz i raportów z zakresu komercjalizacji przedsięwzięć
biznesowych, zarządzania jakością komunikacji w organizacjach. Prelegent wielu konferencji zarówno krajowych, jak
i międzynarodowych. Tytuł doktora nauk ekonomicznych o specjalności zarządzanie uzyskał na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
dr Zdzisław Preisner
Geograf, podróżnik, fotograf, wydawca, wykładowca. Odwiedził ponad 120 krajów na wszystkich kontynentach,
skąd przywiózł ponad 100 tys. slajdów i obrazów cyfrowych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu
geomorfologii, glacjologii, geografii regionalnej świata, geoturystyce. W czasie podróży, obok fascynacji przyrodą,
zainteresowany miejscowymi kulturami, historią, architekturą, sztuką, etnografią. Autor publikacji popularnonaukowych, albumów, artykułów podróżniczych i uczestnik audycji telewizyjnych i radiowych dotyczących
podróżowania. Członek rzeczywisty Polskiego Oddziału „The Explorers Club” w Nowym Jorku oraz Royal
Geographical Society w Londynie.
dr Małgorzata Janowska
Właścicielka gabinetu medikom w Toruniu, świadczącego usługi medyczne i kosmetyczne. Fizjoterapeutka,
absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach i w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego.
Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w przedsiębiorstwach lecznictwa uzdrowiskowego, odnowy
biologicznej i medycyny estetycznej. Lubi aktywnie spędzać wolny czas. Interesuje się działaniami wpływającymi na
poprawę samopoczucia, a przede wszystkim zdrowia ludzkości. Do pracy ze studentami nastawiona przyjaźnie. Poza
przekazywaniem wiedzy i własnych doświadczeń, z przyjemnością uczy się od innych.
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mgr Paweł Bukowski
Całą karierę związany z marketingiem, PR i social media. W sektorze turystycznym doświadczenie zdobywał na
stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych. Aktualnie doradza obiektom turystycznym, buduje strategie
promocji. Prywatnie pasjonat miasta i czynny przewodnik po Toruniu. Miłośnik aktywnego trybu życia, instruktor
sportu i rekreacji.
mgr Alexandra Kunowska
Alexandra Kunowska objęła nowo utworzone stanowisko dyrektora sprzedaży i marketingu w ModraSova. Celem, jaki
przed sobą stawia, jest utrzymanie wiodącej pozycji ModrejSovy jako agencji warsztatowej, a także ekspansji na rynki
zagraniczne oraz rozwój nowego obszaru współpracy z branżą MICE. Zależy jej na ciągłym rozwoju zarówno firmy jak
i swoim. Do ModrejSovy przeszła z Copernicus Toruń Hotel, gdzie przez 7 lat pełniła funkcję Revenue & E-commerce
Manager.
W roku 2016 została laureatką nagrody Hotelarz Roku, w kategorii Revenue Manager hotelu niezależnego w
corocznym plebiscycie organizowanym przez branżowy magazyn HOTELARZ wraz z firmą Horwath HTL.
Ola Kunowska posiada 13-letnie doświadczenie w branży MICE i 10-letnie doświadczenie w S&M, związane przede
wszystkim z zarządzaniem w hotelarstwie. W czasie swojej kariery pracowała zarówno w sieci hoteli IHG jak i w
niezależnych obiektach. Obecnie także wykłada przedmioty specjalnościowe w Wyższej Szkole Bankowej.
Jest absolwentką AWFiS w Gdańsku na kierunku turystyka i rekreacja, studiów podyplomowych z zakresu
przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotów zawodowych, a także ukończyła studia MBA.
W pracy ceni zaangażowanie oraz ambicje, gdyż to pozwala odnieść wspólny sukces. Rokrocznie zdobywa najwyższe
noty od studentów za jakość prowadzonych zajęć.
Mówi biegle po angielsku i hiszpańsku. Wolny czas spędza aktywnie.
mgr Lidia Rabiej
Dietetyk kliniczny, mgr dietetyki, mgr fizjoterapii. Wykładowca WSB na kierunku turystyka i rekreacja. Nauczyciel
praktycznych przedmiotów z zakresu masażu, kinezyterapii i fizykoterapii. Szkoleniowiec, instruktor odnowy
biologicznej, certyfikowany trener personalny. Instruktor fitness różnorodnych programów treningowych z
kilkunastoletnim doświadczeniem. Instruktor odnowy biologicznej. Współorganizator warsztatów Aktywnej
Rehabilitacji i wieloletni współpracownik Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Prekursorka fitnessu na trampolinach w
Polsce i organizatorka kilkunastu maratonów Jumping Fitness.
„Od kilkunastu lat pomagam moim podopiecznym osiągać ich cele. Przez wiele lat mojej praktyki dietetycznej
opiekowałam się zarówno osobami, które potrzebowały zrzucić zbędne kilogramy, jak i tymi, które chciały poprawić
stan swojego zdrowia”.
Justyna Dzięgiel
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Absolwentka turystyki i rekreacji Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Ponad 20 lat doświadczenia w
turystyce. Od 2008 roku właścicielka Multisolution, firmy specjalizującej się w marketingu turystycznym wśród
touroperatorów i agencji incentive. Wyłączny reprezentant grupy hoteli Beachcomber w Polsce i Europie Wschodniej.
Doradca z zakresu planowania i organizacji odpowiedzialnej podróży, współautorka podcastów „Świat w punktach podcast o organizacji dobrej podróży.”
Wieńczysław Gierańczyk
Geograf z wykształcenia, specjalizuje się w turystyce, szczególnie w dziedzinach związanych z krajoznawstwem,
historią, kulturą i środowiskiem. Nauczyciel akademicki i mentor młodzieży. Praktyk w zakresie turystyki regionalnej –
pilot wycieczek, aktywny przewodnik miejski i organizator turystyki. Od 2017 r. właściciel firmy turystycznej Slow Tour
Toruń. Współpracuje z wieloma firmami turystycznymi i instytucjami samorządowymi. Współorganizator
Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego woj. kujawsko-pomorskiego. Prywatnie miłośnik turystyki
motocyklowej, ceniący niezależność i możliwość przebywania w miejscach, gdzie nie dociera turystyka masowa.

Partnerzy kierunku

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?
Studiując na tym kierunku masz możliwość bezpłatnego szkolenia certyfikowanego tj. kursu Instruktor
rekreacji ruchowej, który uprawnia do samodzielnego prowadzenia zajęć rekreacji ruchowej w różnych
placówkach: ogniskach TKKF, klubach sportowych, ośrodkach wypoczynkowych, hotelach, siłowniach
Instruktor REKREACJI RUCHOWEJ jest tytułem zawodowym, z legitymacją w języku angielskim. Kurs
umożliwia zdobycie tytułu zawodowego Instruktora rekreacji ruchowej w wybranej dyscyplinie, m.in.:
fitness, wspinaczka skałkowa, tenis, nordic walking, gry rekreacyjne, zespołowe i wiele innych (ok. 30
dyscyplin)
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Podczas studiów możesz także przystąpić do certyfikatu językowego:
angielski - English for International Tourism Intermediate
niemiecki - DaF im Unternehmen
hiszpański - Nuevo Prisma Nivel A2
Twoja praca dyplomowa będzie odpowiedzią na realny problem badawczy jednego z naszych partnerów
biznesowych.

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,
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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.
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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

5050 zł 5200 zł

2 rok

5050 zł 5200 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2525 zł 2600 zł

2 rok

2525 zł 2600 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

505 zł 520 zł

2 rok

505 zł 520 zł

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 torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Rok nauki

Czesne

1 rok

437 zł 450 zł

12 rat
2 rok

505 zł 520 zł
(10 rat)

Stacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane

Rok nauki

Czesne

1 rok

3950 zł 4100 zł

2 rok

6550 zł 6700 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

1975 zł 2050 zł

2 rok

3275 zł 3350 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

395 zł 410 zł

2 rok

655 zł 670 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 torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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1 rok

12 rat
2 rok

342 zł 355 zł

655 zł 670 zł
(10 rat)

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki

Czesne

1 rok

5050 zł 5200 zł

2 rok

5050 zł 5200 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2525 zł 2600 zł

2 rok

2525 zł 2600 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

505 zł 520 zł

2 rok

505 zł 520 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 torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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1 rok

12 rat
2 rok

437 zł 450 zł

505 zł 520 zł
(10 rat)

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane

Rok nauki

Czesne

1 rok

3950 zł 4100 zł

2 rok

6550 zł 6700 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

1975 zł 2050 zł

2 rok

3275 zł 3350 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

395 zł 410 zł

2 rok

655 zł 670 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 torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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1 rok

12 rat
2 rok

342 zł 355 zł

655 zł 670 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 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

5050 zł 5200 zł

2 rok

5050 zł 5200 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2525 zł 2600 zł

2 rok

2525 zł 2600 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

505 zł 520 zł

2 rok

505 zł 520 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

437 zł 450 zł

1 rata

2 raty

10 rat

12 rat
2 rok

505 zł 520 zł
(10 rat)

Stacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane

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 torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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1 rok

3950 zł 4100 zł

2 rok

6550 zł 6700 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

1975 zł 2050 zł

2 rok

3275 zł 3350 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

395 zł 410 zł

2 rok

655 zł 670 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

342 zł 355 zł

1 rata

2 raty

10 rat

12 rat
2 rok

655 zł 670 zł
(10 rat)

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 torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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1 rok

5050 zł 5200 zł

2 rok

5050 zł 5200 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2525 zł 2600 zł

2 rok

2525 zł 2600 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

505 zł 520 zł

2 rok

505 zł 520 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

437 zł 450 zł

1 rata

2 raty

10 rat

12 rat
2 rok

505 zł 520 zł
(10 rat)

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane

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 torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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1 rok

3950 zł 4100 zł

2 rok

6550 zł 6700 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

1975 zł 2050 zł

2 rok

3275 zł 3350 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

395 zł 410 zł

2 rok

655 zł 670 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

342 zł 355 zł

1 rata

2 raty

10 rat

12 rat
2 rok

655 zł 670 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 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

4700 zł 5200 zł

2 rok

4700 zł 5200 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2350 zł 2600 zł

2 rok

2350 zł 2600 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

470 zł 520 zł

2 rok

470 zł 520 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

408 zł 450 zł

1 rata

2 raty

10 rat

12 rat
2 rok

470 zł 520 zł
(10 rat)

Stacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane

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

3600 zł 4100 zł

2 rok

6200 zł 6700 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

1800 zł 2050 zł

2 rok

3100 zł 3350 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

360 zł 410 zł

2 rok

620 zł 670 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

313 zł 355 zł

1 rata

2 raty

10 rat

12 rat
2 rok

620 zł 670 zł
(10 rat)

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 torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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1 rok

4700 zł 5200 zł

2 rok

4700 zł 5200 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2350 zł 2600 zł

2 rok

2350 zł 2600 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

470 zł 520 zł

2 rok

470 zł 520 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

408 zł 450 zł

1 rata

2 raty

10 rat

12 rat
2 rok

470 zł 520 zł
(10 rat)

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane

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 torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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1 rok

3600 zł 4100 zł

2 rok

6200 zł 6700 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

1800 zł 2050 zł

2 rok

3100 zł 3350 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

360 zł 410 zł

2 rok

620 zł 670 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

313 zł 355 zł

1 rata

2 raty

10 rat

12 rat
2 rok

620 zł 670 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 torun a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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