
Karta informacyjna
Co? Gdzie? Kiedy?

Dziękujemy za wybór studiów w roku akademickim 2020/2021 
w naszej Uczelni. Zaufaliście nam, dlatego też 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

tel.: 22 256 23 17 
e-mail: dsp@wsb.warszawa.pl

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

Dostęp do extranetu 
oraz numer albumu

Informacja o przydzielonym numerze albumu oraz dostępie do Extranetu zostanie przesłana drogą 
e-mailową we wrześniu przed zajęciami.

Numer albumu – to indywidualny numer każdego studenta.

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

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

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

Rozpoczęcie zajęć
Rok akademicki 2020/2021 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



www.wsb.pl/warszawa

Czesne
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 15 października 2020 roku – niezależnie od wybranego systemu 
opłat (nie dotyczy osób objętych programem VIS „Studiuj za darmo”).

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

Zaświadczenia 
i faktury

Zaświadczenie potwierdzające status słuchacza można uzyskać najwcześniej po rozpoczęciu zajęć 
w Biurze Studiów Podyplomowych i Szkoleń, do 3 dni roboczych od daty złożenia zapotrzebowania 
na taki dokument (wzór dostępny w Extranecie). 

Fakturę za zajęcia lub fakturę pro-forma można otrzymać po przesłaniu zamówienia na fakturę (wzór 
w Extranecie) na adres: ksiegowosc@wsb.warszawa.pl

Lokalizacja zajęć
Zajęcia w ramach studiów podyplomowych są prowadzone w centrum, przy ul. Siennej 39 oraz 
w salach uczelni. O tym gdzie konkretnie będziesz miał zajęcia, dowiesz się z planu zajęć. 

Biblioteka

Blog WSB

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

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

Wykładowcy WSB dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem na blogu – Okiem Praktyków. W artykułach 
znajdziesz wskazówki, porady czy informacje, które są przydatne zarówno w codziennym życiu, jak 
i zawodowym. Autorzy bloga chcą inspirować, podpowiadać, zachęcać do rozwoju i poszerzania wiedzy. 
Tematyka artykułów nawiązuje do tego, co aktualnie dzieje się w danej branży.

Adres bloga: www.wsb.pl/blog

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

Na blogu znajdziesz teksty z wielu obszarów: biznes, innowacje, trendy, ludzie 
– psychologia, nauki społeczne, zarządzanie ludźmi, finanse, zarządzanie, rozwój 
osobisty, technologia, work-life balance.

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


