
www.wsb.pl/wroclaw

Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyłeś nas, wybierając studia podyplomowe na naszej uczelni. Dołożymy 
wszelkich starań, aby sprostać Twoim oczekiwaniom. 
Zapoznaj się ze skrótem najważniejszych informacji organizacyjnych.

Witaj w Wyższej Szkole 
Bankowej we Wrocławiu! 

  KONTAKT Z NAMI  
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 
ul. Fabryczna 29-31, budynek A, pok. 100  
53-609 Wrocław 
tel: 71 376 23 70, 604 138 344 
e-mail: sp@wsb.wroclaw.pl
Terminy  oraz godziny otwarcia poszczególnych 
działów znajdziesz w zakładce kontakt:  
www.wsb.pl/wroclaw/kontakt

   DOSTĘP DO EXTRANETU 
Informację o przydzielonym loginie oraz haśle do 
Extranetu dostaniesz w październiku na podanego 

w procesie rekrutacji e-maila (dwa tygodnie przed 
terminem rozpoczęcia zajęć).

Logowanie do Extranetu będzie możliwe poprzez 
nasza stronę internetową: www.wsb.pl/wroclaw

  SŁOWNICZEK:  
Extranet - wewnętrzny serwis internetowy 
pozwalający na kontakt uczestnika 
z uczelnią. W Extranecie można sprawdzić 
m.in. harmonogramy, plan zajęć, materiały, 
indywidualny numer konta bankowego wraz 
z harmonogramem płatności itp.



www.wsb.pl/wroclaw

   ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ 
Zajęcia na studiach podyplomowych rozpoczynają 
się w drugiej połowie października.
•  Harmonogram roku akademickiego z terminami 

zjazdów znajdziesz w zakładce PLAN ZAJĘĆ → 
HARMONOGRAM ZJAZDÓW jak również na naszej 
stronie www. 

•  Szczegółowe informacje na temat pierwszych zajęć 
znajdziesz w Extranecie w zakładce PLAN ZAJĘĆ → 
MÓJ PLAN

   CZESNE
Otrzymasz indywidualny numer konta bankowego, 
na który należy wpłacać czesne.
Twój osobisty numer konta bankowego, terminy 
płatności oraz wysokość czesnego znajdziesz w 
Extranecie w zakładce MÓJ PROFIL → PŁATNOŚCI 
I WPŁATY
Po otrzymaniu dostępu do Extranetu koniecznie 
sprawdź termin pierwszej płatności.
Za datę uregulowania  płatności uważa się datę 
zaksięgowania kwoty na koncie uczelni.

   LOKALIZACJA ZAJĘĆ 
Zajęcia w ramach studiów podyplomowych 
prowadzone będą na terenie kampusu Wyższej Szkoły 
Bankowej we Wrocławiu (dot. zajęć realizowanych 
stacjonarnie):
1. Budynek A - ul. Fabryczna 29 (gmach główny)
2. Budynek B - ul. Fabryczna 31
3. Budynek G - ul. Fabryczna 14G

 ZAŚWIADCZENIA I FAKTURY
Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na studia 
podyplomowe możesz otrzymać po złożeniu kompletu 
wymaganych dokumentów w Biurze Rekrutacji 
Studiów Podyplomowych. 
Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo 
w studiach możesz otrzymać w dniu rozpoczęcia 
zajęć w Dziale Studiów Podyplomowych.
Fakturę za czesne lub fakturę pro-forma możesz 
otrzymać po przesłaniu wniosku na fakturę 
na adres: kwestura@wsb.wroclaw.pl 

  BIBLIOTEKA
Uczelnia posiada bogaty zbiór książek, 
prenumerowanych czasopism oraz dostęp do 
wielu baz danych, zawierających m.in. archiwa 
kilkudziesięciu tysięcy renomowanych czasopism 
naukowych z całego świata.
•  Istnieje możliwość zdalnego zamówienia 

potrzebnych tytułów przez katalog internetowy.
•  Na miejscu możesz korzystać z nowoczesnej 

i wygodnej czytelni wyposażonej w stanowiska 
komputerowe z dostępem do Internetu.

•  Możesz korzystać ze zbiorów innych 
bibliotek poprzez system wypożyczania 
międzybibliotecznego.

•  Jeśli chcesz zgłosić nowy tytuł do zakupu wyślij 
wiadomość na adres mailowy biblioteki.

Wszelkie aktualizacje oraz informacje dotyczące 
biblioteki tj. regulamin, zasady korzystania, katalog 
zbiorów, znajduje się na stronie internetowej:  
www.wsb.pl/wroclaw/strefa-studenta/biblioteka 
Kontakt do biblioteki: 
• tel.: 71 356 16 40 
• e-mail: biblioteka@wsb.wroclaw.pl

https://www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/studia-podyplomowe/organizacja-studiow
https://www.wsb.pl/wroclaw/sites/wroclaw/files/download/Wniosek o wystawienie faktury rok akad 2021_2022_2_0.pdf
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pętla tramwajowa
Wrocławski Park Przemysłowy
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