
Praktyki

Biblioteka

Wszystkie informacje dotyczące procedury organizacji praktyk, 
obowiązującej ilości, czasu zaliczania i rozliczania praktyk, 
znajdziesz w MS Teams, w Zespole Biura Karier i Praktyk. 

Należy poszukać dokładnie siatki godzin praktyk odpowiedniej 
dla roku Twojej rekrutacji na uczelnię. Znajdziesz tam również 
Regulamin praktyk.

Uczelnia posiada własną Bibliotekę, w której zgromadzono 
bogaty zbiór książek i czasopism z wielu dziedzin odpowiadają-
cych profilowi kształcenia. 

W czytelni wyposażonej w stanowiska komputerowe z dostępem 
do internetu można skorzystać z baz danych zawierających 
archiwa kilkudziesięciu tysięcy renomowanych czasopism 
naukowych.

Biuro Karier i Praktyk ma podpisane porozumienia z wieloma 
pracodawcami i wspiera studentów w poszukiwaniu miejsc 
praktyk. Organizuje dla Ciebie również ciekawe wykłady, 
webinary, szkolenia, warsztaty oraz spotkania z pracodawcami. 

Oferty praktyk, pracy i wolontariatu znajdziesz w kanale 4 i 5.

Istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zaliczenia 
praktyki poprzez pracę, staż lub wolontariat. O szczegółach 
dowiesz się kontaktując się z naszym biurem.

Kontakt do nas:

tel.: 22 256 23 14, e-mail: biuropraktyk@wsb.warszawa.pl

czat: MSTeams Zespól Biura Karier i Praktyk

Praktyka zawodowa jest integralną częścią 
procesu dydaktycznego. Jej rozliczenie stanowi 
warunek konieczny dopuszczenia do egzaminu 
dyplomowego. 

Nasze zbiory są stale aktualizowane – śledzimy 
najnowsze wydawnictwa, kupujemy ciekawe 
pozycje. Księgozbiór dostosowujemy do potrzeb 
naszych użytkowników.

www.wsb.pl/warszawa

Wszelkie informacje dotyczące Biblioteki: regulamin, zasady 
korzystania, katalog zbiorów znajduje się na stronie internetowej: 
www.wsb.pl/warszawa/strefa-studenta/biblioteka

Kontakt do nas:

tel.: 22 256 23 07, e-mail: biblioteka@wsb.warszawa.pl

Karta informacyjna
Co? Gdzie? Kiedy?

Dziękujemy za zaufanie 
i wybór studiów  
w Wyższej Szkole Bankowej.  
Dołożymy wszelkich starań, 
by sprostać Waszym 
oczekiwaniom. 

Oto skrót najważniejszych 
informacji.

Kontakt z nami
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie 
ul. Łabiszyńska 25 
03-204 Warszawa

Terminy i godziny otwarcia poszczególnych działów znajdziesz na: 
www.wsb.pl/warszawa/kontakt

Rozpoczęcie zajęć
Rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się w październiku.

Szczegółowe informacje na temat pierwszych zajęć, znajdować 
się będą w Extranecie w zakładce:

PLAN ZAJĘĆ     MÓJ PLAN

Szczegółowy harmonogram roku akademickiego z terminami 
zjazdów, będzie można znaleźć w zakładce:

ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW     HARMONOGRAM ROKU AKADEMICKIEGO

Lokalizacja zajęć
Uczelnia prowadzi zajęcia w kilku lokalizacjach prawobrzeżnej 
Warszawy. O tym gdzie konkretnie będziesz mieć zajęcia,  
dowiesz się z planu zajęć. 



Dostęp do extranetu 
oraz numer albumu

Czesne

Informacja o przydzielonym numerze albumu oraz dostępie do 
Extranetu zostanie przesłana drogą e-mailową we wrześniu 
7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Numer albumu – to indywidualny numer każdego studenta.

Uwaga! Osoby, które wcześniej logowały się do Extranetu, 
używają hasła, z którego korzystały dotychczas.

Logowanie do Extranetu możliwe jest poprzez stronę internetową 
www.wsb.pl/warszawa

Każdy student WSB otrzymuje indywidualny, osobisty numer 
konta bankowego, na który należy wpłacać czesne.

Numer konta bankowego, terminy płatności oraz wysokość 
czesnego znajdują się w Extranecie w zakładce:

MÓJ PROFIL     PŁATNOŚCI I WPŁATY

Termin wpłaty pierwszej raty upływa 30 września 2021 roku 
– niezależnie od wybranego systemu opłat (nie dotyczy osób 
objętych programem VIS „Studiuj za darmo”).

Extranet jest to wewnętrzny serwis internetowy 
pozwalający na kontakt studenta z uczelnią. 
W Extranecie można sprawdzić m.in. informa-
cje o studiach, plan zajęć, przydział do grup 
wykładowych i konwersatoryjnych, indywidualny 
numer konta bankowego itp. 

Za datę uregulowania płatności uważa się datę 
zaksięgowania kwoty na koncie uczelni.

Zaświadczenia

Stypendia

Biuro Rekrutacji

Zaświadczenie potwierdzające status studenta można uzyskać 
najwcześniej po rozpoczęciu zajęć w Dziekanacie, do 3 dni 
roboczych od daty złożenia zapotrzebowania na taki 
dokument (wzór dostępny w Extranecie). 

Do tego czasu Biuro Rekrutacji będzie wydawać na życzenie 
kandydata zaświadczenie o przyjęciu na studia.

W Biurze rekrutacji do 30 września:

• zmienisz czesne (zmiana systemu płatności i liczby rat)

• zmienisz kierunek lub specjalność. 

Wszystkie informacje dotyczące pomocy materialnej widoczne 
są w Extranecie w zakładce:

STYPENDIA I ZNIŻKI

Stypendia, o które możesz się starać jako student:

• stypendium socjalne

• stypendium specjalne dla cudzoziemców

• stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

• stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki 
w nauce.

Średnią ocen stanowi średnia arytmetyczna 
wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń otrzyma-
nych podczas studiów z wyjątkiem przedmiotów, 
których zaliczenie jest poświadczone wpisem 
„zal” oraz przedmiotów nadobowiązkowych 
i uzupełniających.

W przypadku uzyskania dwóch lub więcej ocen 
z danego przedmiotu o tej samej formie zalicze-
nia, najpierw obliczmy średnią arytmetyczną 
z danego przedmiotu, danej formy zaliczenia).

Od 1 października wszelkie sprawy studenckie 
załatwisz w Dziekanacie.

Student, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się 
w trudnej sytuacji materialnej może starać się o przyznanie 
zapomogi.

Wnioski dostępne są w Extranecie w zakładce: 

DRUKI DO POBRANIA     WNIOSKI I PODANIA

Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 
materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Bankowej znajdziesz 
w Extranecie w zakładce: 

ZARZĄDZENIA/REGULAMINY/PROCEDURY/PRZEWODNIKI     REGULAMINY

Dziekanat
W dziekanacie załatwisz wiele ważnych dla Ciebie spraw:

• przedłużysz ważność legitymacji studenckiej 

• otrzymasz zaświadczenie o statusie studenta

• złożysz wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych 
studentów za wysokie wyniki w nauce

• złożysz podanie dotyczące toku studiów

• załatwisz wszelkie sprawy związane z tokiem studiów

Kontakt:

tel.: 22 256 23 13, e-mail: dziekanat@wsb.warszawa.pl

Kontakt: 

tel. 22 256 23 04, e-mail: rekrutacja@wsb.warszawa.pl


