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Oferta studiów podyplomowych 2019/2020
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• Marketing i sprzedaż • Psychologia • Nieruchomości i prawo • Zarządzanie •

Dodatkowe certyfikaty branżowe  
na wybranych kierunkach

 Bezpłatne szkolenia biznesowe

55 kierunków studiów z obszarów:

Studia podyplomowe

www.wsb.pl/wroclaw
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Są Państwo zainteresowani studiami w WSB? To do-
skonała wiadomość – chętnie przywitamy Państwa 
w gronie naszych słuchaczy. Rekrutacja składa się 
tylko z kilku kroków.

Mogą Państwo wybierać spośród 55 kierunków 
studiów. Kierunki z obszaru pedagogicznego znajdą 
Państwo w dodatku poświęconym tej dziedzinie. 

Od lat kształcimy w taki sposób, aby pokazać, 
że możliwe jest łączenie nauki z pracą i życiem 
prywatnym. 
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Od lat kształcimy profesjonalne 
kadry dla regionu 

Od kilkunastu lat moja kariera zawodowa związana jest z ludźmi. Praca z drugim 
człowiekiem sprawia, że często odgrywam rolę mediatora, a dzięki wybranemu 
kierunkowi studiów jestem do tego przygotowana. Wiedzę, którą zdobywam, wyko-
rzystuję nie tylko w pracy, ale i w życiu prywatnym. Psychologia w biznesie spełniła 
moje oczekiwania i gorąco polecam ją wszystkim moim koleżankom i kolegom.

Alicja Rutkiewicz
Słuchaczka kierunku Psychologia w biznesie 

Praktyczne studia 
podyplomowe

Jesteśmy renomowaną uczelnią 
o ugruntowanej pozycji na polskim ryn-
ku edukacyjnym, której najważniejszymi 
wartościami są wysoka jakość kształce-
nia, praktyczna forma prowadzonych 
zajęć, przejrzysta i przyjazna organi-
zacja toku studiów oraz wykładowcy 
będący specjalistami w poszczególnych 
branżach. Dzięki temu zdobędą Państwo 
wiedzę i nowe umiejętności, które na 
bieżąco wykorzystają w karierze zawo-
dowej. Świadectwo absolwenta WSB 
jest realną wartością, przekładającą się 
na sukces na rynku pracy.

Wymiana doświadczeń

Studia w WSB to miejsce spotkań prak-
tyków – studiują tu i wykładają osoby, 
które swoje doświadczenie zdobywały 
w najlepszych firmach w Polsce. Ściśle 
współpracujemy ze środowiskiem lokal-
nym oraz ogólnopolskimi instytucjami 
gospodarczymi, a partnerami wielu 
kierunków studiów są znane i cenione 
firmy oraz organizacje branżowe. Daje 
to gwarancję, że zdobywane przez 
Państwa umiejętności będą zgodne 
z bieżącymi trendami w gospodarce 
i na rynku pracy.
Opinia słuchaczy na temat zajęć, 
sposobu przekazywania wiedzy przez 

wykładowców czy przydatności naucza-
nych informacji jest dla nas bardzo 
cenna. Dlatego też dwa razy w roku 
prosimy o wypełnienie ankiety ocenia-
jącej studia. Pozwala to nam na bieżąco 
dostosowywać program zajęć do wyma-
gań słuchaczy i zapewnić jak najwyższą 
jakość całego procesu kształcenia.

Przyjazne warunki 
studiowania

Studia podyplomowe, mimo że wyma-
gają dużego wysiłku intelektualnego, 
zostały zorganizowane tak, aby czas 
spędzony na uczelni był wykorzysty-
wany efektywnie. Dzięki temu podczas 
zajęć zdobywają Państwo nie tylko wie-
dzę i nowe umiejętności, ale też dzielą 
się swoimi doświadczeniami z ludźmi 
z branży. Aby było to możliwe, szczegól-
ną uwagę zwracamy na:
• profesjonalną organizację zajęć 

dydaktycznych, które prowadzone 
są przez specjalistów z wieloletnim 
doświadczeniem w swojej dyscyplinie

• merytoryczne i rzetelnie przygotowa-
ne materiały edukacyjne

• przyjazną obsługę słuchaczy, m.in. 
w Dziale Studiów Podyplomowych

• dostęp do Extranetu – profesjonalnej 
platformy internetowej przygotowa-
nej dla naszych słuchaczy.

Lider rankingów 

Jesteśmy największą niepubliczną 
uczelnią biznesu na Dolnym Śląsku zaj-
mującą wysokie pozycje w prestiżowych 
zestawieniach uczelni wyższych.
W „Rankingu Szkół Wyższych Perspek-
tywy 2018” w kategorii niepubliczne 
uczelnie magisterskie zajęliśmy 4. miej-
sce w regionie. W rankingu brany był 
również pod uwagę wskaźnik Eko-
nomiczne Losy Absolwentów, który 
określa, jak na rynku pracy funkcjonują 
absolwenci uczelni. I tutaj też zajęliśmy 
wysoką 4. lokatę. Osiągnięte pozycje 
potwierdzają, że nasza uczelnia należy 
do grona najlepszych szkół wyższych 
na Dolnym Śląsku.

Najwyższa jakość  
– WSB Ambasadorem 
Polskiej Gospodarki

Znaleźliśmy się w gronie laureatów 
IX edycji konkursu Ambasador Polskiej 
Gospodarki, tym samym otrzymując 
tytuł „Ambasadora Polskiej Gospodarki 
2017” w kategorii „Partner Firm Zagra-
nicznych” (rok akademicki 2016/2017). 
Nagrodę przyznaje Business Centre Club 
firmom wyróżniającym się na rynku 
wysokimi standardami w działalności 
biznesowej.

Studia podyplomowe
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W Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu dbamy o naszych słuchaczy, 
stawiając na przyjazne warunki nauczania. Proces rekrutacji i tok studiów 
organizujemy tak, aby możliwie uprościć wszelkie formalności oraz zaosz-
czędzić cenny czas słuchaczy. Jesteśmy nowoczesną uczelnią podążającą 
za potrzebami rynku pracy, jak i za najnowszymi trendami edukacyjnymi. 
Dlatego nieustannie tworzymy nowe kierunki z odpowiednio dobraną kadrą 
dydaktyczną i praktycznym programem dopasowanym do danej dziedziny.

Katarzyna Osińska
Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych

Dobra organizacja 
studiów 

Materiały dydaktyczne 
i Extranet

Na każdych zajęciach otrzymają Pań-
stwo zestaw materiałów dydaktycznych 
przygotowanych przez wykładowców. 
Znajdują się w nich m.in.: autorskie 
opracowania poszczególnych zagad-
nień, akty prawne, konspekty oraz zada-
nia do samodzielnego rozwiązywania.
Kolejnym udogodnieniem jest Extranet – 
wewnętrzny system internetowy, w któ-
rym na bieżąco, z każdego miejsca na 
świecie, przez 24 godziny na dobę będą 
mieć Państwo dostęp do harmonogra-
mów zjazdów, materiałów dydaktycz-
nych i zasobów bibliotecznych. Dzięki 
temu większość spraw będzie można 
załatwić jednym kliknięciem, a tym 
samym oszczędzić czas.

Warunki i sposób 
zaliczenia studiów

Na zajęciach pracują Państwo zarów-
no indywidualnie, jak i w zespołach, 
przygotowując różnego rodzaju projekty 

oraz case studies. Warunkiem ukończe-
nia studiów jest uzyskanie pozytywnej 
oceny na egzaminie, przygotowanie 
projektu końcowego albo inna forma za-
liczenia, która jest wskazana w każdym 
programie kierunku studiów. Jako absol-
wenci naszej uczelni otrzymają Państwo 
świadectwo ukończenia studiów pody-
plomowych zgodne z przepisami, jakie 
zostały określone przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

SAP Next-Gen

Współpraca WSB z biznesem jest 
kluczowym elementem sukcesu naszej 
uczelni. Dlatego cieszymy się, że jako 
pierwsza uczelnia w Polsce dołączy-
liśmy do programu SAP Next-Gen – 
platformy łączącej firmy, naukowców, 
studentów oraz technologię i doświad-
czenia SAP. To wszystko ma na celu 
stworzenie wspólnych, innowacyjnych 
projektów. Jeszcze ściślejsza współpra-
ca z wiodącymi firmami i liderem rynku 
systemów biznesowych daje naszym 
studentom oraz naukowcom dostęp do 
najnowszych technologii i trendów w IT 
oraz w biznesie.

Organizacja zjazdów

Na pierwszym spotkaniu otrzymają 
Państwo całoroczny harmonogram zjaz-
dów. Zajęcia odbywają się średnio co 
dwa tygodnie, w soboty oraz niedziele 
w godzinach 8.30–15.00. W zależności 
od wybranego kierunku studia obejmują 
od 8 do 10 miesięcy nauki i od 8 do 18 
weekendowych zjazdów.
Zależy nam na jak najlepszej obsłudze 
i zapewnieniu dostępu do wszelkiego 
rodzaju informacji w związku z tym 
Dział Studiów Podyplomowych, Dział 
Obsługi Finansowej Studenta, Biblioteka 
i Czytelnia są otwarte zarówno w dni 
powszednie, jak i w weekendy.

Kierownik studiów

Każdy kierunek studiów ma zapewnioną 
opiekę Kierownika merytorycznego, czy-
li osoby odpowiedzialnej za organizację 
procesu dydaktycznego. Kierownik przy-
gotowuje programy studiów i komple-
tuje kadrę dydaktyczną, odpowiada za 
jakość zajęć i przygotowane materiały, 
a ponadto zawsze służy radą.

Studia podyplomowe
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Zaplanuj karierę z WSB

Absolwenci WSB (rocznik 2017) wskazali następujące korzyści z ukończenia studiów

Studia podyplomowe

Studia w WSB przekładają się na poprawę sytuacji zawodowej
Absolwenci WSB rocznik 2017 wskazali na następujące korzyści z ukończenia studiów

Studia podyplomowe
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Źródło: Badanie opinii studentów, absolwentów WSB oraz pracodawców przeprowadzone w okresie 
marzec – czerwiec 2018 roku przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. dla Wyższej Szkoły Bankowej.

Studia podyplomowe - dopasowane do rynku pracy
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Studia podyplomowe – dopasowane do rynku pracy

Pracodawcy wysoko oceniają WSB

Źródło: Badanie opinii studentów, 
absolwentów WSB oraz pracodawców 
przeprowadzone w okresie marzec 
–czerwiec 2018 roku przez Centrum 
Rozwoju Szkół Wyższych TEB 
Akademia sp. z o.o. dla Wyższej 
Szkoły Bankowej.

Pracodawcy wysoko oceniają WSB

To średnia z not wystawionych
przez pracodawców 
oceniających współpracę z WSB.    

4,32
skala ocen 1–5
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Studia podyplomowe w WSB? 

Ciekawe zajęcia z dobrymi wykładowcami 
i doskonała obsługa słuchaczy

Absolwenci WSB wysoko oceniają ukończone studia

Studia podyplomowe

Najlepiej ocenione obszary przez słuchaczy studiów podyplomowych

Absolwenci WSB wysoko oceniają ukończone studia

4,21
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Nasi absolwenci są zadowoleni 
z ukończonych studiów.
* Ocena studiów (skala 1–5)

Źródło: Badanie opinii studentów, absolwentów WSB oraz pracodawców przeprowadzone w okresie 
marzec – czerwiec 2018 roku przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. dla Wyższej Szkoły Bankowej.

Absolwenci WSB wysoko oceniają ukończone studia

4,21
Absolwenci 
studiów 
podyplomowych

Nasi absolwenci są zadowoleni 
z ukończonych studiów.
* Ocena studiów (skala 1–5)

Źródło: Badanie opinii studentów, absolwentów WSB oraz pracodawców przeprowadzone w okresie 
marzec – czerwiec 2018 roku przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. dla Wyższej Szkoły Bankowej.

Absolwenci WSB wysoko oceniają ukończone studia

4,21
Absolwenci 
studiów 
podyplomowych

Nasi absolwenci są zadowoleni 
z ukończonych studiów.
* Ocena studiów (skala 1–5)

Źródło: Badanie opinii studentów, absolwentów WSB oraz pracodawców przeprowadzone w okresie 
marzec – czerwiec 2018 roku przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. dla Wyższej Szkoły Bankowej.

W przyjaznej atmosferze
Przyjazność WSB:

28%

37%

bardziej przyjazna

26%
tak samo przyjazna

zdecydowanie
bardziej przyjazna
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uczelniach.
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Uczą się Państwo od najlepszych, ponieważ 
zajęcia prowadzą wykładowcy – praktycy.

Wymienią się Państwo know-how ze słucha-
czami pracującymi w różnych branżach.

3 Biorą Państwo udział w interaktywnych  
zajęciach – warsztatach, case studies,  
grach biznesowych i symulacjach.

4 Mogą Państwo uczestniczyć w interesujących 
szkoleniach biznesowych.

5 Pogłębią i zaktualizują Państwo posiadaną 
wiedzę z wybranej dziedziny lub dadzą sobie 
szansę na zmianę branży dzięki zdobyciu 
nowych umiejętności.

Co można zyskać  
na studiach  
podyplomowych  
w Wyższej Szkole 
Bankowej?

Studia podyplomowe
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Jako partner bardzo cenimy współpracę z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu, 
która wykazuje się najwyższym profesjonalizmem w przygotowaniu i prowadzeniu 
szkoleń dla naszych pracowników. Cenimy poziom programów szkoleniowych skro-
jonych „na miarę”, elastyczne podejście do zakresu i terminów szkoleń oraz właści-
wy dobór ekspertów prowadzących wykłady. Intensywność zajęć oraz warsztaty 
praktyczne dostosowane są do naszych potrzeb i sprzyjają wymianie know-how.

Małgorzata Bujek
HR Manager, Fresenius Medical Care SSC

Centrum Szkoleń 

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte organizujemy głów-
nie w budynkach WSB we Wrocławiu 
i w Opolu. Zapewniamy klimatyzowane 
sale konferencyjne oraz laboratoria kom-
puterowe z indywidualnymi stanowiskami 
i wymaganym oprogramowaniem. Szko-
lenia zamknięte, w zależności od potrzeb 
klienta, realizujemy w salach konferencyj-
nych lub laboratoriach komputerowych 
WSB, w siedzibie klienta lub w innym 
wskazanym obiekcie  szkoleniowym, kon-
ferencyjnym czy wypoczynkowym. 

Na życzenie klienta:
• szkolenie może być połączone z inte-

gracją zespołu 
• zapewniamy catering kawowy i/lub 

obiadowy oraz zakwaterowanie.

Centrum Szkoleń Wyższej Szkoły 
Bankowej we Wrocławiu
ul. Fabryczna 29–31, 53-609 Wrocław, 
budynek A, pok. 218  
szkolenia@wsb.wroclaw.pl 

Opiekun rynku dolnośląskiego:
Agnieszka Ulman
tel.: 71 722 34 01, 608 391 635
agnieszka.ulman@wsb.wroclaw.pl

Opiekun rynku opolskiego:
Agnieszka Sochanik
tel.: 696 841 662 
 agnieszka.sochanik@wsb.wroclaw.pl

Zakres współpracy

Centrum Szkoleń WSB proponuje: 
• szkolenia otwarte przeznaczone dla 

wszystkich, którzy chcą poszerzać 
swoją wiedzę i zdobywać nowe, prak-
tyczne umiejętności 

• szkolenia zamknięte prowadzone na 
zamówienie: studentów, słuchaczy 
i absolwentów WSB, firm i instytucji. 
Realizujemy szkolenia: specjalistycz-
ne, ściśle sprofilowane wedle potrzeb 
i specyfiki danej branży oraz szkolenia 
z zakresu biznesowego języka obcego 

• pomoc w pozyskaniu dofinansowania 
z dostępnych środków zewnętrznych 
(Krajowy Fundusz Szkoleniowy, EFS). 

Centrum Szkoleń Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu proponuje profesjonalny i bardzo bogaty program szkoleniowy. 
Zapraszamy do współpracy firmy i instytucje zainteresowane podwyższaniem kwalifikacji swoich pracowników. Realizu-
jemy szkolenia głównie na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny, ale istnieje również możliwość przeprowadzenia szkoleń 
w innych częściach Polski.

Przyjazne i efektywne techniki szkoleniowe stosowane przez kadrę trenerską WSB to: 

Ćwiczenia grupowe

Case studies Gry i symulacje biznesowe

Dyskusje Indywidualne  
konsultacje z trenerem

Studia podyplomowe
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• Korzyści wizerunkowe i rozwojowe – promocja i rozwój 
firmy przez współorganizowanie z nami wykładów, semina-
riów i konferencji związanych z działalnością przedsiębior-
stwa oraz objęcie patronatem biznesowym poszczególnych 
kierunków i specjalności. 

• Upusty cenowe przy kierowaniu pracowników do nas na 
studia i szkolenia.

Czołowymi partnerami biznesowymi, którzy nam zaufali, 
są m.in.: IDEA BANK S.A., Credit Agricole S.A., Impel Business 
Solutions Sp. z o.o., 3M Poland, PCC Rokita S.A., Związek 
Pracodawców Polska Miedź, Nokia Solutions and Networks 
Sp. z o.o., IBM GSDC Polska Sp. z o.o., FAIST ChemTec Sp. z o.o., 
IKEA Industry Poland Sp. z o.o., PPG DECO Polska Sp. z o.o., 
Fresenius Medical Care SSC.

Kontakt:
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 
ul. Fabryczna 29–31, budynek A, pokój 021
tel.: 71 722 34 01  
Tomasz Prostak – tel.: 698 837 061 
e-mail: programfirma@wsb.wroclaw.pl 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu  
Wydział Ekonomiczny w Opolu
ul. Augustyna Kośnego 72
Agnieszka Sochanik – tel.: 696 841 662 
e-mail: agnieszka.sochanik@wsb.wroclaw.pl 

Program Firma

Dobra inwestycja

Program Firma stworzyliśmy dla przedsiębiorstw, które dbają 
o rozwój swoich pracowników. Proponujemy pakiet korzyści dla 
organizacji, które wiedzą, że inwestycja w kapitał ludzki szybko 
się zwraca i procentuje. Współpraca z nami to doskonała loka-
ta na przyszłość!

W środowisku nauki i biznesu

Nasza współpraca ze środowiskiem biznesu jest ukierunkowana 
na osiąganie wzajemnych korzyści. Proponujemy szeroki zakres 
usług edukacyjnych, dostępnych praktycznie w całej Polsce. 
Pragniemy równocześnie korzystać z doświadczeń biznesu oraz 
wspomagać go poprzez profesjonalny rozwój kadr i wzajemną 
promocję. 
• Pełna oferta edukacyjna – studia I i II stopnia, studia 

jednolite magisterskie, studia podyplomowe, MBA, FUMBA, 
Executive MBA – Project Management, Executive MBA – Busi-
ness Trends.

• Badanie potrzeb szkoleniowych – oferujemy przeprowa-
dzenie profesjonalnego audytu potrzeb szkoleniowych wśród 
pracowników firm. 

• Studia „in company” – oferta skierowana dla firm o wy-
jątkowych, indywidualnych potrzebach szkoleniowych. 
Przygotowując studia dla tych klientów, dopasowujemy 
program studiów, kadrę, formę i miejsce zajęć do ich potrzeb. 
Stwarzamy również możliwość współtworzenia programów 
studiów czy szkoleń. 



8

Zdecydowałam się na studia MBA, żeby poszerzyć swoją wiedzę i poznać cieka-
wych ludzi. Nie zawiodłam się. Inspirujące osoby, różne spojrzenia, dużo zajęć 
prowadzonych przez praktyków biznesu – to wszystko sprawia, że jestem bardzo 
zadowolona z tego wyboru.

Katarzyna Krej
Słuchaczka programu MBA w WSB we Wrocławiu

Prestiżowe studia Master  
of Business Administration 

moduł zajęć realizowany jest w ma-
cierzystej uczelni – Franklin University 
w Columbus w stanie Ohio. Koszty tej 
wizyty pokrywa WSB we Wrocławiu. 
Studia FUMBA trwają 2 lata i obejmują 
9 modułów obowiązkowych – łącznie 
432 godziny zajęć o zróżnicowanej 
tematyce. Absolwenci studiów otrzymują 
prestiżowy dyplom Franklin University.

Executive MBA  
– Business Trends

Studia stworzyliśmy we współpracy 
z naszym partnerem biznesowym – 
Adventure for Thought leadership & stra-
tegy. Przygotowaliśmy je w oparciu 
o najnowsze trendy w biznesie i innowa-
cyjne koncepcje zarządzania. Program 
kierujemy do przedstawicieli wyższej 
kadry menedżerskiej z długoletnim 
doświadczeniem na stanowiskach kie-
rowniczych, a także absolwentów MBA. 
Studia trwają 2 semestry i stanowią 
wyjątkową okazję do zdobycia wiedzy 
i wymiany doświadczeń wśród osób 
o ugruntowanej pozycji biznesowej.

Executive MBA – Project 
Management

Program przygotowaliśmy wspólnie 
z EY Academy of Business. Adresujemy 
go do menedżerów średniego i wyższe-
go szczebla, menedżerów produktu oraz 
liderów zespołów projektowych. Studia 
trwają 3 semestry, a w trakcie ostat-
niego z nich zajęcia prowadzą trenerzy 
EY Academy of Business. Studia te są 
okazją do zdobycia szerokiej wiedzy 
z zakresu zarządzania ze szczególnym 
naciskiem na zarządzanie projektami 
dla profesjonalistów.

Nasze studia wśród 
najlepszych w Polsce

Jakość naszych studiów docenił maga-
zyn „Perspektywy”. W rankingu z 2018 r. 
studia Franklin University MBA znalazły 
się na 12. miejscu wśród najlepszych 
programów MBA w Polsce. 

Kontakt:
Biuro Programu MBA
ul. Fabryczna 29-31, budynek B,  
pokój 016
tel.: 71 376 23 92
e-mail: mba@wsb.wroclaw.pl
www.studiamba.wsb.pl

Master of Business 
Administration

Program przygotowaliśmy we współ-
pracy z Franklin University, ale zajęcia 
prowadzimy w 100% w języku polskim. 
Studia MBA to doskonałe rozwiązanie 
dla osób, którym zależy na zdobyciu 
aktualnej wiedzy menedżerskiej, a także 
na poszerzeniu i formalnym potwierdze-
niu posiadanych umiejętności. Studia 
MBA trwają 2 lata i składają się m.in. 
z warsztatów, sesji wyjazdowych i symu-
lacji biznesowej. Absolwenci otrzymują 
dyplom WSB sygnowany przez Fran-
klin University.

Franklin University MBA

Studia realizujemy z amerykańskim part-
nerem, który zapewnia słuchaczom sta-
tus studenta Franklin University. Program 
nauczania oraz materiały dydaktyczne 
są identyczne z wykorzystywanymi przez 
studentów w USA. Zajęcia prowadzi 
międzynarodowa kadra wykładowców ze 
Stanów Zjednoczonych i Europy. Ostatni 

Master of Business Administration to studia rozwijające umiejętności kluczowe dla 
menedżera i lidera. To również znakomita okazja do wymiany doświadczeń w gru-
pie przedstawicieli różnych branż biznesu, co może stać się impulsem do podję-
cia kolejnych wyzwań i realizacji nowych planów. W swojej ofercie mamy cztery 
programy MBA. Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku egzaminu dla 
kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Studia podyplomowe

http://www.studiamba.wsb.pl


Anna Bała
Absolwentka kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy

Administracja i bezpieczeństwo

Dlaczego wybrałam studia podyplomowe? W dzisiejszym 
świecie dodatkowa wiedza jest niezbędna. WSB we Wrocławiu 
to prestiżowa uczelnia, wielu jej absolwentów obejmuje wysokie 
stanowiska w wybranych przez siebie branżach, a wykładowcy 
to specjaliści z firm rozpoznawanych na całym świecie. Wiedza 
zdobyta tutaj z pewnością przyda mi się w przyszłości.
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Wiedza prawnicza (60 godz.)
• Podstawy prawne (8 godz.)
• Elementy prawa konstytucyjnego (8 godz.)
• Elementy prawa cywilnego i handlowego (8 godz.)
• Finanse publiczne – wybrane zagadnienia (12 godz.)
• Audyt wewnętrzny i kontrola (8 godz.)
• Prawo europejskie (8 godz.)
• Zamówienia publiczne (8 godz.)

Prawo administracyjne (24 godz.)
• Elementy prawa administracyjnego (8 godz.)
• Postępowanie administracyjne i postępowanie  

przed sądami administracyjnymi (16 godz.)

Sprawne zarządzanie (44 godz.)
• Teoria organizacji i zarządzania (12 godz.)
• Kultura organizacyjna (4 godz.)
• Zarządzanie zasobami ludzkimi (12 godz.)
• Zarządzanie projektami unijnymi (8 godz.)
• Zarządzanie zmianą (4 godz.)
• Etyka życia publicznego (4 godz.)

Umiejętności interpersonalne (48 godz.)
• Komunikacja interpersonalna (8 godz.)
• Asertywność w praktyce (4 godz.)
• Techniki prezentacji (8 godz.)
• Umiejętności kierownicze (12 godz.)

Program

• Zarządzanie konfliktem w organizacji (8 godz.)
• Organizacja czasu pracy (8 godz.)

Forma zaliczenia
Egzamin końcowy w formie testu sprawdzającego wiedzę ze 
wszystkich wykładanych przedmiotów (30 pytań jednokrotne-
go wyboru) oraz przygotowanie projektu grupowego z tematów 
zaproponowanych podczas zajęć.

Korzyści

Słuchacze studiów podyplomowych:

• uzyskają wiedzę z zakresu prawa

• dowiedzą się, jak działa administracja publiczna

• opanują techniki zarządzania zespołem i sposoby jego 
motywowania

• poznają zagadnienia dotyczące systemu prawnego  
w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu urzędnika 
oraz zagadnienia prawa konstytucyjnego, cywilnego 
i handlowego, a także te dotyczące funkcjonowania 
finansów publicznych.

9 miesięcy nauki 176 godzin

11 zjazdów

Czas trwania

Studia podyplomowe były dla mnie kontynuacją ścieżki rozwoju kariery zawodo-
wej. Zdecydowałam się na nie, ponieważ w przyszłości chcę podjąć pracę w admi-
nistracji państwowej. Jednym z kryteriów, które brałam pod uwagę przy wyborze 
studiów podyplomowych, było to, czy wykładowcy są praktykami. Dzięki temu za-
gadnienia omawiane na zajęciach zostały poparte wieloma realnymi przykładami. 
Przedmiot, który okazał się dla mnie najbardziej przydatny w codziennym życiu, to 
organizacja czasu pracy. Dzięki stosowaniu metod zaprezentowanych na zajęciach 
nie ma mowy o zmarnowanym czasie.

Justyna Jeżewska
Absolwentka kierunku Administracja – zarządzanie i organizacja

Administracja  
– zarządzanie i organizacja

Finanse i rachunkowość
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Skończyłam Ochronę środowiska i aby poszerzyć swoją wiedzę, zde-
cydowałam się dodatkowo ukończyć Bezpieczeństwo i higienę pracy. 
Pracodawcy, którzy szukają specjalistów z zakresu ochrony środowiska, 
oczekują od kandydatów również wiedzy z zakresu BHP, stąd mój wybór 
kierunku. Wykładowcy w WSB byli kompetentni, a pracownicy pozytywnie 
nastawieni. Jestem bardzo zadowolona, że wybrałam te studia.

Aleksandra Pieczonka
Absolwentka kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo  
i higiena pracy

Ochrona pracy (48 godz.)
• Konwencje i dyrektywy w zakresie BHP (8 godz.)
• Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce (16 godz.)
• Wypadki przy pracy, choroby zawodowe (24 godz.)

Zarządzanie BHP (42 godz.)
• Podstawy zarządzania BHP, ekonomiczne  

aspekty BHP  (8 godz.)
• Szkolenia w zakresie BHP, popularyzacja  

zagadnień BHP (10 godz.)
• Podstawy bezpieczeństwa maszyn, ocena  

zgodności maszyn z wymogami BHP (16 godz.)
• Audyt w zakresie BHP (8 godz.)

Środowisko pracy (94 godz.)
• Strategia pomiarów środowiska pracy (4 godz.)
• Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe  

w środowisku pracy (90 godz.)

Ryzyko zawodowe (16 godz.)
• Podstawy oceny ryzyka zawodowego (8 godz.)
• Metody oceny ryzyka zawodowego (8 godz.)

Ergonomia  (32 godz.)
• Podstawy ergonomii (8 godz.)
• Skutki fizjologiczne pracy zmianowej (8 godz.)

Program

• Psychofizjologiczne problemy człowieka  
w środowisku pracy (8 godz.)

• Wymagania higieniczno-sanitarne dotyczące  
pomieszczeń pracy (8 godz.)

Forma zaliczenia 

Egzamin końcowy obejmujący wiedzę z przedmiotów  
zrealizowanych w trakcie trwania nauki. (8 godz.)

Korzyści

Słuchacze studiów podyplomowych:

• mają możliwość ukończenia bezpłatnego, certyfikowanego 
kursu pierwszej pomocy przedlekarskiej

• zdobywają kompleksową wiedzę i umiejętności związane 
z rozpoznawaniem, ocenianiem i kontrolowaniem zagrożeń 
występujących w środowisku pracy

• będą umieli projektować i wyposażać miejsca pracy oraz 
zarządzać bezpieczeństwem pracy

• zyskują szansę na znalezienie ciekawej pracy w zakładowych 
służbach BHP.

9 miesięcy nauki 240 godzin

15 zjazdów

Czas trwania



Barbara Makiel
Absolwentka kierunku Doradca podatkowy

Finanse i rachunkowość

Zaraz po ukończeniu kierunku Finanse i rachunkowość w WSB 
zdecydowałam się pójść na studia podyplomowe. Decyzja 
ta była związana z wewnętrznym pragnieniem pogłębiania 
wiedzy zdobytej wcześniej na studiach licencjackich i magi-
sterskich oraz z uzyskaniem nowych umiejętności w dziedzinie 
prawa podatkowego. Bardzo ważnym aspektem przy wyborze 
WSB był dla mnie dobór wykładowców oraz jakość materiałów 
opracowywanych na podstawie obowiązującego prawa.
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Analityk finansowy

9 miesięcy nauki 184 godziny

12 zjazdów

Czas trwania

Metody ilościowe (24 godz.)
• Metody statystyczno-ekonometryczne (12 godz.)
• Matematyka finansowa (12 godz.)

Rynki finansowe i inwestycje (72 godz.)
• Analiza rynków finansowych (8 godz.)
• Analiza instrumentów finansowych (12 godz.)
• Analiza i zarządzanie portfelem (12 godz.)
• Praktyczne aspekty rynku finansowego (8 godz.)
• Inwestycje alternatywne (8 godz.)
• Analiza i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych (8 godz.)
• Źródła finansowania przedsięwzięć  

inwestycyjnych (8 godz.)
• Finanse behawioralne (8 godz.)

Przedsiębiorstwo (64 godz.)
• Podstawy rachunkowości (12 godz.)
• Analiza sprawozdań finansowych (8 godz.)
• Finanse przedsiębiorstw (8 godz.)
• Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa (12 godz.)
• Sprawozdawczość finansowa (8 godz.)
• Gra biznesowa (16 godz.)

Podstawy wiedzy prawno-ekonomicznej (24 godz.)
• Podstawy ekonomii (8 godz.)
• Prawo (8 godz.)
• Wizerunek oraz etyka analityka finansowego (8 godz.)

Program

Forma zaliczenia

Egzamin końcowy obejmujący wiedzę z przedmiotów zrealizo-
wanych w trakcie trwania nauki oraz projekt zaliczeniowy.

Korzyści

Słuchacze studiów podyplomowych:

• zdobywają praktyczne umiejętności, takie jak 
wykorzystywanie narzędzi statystyczno-ekonometrycznych 
oraz matematyki finansowej do analiz kredytowych 
i inwestycyjnych

• uczą się od najlepszych praktyków z domów maklerskich, 
banków, firm consultingowych i kancelarii adwokackich. 

Wybrałam kierunek Analityk finansowy z trzech powodów. Po pierwsze 
to moja praca – pracuję jako analityk w banku i chcę poszerzyć swoją 
wiedzę i umiejętności w tym obszarze. Po drugie, obecnie studiuję również 
Finanse i rachunkowość na studiach magisterskich, ponieważ są to kie-
runki pokrewne, mam możliwość uzupełnienia oraz odświeżenia zdobytej 
już wiedzy. Trzecim powodem są moje zainteresowania tematyką szeroko 
pojętych finansów i analizy oraz chęć rozwijania się w tym zakresie.

Milena Jaros
Absolwentka kierunku Analityk finansowy
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Wybrałam studia podyplomowe, ponieważ uważam, że zdobyte przeze mnie 
wiedza, umiejętności i doświadczenie wpłyną pozytywnie na zmiany w moim 
życiu zawodowym, jak i osobistym. Na studiach podyplomowych wykładowcy 
skupiali się na aktualnościach, jakich oczekuje współczesny rynek pracy. Przed-
stawiali słuchaczom najnowsze standardy i trendy w audycie.

Beata Gołębiowska
Absolwentka kierunku Audyt

Audyt 

9 miesięcy nauki 192 godziny

12 zjazdów

Czas trwania

Obszar przedmiotów wspomagających  (24 godz.)
• Prawo gospodarcze  (8 godz.)
• Postępowanie podatkowe oraz kontrola podatkowa  

i kontrola celno-skarbowa  (8 godz.)
• Źródła finansowania działalności gospodarczej  (8 godz.)

Systemy informacyjne rachunkowości  (56 godz.)
• Rachunkowość finansowa  (8 godz.)
• Standardy sprawozdawczości finansowej  (12 godz.)
• Rachunkowość zarządcza (8 godz.)
• Modele rachunku kosztów i przychodów  (12 godz.)
• Analiza finansowa  (16 godz.)

Procedury audytowe  (88 godz.)
• Rola audytu wewnętrznego w funkcjonowaniu  

przedsiębiorstwa  (16 godz.)
• Wykonywanie zadań audytu wewnętrznego  (24 godz.)
• System zarządzania ryzykiem w jednostce  (8 godz.)
• Audyt śledczy  (24 godz.)
• Kontrola zarządcza  (16 godz.)

Gra strategiczna (16 godz.)

Program

Forma zaliczenia

Egzamin końcowy, który obejmuje przedmioty  
zrealizowane na zajęciach. (8 godz.)

Korzyści

Słuchacze studiów podyplomowych:

• zdobywają wiedzę, która pozwala na praktyczne 
wykonywanie zawodu audytora i ułatwia zdanie egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe audytorów, np. CIA 
(Certified Internal Auditor)

• uczestniczą w praktycznych zajęciach, dzięki czemu 
poznają procedury funkcjonowania audytu wewnętrznego, 
począwszy od planowania i realizacji zadania audytowego 
oraz dokumentowania, po zakończenie zadania i wydanie 
opinii w zakresie przedmiotowym audytu wewnętrznego

• uczą się od najlepszych, ponieważ zajęcia prowadzą 
doświadczeni audytorzy. 

Finanse i rachunkowość



15Finanse i rachunkowość

To dobre opinie o WSB zdecydowały o tym, że rozpocząłem studia pody-
plomowe w tej uczelni. Sam szybko przekonałem się, że dogodny dojazd do 
kampusu, dobry kontakt z dziekanatem oraz sprawnie działający system 
informowania słuchaczy o płatnościach to prawda. Dlatego nie żałuję 
swojego wyboru i mógłbym polecić WSB znajomym. Controlling to źródło 
wiedzy na temat funkcjonowania firmy, pozyskiwania finansowania, czy 
też prawa handlowego. Liczę, że pomoże mi w przyszłości w założeniu 
własnego biznesu.

Radosław Tabisz
Absolwent kierunku Controlling

Controlling

Moduł przedmiotów wspomagających (24 godz.)
• Prawo gospodarcze (8 godz.)
• Postępowanie oraz kontrola podatkowa (8 godz.)
• Źródła finansowania działalności gospodarczej  (8 godz.)

Systemy informacyjne rachunkowości (56 godz.)
• Rachunkowość finansowa  (8 godz.)
• Standardy sprawozdawczości finansowej (12 godz.)
• Rachunkowość zarządcza  (8 godz.)
• Modele rachunku kosztów i przychodów (12 godz.)
• Analiza finansowa (16 godz.)

Controlling finansowy (80 godz.)
• Teoretyczne i praktyczne aspekty wdrażania  

controllingu  (8 godz.)
• Ośrodki odpowiedzialności – zasady  

funkcjonowania  (8 godz.)
• Dostarczanie zadań PPP, planowanie  

i przygotowanie działań (8 godz.)
• Budżetowanie kapitałowe (8 godz.)
• Budżetowanie operacyjne w przedsiębiorstwie (16 godz.)
• Systemy informatyczne wspomagające  

controlling w przedsiębiorstwie (8 godz.)
• BSC – Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie 

wspomagające (8 godz.)
• Praktyczne aspekty wdrażania controllingu  

– case studies (16 godz.)

Program

Gra strategiczna (16 godz.)
• Gra strategiczna „Jarmark Europa”  

Forma zaliczenia
Egzamin sprawdzający wiedzę w formie testu jednokrotnego 
wyboru oraz projekt lub studium przypadku – indywidualnie 
lub  zespołowo.

Korzyści

Słuchacze studiów podyplomowych:

• zyskują wiedzę z otoczenia prawnego i podatkowego 
przedsiębiorstwa

• zdobywają praktyczne umiejętności wykorzystywania 
instrumentów controllingu w codziennej działalności 
biznesowej, co wpływa na większą pewność i skuteczność 
działania

• uczą się analizować oraz oceniać problemy pojawiające się 
w obszarze finansowym w działalności przedsiębiorstwa.

9 miesięcy nauki 176 godzin

11 zjazdów

Czas trwania
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Studia podyplomowe w WSB to kontynuacja mojej 5-letniej edukacji w tej 
uczelni. Doradztwo podatkowe to realizacja moich zawodowych marzeń. Jako 
słuchacz tych studiów, miałam możliwość przygotowania się do egzaminu 
państwowego, który otwiera furtkę do robienia tego, co lubię. W myśl zasady: 
„Wybierz pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia”, wybrałam 
właśnie doradztwo podatkowe i już nie mogę się doczekać, aż rozpocznę swoją 
karierę zawodową w tej branży. 

Katarzyna Paradowska
Absolwentka kierunku Doradca podatkowy

Doradca podatkowy

Wprowadzenie do prawa podatkowego (20 godz.)
• System, źródła i wykładnia prawa podatkowego (4 godz.)
• Analiza podatkowa (12 godz.)
• Przepisy o doradztwie podatkowym, etyka  

zawodowa, tajemnica skarbowa (4 godz.)

Prawo podatkowe procesowe (72 godz.)
• Ordynacja podatkowa (16 godz.)
• Postępowanie administracyjne w sprawach  

podatkowych (8 godz.)
• Postępowanie sądowo-administracyjne (8 godz.)
• Postępowanie egzekucyjne w administracji (8 godz.)
• Prawo karne skarbowe (8 godz.)
• Pisma procesowe (8 godz.)
• Elementy rachunkowości i zasady prowadzenia  

ksiąg podatkowych oraz ewidencja podatkowa (16 godz.)

Prawo podatkowe materialne (84 godz.)
• Podatek dochodowy od osób fizycznych (16 godz.)
• Podatek dochodowy od osób prawnych (16 godz.)
• Podatek od towarów i usług (16 godz.)
• Akcyza, znaki skarbowe (8 godz.)
• Podatek od spadków i darowizn (4 godz.)
• Podatek od czynności cywilnoprawnych (4 godz.)
• Podatki i opłaty lokalne, opłata skarbowa,  

inne zobowiązania o charakterze fiskalnym (4 godz.)

Program

• Podstawy międzynarodowego i wspólnotowego  
prawa podatkowego (8 godz.)

• Prawo celne i dewizowe (8 godz.)

Forma zaliczenia

Egzamin końcowy będący symulacją egzaminu na doradcę 
podatkowego, obejmujący materiał zrealizowany na zajęciach, 
oraz przygotowanie projektu grupowego z tematów zapropono-
wanych podczas zajęć.

Korzyści

Słuchacze studiów podyplomowych:

• poznają podstawy systemu podatkowego oraz przepisy 
dotyczące wykonywania zawodu doradcy podatkowego

• poznają specyfikę administracji podatkowej i kontroli 
podatkowej oraz egzekucji sądowo-administracyjnej

• zdobędą umiejętności w zakresie sporządzania pism 
procesowych w postępowaniu podatkowym

• usystematyzują wiedzą w przypadku chęci zdawania 
egzaminu na doradcę podatkowego.

9 miesięcy nauki 176 godzin

11 zjazdów

Czas trwania

Finanse i rachunkowość
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Studia w WSB były dla mnie pierwszym krokiem na drodze do przekwalifiko-
wania zawodowego. Dziedzina finansów i rachunkowości była mi zupełnie 
nieznana, można powiedzieć, że odkrywałam wtedy nowe pasje, a w sobie 
świeże siły do działania. Cieszę się, że dobrze zainwestowałam czas i pie-
niądze. Wybór uczelni był strzałem w dziesiątkę, jestem bardzo zadowolona 
z poziomu wiedzy, którą przekazali nam wykładowcy. Podobało mi się to, że 
podzielili się z nami swoim ogromnym doświadczeniem.

Magdalena Jankowska
Absolwentka kierunku Księgowość i płace w małej firmie

Księgowość i płace  
w przedsiębiorstwie

Księgowość w przedsiębiorstwie (64 godz.)
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych  

w przedsiębiorstwie (32 godz.)
• Sprawozdawczość i analiza finansowa (24 godz.)
• Wynik finansowy a dochód podatkowy (8 godz.)

Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy  (40 godz.)
• Kontrola podatkowa i czynności sprawdzające (4 godz.)
• Ordynacja podatkowa – wybrane problemy (4 godz.)
• Rozrachunki z tytułu VAT (16 godz.)
• Podatek dochodowy od osób fizycznych (8 godz.)
• Podatek dochodowy od osób prawnych (8 godz.)

Rozrachunki z interesariuszami wewnętrznym  
przedsiębiorstwa (24 godz.)
• Elementy prawa pracy (8 godz.)
• Rozrachunki z pracownikami (12 godz.)
• Rozliczenia z tytułu użytkowania samochodu  

w małej firmie (4 godz.)

Ubezpieczenia społeczne oraz podstawy prawa  
działalności gospodarczej  (24 godz.)
• Ubezpieczenia społeczne (8 godz.)
• Prawo działalności gospodarczej (4 godz.)
• Podstawy prawa handlowego (8 godz.)
• Elementy prawa cywilnego (4 godz.)

Program

Warsztaty  (8 godz.)
• Zamknięcie roku – warsztaty

Forma zaliczenia 
Egzamin końcowy obejmujący wiedzę z przedmiotów zrealizo-
wanych w trakcie trwania nauki. (4 godz.)

Korzyści

Słuchacze studiów podyplomowych:

• zdobywają aktualną wiedzę z zakresu księgowości, prawa 
podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych

• będą potrafili analizować informacje finansowe generowane 
przez system rachunkowości

• nauczą się prowadzić rozliczenia z wewnętrznymi 
interesariuszami przedsiębiorstwa

• dowiedzą się, jak sporządzać deklaracje do ZUS-u oraz 
stosować zapisy prawa cywilnego i handlowego do 
prowadzenia działalności gospodarczej

• podczas warsztatów sprawdzą swoją wiedzę z dziedziny 
rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

9 miesięcy nauki 164 godziny

11 zjazdów

Czas trwania
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Rachunkowość to międzynarodowy język biznesu. Rachunkowość jednostek 
budżetowych cechuje jednak nieco inna specyfika. Jednostki sfery budżetowej 
nie są z zasady nastawione na zysk, dlatego rządzą się innymi regułami rachun-
kowości. Studia na kierunku Rachunkowość budżetowa zapewniają zdobycie 
wiedzy niezbędnej do pracy w jednostkach sektora finansów publicznych  
i umożliwiają rozszerzenie kwalifikacji zawodowych. Program studiów zawiera 
także zagadnienia z problematyki rozliczania środków pomocowych z funduszy 
unijnych oraz audytu wewnętrznego.

Rachunkowość  
budżetowa

Jednostki budżetowe w prawie bilansowym (44 godz.)
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (32 godz.)
• Sprawozdawczość finansowa (8 godz.)
• Rozliczanie funduszy unijnych (4 godz.)

Rachunkowość budżetowa  (80 godz.)
• Finanse publiczne  (16 godz.)
• Rachunkowość budżetowa (24 godz.)
• Sprawozdawczość budżetowa (8 godz.)
• Audyt wewnętrzny w sektorze finansów  

publicznych  (16 godz.)
• Zamówienia publiczne (16 godz.)

Rozliczenia podatkowe i pracownicze w budżecie  (36 godz.)
• Ubezpieczenia społeczne (8 godz.)
• Ordynacja podatkowa – wybrane problemy (4 godz.)
• Rozrachunki z tytułu VAT (16 godz.)
• Elementy prawa pracy (8 godz.)

Forma zaliczenia 

Egzamin końcowy obejmujący wiedzę z przedmiotów zrealizo-
wanych w trakcie trwania nauki. (4 godz.)

Program

Korzyści

Słuchacze studiów podyplomowych:

• zdobędą umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych 
oraz sporządzania sprawozdań finansowych

• będą potrafili analizować informacje finansowe generowane 
przez system rachunkowości

• nauczą się prowadzić rachunkowość w jednostkach 
budżetowych oraz sporządzać sprawozdania budżetowe

• opanują podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy

• poznają pracę audytorów wewnętrznych oraz obowiązki 
jednostek w zakresie funkcjonowania zamówień publicznych.

Finanse i rachunkowość

9 miesięcy nauki 164 godziny

11 zjazdów

Czas trwania



Joanna Białecka
Słuchaczka kierunku Trener biznesu

HR

Studia w WSB to dużo ćwiczeń, dyskusji, „burzy mózgów” i 
definiowania własnych planów zawodowych pod okiem najwy-
bitniejszych praktyków. Wybrałam studia na kierunku Trener 
biznesu, ponieważ chciałabym pomagać innym w osiąganiu 
ich ambitnych celów biznesowych. Od 10 lat jestem praktykiem 
sprzedaży, a moja wiedza i metody na pewno będą użyteczne 
dla innych.
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W skutecznym podejściu do budowania przewagi konkurencyjnej potrzebny jest 
mocny partner, który na co dzień buduje most między biznesem a HR-em. Do 
tego niezbędne są wiedza i szczególne umiejętności łączące obszary funkcji 
personalnej i strategicznego zarządzania firmą. Studia podyplomowe HR Busi-
ness Partner są tak zaprojektowane, by łączyć wiedzę i praktykę w tym obszarze 
i dostarczać uczestnikom kluczowe kompetencje.

dr Katarzyna Kulig-Moskwa
Wykładowca kierunku, członkini Rady Naukowej studiów podyplomowych 
Strategic Human Capital Management

HR Business Partner

9 miesięcy nauki 176 godzin

11 zjazdów

Czas trwania

Wysokoefektywna organizacja (High Performing  
Organization)  (20 godz.)
• Organizacje wysokoefektywne – charakterystyka  

i kształtowanie  (4 godz.)
• Kultura organizacyjna – znaczenie, badanie  

i kształtowanie  (8 godz.)
• Rola i zadania HR Business Partnera  (8 godz.)

Rozwój organizacji (Organization Development)  (44 godz.)
• Strategia Rozwoju Organizacji (4 godz.)
• Ekonomia dla nieekonomistów  (16 godz.)
• Zarządzanie przez cele  (8 godz.)
• Zarządzanie Kapitałem Ludzkim  (8 godz.)
• Narzędzia IT w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi  (8 godz.)

Zarządzanie efektywnością (Performance  
Management)  (40 godz.)
• Human Performance Improvement  (4 godz.)
• Zarządzanie kompetencjami  (4 godz.)
• Opisy stanowisk pracy  (4 godz.)
• Wartościowanie stanowisk i budowanie systemów 

motywacyjnych  (8 godz.)
• Programy rozwojowo-szkoleniowe  (12 godz.)
• Systemy Ocen i Rozwoju – nowe podejście  (8 godz.)

Zapewnienie najlepszych pracowników (Staffing)  (28 godz.)
• Employer Branding / Employee Experience  (4 godz.)

Program

• Rekrutacja i selekcja  (8 godz.)
• Zarządzanie talentami  (4 godz.)
• Ścieżki kariery  ( 4 godz.)
• Podstawowe zagadnienia prawne  (8 godz.)

Budowanie Partnerstwa Biznesowego (Partnership)  (20 godz.)
• Oczekiwania i rola interesariuszy  (4 godz.)
• Współpraca w realizacji projektów rozwojowych  (4 godz.)
• Centrum Rozwoju – budowa i działanie  (8 godz.)
• Rozwiązywanie typowych problemów  

personalnych w pracy z biznesem  (4 godz.)

Rozwój w roli HR Business Partnera 
(Self Development)  (24 godz.)
• Zarządzanie projektami (8 godz.)
• Zarządzanie zmianą  (8 godz.)
• Zarządzanie sobą i inteligencja emocjonalna  (8 godz.)

Forma zaliczenia

Egzamin końcowy oraz praca zaliczeniowa w formie studium 
przypadku przygotowywana w zespołach 2–3-osobowych.

Partnerzy kierunku

HR
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Zdecydowałam się na studia podyplomowe w WSB, ponieważ zaintereso-
wał mnie kierunek Kadry i płace. Chciałam poszerzyć swoją wiedzę z za-
kresu przepisów kadrowo-płacowych, by w niedalekiej przyszłości wyko-
rzystać ją we własnej firmie. Najbardziej zadowolona jestem z zajęć, które 
miały charakter praktyczny. To właśnie na nich zależało mi najbardziej.

Marta Maliszewska
Absolwentka kierunku Kadry i płace

Kadry i płace

Czas pracy (40 godz.)
• Źródła prawa pracy (4 godz.)
• Czas pracy w świetle Kodeksu pracy oraz innych  

ustaw (16 godz.)
• Obliczanie wymiaru czasu pracy pracownika  

zatrudnionego w różnych systemach czasu pracy (8 godz.)
• Układanie harmonogramu (rozkładu) czasu pracy  

w różnych systemach czasu pracy (4 godz.)
• Obliczanie godzin nadliczbowych na konkretnych 

przykładach ewidencji czasu pracy zestawionej 
z harmonogramem (8 godz.)

Wynagrodzenia oraz system ubezpieczeń  
społecznych (60 godz.)
• Składniki wynagrodzenia za pracę (8 godz.)
• Obliczanie należnego wynagrodzenia za pracę (16 godz.)
• Obliczanie należnych składek na FUS (8 godz.)
• Obliczanie wynagrodzeń za czas choroby i innych 

nieobecności w pracy (8 godz.)
• Obsługa programu Płatnik (12 godz.)
• Podatki a płace (8 godz.)

Praktyczne prowadzenie kadr (36 godz.)
• Warsztat pracownika kadr (8 godz.)
• Dopuszczalne formy kontroli pracownika (4 godz.)
• Zatrudnianie obcokrajowców (4 godz.)

Program

• Zasady gospodarowania Zakładowym Funduszem 
Świadczeń Socjalnych  (4 godz.)

• Niepracownicze formy zatrudnienia (4 godz.)
• Nawiązywanie, rozwiązywanie i zmiana stosunku  

pracy (12 godz.)

Bezpieczeństwo pracy oraz odpowiedzialność  
stron stosunku pracy (40 godz.)
• Odpowiedzialność porządkowa pracownika (8 godz.)
• Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa stron  

stosunku pracy (4 godz.)
• Szczególne formy odpowiedzialności  (4 godz.)
• Wymogi formalne z zakresu BHP  (8 godz.)
• Prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami  

przy pracy  (8 godz.)
• Szczególna ochrona pracowników (8 godz.)

Forma zaliczenia

Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności oraz projekt lub 
studium przypadku – indywidualnie lub zespołowo.

Korzyści

Słuchacze studiów podyplomowych szybko zdobędą praktycz-
ne umiejętności, takie jak obliczanie należnych wynagrodzeń, 
danin publicznych czy obsługa programu Płatnik, ponieważ 
podczas zajęć duży nacisk kładziemy na ćwiczenia.

9 miesięcy nauki 176 godzin

11 zjazdów

Czas trwania
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Wybrałam studia podyplomowe na kierunku Trener biznesu ze względu na moje 
plany zawodowe. Jako specjalista do spraw komunikacji i rozwoju prowadzę warsz-
taty i szkolenia, a wiedza zdobywana podczas studiów jest przeze mnie na bieżąco 
wykorzystywana. Na kierunku, który wybrałam, bardzo podoba mi się to, że zajęcia 
prowadzone są przez praktyków – aktywnych trenerów, którzy dzielą się z nami nie 
tylko teoretyczną wiedzą, ale również doświadczeniami z sali szkoleniowej. 

Agnieszka Piotrowska
Słuchaczka kierunku Trener biznesu

Trener biznesu

Teoria prowadzenia szkoleń biznesowych (20 godz.)
• Prowadzenie biznesu szkoleniowego (4 godz.)
• Techniczne aspekty organizacji szkoleń (4 godz.)
• Projektowanie materiałów szkoleniowych (8 godz.)
• Wdrażanie zmian i zarządzanie wiedzą  

w organizacjach (4 godz.)

Metodyka prowadzenia szkoleń biznesowych (72 godz.)
• Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych (16 godz.)
• Opracowanie programów i projektowanie sesji  

szkoleniowych (16 godz.)
• Metody szkoleniowe (16 godz.)
• Style uczenia się i zapamiętywania (8 godz.)
• Dynamika procesów grupowych (8 godz.)
• Ocena efektywności szkoleń (8 godz.)

Blok umiejętności trenera (80 godz.)
• Prowadzenie szkoleń – indoor (16 godz.)
• Prowadzenie szkoleń – outdoor (16 godz.)
• Prowadzenie szkoleń – trudne sytuacje w pracy  

trenera (8 godz.)
• Przygotowanie i prowadzenie prezentacji (16 godz.)
• Trening umiejętności osobistych trenera biznesu (16 godz.)
• Sztuka mówienia, czyli jak mówić poprawnie (8 godz.)

Konsultacje (4 godz.)
• Konsultacje i przygotowanie sesji szkoleniowej (4 godz.)

Program

Forma zaliczenia

Trzy etapy zaliczenia studiów: test wiedzy, opracowanie kon-
spektu szkoleniowego i egzamin końcowy w postaci poprowa-
dzenia symulacji szkoleniowej.

Korzyści
Słuchacze studiów podyplomowych:

• otrzymują gotowe scenariusze szkoleniowe z zakresu 
sprzedaży, obsługi klienta i negocjacji

• uczestniczą w takich formach zajęć, jak: warsztaty, case 
studies, ćwiczenia, dyskusje oraz symulacje i wymiana 
wzajemnych doświadczeń

• mogą wziąć udział w w sesjach szkoleniowych (w tym jednej 
wyjazdowej – dofinansowywanej przez WSB), w trakcie 
których zostaną przeprowadzone symulacje projektów 
szkoleniowych

• po zakończeniu nauki mogą samodzielne prowadzić 
profesjonalne szkolenia biznesowe.

9 miesięcy nauki 176 godzin

11 zjazdów

Czas trwania

HR
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Studia Wellbeing w organizacji to nowe spojrzenie na biznes i wiedzę 
o zarządzaniu. Nie ogranicza się jedynie do liczb i zarządzania przez Excel, 
a postrzega ludzi w organizacji holistycznie jako kapitał. Dobrze zarządza-
ne organizacje dostrzegają, że efektywne kierowanie ludźmi musi uwzględ-
niać dbałość o stan psychofizyczny pracowników. Studia przygotowują 
liderów do skutecznego wykorzystywania narzędzi wzmacniających po-
czucie dobrostanu pracowników oraz doskonalenia metod wspierających 
pozytywny model przywództwa.

Agnieszka Czerkawska
Kierownik merytoryczny kierunku, CEO Wellbeing Institute

Wellbeing w organizacji 

Wellbeing w organizacji  (80 godz.)
• Wprowadzenie do wellbeingu (8 godz.)
• Aktywność zawodowa jako źródło inspiracji  

i realizacji pasji (8 godz.)
• Wpływ wellbeingu na zdrowie psychofizyczne (8 godz.)
• Ergonomia podnosząca poziom wellbeingu (8 godz.)
• Redukcja stresu w oparciu o Mindfulness (8 godz.)
• Warsztaty – doświadczanie wellbeingu  

– z wykorzystaniem różnych technik i narzędzi 
wzmacniających (8 godz.) 

• Tworzenie kultury organizacyjnej opartej  
na wartościach (8 godz.)

• Wellbeing – studium dobrych praktyk w Polsce 
i na świecie (8 godz.)

• Wellbeing strategiczny – planowanie, organizacja  
i wdrażanie wellbeingu (16 godz.)

Pozytywne przywództwo – zarządzanie organizacją  (56 godz.)
• Pozytywne przywództwo – JA jako przywódca,  

JA jako fundament zespołu oraz MÓJ styl  
zarządzania (8 godz.)

• Uważny lider – Mindfulness w przywództwie (8 godz.)
• Metody badania dobrostanu z wykorzystaniem  

technik analitycznych (8 godz.)
• Zarządzanie ryzykiem personalnym  

w organizacji pod kątem dobrostanu (8 godz.)
• Love Brand – firma, którą pokochają pracownicy (8 godz.)

Program

• Employer Branding (8 godz.)
• Działania CSR – społeczna odpowiedzialność  

biznesu (8 godz.)

Psychologia pozytywna w praktyce  (24 godz.)
• Psychologia pozytywna – naukowe podejście  

do wellbeingu (8 godz.)
• Zastosowanie elementów psychologii pozytywnej  

w organizacji (8 godz.)
• Interwencje pozytywne w życiu prywatnym  

i zawodowym  (8 godz.)

Pozytywna komunikacja i mediacje  (16 godz.)
• Pozytywna komunikacja oparta na potrzebach  (8 godz.)
• Rozwiązywanie konfliktów i mediacje  (8 godz.)

Forma zaliczenia

Praca zaliczeniowa w formie studium przypadku.

Korzyści

Słuchacze studiów podyplomowych dowiedzą się, jak skutecz-
nie wykorzystywać narzędzia wzmacniające poczucie dobro-
stanu pracowników oraz doskonalenia metod wspierających 
pozytywny model przywództwa. 

9 miesięcy nauki 176 godzin

11 zjazdów

Czas trwania
Partner kierunku
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Wiedza zdobyta podczas zajęć przydaje mi się zarówno na ścieżce zawodo-
wej, jak i w życiu prywatnym. Zanim wybrałam studia podyplomowe w WSB, 
analizowałam programy tego kierunku w innych uczelniach. WSB wygrała pod 
kątem programu, wykładowców, a także formy zajęć podzielonych na bloki 
tematyczne. Pozytywnymi aspektami były też forma studiów (niestacjonarne 
weekendowe) oraz informacja o terminach zajęć realizowanych podczas całego 
okresu kształcenia.

Sylwia Hirowska
Absolwentka kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami 
ludzkimi

Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi (60 godz.)
• Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi (8 godz.)
• Zarządzanie marką własną organizacji (8 godz.)
• Prawne aspekty w zarządzaniu zasobami ludzkimi (12 godz.)
• Współczesne trendy w ZZL (16 godz.)
• Organizacja funkcji personalnej (8 godz.)
• Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i emerytalne 

pracowników (8 godz.)

Kompetencje kadry kierowniczej  (56 godz.)
• Kompetencje menedżera (12 godz.)
• Wywieranie wpływu w zarządzaniu (8 godz.)
• Zarządzanie sobą w czasie (4 godz.)
• Zarządzanie zmianą (4 godz.)
• Zarządzanie różnorodnością (4 godz.)
• Budowanie i rozwój zespołu (16 godz.)
• Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów (8 godz.)

Ocenianie i motywowanie pracowników  (24 godz.)
• Ocenianie pracowników (8 godz.)
• Motywowanie pracowników (16 godz.)

Kształtowanie potencjału kadrowego  (36 godz.)
• Rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników (8 godz.)
• Assessment i Development Center (8 godz.)
• Zarządzanie talentami (4 godz.)
• Metody i formy rozwoju pracowników (16 godz.)

Program

Forma zaliczenia

Egzamin końcowy w formie testu z przedmiotów zrealizowa-
nych na zajęciach oraz zrealizowanie wybranych projektów.

Korzyści
Słuchacze studiów podyplomowych:

• zdobędą kwalifikacje zawodowe w zakresie 
przygotowywania i wdrażania efektywnej strategii 
personalnej firmy, a także systemów motywacyjnych, 
rekrutacji i selekcji pracowników

• dowiedzą się, na czym polega rola i funkcja kadry 
kierowniczej w procesie zarządzania zasobami ludzkimi

• będą potrafili analizować typowe zjawiska i problemy 
zachodzące w organizacji.

9 miesięcy nauki 176 godzin

11 zjazdów

Czas trwania

HR



Mateusz Gędłek
Słuchacz kierunku Zintegrowany system informatyczny SAP ERP

IT

WSB zapewnia możliwości rozwijania się w specjalizacjach 
najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Wszystkie zajęcia 
mają wymiar praktyczny, co pozwala na obycie się z nowymi 
technologiami i warunkami panującymi w realnych firmach. 
Dla mnie jest to szansa na zdobycie kwalifikacji w nowej 
dziedzinie. Jestem bardzo zadowolony z wyboru WSB i jestem 
pewien, że tu wrócę, by rozwijać się dalej. Studia mogę polecić 
każdemu, kto szuka odpowiedzi na pytania, jak i gdzie poszu-
kiwać nowej wiedzy, która może dać szansę na atrakcyjny 
rozwój kariery zawodowej.
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Z analizy dostępnych raportów globalnych firm doradczych wynika, że chmura 
obliczeniowa stanowi jeden z mocnych trendów stojących za zmianami szeroko 
pojętego IT. Dzieje się tak, ponieważ implementacja narzędzi biznesowych 
w chmurze jest dużo szybsza i tańsza niż w tradycyjnej formie. Dlatego uważam, 
że absolwent kierunku Architekt rozwiązań IT w chmurze obliczeniowej, charak-
teryzujący się głębokim rozumieniem technologii chmurowych firmy Microsoft, 
będzie łakomym kąskiem na rynku pracy.

Bartłomiej Bojarski
Wykładowca kierunku, Presales & Solution Design Business Unit Manager AB S.A.

Architekt rozwiązań IT  
w chmurze obliczeniowej 

9 miesięcy nauki 176 godzin

11 zjazdów

Czas trwania

Wstęp do zagadnień chmury publicznej (8 godz.)

Podstawy Microsoft Azure  (40 godz.)

Zarządzanie usługami chmurowymi  (16 godz.)

Bezpieczeństwo usług chmurowych  (16 godz.)

Automatyzacja usług chmurowych (16 godz.)

Budowa aplikacji i przetwarzanie danych  
w Microsoft Azure (64 godz.)

Prawne aspekty zarządzania danymi  
w chmurze obliczeniowej (8 godz.)

Konsultacje do pracy zaliczeniowej (8 godz.)

Forma zaliczenia

Praca zaliczeniowa w postaci praktycznej – wykonanie  
nieskomplikowanego projektu wraz z prostą dokumentacją 
w oparciu o zdobytą wiedzę i serwisy Microsoft Azure. 

Program

Korzyści

Słuchacze studiów podyplomowych:

• zdobywają wiedzę z zakresu budowania rozwiązań IT 
opartych na Microsoft Azure, Office 365 i Microsoft 365

• uczestniczą w zajęciach, które umożliwiają zdanie 
egzaminów wymaganych do certyfikacji Microsoft Certified 
Solutions Expert: Cloud Platform and Infrastructure i/lub 
Microsoft Certified Solutions Expert: Data Management and 
Analytics. 

 

Partnerzy kierunku

IT
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Partnerzy kierunku

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych RODO to nowe przepisy 
obowiązujące od maja 2018 r. Zobowiązują one podmioty gospodarcze do 
zwiększenia stopnia ochrony danych poprzez m.in.: dostosowanie procedur 
formalnych, wybór skutecznych metod technicznych ochrony i audytowa-
nia uprawnień dostępu. Studia podyplomowe Bezpieczeństwo systemów IT 
dają kompleksową wiedzę i umiejętności budowania pod względem tech-
nicznym i formalnym bezpiecznego technologicznie biznesu.

Marcin Pieleszek 
Wykładowca kierunku

Bezpieczeństwo  
systemów IT

Wprowadzenie do bezpieczeństwa (32 godz.)
• Podstawy bezpieczeństwa IT (8 godz.) 
• Przegląd ataków na systemy IT (16 godz.) 
• Ochrona informacji – prawo, procedury, procesy (8 godz.) 

Ochrona infrastruktury (48 godz.)
• Tworzenie bezpiecznych sieci komputerowych (8 godz.)
• Bezpieczeństwo systemów operacyjnych (24 godz.)
• Ochrona sieci i styku z internetem (16 godz.)

Ochrona tożsamości  (32 godz.)
• Praktyczne metody ochrony tożsamości  

z zastosowaniem konkretnych metod i narzędzi (32 godz.)

Ochrona stacji roboczych  (16 godz.)

Ochrona danych i informacji  (32 godz.)
• Bezpieczeństwo danych i informacji (24 godz.)
• Szyfrowanie i kryptografia (8 godz.) 

Informatyka śledcza  (8 godz.)
• Wprowadzenie do informatyki śledczej (8 godz.)

Program

Forma zaliczenia

Konsultacje i prezentacja pracy oraz egzamin. (8 godz.)

Korzyści

Słuchacze studiów podyplomowych:
• zyskują niezwykle praktyczne oraz kompleksowe spojrzenie 

na technologie ochrony sieci i systemów informatycznych, 
uzupełnione o elementy informatyki śledczej, testów 
penetracyjnych, a także zagadnień prawnych

• zapoznają się rozwiązaniami technicznymi związanymi 
z ochroną danych czołowych dostawców

• zwiększają swoje kwalifikacje o zaawansowane konfiguracje 
znacznie zwiększające poziom bezpieczeństwa

• mają dostęp do oprogramowania i szkoleń elektronicznych 
autoryzowanych w ramach Microsoft Imagine Academy. 

9 miesięcy nauki 176 godzin

11 zjazdów

Czas trwania
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Program jest przeznaczony dla osób, które chcą poznać najnowsze 
technologie w zakresie Business Intelligence i Big Data. Słuchacze zdobędą wie-
dzę z obszaru baz danych i hurtowni danych. Pozwoli to na płynne przejście 
i zrozumienie Business Intelligence oraz posługiwanie się narzędziami służącymi 
do przeprowadzania analiz, raportów i wizualizacji. Studia mają przede wszystkim 
umożliwić dialog i zrozumienie pomiędzy pracownikami technicznymi a bizneso-
wymi w firmach.

Kinga Moska
Wykładowca kierunku, konsultant SAP Business Intelligence, SAP Developer Hero 2017

Business Intelligence  
& Information Management 

Wprowadzenie do baz danych (8 godz.)

Wprowadzenie do hurtowni danych (8 godz.)

Obsługa oprogramowania Business Intelligence  (80 godz.)
• Definicje związane z BI, narzędzia, platformy,  

a także praktyczne przykłady z biznesu 
•  Poznanie w praktyce:  

SAP BW  
SAP BO 
QlikSense 
Tableau  
Knime 
Lumira.

Raportowanie danych i analiza danych (32 godz.)

Zaawansowane obiekty w BW on HANA (16 godz.)
• InfoCubes
• ADSO Advanced DataStore Object
• CompositeProviders
• Modelowanie na architekturze LSA++
• Wprowadzenie do hurtowni danych następnej  

generacji SAP BW/4HANA.

Program

9 miesięcy nauki 176 godzin

11 zjazdów

Czas trwania

Partnerzy kierunku

Zarządzanie projektami IT (16 godz.)
• Metodyki zwinne: Agile i Scrum 
• Kaskadowe zarządzanie projektem,  

a także PRINCE2.

Systemy wspomagania pracy grupowej (16 godz.)
• Systemy do wspomagania pracy grupowej  

w dużych i średnich przedsiębiorstwach,  
a w szczególności do śledzenia błędów  
i zarządzania projektami

• Praktyczna praca z projektem IT w metodyce Agile 
z wykorzystaniem branżowego standardu  
oprogramowania Atlassian JIRA

• Oprogramowanie wykorzystywane  
w międzynarodowych korporacjach.

Forma zaliczenia  

Egzamin końcowy i projekt przygotowany na podstawie przy-
padku z rzeczywistości biznesowej.

Korzyści

Absolwenci otrzymują nieodpłatnie certyfikat ukończenia szko-
lenia SAP ERP wydany przez WSB we Wrocławiu na podstawie 
licencji SAP.

IT
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Tworzenie profesjonalnego oprogramowania dla SAP to obszar, który wymaga cią-
głych inwestycji w zasoby w zakresie kompetencji zespołu programistycznego. Dziś 
już nie wystarczy znajomość języka ABAP. W związku z tym korzystamy z wypraco-
wanego przez lata programu szkoleniowego, który umożliwia uzyskanie sprawnego 
i merytorycznego wsparcia w pozyskiwaniu i praktycznym wykorzystaniu zdobywa-
nej wiedzy. 

Mateusz Szwajka
Wykładowca kierunku, Senior Konsultant ABAP, SI-Consulting Sp. z o.o.

Inżynieria oprogramowania 
dla SAP ERP i programowanie 
w języku ABAP

Podstawy systemu ERP na podstawie SAP MM (16 godz.)
• Wprowadzenie do systemu ERP  

i architektura SAP ERP  (2 godz.)
• Moduł SAP MM  (6 godz.)
• Pierwsze programy w ABAP  (8 godz.)

Narzędzia do programowania ABAP  (8 godz.)
• Narzędzia do tworzenia oprogramowania (2 godz.) 
• Wprowadzenie do systemu transportu (4 godz.) 
• Wprowadzenie do języka ABAP (2 godz.) 

Podstawy programowania ABAP  (50 godz.)
• Podstawy języka ABAP (8 godz.)
• Debugowanie (4 godz.)
• Struktury danych (8 godz.)
• Programowanie obiektowe (16 godz.)
• Obsługa wyjątków (2 godz.)
• Data Dictionary (6 godz.)
• Testowanie programów (2 godz.)
• ABAP Reports (4 godz.)

Programowanie dialogowe  (8 godz.)

Komunikacja z bazą danych i OpenSQL (18 godz.)
• Praca z SAPQuery oraz InfoSet (2 godz.)
• Komunikacja z bazą danych i OpenSQL (4 godz.)
• Tworzenie tabel w bazie danych (4 godz.)
• Efektywne programowanie w ABAP (8 godz.)

Tworzenie wydruków (SAPScript i SmartForms )  (8 godz.)

Program (szczegółowy program studiów z kompletną listą przedmiotów na wsb.pl/wroclaw)

Zaawansowane techniki programowania (28 godz.)
• Strukturalizacja kodu i komentarze (4 godz.)
• Konwencje, nazewnictwo (4 godz.)
• Batch Inputs vs. BAPI (8 godz.)
• Migracja danych (LSMW) (6 godz.)
• Wielojęzykowe programowanie w środowisku SAP (6 godz.)

Tworzenie rozszerzeń i modyfikację SAP ERP  (16 godz.)

Lista ALV  (8 godz.)

SAP HANA (8 godz.)

Forma zaliczenia  
Egzamin końcowy i projekt. (8 godz.) 

Korzyści
Słuchacze studiów podyplomowych:

• dostaną indywidualne konto do systemu SAP z możliwością 
logowania 24 h na dobę

• nieodpłatnie otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia ABAP.

Dodatkowy wymóg

Studia skierowane są do osób, które posiadają znajomość 
podstaw programowania w dowolnym języku lub podstawową 
znajomość obsługi systemu SAP.

9 miesięcy nauki 176 godzin

11 zjazdów

Czas trwania

Partnerzy kierunku
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Obecnie na swoim stanowisku pracy zajmuję się zapewnieniem jakości 
w dziale rozwoju produktu. Wybierając ten kierunek studiów, chciałam 
poszerzyć swoją wiedzę o nowy zakres, który mógłby mieć zastosowanie 
również w mojej pracy. Teraz widzę, że jeśli poświęcę temu zagadnieniu 
więcej czasu, mogę zdobyć nowy zawód. Mimo że zajęcia odbywają się 
w niedziele, chodzę na nie z przyjemnością. To za sprawą prowadzących, 
którym bardzo zależy na przekazaniu wiedzy.

Beata Bieńkowska
Słuchaczka kierunku Programista Front-End z Angular

Programista Front-End 
z Angular 

Podstawowe umiejętności web developera (28 godz.)
• Prototypowanie aplikacji i wybrane zagadnienia  

UI/UX do budowy aplikacji webowych (12 godz.)
• System kontroli wersji GIT dla web developerów (12 godz.)
• Współpraca w zespole programistycznym  

z repozytorium zdalnym (GitHub lub Bitbucket) (4 godz.)

Solidne podstawy front-endu  (20 godz.)
• HTML 5, CSS 3  (8 godz.)
• HTML multimedia (Audio/Video/Grafika SVG)  (4 godz.)
• DOM oraz biblioteka jQuery  (8 godz.)

Dobre praktyki web developera (48 godz.)
• Podstawy Javascript i format wymiany danych  

JSON  (16 godz.)
• Preprocesory CSS: SASS/LESS  (4 godz.)
• Nowoczesne zasady i wzorce języka JavaScript  

według standardu ES (EcmaScript)  (4 godz.)
• Wprowadzenie do Node.js  (4 godz.)
• Praca z konsolą, manager pakietów NPM/YARN  (4 godz.)
• Narzędzie web developera: Webpack  (4 godz.)
• RWD  (4 godz.)
• Projekt nr 1: aplikacja SPA w JS  (8 godz.)

React w aktualnej wersji  (20 godz.)
• React  (8 godz.)
• Redux  (4 godz.)

Program

• Projekt nr 2 – budowa aplikacji typu chat działającej  
w czasie rzeczywistym (8 godz.)

Angular (w aktualnej wersji) + Node.js (32 godz.)
• Wprowadzenie do frameworku Angular  (8 godz.)
• Język TypeScript (8 godz.)
• Projekt nr 3 – praktyczna aplikacja biznesowa  

stworzona w angularze oraz Node.js (16 godz.)

Testowanie aplikacji i code review  (12 godz.)
• Zasady testowania aplikacji webowych (4 godz.)
• Testy jednostkowe (4 godz.)
• Code review dla projektu (4 godz.)

Nowoczesne trendy w tworzeniu aplikacji 
internetowych  (8 godz.)

Forma zaliczenia  

Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności, dwa projekty  
przejściowe oraz projekt końcowy (projekt nr 3)  
stworzony indywidualnie lub zespołowo. (8 godz.)

9 miesięcy nauki 176 godzin

11 zjazdów

Czas trwania

IT

Partnerzy kierunku
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Branża gier komputerowych to najdynamiczniejsza i najszybciej rozwijająca 
się branża IT, której wymagania co do mocy obliczeniowej przyspieszają rozwój 
sprzętu komputerowego. To również jedna z najbardziej kreatywnych gałęzi IT. 
Pracując w branży gier, możesz zajmować się równie dobrze szkoleniami dla 
przemysłu, jak i programami rehabilitacji osób z Alzheimerem. Moim zdaniem, 
tworzenie gier jest również świetnym sposobem, aby zacząć swoją przygodę 
z programowaniem, ale uwaga – mocno uzależnia!

Jakub Korczyński
CEO Giant Lazer, założyciel i mentor start-upów, wykładowca kierunku

Projektowanie i programowanie 
gier z wykorzystaniem  
silnika Unity

Partnerzy kierunku

Tworzenie gier (8 godz.)
• Elementy składowe produkcji gry (2 godz.)
• Workflow pracy (2 godz.)
• Podstawowe narzędzia pracy (2 godz.)
• Game Design Document (2 godz.)

Pierwsza gra tekstowa (8 godz.)
• Opracowanie koncepcji (1 godz.) 
• Unity 3D podstawy cz. 1 (3 godz.) 
• Praca nad grą (4 godz.) 

Design Thinking (16 godz.)

Gra 2D typu Arkanoid (16 godz.) 
• Opracowanie koncepcji  (1 godz.) 
• Unity 3D podstawy cz. 2  (3 godz.) 
• Kompilacja (2 godz.)
• Praca nad grą  (6 godz.)
• Podstawowe zagadnienia graficzne cz.1  (4 godz.)

Gra 2D typu Space Invaders (16 godz.)
• Opracowanie koncepcji  (1 godz.) 
• Unity 3D podstawy cz. 3  (3 godz.) 
• Praca nad grą  (6 godz.)
• Podstawowy animacji cz. 1  (4 godz.)
• Kompilacja  (2 godz.)

Program

Gra typu Plants vs Zombies (40 godz.)
• Opracowanie koncepcji (4 godz.) 
• Praca nad grą (24 godz.)
• Podstawy animacji cz. 2 (8 godz.)
• Kompilacja wieloplatformowa (4 godz.)

Podstawy blendera (16 godz.)
• Nawigacja  (2 godz.)
• Podstawy modelowania 3D cz. 1  (4 godz.)
• Particle  (2 godz.)
• Podstawy modelowania cz. 2  (4 godz.)
• Teksturowanie  (2 godz.)
• Render  (2 godz.)

Pierwszy FPS 3D (32 godz.)
• Opracowanie koncepcji (4 godz.) 
• Praca nad grą 3D (16 godz.)
• Podstawowy animacji cz. 3 (8 godz.)
• Kompilacja wieloplatformowa (4 godz)

Praca nad projektem (16 godz.)

Forma zaliczenia  

Praca projektowa pisana w grupach (projekt  
i zaprogramowanie gry) oraz egzamin końcowy. (8 godz.)

IT

9 miesięcy nauki 176 godzin

11 zjazdów

Czas trwania

Nowość
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Do 2030 r. nawet 45% obecnie wykonywanej pracy biurowej może zostać 
zastąpione robotami. Rynek pracy poszukuje pracowników potrafiących 
automatyzować procesy biznesowe. Nasze studia poprowadzą słuchaczy 
przez cały proces tworzenia robotów. Od selekcji procesów, przez develop-
ment, wdrożenie, do utrzymania. Myślimy także o tym, co za chwilę będzie 
na topie. Dołączamy tematy związane ze Smart Automation i sztuczną 
inteligencją. Stawiamy na praktykę i angażujące ćwiczenia umożliwiające 
start kariery w obszarze RPA zaraz po ukończeniu studiów. 

Wojciech Szremski 
Head of RPA CoE, Schaeffler Global Services, wykładowca kierunku

Robotic Process  
Automation

Nowość

8 miesięcy nauki 128 godzin

8 zjazdów

Czas trwania

Przygotowanie do robotyzacji procesów 
usługowych (24 godz.)
• Automatyzacja procesów usługowych jako element 

doskonalenia organizacji
• Standaryzacja i produktywność procesów do automatyzacji
• Aspekty wdrożenia RPA w organizacji

Analiza biznesowa oraz CI w projektach  
automatyzacyjnych (32 godz.)
• Narzędzia procesowe i notacja BPMN
• Modelowanie procesów w Bizagi
• Przegląd dostępnych rozwiązań klasy RPA
• Ocena i selekcja procesów do automatyzacji
• RPA – budowa i tworzenie robota w teorii i praktyce, 

podstawy architektury i elementy konstrukcyjne  
wzorcowego robota

• Podejście do analizy biznesowej dla rozwiązań RPA
• Warsztat „Korea Północna”

RPA – budowa i tworzenie robota w teorii i praktyce (40 godz.)
• Analiza środowiska pracy robota
• Zebranie wymagań funkcjonowania robota
• Konfiguracja robota
• Testowanie robota

Program

AI w automatyzacji (24 godz.)
• Symbioza robotyzacji i sztucznej inteligencji
• Praktyczne aspekty wykorzystania AI w robotyzacji
• Wprowadzenie do maszynowego uczenia się
• Eksploratywna analiza danych
• Klasyfikacja jako mechanizm decyzyjny w RPA
• Podstawy sieci neuronowych
• Przetwarzanie tekstu
• Chat i voice boty

Forma zaliczenia

Egzamin sprawdzający wiedzę oraz projekt robotyzacji wybra-
nego procesu wykonany indywidualnie. (8 godz.)

Korzyści
Słuchacze studiów podyplomowych:

• zdobywają cenione na rynku pracy kompetencje developera 
RPA i analityka biznesowego RPA

• poznają środowisko UIPath oraz automatyzację procesu 
szkoleniowego od strony praktycznej 

• zyskują wiedzę, która pozwala przystąpić do uzyskania 
certyfikatów: UiPath RPA Developer, UiPath Business 
Analyst Training.

 

Partnerzy kierunku

IT
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SAP, będąc od ponad 30 lat liderem na płaszczyźnie systemów ERP, rozsze-
rza swoje portfolio o system S/4 HANA zbudowany na szkielecie nowocze-
snej, wyjątkowo szybkiej bazy danych. Promuje tym samym nowoczesny 
interface „Fiori” i umożliwia łatwe łączenie systemu z nowoczesnymi narzę-
dziami wspierania, m.in. sprzedaży i planowania. Studia SAP S/4 HANA – 
nowoczesny system ERP pozwalają posiąść wiedzę z zakresu SAP S/4 HANA 
i przemodelować swoją karierę w dynamicznie rozwijającym się obszarze IT.

Bartosz Szubzda
Konsultant wdrożeniowy SAP modułów logistycznych, SAP Supply Chain 
Manager, wykładowca kierunku

SAP S/4 HANA 
– nowoczesny system ERP

9 miesięcy nauki 176 godzin

11 zjazdów

Czas trwania

Partnerzy kierunku

SAP FIORI/MM (16 godz.)

SAP eWM – Extended Warehouse Management (16 godz.)

SAP PM – gospodarka remontowa  
i utrzymanie ruchu (16 godz.)

SAP PP – planowanie produkcji (16 godz.)

SAP BW/BO (16 godz.)

SAP SD (16 godz.)

SAP HR (16 godz.)

SAP Project System (16 godz.)

Zarządzanie finansami S/4 HANA FICO (16 godz.) 

Sztuczna inteligencja/Machine Learning (8 godz.)

Zagadnienia programistyczne i architektura  
S/4 HANA (8 godz.)

Program (szczegółowy program studiów z kompletną listą przedmiotów na wsb.pl/wroclaw)

SAP HANA jako platforma dla rozwiązań SAP (8 godz.)

Forma zaliczenia

Praca projektowa pisana w grupach (projekt wdrożenia  
systemu SAP w wybranej funkcjonalności) oraz egzamin  
końcowy. (8 godz.)

Korzyści
Słuchacze studiów podyplomowych nieodpłatnie otrzymają 
certyfikat ukończenia szkolenia SAP S/4 HANA wydany przez 
WSB we Wrocławiu we współpracy z SAP UA oraz SAP Next-
-Gen.

Dodatkowy wymóg
Studia skierowane są do osób, które ukończyły studia pody-
plomowe na kierunku Zintegrowane systemy informatyczne 
SAP ERP lub posiadają dobrą znajomość systemu SAP R3 na 
poziomie modułowym.
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Studia podyplomowe na kierunku Tester oprogramowania dla aplikacji mobil-
nych i serwerowych dają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z pogranicza 
IT i biznesu. Zajęcia prowadzą eksperci, którzy dzięki bogatemu doświadczeniu 
zawodowemu ilustrują teorię ciekawymi przykładami. Poziom zajęć dostosowany 
jest do grupy, więc nawet laik jest w stanie przyswoić materiał. Polecam kierunek 
wszystkim, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z IT!

Katarzyna Kasprzak
Słuchaczka kierunku Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych

Tester oprogramowania  
dla aplikacji mobilnych  
i serwerowych 

Tester jako developer narzędzi  (40 godz.)
• Konfiguracja lokalnego środowiska  

z wykorzystaniem maszyn wirtualnych  
i kontenerów (8 godz.)

• Linux jako platforma dla narzędzi testera  (4 godz.)
• Tester jako developer narzędzi z pomocą  

Python-a – warsztaty  (12 godz.)
• Testy jako obywatel pierwszej kategorii  

z Test-Driven Development  (4 godz.)
• Wprowadzenie do systemu kontroli wersji – GIT  (12 godz.)

Podstawowe zagadnienia dla testowania  
oprogramowania  (24 godz.)
• Testy w cyklu rozwoju oprogramowania (4 godz.)
• Rodzaje testów według funkcjonalności oraz celów (4 godz.)
• Strategie testowania oraz priorytetyzacja testów (4 godz.)
• Techniki projektowania testów (4 godz.)
• Testy w zespołach stosujących metodyki zwinne  

Agile (Scrum, Kanban)  (4 godz.)
• Współpraca, raporty i zarządzanie testami  

(JIRA oraz TestFlo.com) (4 godz.)

Technologie wykorzystywane w testowaniu (88 godz.) 
• SQL w testowaniu baz danych  (8 godz.) 
• Narzędzia: GitHub, Gitlab, Sonar, Jenkins, TravisCI  

i BlackDuck  (16 godz.)

Program

• Kultura DevOps, Continuous Integration,  
Continuous Delivery, wykorzystanie platform  
w chmurze (Docker, Kubernetes, Heroku i AWS)  (16 godz.)

• Testowanie aplikacji internetowych  
 (Selenium Webdriver)  (16 godz.)

• Testowanie aplikacji mobilnych iOS/Android  
z Appium  (16 godz.)

• Testowanie aplikacji internetowych oraz API  
z Robot Framework – projekt nr 4  (16 godz.)

Dokumentacja testowa i profil testera (16 godz.) 
• Projektowanie testów (4 godz.)
• Dokumentacja testowa (4 godz.)
• Przygotowanie CV, profili: GitHub, LinkedIn,  

Xing, Goldenline (4 godz.)
• Kultura pracy w zespole  (4 godz.)

Forma zaliczenia  

Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności oraz  
projekt prowadzony indywidualnie lub zespołowo. (8 godz.)

Korzyści
Możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu testerskie-
go ISTQB Foundation Level. Egzamin odbywa się za dodatkową 
(niższą niż standardowa) opłatą.

9 miesięcy nauki 176 godzin

11 zjazdów

Czas trwania

Partnerzy kierunku

IT
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Po 8 latach pracy u jednego pracodawcy podjęłam niełatwą decyzję 
o przebranżowieniu się i idąc za ciosem, zdecydowałam się rozpocząć 
studia w WSB na kierunku Zarządzanie projektem informatycznym. Wybór 
studiów był dla mnie strzałem w dziesiątkę! Wykładowcami były osoby 
z ogromnym doświadczeniem na rynku usług IT, które jednocześnie miały 
niezwykłą łatwość w prowadzeniu zajęć warsztatowych, co bezpośrednio 
wpłynęło na szybsze i przyjemniejsze przyswajanie wiedzy.

Anna Karnafel
Absolwentka kierunku Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem  
informatycznym

Zarządzanie projektami kaskadowymi (40 godz.)
• Wprowadzenie do zarządzania projektami (16 godz.)
• Zarządzanie integralnością, gra symulacyjna  

„Podróż dookoła świata” (8 godz.)
• Obsługa MS Project (8 godz.)
• Zarządzanie wymaganiami (8 godz.)

Komunikacja i współpraca  
w zespole projektowym IT (24 godz.)
• Komunikacja i współpraca w zespole  

projektowym IT (8 godz.)
• Gra symulacyjna „Massawa” (PMI Award 2007) (16 godz.)

Zwinne zarządzanie projektami (24 godz.)
• Wprowadzenie do zwinnego zarządzania  

projektami i Scrum (16 godz.)
• Gra symulacyjna „Scrum Droid” (8 godz.)

Zaawansowane zarządzanie projektami (16 godz.)
• Gra symulacyjna „Mayday Mayday”  

(PMI Award 2009) (16 godz.)

Przygotowanie do certyfikacji (24 godz.)
• Przygotowanie do certyfikacji Scrum Master (8 godz.)
• Przygotowanie do egzaminu PMP (16 godz.)

Program

Forma zaliczenia

Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności oraz projekt lub 
studium przypadku – indywidualnie lub zespołowo.

Korzyści
Słuchacze studiów podyplomowych:

• zyskują nieodpłatny dostęp do portalu wiedzy Octigo, 
który zawiera m.in. próbne testy, w tym ponad 500 pytań 
z obszaru PMP, PgMP, Scrum, Six Sigma Green Belt, 
a także kilkaset artykułów oraz lekcji na temat zarządzania 
projektami

• mają możliwość zdobycia certyfikatu PMI Agile Certified 
Practitioner

• biorą udział w interesujących zajęciach, z których aż połowa 
to gry szkoleniowe i warsztaty.

8 miesięcy nauki 128 godzin

8 zjazdów

Czas trwania

Partner kierunku
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Nasze studia dostarczają kompletną wiedzę potrzebną analitykowi biznesowe-
mu: od opracowywania uzasadnienia przedsięwzięcia i jego wizji funkcjonowa-
nia na rynku, przez gromadzenie potrzeb klienta, modelowanie biznesowych 
procesów, po analizę i dokumentowanie wymagań oraz projektowanie rozwiąza-
nia informatycznego.

dr Marcin Żmigrodzki
Kierownik merytoryczny kierunku, PMP, PgMP, sześciokrotny laureat PMI Award

Zarządzanie  
wymaganiami  
i analiza biznesowa

Analiza procesów (48 godz.)
• Wprowadzenie do pojęć, zarządzanie procesowe  

w organizacji, zarządzanie jakością, definicje  
jakości, VoC, SIPOC, techniki planowania jakości,  
elementy Lean i Six Sigma, analiza przepływu 
i wydolności procesu (8 godz.)

• Narzędzia procesowe, schematy przepływu  
informacji, mapy procesów, Swim Lane, VSM,  
Bizagi, BPMN, wymagania biznesowe  
przy zmianach procesów (8 godz.)

• Techniki i metody kreatywne, mindmapping,  
mindwriting, burze mózgów, filtrowanie  
pomysłów, lejkowanie (8 godz.)

• Architektura korporacyjna, analiza architektury 
informatycznej w kontekście architektury  
korporacyjnej, elementy TOGAF (16 godz.)

• Metodyka design for six sigma, wprowadzenie  
do DMADV, podstawy Quality Function Deployment (8 godz.)

Modelowanie systemów IT (56 godz.)
• Struktura i wprowadzenie do BABOK Guide (16 godz.)
• Warsztat na temat zbierania, analizy wymagań (8 godz.)
• Standard UML, analiza i modelowanie procesów  

w systemie informatycznym, podstawowe techniki:  
Use Case, Activity Diagram, Storyboarding (16 godz.)

• Planowanie i realizacja testów IT (8 godz.)

Program

• Przygotowanie do certyfikacji CCBA, test próbny  
na poziomie CCBA, podsumowanie wiedzy  
na temat analizy wymagań biznesowych  
i struktury BABOK Guide (8 godz.)

Zarządzanie projektami (24 godz.)
• „Massawa” – symulacyjna biznesowa gra  

z komunikacji i współpracy w projekcie  
(PMI Award 2007 oraz ISAGA 2014 Award)  (16 godz.)

• Zarządzanie wymaganiami w zwinnej metodyce,  
symulacja biznesowa „Scrum Droid”  
(PMI Award 2014) (8 godz.)

Forma zaliczenia
Egzamin końcowy obejmujący wiedzę z przedmiotów zrealizo-
wanych w trakcie trwania nauki.

Korzyści
Nieodpłatny dyplom certyfikowanego analityka biznesowego 
wystawiony przez Octigo.

8 miesięcy nauki 128 godzin

8 zjazdów

Czas trwania

Partner kierunku

IT
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Zdecydowałam się na studia podyplomowe Zintegrowany system informa-
tyczny SAP ERP, ponieważ od kilku lat jestem użytkownikiem platformy SAP 
i chciałam poszerzyć swoją wiedzę oraz wykorzystać ją w pracy zawodo-
wej. Zostałam pozytywnie zaskoczona sposobem prowadzenia zajęć, które 
w dużej mierze odbywały się w formie warsztatów w laboratoriach kompu-
terowych, w odniesieniu do realnych przykładów, a wykładowcy kierunku 
wykazywali się ogromną wiedzą i zaangażowaniem.

Katarzyna Mazur
Absolwentka kierunku Zintegrowany system informatyczny SAP ERP

Zintegrowany system  
informatyczny SAP ERP

 SAP MM  (32 godz.)
• Zarządzanie materiałami w przedsiębiorstwie (8 godz.) 
• Zarządzanie danymi zakupowymi (4 godz.) 
• Definiowanie dostawców. Walidacja dostawców (4 godz.)
• Przyjęcia towarów (8 godz.)
• Proces zakupu materiałów (8 godz.)

SAP PP (32 godz.)
• Struktura materiałowa, marszruta,  

gniazda robocze  (12 godz.)
• Planowanie i realizacja procesu produkcyjnego (12 godz.)
• Różne typy produkcji (8 godz.) 

SAP SD  (16 godz.)
• Plany sprzedażowe. Realizacja zamówień klientów  

z uwzględnieniem strategii cenowych (8 godz.)
• Zarządzanie sprzedażą i wysyłką (8 godz.)

SAP QM  (16 godz.)
• Charakterystyki i plany kontroli (8 godz.)
• Proces kontroli jakości w zakupach, produkcji  

i sprzedaży (8 godz.)

SAP WM  (16 godz.)
• Zarządzanie magazynem (8 godz.)
• Łączenie IM z WM (8 godz.)

Program

SAP FICO  (32 godz.)
• Finanse w przedsiębiorstwie (16 godz.)
• Kontroling w przedsiębiorstwie (16 godz.)

Zagadnienia administracyjne i programistyczne  
dotyczące SAP – SAP HANA, FIORI, ABAP,  
BASIS, QUERY (8 godz.)

Zintegrowanie procesów logistycznych  
w środowisku biznesowym (16 godz.)
• SAP MM, PP, SD, QM, WM, FICO, HR (16 godz.)

Prawo w IT  (8 godz.)
• Praktyczne aspekty prawa w IT (8 godz.) 

Forma zaliczenia

Praca projektowa pisana w grupach pod opieką konsultantów 
SAP (projekt wdrożenia systemu SAP w wybranej funkcjonalno-
ści) oraz egzamin końcowy. 

Korzyści

Słuchacze studiów podyplomowych otrzymają indywidualne 
konto usera wraz z kluczem developerskim do systemu SAP 
z możliwością logowania 24 h na dobę, aby móc szkolić się 
także w domu.

9 miesięcy nauki 176 godzin

11 zjazdów

Czas trwania

Partnerzy kierunku



Agnieszka Jawniak
Słuchaczka kierunku Język niemiecki w przedsiębiorstwie

Języki obce

O wyborze kierunku Język niemiecki w przedsiębiorstwie 
zadecydowała jego praktyczność – potrzebowałam kierunko-
wego poszerzenia wiedzy w zakresie Business German. Wybór 
uważam za jak najbardziej udany, tym bardziej, że ułatwił 
mi zdobycie pracy moich marzeń. Kierunek polecam przede 
wszystkim osobom używającym języka niemieckiego w co-
dziennej pracy.
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Język niemiecki w przedsiębiorstwie to studia stworzone z myślą o osobach 
zatrudnionych bądź przygotowujących się do podjęcia pracy w krajowych 
i zagranicznych przedsiębiorstwach, gdzie język niemiecki wykorzystywa-
ny jest w kontaktach biznesowych. Niezwykle ważnym elementem pro-
gramu kształcenia jest doskonalenie umiejętności językowych w zakresie 
specjalistycznego języka niemieckiego.

Sabina Bursy
Kierownik merytoryczny kierunku 

Język niemiecki  
w przedsiębiorstwie 

9 miesięcy nauki 240 godzin

12 zjazdów

Czas trwania

Komunikacja interkulturowa w przedsiębiorstwie 
niemieckojęzycznym ( 48 godz.)
• Obsługa klienta niemieckojęzycznego (12 godz.)
• Elementy kulturowe komunikacji językowej  

w miejscu pracy (12 godz.)
• Wybrane zagadnienia z polskiego i niemieckiego  

kodeksu spółek handlowych (12 godz.)
• Wybrane zagadnienia z zakresu ekonomii (12 godz.)

Proces rekrutacji do pracy w języku niemieckim (36 godz.)
• Dokumenty rekrutacyjne – ogłoszenie o pracę  

oraz CV (12 godz.)
• Prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej  

w języku niemieckim (12 godz.)
• Umowa o pracę w języku niemieckim  

– wybrane aspekty (12 godz.)

Korespondencja w przedsiębiorstwie  
niemieckojęzycznym (48 godz.)
• Redakcja tekstów w języku niemieckim (12 godz.)
• Korespondencja handlowa (24 godz.)
• Wykorzystanie narzędzi komputerowych  

w niemieckim języku biznesowym (12 godz.)

Językowe kształtowanie relacji w miejscu pracy (84 godz.)
• Niemiecki język w biznesie – ćwiczenia leksykalne (12 godz.)

Program

• Przedsiębiorstwo, produkt, usługa  
– prezentacje w języku niemieckim (18 godz.)

• Język niemiecki w negocjacjach biznesowych (12 godz.)
• Konwersacje w języku niemieckim (18 godz.)
• Poprawność gramatyczna w języku niemieckim  

w biznesie (24 godz.)

Seminarium dyplomowe (24 godz.)
• Przygotowanie prezentacji w języku polskim i/lub niemieckim 

Forma zaliczenia  

Przygotowanie prezentacji w języku polskim i/lub niemieckim.

Korzyści  

Słuchacze studiów podyplomowych skutecznie wykorzysta-
ją w komunikacji interpersonalnej wiedzę na temat różnic 
kulturowych pomiędzy Polską a krajami niemieckiego obszaru 
językowego.

Dodatkowy wymóg  

W procesie rekrutacji kandydat powinien złożyć oświadczenie 
potwierdzające znajomość języka niemieckiego na poziomie  
co najmniej B1 wg ESOKJ.

Partner merytoryczny programu
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Zajęcia na studiach prowadzą tłumacze – praktycy, co umożliwia naukę tłuma-
czenia tekstów pisemnych i ustnych, a także pracę z tekstami przy jednocze-
snym wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi komputerowych wspomagających 
tłumaczenie. Dodatkowym atutem studiów jest możliwość zdobycia wiedzy 
i praktyki w zakresie wykonywania tłumaczeń ustnych. W trakcie zajęć słucha-
cze wezmą udział w warsztatach z tłumaczeń konferencyjnych prowadzonych 
w jedynych we Wrocławiu kabinach do translacji symultanicznych.

Podyplomowe studia kształcenia  
tłumaczy przysięgłych  
i specjalistycznych w zakresie  
języka niemieckiego 

Warsztat pracy tłumacza (60 godz.)
• Podstawy przekładoznawstwa – od teorii  

do praktyki (12 godz.)
• Wybrane zagadnienia z zakresu prawa  

polskiego i niemieckiego (12 godz.)
• Wybrane zagadnienia z zakresu  

ekonomii (12 godz., e-learning)
• Wykorzystanie narzędzi komputerowych  

w tłumaczeniu (12 godz.)
• Emisja głosu (6 godz.)
• Zasady prowadzenia działalności tłumaczeniowej  

oraz etyka pracy tłumacza (6 godz.)

Wybrane zagadnienia poprawności j. niemieckiego  
i polskiego (24 godz.)
• Stylistyka języka niemieckiego z elementami nowej  

pisowni niemieckiej – die neue Rechtschreibung (12 godz.)
• Stylistyka języka polskiego (12 godz.)

Praktyka przekładu pisemnego (132 godz.)
• Analiza tekstów źródłowych i paralelnych  

w pracy tłumacza (12 godz.)
• Tłumaczenia wybranych tekstów  

specjalistycznych (72 godz.)
• Tłumaczenia prawne i prawnicze (24 godz.)
• Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione (24 godz.)

Program

Tłumaczenia ustne (60 godz.)
• Techniki szybkiego czytania i notacji (12 godz.)
• Tłumaczenia á vista (12 godz.)
• Tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne (24 godz.)
• Tłumaczenia ustne uwierzytelnione (12 godz.)

Forma zaliczenia  

Egzamin w formie pisemnego tłumaczenia czterech tekstów: 
dwóch na język niemiecki i dwóch na język polski. 

Korzyści  

Słuchacze studiów podyplomowych:

• będą pracować z tekstami, wykorzystując nowoczesne 
narzędzia wspomagające tłumaczenie (komputerowe 
programy tłumaczeniowe – Trados czy memoQ, internetowe 
słowniki specjalistyczne i bazy terminologiczne)

• pogłębią wiedzę z zakresu przekładu, prawa i specyfiki 
zawodu tłumacza.

Dodatkowy wymóg  

W procesie rekrutacji kandydat powinien złożyć oświadczenie 
potwierdzające znajomość języka niemieckiego na poziomie 
co najmniej B2 wg ESOKJ.

9 miesięcy nauki 276 godzin

12 zjazdów

Czas trwania

Partner merytoryczny programu

Języki obce
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Studia zostały stworzone z myślą o osobach pracujących lub zamierza-
jących podjąć pracę w charakterze tłumacza tekstów specjalistycznych, 
tłumacza przysięgłego, korektora tekstów, a nawet pracownika agencji 
turystycznych lub reklamowych. Studia dają możliwość poszerzenia 
specjalistycznego słownictwa, zdobycia umiejętności tłumaczenia tekstów 
pisemnych i ustnych, doskonalenia warsztatu tłumacza oraz zgłębiania 
zagadnień z zakresu stylistyki. Ich absolwent będzie potrafił bez trudu 
wykorzystywać nowoczesne narzędzia wspomagające pracę tłumacza 
(np oprogramowanie CAT).

Podyplomowe studia kształcenia 
tłumaczy specjalistycznych  
w zakresie języka angielskiego 

9 miesięcy nauki 276 godzin

12 zjazdów

Czas trwania

Partner merytoryczny programu

Warsztat pracy tłumacza  (60 godz.)
• Podstawy przekładoznawstwa: od teorii  

do praktyki (12 godz.)
• Stylistyka języka angielskiego (12 godz.)
• Stylistyka języka polskiego (12 godz.)
• Wykorzystanie narzędzi komputerowych 

 w tłumaczeniu (12 godz.)
• Emisja głosu (6 godz.)
• Zasady prowadzenia działalności tłumaczeniowej (6 godz.)

Tłumaczenia z zakresu prawa  (84 godz.)
• Wybrane zagadnienia z zakresu prawa polskiego  

i angielskiego (12 godz.)
• Tłumaczenia tekstów prawnych i prawniczych (30 godz.)
• Tłumaczenie umów (12 godz.)
• Tłumaczenia uwierzytelnione (12 godz.)
• Tłumaczenia unijne z elementami wiedzy  

o Unii Europejskiej (18 godz.)

Praktyka przekładu pisemnego  (72 godz.)
• Wybrane zagadnienia z zakresu ekonomii  

w pracy tłumacza (12 godz.)
• Przekład korespondencji biznesowej (12 godz.)
• Tłumaczenia tekstów z zakresu finansów (12 godz.)
• Tłumaczenia tekstów medycznych  

i farmaceutycznych (12 godz.)

Program

• Tłumaczenia tekstów naukowych i technicznych (12 godz.)
• Tłumaczenia testów z zakresu literatury,  

mediów, sztuki (12 godz.)

Tłumaczenia ustne  (60 godz.)
• Tłumaczenia konsekutywne z technikami notacji (24 godz.)
• Techniki i strategie tłumaczeń ustnych (12 godz.)
• Tłumaczenia symultaniczne (24 godz.)

Forma zaliczenia  

Egzamin składa się z tłumaczenia dwóch tekstów z języka  
angielskiego na polski i dwóch z języka polskiego na angielski.

Korzyści  

W trakcie zajęć słuchacze wezmą udział w warsztatach z tłuma-
czeń konferencyjnych prowadzonych w jedynych we Wrocła-
wiu kabinach do translacji symultanicznych. 

Dodatkowy wymóg  

W procesie rekrutacji kandydat powinien złożyć oświadczenie 
potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co 
najmniej B2 wg ESOKJ.
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Wybrałam kierunek studiów podyplomowych, który przygotował mnie do naucza-
nia języka angielskiego na I i II etapie kształcenia, ponieważ od zawsze chciałam 
nauczać. Jestem zadowolona z dokonanego wyboru, jak również z uczelni. WSB 
przygotowuje słuchaczy zarówno metodycznie, jak i praktycznie do podjęcia 
pracy nauczyciela języka angielskiego.

Barbara Polaczek
Absolwentka Kwalifikacyjnych studiów podyplomowych przygotowujących do
wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na I i II etapie edukacyjnym

Kwalifikacyjne studia podyplomowe 
przygotowujące do wykonywania  
zawodu nauczyciela języka angielskiego 
na I i II etapie edukacyjnym 

14 miesięcy nauki

18 zjazdów

Czas trwania

Przygotowanie w zakresie  
psychologiczno-pedagogicznym (158 godz.)
• Psychologia ogólna (45 godz.) 
• Psychologia rozwojowa (I i II etap edukacyjny) (34 godz.) 
• Pedagogika ogólna (45 godz.) 
• Pedagogika rozwojowa (I i II etap edukacyjny) (34 godz.) 

Przygotowanie w zakresie dydaktycznym (168 godz.)
• Podstawy dydaktyki (30 godz.)
• Dydaktyka języka angielskiego  

(I etap edukacyjny) (45 godz.)
• Dydaktyka języka angielskiego  

(II etap edukacyjny) (45 godz.)
• Elementy kultury krajów angielskiego obszaru  

językowego w dydaktyce (24 godz.)
• Nowe media w edukacji językowej na I i II etapie 

edukacyjnym (24 godz.)

Warsztat pracy nauczyciela języka angielskiego (75 godz.)
• Literatura, muzyka, teatr w nauczaniu języka  

angielskiego (12 godz.)
• Autorskie materiały dydaktyczne (12 godz.)
• Warsztaty komunikacji ustnej i fonetyki języka  

angielskiego (24 godz.)
• Emisja głosu (12 godz.)
• BHP w zawodzie nauczyciela (15 godz.)

Program

Praktyka pedagogiczna (150 godz.)
• Praktyka psychologiczno-pedagogiczna (30 godz.)
• Praktyka obserwacyjno-asystencka (60 godz.)
• Praktyka samodzielna (60 godz.)

Seminarium dyplomowe (36 godz.)

Forma zaliczenia 
Egzamin dyplomowy w formie prezentacji projektu 
badawczego dotyczącego wybranego zagadnienia z zakresu 
nauczania języka angielskiego na I lub II etapie edukacyjnym.

Dodatkowy wymóg 
W procesie rekrutacji kandydat powinien złożyć oświadczenie 
potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co 
najmniej B2 wg ESOKJ.

437 godzin + 150 godzin praktyk

Program

Języki obce

Partner merytoryczny programu
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dr Anna Orzeł
Kierownik merytoryczny kierunku Zarządzanie łańcuchami dostaw

Logistyka

Zadowolenie klientów to kluczowy cel w każdym przedsiębior-
stwie. Tak buduje się przewagę konkurencyjną, a my uczymy, 
jak zrobić to najlepiej i najtaniej, korzystając z doświadczenia 
menedżerów, którzy na co dzień realizują przepływy towarów 
w globalnej gospodarce.
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Aby sprostać wymaganiom konkurencji, niezbędne staje się dostosowanie 
do potrzeb i wymagań nabywców. Pociąga to za sobą konieczność stałego 
poszukiwania możliwości obniżenia kosztów działalności firm, precyzyjne-
go, zgodnego z miejscem, czasem, jakością i ilością dostarczania okre-
ślonych surowców, półproduktów i wyrobów gotowych. Nie ulega więc 
wątpliwości, że logistyk w przedsiębiorstwie i sama logistyka przedsiębior-
stwa odgrywają bardzo ważną rolę.

dr hab. inż. Andrzej Bujak, prof. WSB we Wrocławiu
Dyrektor Instytutu Logistyki WSB we Wrocławiu

Logistyka w biznesie

Zarządzanie zasobami ludzkimi w łańcuchach  
dostaw (24 godz.)
• Efektywna obsługa klienta (8 godz.)
• Negocjacje w logistyce (8 godz.)
• Zarządzanie emocjami (8 godz.)

Instrumenty doskonalenia procesów logistycznych (40 godz.)
• Zarządzanie projektami w logistyce (8 godz.)
• Sieci logistyczne (8 godz.)
• Metody i narzędzia usprawniania procesów  

logistycznych (8 godz.)
• Zarządzanie jakością (8 godz.)
• Kontrakty handlowe (8 godz.)

Łańcuchy dostaw (24 godz.)
• Logistyka międzynarodowa (8 godz.)
• Zarządzanie łańcuchami dostaw (8 godz.)
• Logistyka zwrotna w łańcuchach dostaw (8 godz.)

Koszty w logistyce (24 godz.)
• Budżetowanie i rachunek kosztów działań  

logistycznych (8 godz.)
• Zarządzanie kosztami i controlling w logistyce (8 godz.)
• Infrastruktura transportowo-magazynowa (8 godz.)

Program

Systemy informatyczne w logistyce (24 godz.)
• Wykorzystanie zintegrowanych systemów  

zarządzania klasy ERP w logistyce – Comarch XL (16 godz.)
• Nowoczesne systemy komunikacyjne w logistyce (8 godz.)

Logistyka w działalności firmy  (32 godz.)
• Zakupy i zaopatrzenie (8 godz.)
• Logistyka produkcji i dystrybucji (8 godz.)
• Metody i narzędzia Lean (8 godz.)
• Wskaźniki KPI (8 godz.)

Forma zaliczenia 

Realizacja projektu w grupach 2–3-osobowych (8 godz.)

Korzyści
Słuchacze studiów podyplomowych:

• zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu projektowania 
systemów logistycznych, a także zarządzania nimi 
przy wykorzystaniu systemów informatycznych 
i komunikacyjnych

• poznają podstawy obsługi zintegrowanych komputerowo 
systemów klasy MRPII/ERP

• mają możliwość uzyskania bezpłatnego certyfikatu 
Comarch XL.

Logistyka

9 miesięcy nauki 176 godzin

11 zjazdów

Czas trwania
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Wybrałem studia podyplomowe w WSB na kierunku Transport i spedycja, ponie-
waż podczas studiów magisterskich spodobał mi się sposób prowadzenia zajęć. 
Miałem okazję spotykać się z doświadczonymi osobami prowadzącymi własne 
działalności gospodarcze czy pracującymi w zawodzie. Nie byli to tylko teorety-
cy. Prowadzący w WSB opowiadali o swoich własnych doświadczeniach, dzięki 
temu na każdych zajęciach miałem okazję wiele się nauczyć. 

Kostyantyn Lysenko
Absolwent kierunku Transport i spedycja

Transport i spedycja

Prawne uwarunkowania transportu (32 godz.)
• Prawo cywilne (12 godz.)
• Prawo socjalne (8 godz.)
• Prawo podatkowe (8 godz.)
• Ubezpieczenia w transporcie (4 godz.)

Aspekty gospodarcze transportu (40 godz.)
• Działalność gospodarcza i zarządzanie  

finansami przedsiębiorstwa (8 godz.)
• Bezpieczeństwo drogowe (12 godz.)
• Dostęp do rynku (12 godz.)
• Czas pracy kierowców (8 godz.)

Zarządzanie relacjami biznesowymi (24 godz.)
• Logistyka międzynarodowa (8 godz.)
• Zarządzanie łańcuchem dostaw (8 godz.)
• Negocjacje w logistyce (8 godz.)

Transport drogowy (40 godz.)
• Rola i znaczenie Inspekcji Transportu Drogowego (12 godz.)
• Normy techniczne i technologiczne aspekty  

działalności (12 godz.)
• Prawo handlowe (8 godz.)
• Prawo celne (8 godz.)

Program

Zarządzanie w logistyce (24 godz.)
• Efektywna obsługa klienta (8 godz.)
• Infrastruktura transportowo-magazynowa (8 godz.)
• Zarządzanie transportem (8 godz.)

Gra logistyczna  (8 godz.)
• Symulacja rynku usług logistycznych

Egzamin wewnętrzny na Certyfikat Kompetencji  
Zawodowych  (8 godz.)
• Warsztaty transportowe  (4 godz.) 
• Egzamin na CKZ uprawniający do certyfikacji  

przed Instytutem Transportu Samochodowego  (4 godz.) 

Forma zaliczenia
Egzamin końcowy obejmujący wiedzę z przedmiotów zrealizo-
wanych w trakcie trwania nauki oraz projekt.

Korzyści
Po zdaniu egzaminu wewnętrznego słuchacze uzyskają dwa 
certyfikaty kompetencji zawodowych w transporcie drogowym 
– na przewóz rzeczy i osób.

Logistyka

9 miesięcy nauki 176 godzin

11 zjazdów

Czas trwania
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Pracuję w logistyce już od 5 lat, z czego 2 lata na stanowisku menedżerskim. 
Zdecydowałam się na podjęcie studiów uzupełniających, aby usystematy-
zować moją wiedzę teoretyczną. Kierunek Zarządzanie łańcuchami dostaw 
gwarantuje mi wyrównanie braków teoretycznych, a także wymianę wiedzy 
praktycznej z innymi osobami działającymi w tej branży. Dzięki temu rozwią-
zując problemy zawodowe, poszukuję niekonwencjonalnych rozwiązań. WSB 
spełnia wszystkie moje oczekiwania względem uczelni wyższej i będę polecać 
ją znajomym.

Roksana Karlińska
Słuchaczka kierunku Zarządzanie łańcuchami dostaw 

Zarządzanie  
łańcuchami dostaw 

Łańcuchy logistyczne (88 godz.)
• Logistyka międzynarodowa (8 godz.)
• Zarządzanie projektami w logistyce (8 godz.)
• Zwinne zarządzanie projektami Agile (8 godz.)
• Zakupy i zaopatrzenie (8 godz.)
• Zarządzanie łańcuchami dostaw (8 godz.)
• Sieci logistyczne (8 godz.)
• Zrównoważony rozwój (8 godz.)
• Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw (8 godz.)
• Zarządzanie kosztami i controlling w logistyce (8 godz.)
• Wskaźniki KPI (8 godz.)
• Zarządzanie jakością TQM (8 godz.)

Systemy informatyczne (32 godz.)
• Systemy zamówień i systemy informacji – SAP (16 godz.)
• Modelowanie łańcuchów dostaw (16 godz.)

Zarządzanie międzyorganizacyjne (48 godz.) 
• Efektywna obsługa klienta (8 godz.)
• Negocjacje w logistyce (8 godz.)
• Zarządzanie międzykulturowe (8 godz.) 
• Infrastruktura transportowo-magazynowa (8 godz.)
• Techniki sprzedaży (8 godz.)
• Kontrakty handlowe (8 godz.)

Program

Forma zaliczenia  

Egzamin końcowy obejmujący wiedzę z przedmiotów  
zrealizowanych w trakcie trwania nauki oraz projekt. (8 godz.)

Korzyści
Słuchacze studiów podyplomowych:

• uczą się od wykładowców – praktyków, którzy na co dzień 
podejmują decyzje menedżerskie

• uczestniczą w zajęciach prowadzonych w formie 
nowoczesnych warsztatów i casy studies, które ułatwiają 
zapamiętanie danych zagadnień

• mogą uzyskać dwa certyfikaty: SAP WSB i AnyLogic

• mają możliwość zdobycia pracy w międzynarodowych 
przedsiębiorstwach.

Logistyka

9 miesięcy nauki 176 godzin

11 zjazdów

Czas trwania
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Elżbieta Gawłowska
Absolwentka kierunku Nowoczesny marketing

Marketing i sprzedaż

Wybrałam ten kierunek, ponieważ chciałam dalej kształcić się 
w zakresie szeroko rozumianego marketingu oraz podnieść 
swoje kwalifikacje. Już teraz pracuję na stanowisku młodszego 
specjalisty ds. marketingu, więc naukę w WSB potraktowałam 
jako inwestycję w siebie.
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Stale poszukuję nowych wyzwań i pragnę poszerzać swoją wiedzę. Zdecy-
dowałam się na kierunek Nowoczesny marketing, ponieważ jest on dosto-
sowany do obecnych potrzeb rynku pracy. Innowacyjność WSB przekłada 
się na nowoczesne nauczanie, co pozwala na zwiększenie moich kompeten-
cji w tej tematyce. Wykładowcy w WSB są kompetentni i pomocni, a słu-
chacze, których tu poznałam, pozytywnie nastawieni. Jestem zadowolona, 
że podjęłam te studia i z pewnością będę polecać tę uczelnię.

Magdalena Sznajderska
Słuchaczka kierunku Nowoczesny marketing

Nowoczesny marketing

Wprowadzenie do marketingu (16 godz.)
• Podstawy marketingu (4 godz.)
• Strategie marketingowe (8 godz.)
• Zarządzanie projektami marketingowymi (4 godz.)

Analizy i badania marketingowe (16 godz.)
• Analizy marketingowe (8 godz.)
• Badania marketingowe (8 godz.)

Kompetencje marketingowca (32 godz.) 
• Trening twórczego myślenia (8 godz.)
• Przygotowywanie i prowadzenie prezentacji  

produktowych (8 godz.)
• Komunikacja z klientami (8 godz.)
• Współpraca zespołowa w działaniach  

marketingowych (8 godz.)

Internet w marketingu (36 godz.)
• Podstawy e-marketingu (8 godz.)
• Social media i Web 2.0 (8 godz.)
• E-mail marketing (4 godz.)
• E-commerce (8 godz.)
• Projektowanie strategii e-marketingowych (8 godz.)

Narzędzia marketingowe (76 godz.)
• Zarządzanie produktem (8 godz.)

Program

• Strategie cenowe (8 godz.)
• Zarządzanie relacjami z klientem (8 godz.)
• Zarządzanie kampaniami telemarketingowymi (8 godz.)
• Zarządzanie marką (8 godz.)
• Udział w targach (8 godz.)
• Przygotowanie katalogu firmowego (8 godz.)
• Wybór agencji reklamowej (8 godz.)
• PR i komunikacja z otoczeniem (12 godz.)

Symulacje decyzyjne (16 godz.)
• Gra biznesowa „PROMAR” – zajęcia wyjazdowe 

dofinansowane przez WSB (16 godz.)

Forma zaliczenia
Egzamin końcowy obejmujący wiedzę z przedmiotów zrealizo-
wanych w trakcie trwania nauki.

Korzyści

Słuchacze studiów podyplomowych biorą udział w zajęciach, 
w których dominują aktywne formy nauczania, takie jak: case 
studies, „burze mózgów”, warsztaty tematyczne, gry i symula-
cje decyzyjne oraz miniprezentacje poparte dyskusjami.

Partner kierunku

Marketing i sprzedaż

9 miesięcy nauki 192 godziny

12 zjazdów

Czas trwania
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Na co dzień pracuję w firmie zajmującej się sprzedażą usług IT. Kierunek Zarzą-
dzanie sprzedażą wybrałam ze względu na chęć zdobycia nowej i usystematy-
zowania dotychczasowej wiedzy oraz ze względu na to, że w przyszłości chciała-
bym objąć stanowisko menedżerskie. Byłam bardzo zadowolona z programu oraz 
sposobu prowadzenia zajęć – dominowała forma warsztatowa, która pozwalała 
na zdobycie konkretnych umiejętności. Uważam, że był to bardzo dobry wybór 
i na pewno będę rekomendować kierunek, jak i samą uczelnię swoim znajomym.

Katarzyna Sakowska
Absolwentka kierunku Zarządzanie sprzedażą

Zarządzanie sprzedażą

Zarządzanie zespołem sprzedażowym (32 godz.)
• Kierowanie zespołem (8 godz.)
• Systemy wynagrodzeń sprzedawców (4 godz.)
• Rozwój kompetencji handlowca (4 godz.)
• Rekrutacja i selekcja sprzedawców (8 godz.)
• Motywowanie i ocena sprzedawców (8 godz.)

Kompetencje menedżera sprzedaży (24 godz.)
• Trening menedżerski (8 godz.)
• Kreowanie wizerunku osobistego (8 godz.)
• Instrumentarium ekonomiczno-finansowe (8 godz.)

Techniki i narzędzia w sprzedaży (64 godz.)
• Zawieranie kontraktów handlowych (8 godz.)
• Negocjacje handlowe (8 godz.)
• Techniki sprzedaży (8 godz.)
• Psychologia sprzedaży (8 godz.)
• Windykacja należności (8 godz.)
• Udział w przetargach publicznych (8 godz.)
• Prowadzenie prezentacji biznesowych (16 godz.)

Zarządzanie procesem sprzedaży (48 godz.)
• Planowanie sprzedaży (8 godz.)
• Zarządzanie obsługą klienta (8 godz.)
• Zarządzanie relacjami z klientem – CRM (8 godz.)
• Zarządzanie marketingowe (8 godz.)
• Zarządzanie logistyką i transportem (8 godz.)

Program

• Zarządzanie dystrybucją (8 godz.)

Symulacje decyzyjne (16 godz.)
• Gra strategiczna „PROMAR” – zajęcia wyjazdowe 

dofinansowane przez WSB (16 godz.)

Forma zaliczenia

Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności oraz projekt 
lub studium przypadku – indywidualnie lub zespołowo.

Korzyści
Słuchacze studiów podyplomowych:

• zdobędą praktyczną wiedzę na temat planowania 
sprzedaży, doboru pracowników, kierowania zespołem 
handlowców i motywowania pracowników sprzedaży

• uczestniczą w takich aktywnych formach zajęć, jak: gry 
biznesowe, warsztaty problemowe, case studies, symulacje 
decyzyjne, scenki sytuacyjne z wykorzystaniem kamery 
wideo, dyskusje grupowe.

9 miesięcy nauki y184 godziny

12 zjazdów

Czas trwania

Partner kierunku

Marketing i sprzedaż
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Aleksandra Gleń
Absolwentka kierunku Zarządzanie nieruchomościami

Nieruchomości i prawo

Wybrałam studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie nie-
ruchomościami w WSB, ponieważ na co dzień zarządzam po-
wierzchnią biurową w nowoczesnym budynku, a wcześniejsze 
wykształcenie nie zagwarantowało mi wystarczającej wiedzy 
praktycznej. Niezwykle ciekawe zajęcia umożliwiły mi zdobycie 
wiedzy popartej przykładami, z jakimi wykładowcy spotykają 
się w swojej codziennej praktyce. Uzyskane na zajęciach infor-
macje wykorzystuję w pracy, a nawiązane kontakty zawodowe 
i przyjaźnie z pewnością przetrwają próbę czasu.
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Studia dostarczają wiedzę na temat zasad funkcjonowania faktoringu, podstaw 
prawnych, a także polskiego rynku faktoringowego oraz aktualnie dostępnych 
rozwiązań w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Zajęcia z zarządza-
jącymi polskimi spółkami faktoringowymi będą szansą na poznanie praktycz-
nych aspektów funkcjonowania faktoringu, w tym rozwoju polskich fintechów 
faktoringowych.

Marek Kołtun
Kierownik merytoryczny kierunku

Factoring

Nieruchomości i prawo

Wprowadzenie do faktoringu (16 godz.)

Analiza prawna umowy faktoringowej  (16 godz.)
• Umowa faktoringu w świetle polskich przepisów  (2 godz.)
• Faktoring jako umowa nienazwana  (2 godz.)
• Podstawowe akty prawne wykorzystywane  

przy obrocie faktoringowym  (2 godz.)
• Faktoring w świetle przepisów międzynarodowych  (2 godz.)
• Cesja wierzytelności jako podstawowy element  

umowy faktoringowej  (4 godz.)
• Dochodzenie należności faktoringowych – analiza 

przypadków  (4 godz.)

Analiza finansowa  (16 godz.)
• Analiza finansowa w transakcji faktoringowej  (8 godz.)
• Zapotrzebowanie na środki obrotowe  (2 godz.)
• Pierwsze przesłanki do rozmów z faktorem  (2 godz.)
• Sposoby finansowania potrzeb obrotowych  

w przedsiębiorstwie  (4 godz.)

Rola ubezpieczenia należności w finansowaniu  
odbiorców  (16 godz.)
• Podstawowe formy ubezpieczenia wierzytelności  (4 godz.)
• Analiza polskiego rynku ubezpieczeń wierzytelności  (2 godz.)
• Jak wybrać ubezpieczyciela dla firmy?  (2 godz.)
• Cesja polisy w transakcjach faktoringowych  (4 godz.)
• Analiza ubezpieczeń wierzytelności w kontekście 

dochodzenia odszkodowania – praktyczne  
przypadki  (4 godz.)

Faktoring – aspekt księgowy i podatkowy  (16 godz.)

Rola fintechów w rozwoju rynku faktoringowego  (16 godz.)
• Analiza rynku faktoringowego pod kątem fintechów (2 godz.)
• Podstawowe wyzwania fintechów w faktoringu  (2 godz.)
• Różnice i podobieństwa pomiędzy faktorami  

fintechowymi  (4 godz.)
• Analiza transakcji – autamaty skoringowe  (4 godz.)
• Przyszłość polskiego rynku faktoringowego  

oczami fintechów  (4 godz.)

Faktoring międzynarodowy (16 godz.) 
• Analiza rynku faktoringu międzynarodowego  (2 godz.)
• Międzynarodowe organizacje faktoringowe  (2 godz.)
• Faktoring międzynarodowy w finansowaniu  

eksportu  (4 godz.)
• Faktoring międzynarodowy w finansowaniu  

importu  (4 godz.)
• Brytyjski rynek faktoringowy  (4 godz.)

Faktoring w praktyce  (16 godz.) 
• Analiza rynku bankowego i niebankowego  

w zakresie usług faktoringowych  (4 godz.)
• Dodatkowe usługi świadczone przez faktorów  

– studium przypadku na przestrzeni lat  (4 godz.)
• Marketing i sprzedaż faktoringu w różnych  

kanałach  (4 godz.)
• Ewolucja systemów operacyjnych w obsłudze  

transakcji faktoringowych  (4 godz.)

Finansowanie łańcucha dostaw, dyskusja panelowa (16 godz.)

Forma zaliczenia   

Egzamin końcowy oraz praca zaliczeniowa w formie  
studium przypadku przygotowana w zespołach  
2-osobowych z wybranego zagadnienia  
dotyczącego faktoringu. (16 godz.)

Program (szczegółowy program studiów wraz z kompletną listą przedmiotów na wsb.pl/wroclaw)

9 miesięcy nauki 160 godzin

10 zjazdów

Czas trwania

Nowość



52

Dobry mediator zna techniki mediacji, psychologię konfliktu i przepisy 
prawa, ale przede wszystkim – zna samego siebie, dzięki czemu może 
pomagać innym w budowaniu zaufania i wzajemnego zrozumienia. Studia 
podyplomowe Mediacje sądowe i pozasądowe doskonale łączą wiedzę 
o charakterze interdyscyplinarnym z miękkimi umiejętnościami, dzięki 
czemu wszechstronnie przygotowują słuchaczy do wykonywania zawodu, 
który – w zgodnej opinii specjalistów – jest zawodem przyszłości.

dr Ewa Kosowska-Korniak 
Kierownik merytoryczny kierunku, mediator sądowy,  
ekspert WSB ds. mediacji i komunikacji

Mediacje sądowe  
i pozasądowe

Mechanizm powstawania konfliktów oraz ich przebieg (40 godz.)
• Wprowadzenie do psychologii konfliktów  (8 godz.)
• Ingerencja w konflikt (8 godz.)
• Komunikacja w mediacji (8 godz.)
• Procesy grupowe w konflikcie (4 godz.)
• Konflikty społeczne (4 godz.)
• Konflikty w organizacji (4 godz.)
• Mobbing i przejawy dyskryminacji w zespołach 

pracowniczych (4 godz.)

Sposoby rozwiązywania konfliktów (36 godz.)
• Strategie i metody rozwiązywania konfliktów  

(m.in. psychologia wpływu społecznego, perswazja  
w służbie konfliktów) (8 godz.)

• Rozwiązywanie konfliktów w biznesie i organizacji,  
zarządzanie zmianą (8 godz.)

• Procedury antymobbingowe  
i antydyskryminacyjne w organizacji (4 godz.)

• Konflikty rodzinne (8 godz.)
• Konflikty szkolne i rówieśnicze (8 godz.) 

Warsztat pracy mediatora i metodyka trenera  
mediacji – zajęcia praktyczne (52 godz.)
• Wprowadzenie do mediacji (4 godz.)
• Mediator, rola i kompetencje w zawodzie, prawa  

i obowiązki  (8 godz.)
• Warsztat pracy zawodowego mediatora  

Program

– techniki mediacji (8 godz.)
• Trening umiejętności mediacyjnych (12 godz.)
• Sytuacje trudne w mediacji (8 godz.)
• Trening negocjacji (4 godz.)
• Metodyka pracy trenera mediacji (4 godz.)
• Etyka w zawodzie mediatora (4 godz.)

Prawne aspekty mediacji (48 godz.)
• Mediacje w prawie cywilnym i gospodarczym (8 godz.)
• Mediacje i rozwiązania polubowne w prawie pracy (4 godz.)
• Uwarunkowania prawne mediacji rodzinnych (8 godz.)
• Mediacje w postępowaniu administracyjnym (8 godz.)
• Rola pełnomocników w mediacji (4 godz.)
• Konstruowanie ugód i tworzenie dokumentów  

mediacyjnych  (8 godz.) 
• Prowadzenie własnej działalności mediacyjnej:  

aspekty prawne i księgowe (4 godz.)
• Krajowe i międzynarodowe standardy  

postepowania mediacyjnego (4 godz.)

Forma zaliczenia  

Przygotowanie dokumentacji mediacyjnej na podstawie case 
study (scenariusza mediacji). Zaliczenie testu końcowego 
i obecność na 80% zajęć z bloków – warsztat pracy mediatora 
i metodyka trenera mediacji oraz prawne aspekty mediacji.

Nieruchomości i prawo

9 miesięcy nauki 176 godzin

11 zjazdów

Czas trwania

Nowość
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Studia podyplomowe w WSB otwierają nowe możliwości zawodowe. Pozwoliły 
mi na zdobycie kwalifikacji w zupełnie nowej dla mnie dziedzinie. Praktyczna 
wiedza zdobyta w trakcie studiów dodaje pewności siebie w zetknięciu np. 
z „machiną urzędniczą”. Jestem bardzo zadowolona z kształcenia w WSB, czego 
dowodem są kolejne podjęte studia podyplomowe. Nie wykluczam następnych 
studiów podyplomowych z szerokiej oferty uczelni.

Elżbieta Jung
Absolwentka kierunku Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami

Podstawy wiedzy z zakresu prawa (70 godz.)
• Część ogólna prawa cywilnego (10 godz.)
• Podstawy prawa rzeczowego (8 godz.)
• Podstawy prawa zobowiązań (4 godz.)
• Podstawy prawa i postępowania  

administracyjnego (4 godz.)
• Źródła informacji o nieruchomościach (8 godz.)
• Gospodarka nieruchomościami (8 godz.)
• Gospodarka przestrzenna (4 godz.)
• Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze (12 godz.)
• Ochrona danych osobowych (4 godz.)
• Podatki i opłaty związane z nieruchomościami (4 godz.)
• Zamówienia publiczne (4 godz.)

Podstawy wiedzy ekonomicznej (30 godz.)
• Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości (8 godz.)
• Podstawy matematyki finansowej (8 godz.)
• Elementy rachunkowości (8 godz.)
• Elementy planowania i kalkulacji kosztów (6 godz.)

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (60 godz.)
• Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (8 godz.)
• Procedury w obrocie nieruchomościami (20 godz.)
• Współpraca pośrednika w obrocie  

nieruchomościami z instytucjami finansowymi  
i bankami (8 godz.)

Program

• Zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie 
nieruchomościami (8 godz.)

• Notariusz w obrocie nieruchomościami (8 godz.)
• Standardy zawodowe i etyka zawodowa  

pośrednika w obrocie nieruchomościami (4 godz.)
• Doradztwo na rynku nieruchomości (4 godz.)

Forma zaliczenia

Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności oraz projekt lub 
studium przypadku – indywidualnie lub zespołowo.

Korzyści
Słuchacze studiów podyplomowych:

• nauczą się rozwiązywać praktyczne problemy związane 
z obrotem nieruchomościami

• będą przygotowani do pośredniczenia w transakcjach 
nabycia i zbycia nieruchomości oraz zawierania umów 
najmu i dzierżawy. 

Nieruchomości i prawo

9 miesięcy nauki 160 godzin

10 zjazdów

Czas trwania
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Zdecydowałam się na studia podyplomowe, aby podnieść swoje kwali-
fikacje oraz uzupełnić wiedzę. Chciałam posłuchać opinii i rad doświad-
czonych wykładowców i praktyków. Podczas studiów nawiązałam bardzo 
interesujące znajomości z osobami, które wymieniają się swoim doświad-
czeniem, a to bardzo cenne w obecnych czasach. 

Katarzyna Samborska
Absolwentka kierunku Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami

Windykacja  
i zarządzanie  
wierzytelnościami

9 miesięcy nauki 172 godziny

11 zjazdów

Czas trwania

Organizacja procesu zarządzania wierzytelnościami  
w przedsiębiorstwie (32 godz.)
• Podejście procesowe w zarządzaniu  

wierzytelnościam  (8 godz.)
• Komunikacja w procesie zarządzania  

wierzytelnościami (12 godz.)
• Praca zespołowa i kierowanie zespołami (12 godz.)

Rola działu handlowego w procesie zarządzania 
wierzytelnościami (48 godz.)
• Formy organizacyjne przedsiębiorstw (8 godz.)
• Umowa handlowa (12 godz.)
• Zabezpieczanie należytego wykonania umowy. 

Odpowiedzialność za niewykonanie  
lub nienależyte wykonanie umowy (12 godz.)

• Negocjacje handlowe a negocjacje windykacyjne (16 godz.)

Windykacja wierzytelności krajowych, windykacja 
transgraniczna (92 godz.)
• Pojęcie wierzytelności i zobowiązania, 

podział wierzytelności (8 godz.)
• Monitoring należności (8 godz.)
• Mediacje, umowy w toku windykacji,  

zabezpieczanie spłat (24 godz.)
• Postępowanie sądowe (12 godz.)
• Postępowanie egzekucyjne (12 godz.)
• Postępowanie upadłościowe (8 godz.)

Program

• Sprzedaż wierzytelności (4 godz.)
• Techniki wywierania wpływu (12 godz.)
• Outsourcing usług zarządzania wierzytelnościami  

i usług windykacyjnych (4 godz.)

Forma zaliczenia

Egzamin końcowy obejmujący wiedzę z przedmiotów zrealizo-
wanych w trakcie trwania nauki. 

Korzyści
Słuchacze studiów podyplomowych:

• zdobędą wiedzę i umiejętności konieczne do samodzielnego 
opracowania i wdrożenia systemu zarządzania 
wierzytelnościami ściśle odpowiadającego potrzebom firmy

• będą uczestniczyć w aktywnych formach zajęć, takich jak: 
warsztaty, case studies, ćwiczenia, dyskusje oraz symulacje 
i wymiana wzajemnych doświadczeń

• na zajęciach spotkają się z konsultantami zajmującymi się 
zawodowo dochodzeniem należności oraz z wykładowcami 
i praktykami z doświadczeniem w zabezpieczaniu należności 
oraz kontraktów handlowych.

Nieruchomości i prawo
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Jako absolwentka Planowania przestrzennego długo zastanawiałam się nad 
specjalizacją, w której chcę się realizować, równie długo myślałam nad wyborem 
odpowiedniej uczelni. Nie zawiodłam się, WSB w pełni sprostała moim oczeki-
waniom, zajęcia były prowadzone w sposób interesujący, otaczałam się tutaj 
ludźmi o różnych zawodach, zainteresowaniach, motywacjach do studiowania 
tego kierunku. To była bardzo inspirująca przestrzeń do nauki.

Magdalena Sacała
Absolwentka kierunku Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości

Podstawy wiedzy z zakresu prawa (84 godz.)
• Część ogólna prawa cywilnego (8 godz.) 
• Podstawy prawa rzeczowego (12 godz.)
• Wybrane zagadnienia z zakresu prawa  

rodzinnego i spadkowego (4 godz.)
• Podstawy prawa zobowiązań  (8 godz.)
• Gospodarka mieszkaniowa i prawa spółdzielcze  (10 godz.)
• Ochrona danych osobowych  (2 godz.)
• Zamówienia publiczne  (4 godz.)
• Podstawy prawa i postępowania  

administracyjnego (4 godz.)
• Źródła informacji o nieruchomościach (10 godz.)
• Gospodarka przestrzenna (6 godz.) 
• Gospodarka nieruchomościami (12 godz.)
• Gospodarka rolna, leśna i wodna (4 godz.)

Podstawy wiedzy ekonomicznej (48 godz.)
• Podstawy ekonomii  (6 godz.)
• Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości  (8 godz.)
• Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji   (8 godz.)
• Elementy finansów i bankowości   (6 godz.)
• Podstawy statystyki i ekonometrii  (10 godz.)
• Podstawy matematyki finansowej  (6 godz.)
• Podstawy kosztorysowania  (4 godz.)

Podstawy wiedzy technicznej (30 godz.)
• Podstawy budownictwa (10 godz.)
• Przegląd technologii w budownictwie (6 godz.)
• Proces inwestycyjny w budownictwie (4 godz.)

Program

• Eksploatacja nieruchomości (6 godz.)
• Podstawy kosztorysowania (4 godz.)

Rzeczoznawstwo majątkowe (114 godz.)
• Status prawny rzeczoznawcy majątkowego  (4 godz.)
• Organizacje zawodowe rzeczoznawców  

majątkowych  (2 godz.)
• Standardy zawodowe i etyka zawodowa  

rzeczoznawcy majątkowego  (2 godz.)
• Wprowadzenie do problematyki wyceny  

nieruchomości  (4 godz.)
• Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny  (6 godz.)
• Podejścia, metody i techniki wyceny  

nieruchomości w Polsce  (26 godz.)
• Wycena ograniczonych praw rzeczowych  

i zobowiązań umownych  (10 godz.)
• Wycena nieruchomości zurbanizowanych  (10 godz.)
• Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych,  

roślin ozdobnych i gruntów pod wodami  (8 godz.)
• Wycena nieruchomości leśnych oraz  

zadrzewionych i zakrzewionych  (6 godz.)
• Wycena nieruchomości dla celów szczególnych  

i wycena nieruchomości specjalnych  (22 godz.)
• Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych  

z nieruchomością  (4 godz.)
• Wycena masowa (2 godz.)
• Dokumentacja procesu wyceny  (4 godz.)
• Doradztwo na rynku nieruchomości  (4 godz.)

Konsultacje i egzamin (10 godz.)

Forma zaliczenia 
Egzamin końcowy obejmujący wiedzę z przedmiotów  
zrealizowanych w trakcie trwania nauki.

9 miesięcy nauki 286 godzin

18 zjazdów

Czas trwania

Nieruchomości i prawo
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Zamówienia publiczne

Wybrałam kierunek Zamówienia publiczne, ponieważ zostały one wpisane 
w mój zakres obowiązków służbowych. Przeglądając oferty kilku uczelni, 
wybrałam właśnie WSB, ponieważ wiedziałam, że jest to uczelnia dla ludzi 
w każdym wieku, a wykładowcy są kompetentnymi, rzeczowymi fachowca-
mi. Z przyjemnością przyjeżdżam na każde zajęcia, mimo że ich tematyka 
bywa dla mnie bardzo trudna. Na pewno będę polecała tę uczelnię moim 
znajomym i współpracownikom.

Ewa Szydło
Słuchaczka kierunku Zamówienia publiczne

Zagadnienia ogólne (34 godz.)
• Cele i procedury udzielania zamówienia  

publicznego (2 godz.)
• Racjonalne wydatkowanie środków (8 godz.)
• Przejrzyste wydatkowanie środków (12 godz.)
• System zamówień publicznych w prawie UE (4 godz.)
• Zapewnienie wykonawcom  

niedyskryminacyjnego dostępu do  
zamówień publicznych  (8 godz.)

Przygotowanie postępowania (52 godz.)
• Opis przedmiotu zamówienia (16 godz.)
• Szacowanie wartości zamówienia (16 godz.)
• Treść specyfikacji istotnych warunków  

zamówienia (SIWZ) (20 godz.)

Przeprowadzenie postępowania  
o zamówienie publiczne (38 godz.)
• Publikacja ogłoszenia o zamówieniu i zasady  

dokonywania w nim zmian (4 godz.)
• Tryby udzielania zamówień publicznych (10 godz.)
• Szczególne procedury udzielania zamówień  

publicznych – konkurs, zamówienia ramowe,  
dynamiczny system zakupów (4 godz.)

• Wyjaśnianie i modyfikacja SIWZ (8 godz.)
• Wybór najkorzystniejszej oferty (12 godz.)

Program

Zagadnienia istotne  
w realizacji zamówień publicznych (40 godz.)
• Zamówienia sektorowe (4 godz.)
• Środki ochrony prawnej (8 godz.)
• Umowa o zamówienie publiczne (12 godz.)
• Dokumentacja postępowania o zamówienie  

publiczne (8 godz.)
• System kontroli zamówień publicznych (8 godz.)

Nowe podejście do zamówień publicznych  
– możliwości realizacji (24 godz.)
• Elektronizacja zamówień publicznych (8 godz.)
• Zamówienia publiczne przyjazne małym i średnim 

przedsiębiorcom (4 godz.)
• Zamówienia publiczne przyjazne innowacjom (4 godz.)
• Społeczna odpowiedzialność w zamówieniach  

publicznych (4 godz.)
• „Zielone” zamówienia publiczne (4 godz.)

Forma zaliczenia

Egzamin końcowy obejmujący wiedzę z przedmiotów zrealizo-
wanych w trakcie trwania nauki.

9 miesięcy nauki 188 godzin

12 zjazdów

Czas trwania

Nieruchomości i prawo

Partner kierunku
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Zarządzanie  
nieruchomościami

Zdecydowałam się na te studia, ponieważ przez dłuższy czas pracowałam 
w branży związanej z nieruchomościami i teraz postanowiłam otworzyć własny 
biznes. Co prawda moja firma jedynie pośrednio będzie związana z tym kierun-
kiem, ale widzę, że zdobyte w WSB umiejętności bardzo mi się przydadzą. Już po 
pierwszym semestrze potrafiłam wykorzystać zdobytą wiedzę, co sprawiło, że 
specyfika rynku nieruchomości nie była dla mnie zaskoczeniem.

Martyna Placzyńska
Absolwentka kierunku Zarządzanie nieruchomościami 

Podstawy wiedzy z zakresu prawa (70 godz.)
• Część ogólna prawa cywilnego (10 godz.)
• Podstawy prawa rzeczowego (8 godz.)
• Podstawy prawa zobowiązań (4 godz.)
• Podstawy prawa i postępowania  

administracyjnego (4 godz.)
• Źródła informacji o nieruchomościach (8 godz.)
• Gospodarka nieruchomościami (8 godz.)
• Gospodarka przestrzenna (4 godz.)
• Gospodarka mieszkaniowa i prawa spółdzielcze (12 godz.)
• Ochrona danych osobowych (4 godz.)
• Podatki i opłaty związane z nieruchomościami (4 godz.)
• Zamówienia publiczne (4 godz.)

Podstawy wiedzy ekonomicznej (30 godz.)
• Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości (8 godz.)
• Podstawy matematyki finansowej (8 godz.)
• Elementy rachunkowości (8 godz.)
• Elementy planowania i kalkulacji kosztów (6 godz.)

Zarządzanie nieruchomościami (40 godz.)
• Umowa o zarządzanie nieruchomością (4 godz.)
• Plan zarządzania nieruchomością (12 godz.)
• Procedury w zarządzaniu nieruchomościami (8 godz.)
• Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (8 godz.)
• Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi (8 godz.)

Program

• Podstawy wiedzy technicznej (20 godz.)
• Podstawy budownictwa (4 godz.)
• Przegląd technologii w budownictwie (4 godz.)
• Proces inwestycyjny w budownictwie (4 godz.)
• Bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji (4 godz.)
• Przeglądy techniczne i remonty (4 godz.)

Forma zaliczenia

Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności oraz projekt lub 
studium przypadku – indywidualnie lub zespołowo.

Korzyści
Słuchacze studiów podyplomowych:

• zdobędą aktualną wiedzę obejmującą najnowsze 
uregulowania prawne, zagadnienia ekonomiczno-finansowe, 
wybrane elementy budownictwa i kosztorysowania oraz 
szacowania nieruchomości

• poznają specjalistyczne narzędzia niezbędne w zarządzaniu 
nieruchomościami.

Nieruchomości i prawo

9 miesięcy nauki 160 godzin

10 zjazdów

Czas trwania
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Ze względu na szybkie tempo przemian gospodarczych oraz otwieranie się 
rynku pracy w Polsce dla osób spoza krajów Unii Europejskiej, w szczegól-
ności pochodzących zza wschodniej granicy, od kilku lat widać napływ cu-
dzoziemców. Poszukują oni stabilnego zatrudnienia w naszym kraju, a także 
odpowiednich warunków socjalnych do zamieszkania. Niniejsze studia mają 
na celu umożliwić słuchaczom poznanie zasad prawidłowego, legalnego za-
trudniania obcokrajowców oraz pobytu w naszym kraju. Natomiast zajęcia 
z praktykami przybliżą wiedzę w zakresie prowadzonego szeroko pojętego 
pośrednictwa pracy, na które ciągle rośnie zapotrzebowanie.

Sebastian Starnawski 
Kierownik merytoryczny kierunku

Zatrudnianie  
cudzoziemców oraz  
pośrednictwo pracy

Nowość

9 miesięcy nauki 240 godzin

15 zjazdów

Czas trwania 9 miesięcy nauki 160 godzin

10 zjazdów

Czas trwania

Prawne aspekty zatrudniania obcokrajowców (72 godz.)
• Podstawy prawne zatrudniania obywateli  

polskich i obcokrajowców (4 godz.)
• Nawiązywanie, rozwiązywanie i zmiana stosunku  

pracy (12 godz.)
• Niepracownicze formy zatrudnienia (4 godz.)
• Czas pracy w świetle przepisów prawa pracy  

i prawa cywilnego (16 godz.)
• Wynagrodzenia ze stosunku pracy  

i umów cywilnoprawnych (12 godz.)
• Odpowiedzialność porządkowa pracownika (4 godz.)
• Integracja i zapobieganie dyskryminacji  

obcokrajowców (8 godz.)
• Dopuszczalne formy kontroli pracownika (4 godz.)
• Obowiązki pracodawcy w zakresie opłacania  

składek (ZUS) oraz należnych podatków (KAS) (8 godz.)

Legalizacja pobytu i zatrudnienia obcokrajowca (44 godz.)
• Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce  

(zasady wjazdu na teren Polski, pobyt stały  
a czasowy osób z UE i krajów trzecich) (8 godz.)

• Zasady swobody przepływu pracowników  
na terenie Unii Europejskiej – delegowanie  
pracowników do Polski i na teren innych krajów UE (8 godz.)

Program
• Prawne aspekty legalnego zatrudniania  

cudzoziemców w Polsce (8 godz.)
• RODO a dokumentacja pracownicza (4 godz.)
• Organy nadzoru nad legalnością pobytu  

i zatrudnienia obcokrajowców (8 godz.)
• Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa  

w zakresie nielegalnego zatrudnienia  
cudzoziemców (4 godz.)

• Administracyjne konsekwencje naruszenia  
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach  
rynku pracy (4 godz.)

Instytucje rynku pracy (44 godz.)
• Rekrutacja i selekcja pracowników (8 godz.)
• RODO a agencje pracy (4 godz.)
• Podstawy funkcjonowania agencji zatrudnienia 

(działalność objęta wpisem do rejestru KRAZ) (8 godz.)
• Usługi oferowane przez agencje zatrudnienia  

i ich charakterystyka (8 godz.)
• Prawa i obwiązki pracodawców  

oraz pracodawców użytkowników (16 godz.)

Forma zaliczenia
Egzamin sprawdzający wiedzę oraz projekt lub studium przy-
padku – indywidualnie albo zespołowo.

Nieruchomości i prawo
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Psychologia

Renata Hybsz
Słuchaczka kierunku Psychologia w biznesie

Zanim zostałam słuchaczką studiów podyplomowych na 
kierunku Psychologia w biznesie, ukończyłam Finanse i ra-
chunkowość w WSB. Cenię uczelnię za przyjazne podejście do 
słuchaczy oraz to, że wykładowcy prowadzą zajęcia w oparciu 
o konkretne przykłady i case studies. Dzięki temu słuchacze 
biorą czynny udział w zajęciach. Zdecydowanie polecam stu-
dia podyplomowe w WSB.
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Kierunek Coaching w biznesie to były już moje drugie studia w WSB. Z pierw-
szego kierunku – Komunikacja marketingowa i PR – byłam bardzo zadowolona, 
więc, gdy tylko w ofercie WSB pojawił się mój wymarzony kierunek – Coaching – 
nie zastanawiałam się ani chwili i złożyłam tam swoje dokumenty rekrutacyjne.

Marcelina Machela
Absolwentka kierunku Coaching w biznesie

Coaching w biznesie

9 miesięcy nauki 189 godzin

12 zjazdów

Czas trwania

Partnerzy kierunku

Rozwój kompetencji interpersonalnych coacha (32 godz.)
• Elementy treningu interpersonalnego (32 godz.)

Podstawy coachingu (48 godz.)
• Teoretyczne podstawy coachingu (16 godz.)
• Profil kompetencyjny coacha (16 godz.)
• Psychologia w coachingu (16 godz.)

Praktyczne umiejętności prowadzenia coachingu (69 godz.)
• Coaching w praktyce (16 godz.)
• Trening warsztatu coacha (32 godz.)
• Coaching grupowy i zespołowy (16 godz.)
• Superwizja grupowa i indywidualna (4 godz. + 1 godz.)

Zastosowanie coachingu w biznesie (40 godz.)
• Coaching w biznesie (16 godz.)
• Narzędzia diagnostyczne w coachingu w biznesie (4 godz.)
• Budowanie projektów rozwojowych (4 godz.)
• Coachingowy styl zarządzania (8 godz.)
• Budowanie własnego biznesu coachingowego (8 godz.)

Program

Forma zaliczenia

Realizacja projektu praktycznego rozwoju kompetencji coachin-
gowych (prowadzenie sesji, doświadczenie roli klienta, odbycie 
superwizji grupowej i indywidualnej, otrzymanie pozytywnej 
opinii superwizora) oraz zdanie egzaminu w formie testu.

Korzyści
Słuchacze studiów podyplomowych:

• mają możliwość otrzymania dodatkowego certyfikatu 
ukończenia akredytowanego kursu IC oraz uruchomienia 
ścieżki do uzyskania akredytacji coacha IC

• mogą skorzystać z zewnętrznych superwizji IC na 
preferencyjnych warunkach lub tańszej akredytacji.
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Zastosowanie pedagogiki Montessori pozwala na zindywidualizowanie pra-
cy z dzieckiem i dostosowanie nauczania do potencjału ucznia. Większość 
naszych zajęć odbywać się będzie w doświadczonej placówce Montessori, 
a wykładowcy, to zespół specjalistów – praktyków. Studia skierowane są za-
równo do nauczycieli przedszkoli, jak i do wszystkich pasjonatów podejścia 
„7 nawyków”, chcących wykorzystać w swojej pracy i życiu metody oraz 
narzędzia z nim związane.

Edukacja Montessori  
w przedszkolu

9 miesięcy nauki 208 godzin + 70 godzin praktyk

13 zjazdów

Czas trwania

Filozofia dr Montessori  (20 godz.) 
• Życiorys Marii Montessori (1 godz.)
• Plany rozwojowe (3 godz.)
• Podstawowe pojęcia związane z rozwojem dziecka (8 godz.)
• Rola nauczyciela-przewodnika (2 godz.)
• Plan dnia (2 godz.)
• Funkcjonowanie grupy montessoriańskiej (2 godz.)
• Jak zaspokoić potrzeby dzieci w grupie  

zróżnicowanej wiekowo (2 godz.)

Obserwacja i ocena opisowa (12 godz.)
• Teoretyczny i praktyczny wymiar metody  

obserwacji (8 godz.)
• Sposoby sporządzania notatek (4 godz.)

Życie praktyczne (32 godz.)

Sensoryka (32 godz.)

Edukacja językowa (32 godz.)

Edukacja matematyczna (32 godz.)

Wychowanie kosmiczne (32 godz.)

Sztuka (4 godz.)
• Nauczanie plastyki oraz rozwijanie artystycznej  

aktywności dziecka (4 godz.)

Współpraca z rodzicami (8 godz.) 
• Przeprowadzanie procesu rekrutacji i budowanie  

relacji w trakcie 3-letniej współpracy (4 godz.)
• Szkolenie rodziców w placówce Montessori (2 godz.)
• Integracja rodziców w społeczności Montessori (1 godz.)
• Reagowanie w sytuacjach kryzysu (1 godz.)

Psychologia rozwojowa  (4 godz.)
• Podstawy psychologii dziecka i psychologii  

rozwojowej (2 godz.)
• Specyfika pomocy psychologicznej obejmująca 

dziecko (2 godz.)

Praktyki (70 godz.)
• Praktyki w doświadczonej placówce Montessori, 

zaakceptowanej przez kierownika studiów

Forma zaliczenia 
Egzaminy końcowy w formie testu oraz pozytywna  
ocena z praktyk.

Program (szczegółowy program studiów wraz z kompletną listą przedmiotów na wsb.pl/wroclaw)
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Studia umożliwiły mi poznanie procesów psychologicznych i społecznych 
niezbędnych do zarządzania organizacją, podejmowania decyzji i nego-
cjacji. Rozwinęłam kompetencje w zakresie budowania w zespole postawy 
zaangażowania i współodpowiedzialności za realizowane cele. Wiem, 
w jaki sposób wspierać rozwój podopiecznych fundacji, by odnaleźli mo-
tywację do przekraczania granic swoich możliwości, realizowali marzenia 
i sięgali gwiazd.

Beata Zając
Absolwentka kierunku Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie

 Zachowania ludzi w organizacjach (12 godz.)
• Zachowania ludzi w organizacji – wpływ  

społeczny, manipulacje, konformizm (8 godz.)
• Asertywność, agresja czy uległość? (4 godz.)

Psychologiczne aspekty zarządzania (100 godz.)
• Profil nowoczesnego menedżera (4 godz.)
• Budowanie zespołu (8 godz.)
• Sztuka motywowania i systemy motywacyjne (8 godz.)
• Lider, coach, mentor (8 godz.)
• Intermentoring – zarządzanie międzypokoleniowe (8 godz.)
• Talent Management (4 godz.)
• Rekrutacja pracowników: Assessement  

i Development Center, Headhunting (8 godz.)
• Delegowanie zadań, uprawnień  

i odpowiedzialności (8 godz.)
• Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów  

w organizacji (16 godz.)
• HR Business Partner (8 godz.)
• Employer Branding – kształtowanie wizerunku  

dobrego pracodawcy (4 godz.)
• Wypalenie zawodowe (4 godz.)
• Zarządzanie czasem (4 godz.)
• Zarządzanie sytuacją kryzysową (8 godz.)
 
Komunikacja społeczna i PR w firmie (12 godz.)
• Public Relations (8 godz.)

Program

• Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich (4 godz.)

Trening i techniki interpersonalne (40 godz.)
• Kształtowanie relacji interpersonalnych – warsztat (8 godz.)
• Trudne rozmowy z pracownikami – rozwój, ocena 

pracownicza, dyscyplina, zwolnienia – warsztat (8 godz.)
• Trening kreatywności (8 godz.)
• Wystąpienia publiczne/przemawianie – warsztat (8 godz.)
• Projektowanie i prowadzenie szkoleń, spotkań,  

narad (8 godz.)
 
Kultura organizacyjna (12 godz.)
• Zjawiska destruktywne w środowisku pracy  

– mobbing, dyskryminacja (8 godz.)
• Etyka i savoir-vivre (4 godz.)

Forma zaliczenia

Test wiedzy oraz case studies. 

Korzyści
Słuchacze studiów podyplomowych:

• zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu zastosowania 
efektywnych narzędzi psychologicznych w biznesie

• uczestniczą w zajęciach w formie warsztatów i treningów, 
a także symulacji, gier oraz scenek sytuacyjnych.

9 miesięcy nauki 176 godzin

11 zjazdów

Czas trwania

Psychologia
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Kinga Pawełka
Absolwentka kierunku Zarządzanie projektem

Zarządzanie

Wybrałam Zarządzanie projektem, ponieważ wydawało mi 
się najbardziej wszechstronnym i uniwersalnym kierunkiem. 
Zdobyte umiejętności pozwolą mi rozwijać się w niemal każdej 
branży. Ogromnym plusem tej specjalizacji jest współpraca 
z ludźmi pracującymi w różnych branżach, co daje możliwość 
analizy omawianych problemów z wielu perspektyw.
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Wybrałam studia podyplomowe w WSB ze względu na pracę. Kiedy 
zaczęto wprowadzać pojęcie Lean w firmie, bardzo mnie to zaciekawiło, 
postanowiłam, że dowiem się o nim czegoś więcej, żeby pomóc firmie przy 
wprowadzeniu tego procesu na całym obszarze produkcyjnym. Zajęcia 
w WSB były prowadzone w bardzo ciekawy sposób – więcej praktyki niż 
teorii, co jest bardzo przydatne. Można tu spotkać bardzo ciekawych ludzi, 
jak i wiele się od nich nauczyć. Jednym słowem – polecam. 

Weronika Kotlińska
Absolwentka kierunku Lean Manufacturing

Lean Manufacturing

 Budowanie stabilności procesów (16 godz.)
• Organizowanie miejsca pracy w systemie 5S (4 godz.)
• Ciągłe utrzymywanie w ruchu maszyn i urządzeń (4 godz.)
• Standaryzacja pracy w przedsiębiorstwie (4 godz.)
• Skracanie czasów przezbrojeń (4 godz.)

Reorganizacja strumieni wartości (32 godz.)
• Istota i sposoby mapowania strumienia wartości (6 godz.)
• Doskonalenie strumienia wartości w produkcji  

i w usługach (6 godz.)
• Organizacja przepływu w gniazdach i na liniach 

produkcyjnych (5 godz.)
• Zastosowanie systemu kanban w reorganizacji  

strumienia wartości (5 godz.)
• Uwarunkowania szczupłego łańcucha dostaw (5 godz.)
• Procedura integrowania łańcuchów dostaw (5 godz.)

Aspekty jakościowe w Lean Management  (38 godz.)
• Filozofia Kaizen w Lean Management (8 godz.)
• Metody zarządzania jakością w Lean Management (8 godz.)
• Audyt jakościowy procesów produkcyjnych  

i usługowych (6 godz.)
• Metoda Six Sigma a Lean Management (8 godz.)
• Design of Experiments (8 godz.)

Aspekty kulturowe w Lean Management (32 godz.) 
• Założenia i istota kultury ciągłego doskonalenia  (4 godz.)
• Doskonalenie grupowych metod pracy  (4 godz.)

Program

• System motywowania i oceniania pracowników  (4 godz.)
• Koordynacja i coaching   (4 godz.)
• Dyrektor jako Lean Manager  (4 godz.)
• Kreatywność oraz jej znaczenie  (4 godz.)
• Techniki twórczego rozwiązywania problemów  (8 godz.)

Rachunek kosztów w Lean Management (10 godz.)
• Kalkulacja kosztów niewykorzystanych zasobów (2 godz.)
• Kaizen Costing w Lean Management (4 godz.)
• Target Costing (metoda Kikaku) (4 godz.)

Narzędzia Lean w pracy menedżera (16 godz.)
• Program rozwoju standaryzacji w pracy  

menedżerów (3 godz.)
• Mapowanie strumienia wartości dla procesów  

usługowych (4 godz.)
• System 5S w komputerze (3 godz.)
• Raporty A-3 w pracy biurowej (3 godz.)
• Metoda TWI w pracy biurowej (3 godz.)

Analiza studiów przypadków (16 godz.)

Forma zaliczenia

Egzamin końcowy oraz praca zaliczeniowa w formie studium 
przypadku przygotowywana w zespołach 2–3-osobowych.

9 miesięcy nauki 160 godzin

10 zjazdów

Czas trwania

Zarządzanie

Partner kierunku
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Dynamika rynku oraz zmiany potrzeb i oczekiwań klientów wobec produktów 
powodują ciągłą potrzebę zmian przedsiębiorstwa. Klienci wymagają produktów 
innowacyjnych, wyższej jakości, spersonalizowanych lub też technologicznie 
zaawansowanych. Dostosowanie do oczekiwań rynku wiąże się z ciągłą analizą 
trendów, prowadzeniem badań i aktualizacją wiedzy osób odpowiedzialnych za 
produkty, bądź kategorie produktowe.

dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. WSB we Wrocławiu
Kierownik merytoryczny kierunku

Product Management

Wprowadzenie do marketingu (16 godz.)
• Podstawy marketingu (4 godz.)
• Strategie marketingowe (4 godz.)
• Zarządzanie marketingowe (8 godz.)

Analizy i badania marketingowe (16 godz.)
• Badania marketingowe (8 godz.)
• Analizy marketingowe (8 godz.)

Kompetencje marketingowe (24 godz.)
• Design Thinking (8 godz.)
• Fotografia produktowa (8 godz.)
• Przygotowywanie i prowadzenie prezentacji  

produktowych (8 godz.)

Internet w marketingu (32 godz.)
• Social media (8 godz.)
• Podstawy e-marketingu (8 godz.)
• E-commerce (8 godz.)
• Analityka internetowa (8 godz.)

Gra strategiczna (16 godz.)
• Gra strategiczna „PROMAR” – zajęcia wyjazdowe 

dofinansowawe przez WSB (16 godz.)

Gra marketingowa (8 godz.)

Program

Projektowanie produktów (20 godz.)
• Analiza potrzeb klienta i wybór rynków  

docelowych (4 godz.)
• Projektowanie produktów (4 godz.)
• Projektowanie usług (4 godz.)
• Zarządzanie produktem (8 godz.)

Zarządzanie strategiczne produktami (44 godz.) 
• Wprowadzanie produktów na rynek  

międzynarodowy  (4 godz.)
• Zarządzanie portfelem produktów  (16 godz.)
• Zarządzanie usługami  (4 godz.)
• Kreowanie i pozycjonowanie marki  (8 godz.)
• Badania i rozwój produktu  (8 godz.)
• Zarzadzanie produktami na rynku  

międzynarodowym – case study  (4 godz.)

Aspekty prawne, finansowe i technologiczne  
zarządzania produktami (16 godz.)
• Aspekty prawne zarządzania produktami na rynku (4 godz.)
• Finanse produktów i usług – analiza wykonalności (4 godz.)
• Uwarunkowania społeczno-kulturowe a innowacje 

produktowe (4 godz.)
• Technologie informatyczne w zarządzaniu  

produktami i usługami (4 godz.)

Forma zaliczenia

Test wiedzy oraz projekt praktyczny.

Zarządzanie

9 miesięcy nauki 192 godziny

12 zjazdów

Czas trwania

Partnerzy kierunku
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Na co dzień pracuję w branży społecznej. Szczególnie bliskie są mi organiza-
cje pozarządowe, w których angażuję się od 5 lat. Ponadto od listopada  
2018 r. jako radny Rady Miejskiej w Głuszycy staram się dbać o moją „małą 
ojczyznę” i z jeszcze większym zaangażowaniem działać na rzecz lokalnej 
społeczności. Wybrałem studia menedżerskie, które dzięki praktycznym warsz-
tatom oraz nowo poznanym technikom pozwolą mi na rozwój kompetencji kie-
rowniczych. Dużą zaletą studiowania w WSB we Wrocławiu jest częstotliwość 
zjazdów i długość trwania zajęć. Zajęcia są tak zaplanowane, że bez problemu 
mogę pogodzić studia z innymi aktywnościami. Jestem bardzo zadowolony 
z WSB i polecam uczelnię wszystkim, którzy jeszcze wahają się z wyborem.

Dawid Okarma
Słuchacz Studiów menedżerskich

Studia menedżerskie

Zarządzanie firmą (60 godz.)
• Otoczenie prawne biznesu (8 godz.)
• Formy organizacyjno-prawne (8 godz.)
• Struktury organizacyjne w zarządzaniu (8 godz.)
• Marketing (8 godz.)
• Zarządzanie sprzedażą (8 godz.)
• Zarządzanie biznesem (16 godz.)
• Zakupy w biznesie (4 godz.)

Gry i ćwiczenia kierownicze (28 godz.)
• Trening kierowniczy (12 godz.)
• Gra biznesowa „PROMAR” – zajęcia wyjazdowe 

dofinansowane przez WSB (16 godz.)

Finanse w biznesie (28 godz.)
• Podstawy finansów (8 godz.)
• Analiza finansowa (8 godz.)
• Rachunkowość zarządcza i controlling (12 godz.)

Czynnik ludzki w biznesie (44 godz.)
• Sylwetka współczesnego menedżera (8 godz.)
• Sztuka kierowania ludźmi (8 godz.)
• Psychologia kierowania (12 godz.)
• Dobór i ocena kadr (8 godz.)
• Systemy motywacyjne w biznesie (8 godz.)

Program

Instrumentarium zarządzania (32 godz.)
• Zarządzanie strategiczne (8 godz.)
• Wybrane narzędzia i techniki menedżera (12 godz.)
• Negocjacje w biznesie (8 godz.)
• Symulacje biznesowe (4 godz.)

Forma zaliczenia
Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności oraz projekt lub 
studium przypadku – indywidualnie lub zespołowo.

Korzyści

Zwycięzcy gry biznesowej „PROMAR” otrzymują doceniane na 
rynku pracy certyfikaty z opisem gry.

9 miesięcy nauki 192 godziny

12 zjazdów

Czas trwania

Zarządzanie
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Na studiach moja pewność siebie znacznie wzrosła, co pomogło mi znaleźć lep-
szą pracę. Spotkałam wielu praktyków z różnych branż. Kontakty wypracowane 
podczas studiów są dla mnie bezcennym źródłem wiedzy i motywacji.

Elżbieta Dwornik
Absolwentka kierunku Zakupy w biznesie

Zakupy w biznesie

Zarządzanie strategiczne w zakupach (48 godz.) 
• Strategiczne zarządzanie zakupami (8 godz.) 
• Zarządzanie zmianą (8 godz.)
• Logistyka w przedsiębiorstwie (16 godz.) 
• Oceny i rozwój dostawców (8 godz.)
• Strategia generowania oszczędności w zakupach (8 godz.) 

Struktura organizacyjna zakupów (12 godz.)
• Dokumentacja w procesie zakupów (4 godz.)
• Regulacja kompetencji w zakupach (4 godz.)
• Struktury organizacyjne w zakupach (4 godz.) 

Kompetencje kupca (60 godz.) 
• Kompetencje i rozwój zawodowy kupców (8 godz.) 
• Trening kompetencji kupca (8 godz.)
• Asertywność i komunikacja w kontaktach  

z dostawcami (8 godz.)
• Negocjacje zakupowe (12 godz.) 
• Psychologia zakupów i sprzedaży (4 godz.)
• Instrumentarium ekonomiczno-finansowe (8 godz.)
• Triki i techniki sprzedawców (8 godz.)
• Aspekty międzykulturowe w zakupach (4 godz.) 

Realizacja działań zakupowych (44 godz.)
• Zarządzanie projektem zakupowym (8 godz.)
• Formy postępowań zakupowych (4 godz.)
• Analiza i wybór źródeł zaopatrzenia (4 godz.)
• Opracowanie specyfikacji i zapytań ofertowych (4 godz.)
• Analiza i wybór ofert handlowych (8 godz.)
• Organizacja spotkań handlowych z dostawcami (8 godz.)

Program

• Prawne aspekty zawierania umów handlowych (8 godz.) 

IT w zakupach (8 godz.)
• Systemy informatyczne w zakupach (4 godz.)
• Aukcje elektroniczne (4 godz.) 

Symulacje decyzyjne (16 godz.)
• Gra biznesowa „PROMAR” – zajęcia wyjazdowe 

dofinansowane przez WSB (16 godz.) 

Forma zaliczenia

Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności oraz projekt lub 
studium przypadku – indywidualnie lub zespołowo.

Korzyści
Słuchacze studiów podyplomowych:

• zdobywają nie tylko kompleksową wiedzę na temat 
zakupów w biznesie, ale i takie miękkie kompetencje, jak 
komunikatywność, asertywność, umiejętność negocjacji oraz 
wiele innych

• mają możliwość kontaktu z ekspertami w dziedzinie zakupów 
i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

• mogą nieodpłatnie uzyskać certyfikat kompetencji 
profesjonalnego kupca wystawiony przez Logintrade.

9 miesięcy nauki 188 godzin

12 zjazdów

Czas trwania

Zarządzanie

Partner kierunku
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Pracuję w branży Automotive, gdzie słowo „jakość” jest na pierwszym 
miejscu. Zajęcia umożliwiły mi dokładne zrozumienie wymogów klienta, 
uzyskałam także nowe możliwości rozwoju w pracy. Dodatkowym, wielkim 
atutem jest możliwość zdobycia certyfikatów, które są niezbędne w szeroko 
pojętym zarządzaniu jakością.

Paula Narwoysz
Absolwentka kierunku Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością

9 miesięcy nauki 192 godziny

12 zjazdów

Czas trwania

Partner kierunku

System zarządzania jakością (32 godz.)
• Wprowadzenie do zarządzania. Normy  

serii ISO 9000 oraz 10000. Normy branżowe  (8 godz.)
• Wymagania normy PN EN ISO 9001:2015 (16 godz.)
• Podejście procesowe (8 godz.)

SZJ ISO 9001:2015 wdrażanie i auditowanie (32 godz.)
• Wdrażanie SZJ ISO 9001 (16 godz.) 
• Audit SZJ ISO 9001 (16 godz.) 

Systemy zarządzania BHP i 14001 (32 godz.)
• System zarządzania BiHP – wdrażanie  

i auditowanie (16 godz.)
• System zarządzania środowiskowego  

ISO 14001:2015 – wdrażanie i auditowanie (16 godz.)

System zarządzania bezpieczeństwem informacji (16 godz.) 

Techniki i metody jakości. Statystyczne Sterowanie  
Procesami (40 godz.)
• Wybrane narzędzia jakości (16 godz.) 

– planowana sesja wyjazdowa
• FMEA (8 godz.)
• Statystyczne Sterowanie Procesami (SPC) (16 godz.)

Międzynarodowy standard IATF 16949:2016 (16 godz.)
• Wymagania IATF 16949:2016 (8 godz.)
• Audit wewnętrzny (8 godz.)

Program

Podstawy Lean Manufacturing (8 godz.) 

Gra Lean Manufacturing (12 godz.)

Egzamin pisemny (4 godz.)

Forma zaliczenia
Egzaminy pisemne po zakończeniu wybranych modułów tema-
tycznych, oraz jeden projekt po zajęciach z FMEA. 

Korzyści

Jeden ze zjazdów będzie miał charakter wyjazdowy i będzie 
dofinansowany przez WSB (16 godz.)

Certyfikaty
• przedstawiciela kierownictwa ds. SZJ ISO 9001 (certyfikat 

bezpłatny, opłacany przez WSB w ramach umowy z firmą 
TUVPOL)

• auditora wewnętrznego SZJ ISO 9001:2015 , SZŚ ISO 
14001:2015, SZBiHP wg. PN N 18001 (certyfikaty płatne)

• systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym 
IATF 16949:2016 (certyfikat płatny)

• systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (certyfikat 
płatny).

Zarządzanie
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Jesteśmy w trakcie transformacji społecznej i ekonomicznej. Wynika ona ze 
zmiany przeznaczenia rozwiązań opartych na cyfrowym zarządzaniu wiedzą 
i automatyzacji procesów. Współczesny, gruntownie wykształcony menedżer 
wie, jak korzystać z podstawowych narzędzi zarządzania wiedzą. Nie wie jednak 
do końca, jak wykorzystać cyfrową technologię obejmującą zastosowanie chmu-
ry obliczeniowej, sztuczną inteligencję, Blockchain czy 5G w budowaniu strategii 
rozwoju firmy i usprawniania Business as Usual.

Piotr Muszyński
Prezes FIXMAP

Menedżer 4.0: kompetencje, wiedza  
i umiejętnośći menedżerskie w dobie 
czwartej rewolucji przemysłowej

Nowość

9 miesięcy nauki 160 godzin

10 zjazdów

Czas trwania

Realia czwartej rewolucji przemysłowej (16 godz.)
• Trendy i wyzwania dzisiejszej gospodarki i rynków 

 w obliczu procesu digitalizacji (8 godz.)
• R - ewolucja zarządzania i roli menedżera w dobie  

cyfrowej transformacji (8 godz.)

Mindset i umiejętności menedżera 4.0 (24 godz.)
• Nowoczesne podejście do zawodu menedżera 4.0 (8 godz.)
• Budowanie zespołów i przywództwo w organizacji 

przechodzącej cyfrową transformację (8 godz.)
• Efektywność i skuteczność osobista menedżera 4.0 (8 godz.)

Narzędzia pracy menedżera 4.0 (40 godz.)
• Budowa strategii cyfrowej transformacji (8 godz.)
• Twórcze rozwiązywanie problemów (4 godz.)
• Zwinne metody zarządzanie projektami budowy  

i wdrażania cyfrowych produktów i usług (12 godz.)
• Strategie walidacji i ciągłego doskonalenia  

rozwiązań cyfrowych (8 godz.)
• Strategie współpracy z dostawcami najnowszych  

technologii (8 godz.)

Usprawnianie procesów z wykorzystaniem rozwiązań 
cyfrowych (16 godz.)
• Cyfrowa transformacja procesów głównych  

w firmie (8 godz.)

Program

• Cyfrowa transformacja procesów pomocniczych  
i zarządczych w firmie (8 godz.)

Transformacja cyfrowa w praktyce – od strategii  
do wdrożenia  (56 godz.)
• Przygotowanie strategii cyfrowej transformacji (16 godz.)
• Budowa produktu/rozwiązania/usługi cyfrowe  

i jego walidacja (16 godz.)
• Prowadzenie fascynujących prezentacji nowych  

rozwiązań cyfrowych (16 godz.)
• Planowanie wdrożenia i specyfika zarządzania  

projektem z perspektywy menedżera 4.0 (8 godz.)

Forma zaliczenia 

Prezentacje projektów strategii transformacji  
cyfrowej w formie „Lessons Learned” (8 godz.).

Korzyści 

Słuchacze studiów podyplomowych:

• spotykają na zajęciach specjalistów i zarządzających 
z największych polskich firm i instytutów naukowych z Niemiec

• będą przygotowani do zawodu przyszłości – to odpowiedź na 
pojawiające coraz częściej ogłoszenia o pracę na stanowisku 
menedżer 4.0.

Zarządzanie

Partnerzy kierunku
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Zarządzanie placówkami oświatowymi wymaga od dyrektorów rozległej 
i specjalistycznej wiedzy z wielu dziedzin, by mogli z powodzeniem realizować 
zróżnicowane cele stawiane przez równie zróżnicowanych uczestników tych 
organizacji. Postaramy się, by zarządzanie określane „wędrówką przez cha-
os” stało się dla słuchaczy przemyślaną i dobrze zaplanowaną podróżą.

dr Katarzyna Trawińska
Kierownik merytoryczny kierunku

Menedżer oświaty 

Aspekty prawne (46 godz.)
• Prawo oświatowe (16 godz.)
• System nadzoru pedagogicznego w Polsce (8 godz.)
• Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne  

w oświatowej jednostce budżetowej (10 godz.)
• Techniki pisania szkolnych aktów prawnych:  

statut, uchwały, zarządzenia, regulaminy (12 godz.)

Zarządzanie placówkami oświatowymi (88 godz.)
• Podstawy zarządzania (16 godz.)
• Elementy zarządzania strategicznego  

w jednostkach oświatowych (12 godz.)
• Arkusz organizacyjny placówki i jego  

konsekwencje w zakresie finansów publicznych (8 godz.)
• Zarządzanie jakością w placówkach oświatowych (12 godz.)
• Zarządzanie zasobami ludzkimi (20 godz.) 
• Trening menedżerski (20 godz.)

Finanse (32 godz.)
• Finansowanie zadań oświatowych  

w jednostkach samorządu terytorialnego (12 godz.)
• Zarządzanie finansami i majątkiem  

szkoły/placówki (12 godz.)
• Roczne plany finansowe w szkole/placówce,  

ich realizacja i sprawozdawczość (8 godz.)

Program

Marketing jednostek oświatowych (16 godz.)

Kompetencje społeczne (28 godz.)
• Podstawy komunikacji społecznej (20 godz.)
• Leadership w szkole i placówce oświatowej (8 godz.)

Forma zaliczenia
Praca projektowa oraz test wiedzy.

Korzyści
Słuchacze studiów podyplomowych:

• zdobywają kwalifikacje do zarządzania oświatą 
i uprawnienia do objęcia stanowisk kierowniczych 
we wszystkich typach szkół i placówek   
oświatowo-wychowawczych

• doskonalą kompetencje zarządcze dzięki praktycznemu 
wymiarowi studiów.

9 miesięcy nauki 210 godzin

13 zjazdów

Czas trwania

Zarządzanie



71

Dużym atutem kierunku jest fakt, że wybrane ćwiczenia i symulacje z wystąpień 
publicznych będą nagrywane przy użyciu kamery i przekazywane słuchaczom 
jako materiał do analizy własnej pracy i monitorowania własnych postępów. Ka-
dra kierunku regularnie występuje publicznie, a ponad 50% naszego zespołu to 
byli lub obecni liderzy w swoich organizacjach, co znacząco wpłynie na poziom 
przekazywanej wiedzy. Dodatkowo, w celu ugruntowania zdobytych umiejętno-
ści, na ostatnim zjeździe odbędzie się symulacja konferencji biznesowej, na której 
słuchacze wygłoszą przygotowane przez siebie wystąpienia. 

Patryk Kleczkowski
Kierownik merytoryczny kierunku 

Wystąpienia publiczne  
i przywództwo w biznesie

Program

Nowość

9 miesięcy nauki 168 godzin

11 zjazdów

Czas trwania

Podstawy wystąpień publicznych  (8 godz.)

Networking i autoprezentacja  (4 godz.)

Perswazja jako narzędzie wpływowego lidera  
i mówcy  (16 godz.)

Głos i mowa ciała jako skuteczne narzędzia  
komunikacji  (8 godz.)

Retoryka, czyli skuteczne użycie słowa  (4 godz.)

Przywództwo, czyli autentyczna komunikacja  (16 godz.)

Naturalny lider i mówca  (8 godz.)

Improwizacja, czyli skuteczne radzenie sobie  
w trudnych sytuacjach  (16 godz.)

Storytelling w biznesie  (16 godz.)

Profesjonalny wizerunek mówcy  (8 godz.)

Wywiad jako szansa promowania biznesu  (4 godz.)

Wystąpienia publiczne w mediach  (4 godz.)

Marka osobista lidera  (8 godz.)

Prezentacje sprzedażowe  (16 godz.)

Wystąpienia publiczne podczas eventów  (8 godz.)

Symulacje wystąpień publicznych  (24 godz.)

Forma zaliczenia 

Egzamin końcowy w formie wystąpienia.

Korzyści
Słuchacze studiów podyplomowych:

• zostaną przygotowani do publicznego zabierania głosu 
w wielu sytuacjach zawodowych i pełnienia funkcji liderów 
w swoich organizacjach

• będą uczestniczyć w symulacjach wystąpień publicznych 
i wygłaszać przemówienia informacyjne, okolicznościowe, 
motywacyjne, improwizowane, kryzysowe, inspirujące 
i sprzedażowe

• uczą się od praktyków mających wieloletnie doświadczenie 
w konkretnych obszarach związanych z wystąpieniami 
publicznymi i przywództwem. 

Zarządzanie
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Studia na kierunku Zarządzanie projektami pozwoliły mi lepiej organizować 
własną pracę oraz znacznie poprawiły jakość komunikacji. Ogromną zale-
tą studiów w WSB były świetnie zorganizowane zajęcia prowadzone przez 
specjalistów, którzy poza teorią posiadają ogromne doświadczenie w branży. 
A co najważniejsze, są w stanie zainteresować każdego, prowadząc zajęcia 
w sposób ciekawy, dynamiczny, oparty na realnych przykładach. Jestem 
bardzo zadowolona z wyboru studiów, polecam WSB i Zarządzanie projektem.

Katarzyna Rudowicz
Absolwentka kierunku Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem

Postawy zarządzania projektami (6 godz.)
• Wstęp do zarządzania projektami
• Podstawy teorii ograniczeń Goldratta

Zarządzanie w środowisku wieloprojektowym  
i wielozadaniowym (32 godz.)
• Zła wielozadaniowość jako główne  

źródło problemów w projektach
• Kanban w zarządzaniu portfelem projektów
• Kanban w zarządzaniu zadaniami
• Efektywność osobista w środowisku  

wieloprojektowym i wielozadaniowym

Analiza biznesowa projektu (12 godz.)
• Ocena rentowności projektu
• Definiowanie projektu

Planowanie projektu i zarządzanie realizacją (32 godz.)
• Planowanie projektu: sieć projektu i  

drzewo przeszkód
• Podstawy harmonogramowania
• Metoda łańcucha krytycznego Goldratta
• Gałąź negatywna i zarządzanie ryzykiem

Rozwiązywanie problemów biznesowych (14 godz.)
• Drzewo celów i drzewo stanu obecnego
• Diagram analizy konfliktu (chmura)

Program

Ludzie w projekcie (14 godz.)
• Komunikacja w projekcie
• Praca z zespołem projektowym

Zagadnienia zaawansowane (10 godz.)
• Pomiar efektywności procesu zarządzania  

projektami
• Zarządzanie projektem rozwoju nowego biznesu

Konsolidacja wiedzy (24 godz.)
• Cztery seminaria dyplomowe
• Egzamin końcowy i obrona prac

Forma zaliczenia
• Egzamin pisemny oraz cząstkowe prace zaliczeniowe.
• Napisanie i prezentacja raportu z realizacji projektu 

poznanymi metodami.
• Streszczenia lektur.

Korzyści

Jeden ze zjazdów będzie miał charakter  
wyjazdowy i będzie dofinansowany przez WSB.  (16 godz.)

9 miesięcy nauki 144 godziny

9 zjazdów

Czas trwania

Partner kierunku

Zarządzanie
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Na pielęgniarkach koordynujących, lekarzach ordynatorach i innych kierowni-
kach spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo i jakość usług oraz wyniki 
placówki. Dysponują oni wiedzą fachową, ale brakuje im podstaw teoretycznych 
z zakresu zarządzania, finansów czy prawa. Oferta studiów WSB we Wrocławiu 
z kierunkiem Zarządzanie w podmiotach leczniczych wychodzi naprzeciw ich 
potrzebom i oczekiwaniom.

Maciej Frąckiewicz
Wykładowca kierunku

Zarządzanie  
w podmiotach leczniczych

Podstawy wiedzy z zakresu organizacji  
i zarządzania (32 godz.)
• Podstawowe pojęcia z zakresu organizacji  

i zarządzania  (8 godz.)
• Konkurencyjność i źródła przewagi konkurencyjnej (4 godz.)
• Zarządzanie zmianą (12 godz.)
• Zarządzanie strategiczne; metody analizy  

strategicznej (8 godz.)

Przegląd regulacji prawnych dotyczących  
placówek ochrony zdrowia (28 godz.)
• System opieki zdrowotnej w Polsce (8 godz.)
• Elementy prawa medycznego (20 godz.)

Kluczowe kwestie dotyczące obszaru HR  
w odniesieniu do placówek ochrony zdrowia (24 godz.)
• Polityka personalna (16 godz.)
• Psychologia zarządzania ludźmi; kształtowanie  

relacji pracowniczych (4 godz.)
• Elementy prawa pracy (4 godz.)

Kluczowe aspekty dotyczące zarządzania usługami 
medycznymi oraz relacjami z pacjentem (44 godz.)
• Współpraca z nabywcą świadczeń zdrowotnych (8 godz.)
• Marketing usług zdrowotnych (8 godz.)
• Zarządzanie jakością w działalności (4 godz.)
• Profesjonalna obsługa pacjenta (16 godz.)

Program

• Wybrane aspekty dotyczące ubezpieczeń (4 godz.)
• Gospodarka lekiem (4 godz.)

Podstawy wiedzy z zakresu rachunkowości,  
zarządzania finansami i rachunku kosztów (12 godz.)

Kompetencje menedżerskie  (20 godz.)

Forma zaliczenia
Egzamin końcowy obejmujący wiedzę z przedmiotów zrealizo-
wanych w trakcie trwania nauki oraz projekt zaliczeniowy.

Korzyści
Słuchacze studiów podyplomowych:

• zapoznają się z szeregiem nowoczesnych rozwiązań 
w zakresie bieżącego zarządzania placówką medyczną 

• wezmą udział w licznych symulacjach decyzyjnych, 
ćwiczeniach i dyskusjach.

9 miesięcy nauki 160 godzin

10 zjazdów

Czas trwania

Zarządzanie
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Rekrutacja

•  Wystarczy wybrać kierunek studiów, 
zapisać się on-line, a następnie wypełnić 
formularz na stronie www.wsb.pl/rekrutacja. 
System automatycznie wygeneruje wypełnione 
dokumenty, które zostaną wysłane na podany 
przez Państwa adres e-mail.

Prosimy o przygotowanie dowodu oso-
bistego lub paszportu do przedłożenia 
w Biurze Rekrutacji i skompletowanie 
następujących dokumentów:
•  kwestionariusz osobowy wraz z podaniem 

o przyjęcie na studia (automatycznie gene-
rowany podczas zapisu online)

•  umowa o świadczenie usług edukacyjnych 
dla słuchaczy studiów podyplomowych  
(w 2 egzemplarzach, podpisana i parafowana 
na każdej stronie umowa wysyłana na skrzyn-
kę mailową, po zapisach online)

•  kserokopia dyplomu ukończenia studiów 
wyższych (oryginał lub odpis do wglądu; 
dyplom koniecznie musi być podpisany 
pod zdjęciem)

•  w przypadku zmiany nazwiska na którymkol-
wiek z dokumentów składanych 

Dokumenty należy złożyć w Biurze 
Rekrutacji. 

przesłane na wskazany w formularzu 
adres e-mail około 2 tygodnie przed 
planowanym rozpoczęciem zajęć.

•  W ciągu 7 dni od daty zapisu online prosimy 
o złożenie kompletu dokumentów wraz 
z podpisaną umową o świadczenie usług 
edukacyjnych.

Witamy Państwa w gronie słuchaczy WSB!
Informacje dotyczące pierwszego zjazdu 
(termin, godziny oraz plan zajęć) zostaną 

•  O przyjęciu na studia decyduje 
kolejność zgłoszeń! Liczba miejsc na 
poszczególnych kierunkach jest  
ograniczona.

w procesie rekrutacji do wglądu dowód osobi-
sty, paszport, kserokopia aktu małżeństwa lub 
decyzji administracyjnej 
•  dowód wniesienia opłaty wpisowej (nie doty-

czy w okresie promocji 0 zł wpisowego)
•  oświadczenie, jeśli jest wymagane na danym 

kierunku, zgodnie z zasadami rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia jest spełnienie 
wymogów rekrutacyjnych na poszczególnych 
kierunkach, złożenie kompletu dokumentów 
zgodnie z zasadami rekrutacji oraz pod-
pisanie umowy z uczelnią. Aby skorzystać 
z promocji, należy spełnić warunki zawarte 
w regulaminie promocji.
Szczegóły: www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-
szkolenia/studia-podyplomowe/zasady-
rekrutacji.

1
2

3
4

Biuro Rekrutacji

Wyższa Szkoła Bankowa  
we Wrocławiu 
ul. Fabryczna 29–31, bud. A, p. 101
53-609 Wrocław, tel.: 71 376 23 70
Infolinia rekrutacyjna: 71 758 22 30
e-mail: sp@wsb.wroclaw.pl 

Faktury VAT
Wzór zamówienia faktury można  
pobrać z www.wsb.pl/wroclaw 
lub w Biurze Rekrutacji.

Opłata wpisowa
Poza promocją opłatę należy wpłacić na konto:  
59 1020 5242 0000 2902 0198 4939, wpisując  
w tytule przelewu: studia podyplomowe, imię  
i nazwisko osoby zapisującej się na studia oraz adres.

Studia podyplomowe

http://www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/studia-podyplomowe/zasady-rekrutacji
http://www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/studia-podyplomowe/zasady-rekrutacji
http://www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/studia-podyplomowe/zasady-rekrutacji
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Ceny studiów podyplomowych
Opłaty za studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020:

Kierunki studiów Liczba  
semestrów

Liczba rat  
x wysokość 
czesnego

Administracja – zarządzanie i organizacja 2 10 x 465 zł

Analityk finansowy 2 10 x 415 zł

Architekt rozwiązań IT w chmurze obliczeniowej 2 10 x 525 zł

Audyt 2 10 x 425 zł

Bezpieczeństwo systemów IT 2 10 x 495 zł

BHP 2 10 x 455 zł

Business Intelligence & Information Management 2 10 x 645 zł

Coaching w biznesie 2 10 x 560 zł

Controlling 2 10 x 425 zł

Doradca podatkowy 2 10 x 415 zł

Edukacja Montessori w przedszkolu 2 10 x 475 zł

Factoring 2 10 x 495 zł

HR Business Partner 2 10 x 545 zł

Inżynieria oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w języku ABAP 2 10 x 675 zł

Język niemiecki w przedsiębiorstwie 2 10 x 440 zł

Kadry i płace 2 10 x 535 zł

Księgowość i płace w przedsiębiorstwie 2 10 x 415 zł

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela  
języka angielskiego na I i II etapie edukacyjnym

3 10 x 510 zł

Lean Manufacturing 2 10 x 475 zł

Logistyka w biznesie 2 10 x 455 zł

Mediacje sądowe i pozasądowe 2 10 x 525 zł

Menedżer 4.0: Kompetencje, wiedza i umiejętności menedżerskie w dobie czwartej rewolucji przemysłowej 2 10 x 535 zł

Menedżer oświaty 2 10 x 420 zł

Nowoczesny marketing 2 10x 425 zł

Podyplomowe studia kształcenia tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w zakresie języka niemieckiego 2 10 x 480 zł

Podyplomowe studia kształcenia tłumaczy specjalistycznych w zakresie języka angielskiego 2 10 x 480 zł

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 2 10 x 365 zł

Studia podyplomowe
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Ceny studiów podyplomowych

Kierunki studiów Liczba  
semestrów

Liczba rat  
x wysokość 
czesnego

Product Management 2 10 x 425 zł

Programista Front-End z Angular 2 10 x 540 zł

Projektowanie i programowanie gier z wykorzystaniem silnika Unity 2 10 x 675 zł

Psychologia w biznesie 2 10 x 505 zł

Rachunkowość budżetowa 2 10 x 415 zł

Robotic Process Automation 2 8 x 790 zł

SAP S/4 HANA – nowoczesny system ERP 2 10 x 780 zł

Studia menedżerskie 2 10 x 625 zł

Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych 2 10 x 565 zł

Transport i spedycja 2 10 x 455 zł

Trener biznesu 2 10 x 525 zł

Wellbeing w organizacji 2 10 x 650 zł

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami 2 10 x 415 zł

Wycena nieruchomości 2 10 x 515 zł

Wystąpienia publicznie i przywództwo w biznesie 2 10 x 565 zł

Zakupy w biznesie 2 10 x 475 zł

Zamówienia publiczne 2 10 x 405 zł

Zarządzanie jakością 2 10 x 580 zł

Zarządzanie łańcuchami dostaw 2 10 x 455 zł

Zarządzanie nieruchomościami 2 10 x 365 zł

Zarządzanie projektem 2 8 x 890 zł

Zarządzanie projektem informatycznym 2 8 x 790 zł

Zarządzanie sprzedażą 2 10 x 495 zł

Zarządzanie w podmiotach leczniczych 2 10 x 465 zł

Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa 2 8 x 760 zł

Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 10 x 595 zł

Zatrudnianie cudzoziemców oraz pośrednictwo pracy 2 10 x 495 zł

Zintegrowany system informatyczny SAP ERP 2 10 x 685 zł

Studia podyplomowe



Druk: VMG Print sp. z o.o.
Poznań 2019. Nakład: 3 000 egz.
Wszelkie dane statystyczne dotyczące działalności uczelni przedstawiają stan na koniec roku 2018.
Informacje zawarte w niniejszym informatorze nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Podstawy prawne
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu jest uczelnią akademicką działającą na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  
Prawo o szkolnictwie wyższym i Nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.).
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu jest uczelnią niepubliczną wpisaną do ewidencji uczelni niepublicznych 
prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod liczbą porządkową 146. Wpisu dokonano na podstawie 
decyzji nr DNS 0-0145/98 wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 4 lipca 1998 roku.

Wyższa Szkoła Bankowa bliżej, niż myślisz

Jak dojechać do Biura Rekrutacji WSB we Wrocławiu?
Można skorzystać z aplikacji jakdojade.pl i wpisując: www.jakdojade.
pl/wroclaw/trasa, sprawdzić, jak dojechać lub dojść pieszo z miejsca, 
w którym się Państwo znajdują. 

W pobliżu uczelni znajdują się stacje kolejowe: Wrocław Mikołajów 
i Wrocław Muchobór.

Zajęcia będą odbywać się m.in. w:

Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31 (bud. A i B)

Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, ul. Fabryczna 14,  
segmenty A–E (bud. H)

Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu, ul. Sienkiewicza 32 
(zajęcia na kierunkach organizowanych przy współpracy  
z WSF będą odbywały się w siedzibie uczelni lub w jej najbliższej okolicy).

WSB jest pierwszą 
na Dolnym Śląsku 
uczelnią, której 
studenci mogą 
wspólnie dojeżdżać 
na zajęcia, korzystając  
z serwisu inonecar.com

Bezpłatne szkolenia  
biznesowe
Naszym słuchaczom i absolwentom 
dajemy możliwość uzyskania dodatko-
wych kwalifikacji poprzez uczestnictwo 
w 4 bezpłatnych szkoleniach bizneso-
wych prowadzonych przez ekspertów 
z danej dziedziny. Po zakończeniu każde-
go ze szkoleń wystawiany jest certyfikat 
uczestnictwa. Szkolenia odbywają się 
w weekend na przełomie maja i czerwca. 

Więcej szczegółów na wsb.pl/wroclaw.

http://www.jakdojade.pl/wroclaw/trasa/
http://www.jakdojade.pl/wroclaw/trasa/
http://www.wsb.pl/wroclaw


Zaufało nam 
ponad 300 000  
studentów

www.wsb.pl/wroclaw

Wyższe Szkoły Bankowe


