Administracja
- Kierunek - studia II stopnia
Tradycyjne Hybrydowe OD MARCA Studia magisterskie

Co zyskujesz, studiując administrację II stopnia w
WSB?

Studia na tym kierunku możesz realizować w jednej z dwóch form: niestacjonarnej lub stacjonarnej.

W formie niestacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach
wykładowych, na zajęciach prowadzonych w weekendy oraz wybrane piątki w godzinach popołudniowych.
W formie stacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych,
na zajęciach prowadzonych w ciągu tygodnia - zwyczajowo są to 3 lub 4 dni w tygodniu.

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:
Tradycyjny - hybrydowy: wykłady zrealizujesz online a ćwiczenia w salach wykładowych. W jednym
dniu odbywają się tylko wykłady albo tylko ćwiczenia. Aby studiować w ten sposób, podczas zapisów
online wybierz sposób realizacji studiów "tradycyjny".

Studia II stopnia na kierunku administracja zostały opracowane z myślą o osobach, które chcą wzbogacić swoją
wiedzę z administracji i finansów samorządowych, zarządzania kryzysowego w administracji czy zarządzania w
administracji publicznej.

Administracja to obszar, bez którego niemożliwe jest prawidłowe funkcjonowanie państwa. Jako
wykwalifikowany pracownik instytucji administracji rządowej czy samorządowej masz duży wpływ na to, w jaki
sposób realizowane są zadania, które prawo nakłada na państwo czy samorząd.

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
warszawa a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Na zajęciach spotykasz doświadczonych praktyków z zakresu prawa i administracji. Zdobywasz umiejętności, które
pomogą Ci w awansie na stanowiska kierownicze w administracji publicznej. Uczysz się według programu, który
przygotowaliśmy we współpracy z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, sądami,
prokuraturami, a także organizacjami pozarządowymi.

W czasie studiów nauczysz się przygotowywać akty administracyjne, w tym decyzje administracyjne. Poznasz
procedury ochrony prawnej w Unii Europejskiej oraz zasady ustroju politycznego państwa. Będziesz przygotowany do
kierowania małymi oraz średnimi zespołami pracowniczymi. Zdobywasz umiejętności, które pomogą Ci w uzyskaniu
awansu na stanowiska kierownicze w administracji publicznej.

Jako student WSB możesz skorzystać z pomocy Biura Karier i Praktyk i już w trakcie studiów zdobyć pierwsze
doświadczenie zawodowe.
W celu usprawnienia tego procesu, umożliwiliśmy naszym studentom dostęp do JobTeasera, portalu kariery i ofert
pracy, który jest używany w Europie przez ponad 700 uczelni. To miejsce, gdzie w szybki i łatwy sposób pracodawcy
mogą dodawać oferty pracy i kontaktować się ze studentami.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kierunek administracja to kierunek dla osób które chcą rozwijać zdolności organizacyjne i zarządcze, chcą
zmieniać przestrzeń wokół siebie, chcą działać na rzecz innych, interesują się otaczającym światem, polityką i
prawem, cenią pracę zespołową i budowanie relacji.

program studiów

zajęcia z praktykami

ćwiczenia i warsztaty

kwalifikacje cenione na

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
warszawa a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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konsultowany z
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partnerami

Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Rozumieć i stosować przepisy prawa administracyjnego.
Przygotowywać akty administracyjne, w tym decyzje administracyjne.
Orientować się w zakresie instytucji i procedur ochrony prawnej w Unii Europejskiej.
Kierować małymi oraz średnimi zespołami pracowniczymi i organizować ich pracę.

Zobacz specjalności na tym kierunku
Administracja i finanse samorządowe

od 330 zł 355 zł

Tradycyjne Hybrydowe OD MARCA

Zarządzanie w administracji publicznej

od 330 zł 355 zł

Tradycyjne Hybrydowe OD MARCA

Program studiów
Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty
specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.
Przedmioty kształcenia ogólnego

Zasady ustroju politycznego państwa

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
warszawa a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Polityka społeczna
Prawa człowieka
Samorozwój i samokształcenie
Język obcy

Przedmioty kierunkowe

Administracyjnoprawny status obywatela u cudzoziemca
Postępowanie sądowo-administracyjne
Ochrona prawna w Unii Europejskiej
Publiczne prawo konkurencji
Prawo karne skarbowe
Finanse publiczne

Na studiach II stopnia przedmioty kierunkowe realizowane są w semestrze 1 i 2, natomiast przedmioty
specjalnościowe realizowane są w semestrach 3 i 4. Takie rozwiązanie daje studentowi możliwość samodzielnego
ukształtowania swojego profilu zawodowego.

Wykładowcy
dr Jan Znajdek
Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, ukończone studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki w
szkołach wyższych.

W Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie prowadzi zajęcia o charakterze interdyscyplinarnym (m.in. Ochrona
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własności intelektualnej; Ochrona danych osobowych). Jest adiunktem w Zakładzie Biografistyki Polskiego
Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie.

Autor publikacji z zakresu prawnych aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego oraz opracowań historycznych w
obszarze biografistyki polonijnej. Członek polskiego Towarzystwa Legislacji.
dr Ryszard Droba
Doktor nauk prawnych. Praktyk i teoretyk administracji. Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z
zajmowaniem kierowniczych stanowisk urzędniczych w administracji rządowej. W latach 90. członek zespołu do
spraw Reformy Centrum Administracyjno-Gospodarczego Rządu. Były ekspert Komitetu Administracji Publicznej
OECD.

Posiada dorobek publikacyjny z zakresu nauki o państwie, administracji oraz prawa administracyjnego i
konstytucyjnego.
dr inż. Igor Protasowicki
W 2006 roku uzyskał dyplom magistra stosunków międzynarodowych (specjalność integracja europejska) w Wydziale
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Inżynier informatyki. Tytuł naukowy doktora nauk
społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie uzyskał w 2013 roku w Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Tematem rozprawy doktorskiej było: Bezpieczeństwo polityczne i militarne w
programach wyborczych polskich partii parlamentarnych w okresie III RP.

Ekspert z obszaru bezpieczeństwa surowcowego państwa, bezpieczeństwa informacyjnego, krajowego i
międzynarodowego rynku paliwowego oraz polityki energetycznej Unii Europejskiej. Autor i współautor przeszło 40
publikacji naukowych (w tym 5 książek) z obszaru bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa energetycznego i
bezpieczeństwa informacyjnego. Wśród najważniejszych publikacji wymienić można: „Współczesne determinanty
bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej”, „Wybrane współczesne zagrożenia euroatlantyckiej przestrzeni
bezpieczeństwa”, „Wpływ polityki energetycznej na bezpieczeństwo gospodarcze państwa” oraz monografię „Rola
premierów RP w polityce bezpieczeństwa państwa po 1989 roku”. Przewodniczący warszawskiego oddziału Polskiego
Towarzystwa Geopolitycznego. Wiceprzewodniczący Koła Turystyki Motocyklowej Automobilklubu Polski. Aktualnie
zatrudniony jest na stanowisku Adiunkta w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie.

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
warszawa a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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dr Mirosław Gumularz
Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego
organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law.

Ukończył także studia podyplomowe „Prawo Dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji UJ (organizowane we
współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie) oraz studia podyplomowe z Prawa Własności
Intelektualnej organizowane przez Katedrę Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Audytor
wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013. Autor licznych publikacji z
zakresu prawa cywilnego, ochrony konsumentów czy nowych technologii. Posiada certyfikaty International Legal
English Certificate–Cambridge (ILEC) oraz Test of Legal English Skills (TOLES Higher). Jako doradca społeczny ds.
ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem RODO/GDPR do
polskiego porządku prawnego. Obecnie członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie
Cyfryzacji.

W zakresie swojej praktyki zawodowej oraz naukowej specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nowych technologii
(m.in. ochrona danych osobowych oraz e-commerce). Ochroną danych osobowych zajmował się także w roli
administratora bezpieczeństwa informacji w organizacjach zatrudniających powyżej 500 pracowników.
dr Karol Kostrzębski
Absolwent i długoletni pracownik Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego,
niemcoznawca, politolog, dziennikarz. Przez wiele lat zajmował się naukowo zagadnieniami ekstremizmów
politycznych (m.in. doktorat na temat ugrupowań skrajnej prawicy w RFN).

Gościł jako wykładowca i ekspert na wielu uczelniach w Niemczech i w Austrii. Trener studiów podyplomowych,
kursów public relations i szkoleń tematycznych dla menedżerów. Pracował jako ekspert ds. komunikacji społecznej w
Ośrodku Konsultacji i Dialogu Społecznego biura zarządu m.st. Warszawy.

Działacz licznych organizacji pozarządowych m.in. Towarzystwa Upowszechniania Wiedzy i Kultury Politycznej,
Polsko-Niemieckiego Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie, Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość
1956-1989 oraz wielu stowarzyszeń ekologicznych.

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
warszawa a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Popularyzator nauki , m.in. prowadzący od ponad 20 lat finały olimpiad przedmiotowych z zakresu wiedzy o Polsce i
świecie współczesnym oraz liczne konkursy edukacyjne.
Prof. dr hab. Janusz Soboń
Specjalista z zakresu ekonomii i zarządzania. Autor lub współautor 400 prac naukowych, naukowo-badawczych i
ekspertyz, artykułów do czasopism branżowych i zeszytów naukowych. Organizator i uczestnik Krajowych i
międzynarodowych konferencji naukowych. Prowadzi liczne wykłady na uczelniach w Polsce, jak i Kazachstanie oraz
Bułgarii.

Redaktor naukowy czasopisma naukowego „Globalization, the State and the Individual”. Członek redakcji
czasopisma medycznego „World Medicine Journal”.
dr Marta Stepnowska
Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnienie prawa rzeczowego i prawa
spółdzielczego.
dr Stanisław K. Jachowicz
Wykładowca, konsultant naukowy, ekspert europejski. Doświadczenia praktyczne pracy naukowej i dydaktycznej na
wielu uczelniach krajowych i zagranicznych, w procesach restrukturyzacji, wdrażania usprawnień i zarządzania
projektami. Wieloletni kierownik studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Aktywny uczestnik zmian i
przedsięwzięć w jednostkach administracji publicznej.

Zajmuje się obszarami naukowymi organizacji i zarządzania, administracji publicznej, ekonomii i nauk społecznych.
dr Edyta Dubois
Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, prawa administracyjnego. Stopień naukowy został nadany uchwałą Rady
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

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
warszawa a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Zainteresowania naukowe koncentruje przede wszystkim wokół problematyki samorządu terytorialnego,
bezpieczeństwa państwa oraz wybranych zagadnień z prawa karnego. Autorka i współredaktorka licznych
monografii, opracowań zbiorowych i artykułów naukowych z zakresu prawa administracyjnego. Promotor i recenzent
prac licencjackich i magisterskich, promotor pomocniczy w przewodach doktorskich, a także recenzent publikacji
naukowych.
dr Sebastian Gajewski
Doktor nauk prawnych. Zajmuje się prawem i postępowaniem administracyjnym oraz sądową kontrolą administracji.
Autor blisko 80 publikacji z tego zakresu: monografii, komentarzy, artykułów i glos.

Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.
Współpracował z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, zasiadał w Komitecie ds. Interpretacji, Stanowisk i Wyjaśnień
przy Prezesie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Sędzia Trybunału Stanu.

Partnerzy kierunku

Zasady rekrutacji
Studentem studiów II stopnia na kierunku Administracja możesz zostać po ukończeniu studiów I stopnia (licencjackie,
inżynierskie) lub jednolitych studiów magisterskich. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie
kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.
Poznaj zasady rekrutacji i zapisz się na studia w 5 prostych krokach.

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
warszawa 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 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

Sam decydujesz, w ilu ratach będziesz opłacać czesne (1, 2, 10 czy w 12). Pozwoli Ci to efektywniej zarządzać swoim
budżetem.

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

Rok nauki

Czesne

1 rok

4700 zł 5000 zł

2 rok

4700 zł 5000 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2400 zł 2550 zł

2 rok

2400 zł 2550 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

495 zł 525 zł

2 rok

495 zł 525 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

415 zł 440 zł

1 rata

2 raty

10 rat

12 rat
2 rok

495 zł 525 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
warszawa a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Rok nauki

Czesne

1 rok

3700 zł 4000 zł

2 rok

6200 zł 6500 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

1890 zł 2040 zł

2 rok

3165 zł 3315 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

390 zł 420 zł

2 rok

655 zł 685 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

330 zł 355 zł

1 rata

2 raty

10 rat

12 rat
2 rok

655 zł 685 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
warszawa a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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1 rok

4700 zł 5000 zł

2 rok

4700 zł 5000 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2400 zł 2550 zł

2 rok

2400 zł 2550 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

495 zł 525 zł

2 rok

495 zł 525 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

415 zł 440 zł

1 rata

2 raty

10 rat

12 rat
2 rok

495 zł 525 zł
(10 rat)

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stopniowane

Rok nauki

Czesne
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warszawa a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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1 rok

3700 zł 4000 zł

2 rok

6200 zł 6500 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

1890 zł 2040 zł

2 rok

3165 zł 3315 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

390 zł 420 zł

2 rok

655 zł 685 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

330 zł 355 zł

1 rata

2 raty

10 rat

12 rat
2 rok

655 zł 685 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
warszawa a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Ceny dla kandydatów z zagranicy
Stacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki

Czesne

1 rok

4700 zł 5000 zł

2 rok

4700 zł 5000 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2400 zł 2550 zł

2 rok

2400 zł 2550 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

495 zł 525 zł

2 rok

495 zł 525 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
warszawa a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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1 rok

12 rat
2 rok

415 zł 440 zł

495 zł 525 zł
(10 rat)

Niestacjonarne - Gwarantowane czesne stałe

Rok nauki

Czesne

1 rok

4700 zł 5000 zł

2 rok

4700 zł 5000 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2400 zł 2550 zł

2 rok

2400 zł 2550 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

495 zł 525 zł

2 rok

495 zł 525 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
warszawa a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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1 rok

12 rat
2 rok

415 zł 440 zł

495 zł 525 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
warszawa 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.

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

Sam decydujesz, w ilu ratach będziesz opłacać czesne (1, 2, 10 czy w 12). Pozwoli Ci to efektywniej zarządzać swoim
budżetem.

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

Rok nauki

Czesne

1 rok

4500 zł 5000 zł

2 rok

4500 zł 5000 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2300 zł 2550 zł

2 rok

2300 zł 2550 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

475 zł 525 zł

2 rok

475 zł 525 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

398 zł 440 zł

1 rata

2 raty

10 rat

12 rat
2 rok

475 zł 525 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
warszawa a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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Rok nauki

Czesne

1 rok

3500 zł 4000 zł

2 rok

6000 zł 6500 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

1790 zł 2040 zł

2 rok

3065 zł 3315 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

370 zł 420 zł

2 rok

635 zł 685 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

313 zł 355 zł

1 rata

2 raty

10 rat

12 rat
2 rok

635 zł 685 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
warszawa a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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1 rok

4500 zł 5000 zł

2 rok

4500 zł 5000 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

2300 zł 2550 zł

2 rok

2300 zł 2550 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

475 zł 525 zł

2 rok

475 zł 525 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

398 zł 440 zł

1 rata

2 raty

10 rat

12 rat
2 rok

475 zł 525 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
warszawa a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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1 rok

3500 zł 4000 zł

2 rok

6000 zł 6500 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

1790 zł 2040 zł

2 rok

3065 zł 3315 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

370 zł 420 zł

2 rok

635 zł 685 zł

Rok nauki

Czesne

1 rok

313 zł 355 zł

1 rata

2 raty

10 rat

12 rat
2 rok

635 zł 685 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
warszawa a studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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