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Dlaczego warto  
wybrać WSB?

Szanowni Państwo!
Dziękuję za zainteresowanie Wyższą Szkołą Bankową we 
Wrocławiu. Od ponad dwóch dekad jesteśmy aktywnym 
uczestnikiem życia naukowego i gospodarczego regionu, co 
jest dla nas powodem do dumy, ale też zobowiązaniem wobec 
młodych ludzi rozpoczynających naukę na studiach I stopnia 
i jednolitych studiach magisterskich. Nasi studenci zdobywają 
praktyczne wykształcenie na najwyższym poziomie. Dbamy 
o dobrą organizację studiów, która umożliwia pogodzenie nauki 
ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego. Jako uczelnia 
akademicka mająca uprawnienia do nadawania stopnia dokto-
ra nauk ekonomicznych otwieramy naszym studentom również 
drogę do kariery naukowej.

Z poważaniem

prof. zw. dr hab. Stefan Forlicz 
Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Jesteśmy siedmiokrotnym laureatem Medalu  
Europejskiego – kształcimy na europejskim poziomie

Stawiamy na innowacyjność,  
przyjazność i praktyczność

Stosujemy nowoczesne metody kształcenia: projekty,  
prezentacje, symulacje biznesowe i o wiele więcej

Nasz program studiów jest dopasowany  
do rynku pracy i zmieniających się trendów

Wykładowcy prowadzą zajęcia  
w dobrze wyposażonych laboratoriach

Uczysz się w oparciu o manuale,  
czyli dodatkowe pomoce dydaktyczne

Zapewniamy ciągły charakter sesji  
– egzaminy i zaliczenia trwają przez cały rok

Umożliwiamy studiowanie z dofinansowaniem 
ze środków Unii Europejskiej
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• stanowisk komputerowych w bibliote-
ce i czytelni, które są przystosowane 
do potrzeb osób niedowidzących

• specjalnego sprzętu: laptopów, table-
tów, dyktafonów, czytników e-booków, 
notebooków, lupy elektronicznej

• infrastruktury budynku WSB 
 przyjaznego studentom   
z niepełnosprawnościami

• dodatkowych zajęć o różnym charak-
terze, warsztatów i innych wydarzeń

•  wsparcia w aktywizacji zawodowej.

Wszystkie osoby z niepełnosprawno-
ściami (zarówno studenci, jak i kandy-
daci), którzy chcą uzyskać dodatkowe 
informacje, mogą zgłaszać się do 
Pełnomocnika Rektora ds. Osób   
z Niepełnosprawnością. 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób 
z Niepełnosprawnością
dr Maciej Szczepanik 
e-mail: bon@wsb.wroclaw.pl
tel.: +48 882 161 150

Przyjazne warunki 
studiowania
WSB mieści się w 6 budynkach dostosowanych do Twoich potrzeb. Pięć z nich 
jest zlokalizowanych w kampusie przy ul. Fabrycznej, nieopodal akademika Stu-
dent Depot. W pobliżu znajduje się wiele biurowców, budynków przemysłowych 
i fabryk obejmujących obszar Wrocławskiego Parku Przemysłowego (na jego 
terenie działa ponad 250 firm), Wrocławskiego Parku Biznesu oraz Wrocławskie-
go Parku Technologicznego (działa tu ponad 200 firm). Dla ponad 25 000 osób 
to miejsce pracy i nauki – niespotykana we Wrocławiu kumulacja biur oraz uczel-
ni, a przy okazji miejsce przenikania się wielu aktywności i inicjatyw. Dodatko-
wo teren ten, między ulicami Klecińską i Strzegomską, jest położony w pobliżu 
dworca Wrocław Mikołajów i Wrocław Muchobór. Szósty z budynków należących 
do WSB mieści się w centrum miasta, w pobliżu Rynku. W obiektach WSB znajdu-
ją się sale ćwiczeniowe, wykładowe oraz nowoczesne laboratoria komputerowe 
wyposażone w sprzęt audiowizualny. Wszystkie obiekty na terenie kampusu 
przy ul. Fabrycznej są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Na terenie uczelni możesz korzystać 
m.in. z:
• laboratoriów komputerowych i spe-

cjalistycznych, np. RFID, CISCO, SAP 
Next-Gen, MAC, Lab Powered by Nokia

• biblioteki
• czytelni wyposażonej w stanowiska 

komputerowe (w tym również dla 
osób z niepełnosprawnością)

• punktów ksero (z możliwością 
 skanowania).

Ponadto w WSB:
• połączysz się z bezpłatną siecią Wi-Fi
• w przerwach między zajęciami bę-

dziesz mógł zrelaksować się w specjal-
nie zaaranżowanych do wypoczynku 
strefach studenta, a w cieplejszych 
porach roku – w zielonej części nasze-
go kampusu

• znajdziesz sklepiki, automaty z prze-
kąskami i kawą oraz bistro.

Uczelnia bez barier

Jeżeli jesteś osobą z niepełnospraw-
nością, możesz skorzystać z wielu 
ułatwień:
• indywidualnego toku studiów, zmiany 

warunków uczestniczenia w zajęciach 
oraz ich zaliczania

• możliwości nagrywania zajęć
• stypendium dla osób  

z niepełnosprawnościami
• indywidualnych warunków korzysta-

nia z zasobów biblioteki
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Program SAP Next-Gen

Jako pierwsza uczelnia wyższa w Polsce, 
dołączyliśmy do programu SAP Next-
-Gen – globalnej platformy, tworzącej 
ekosystem firm i partnerów SAP wokół 
uczelni wyższych. Umożliwia ona realizo-
wanie innowacyjnych projektów na styku 
nauki i biznesu. W ramach SAP Next-Gen 
nasi studenci i pracownicy naukowi mają 
dostęp do oprogramowania SAP HANA, 
SAP Cloud i SAP Leonardo, które pozwala 
na projektowanie rozwiązań z zakresu 
Internet of Things, Machine Learning, 
Business and Data Analytics, Big Data 
Analysis i Blockchain.

Języki obce

Prowadzimy nauczanie języka obcego 
w formie lektoratów na studiach stacjo-
narnych (każdy student formy stacjonar-
nej ma minimum 240 godzin lektoratów 
z wybranego języka obcego), a na stu-
diach niestacjonarnych w formie autor-
skiego e-learningowego kursu na platfor-
mie Moodle: angielskiego, niemieckiego 
i hiszpańskiego. Kursy są multimedialne, 
bogate w materiały wideo i audio, quizy 
oraz ćwiczenia. Dzięki kursom rozwiniesz 
swoje umiejętności językowe od poziomu 
A1/A2 do poziomu B2.

Aplikacja mojaWSB

Dzięki aplikacji mojaWSB będziesz na 
bieżąco m.in. z planem zajęć, ocenami, 
aktualnościami i informacjami o płat-
nościach. Do pobrania: www.wsb.pl/
android lub www.wsb.pl/ios.

Biblioteka i czytelnia

Już podczas pierwszej sesji zrozumiesz, 
jak ważne w życiu każdego studenta są 
doskonale wyposażone i dobrze zorga-
nizowane biblioteka oraz czytelnia. Do 
dyspozycji studentów oddajemy niemal 
100 000 książek i blisko 100 tytułów 
czasopism branżowych. Z zasobów 
biblioteki możesz korzystać przez 7 dni 
w tygodniu w sposób, który pozwala 
oszczędzić czas: książki możesz zama-
wiać za pośrednictwem elektronicznego 
systemu rezerwacji, a oddawać (dzięki 
specjalnej wrzutni) nawet poza godzi-
nami otwarcia wypożyczalni. Oprócz 
bogatego księgozbioru znajdziesz tu 
również dostęp do kolekcji książek elek-
tronicznych – blisko 1300 tytułów oraz 
baz danych. Wszystkie zasoby elektro-
niczne są dostępne na stronie interneto-
wej biblioteki.

Dział E-learningu 
i Multimediów

Na platformie e-learningowej Moodle 
zamieszczamy materiały dydaktyczne 
do większości przedmiotów na I stopniu, 
które w przyjazny sposób pomogą stu-
dentom w zdobywaniu wiedzy i rozwoju 
umiejętności.
W studiu nagraniowym przygotowu-
jemy multimedialne materiały eduka-
cyjne, które podnoszą jakość kształ-
cenia, ułatwiają przyswajanie wiedzy 
i są w pełni dostosowane do potrzeb 
zarówno dydaktyków, jak i studentów. 
Materiały te są dostępne na platformie 
e-learningowej Moodle.

Nowoczesne technologie 
wspierające naukę

W naszej uczelni wykorzystujemy 
nowoczesne technologie, aby stworzyć 
studentom optymalne warunki do nauki.
Wszyscy nasi studenci mogą korzy-
stać z:
• Microsoft Office 365 – całego pakietu 

Office oraz usług w chmurze
• Azure Dev Tools for Teaching – sub-

skrypcji oprogramowania światowego 
lidera w branży IT, a w niej pełnych 
wersji: systemów operacyjnych, baz 
danych, środowisk – czyli wszystkie-
go, co jest potrzebne do nauki

• Microsoft Imagine Academy – auto-
ryzowanych szkoleń elektronicznych 
z produktów firmy Microsoft 

• ze specjalistycznego oprogramo-
wania adekwatnego do wybranego 
kierunku studiów i specjalności, m.in.: 
SAP R3, SAP S/4 HANA, SAP Fiori, SAP 
Business One, SAP SCM, SAP CR, SAP 
BW BO HANA; pakietu oprogramo-
wania firmy Atlassian: Jira, Bitbucket 
Server, Bamboo, Confluence oraz 
dodatków, np. Testflo; pakietu opro-
gramowania Adobe Creative Cloud: 
Illustrator, Animate, Acrobat, Dream-
weaver, InDesign, Premiere Pro, After 
Effects, Audition, Dimension, Prelu-
de, InCopy, Bridge, Media Encoder 
i Photoshop. Ich wykaz znajduje się na 
stronach informatora opisujących kie-
runki oraz na: www.wsb.pl/wroclaw.

Przyjazne  
warunki 
studiowania

http://www.wsb.pl/android
http://www.wsb.pl/android
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Jak jesteśmy oceniani?

Od początku staramy się o to, aby być jak najbliżej praktyki, stąd nasze atrybuty 
marki: przyjazność i praktyczność. Chcemy, aby absolwenci WSB w jak największym 
stopniu odpowiadali potrzebom rynku pracy i potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę 
w firmach, dlatego współpracujemy z biznesem i instytucjami branżowymi. Zapra-
szamy je do współtworzenia programów kształcenia, a od tego roku również studiów 
dualnych, podczas których część zajęć studenci zrealizują w ramach płatnego stażu 
w firmie. Dzięki tym działaniom i stałym inwestycjom w sprzęt, laboratoria oraz opro-
gramowanie, nasi studenci zdobywają wiedzę i umiejętności cenione na rynku pracy.

Anna Talaga
Dyrektor Departamentu Współpracy z Biznesem

Oznacza to, że otrzymaliśmy od respondentów  
pozytywną ocenę w obszarach:
• polecanie uczelni znajomym i rodzinie
• szanse znalezienia pracy po ukończeniu uczelni
• ogólna renoma.

Mamy swój wkład w życie gospodarcze

Jesteśmy trzykrotnym laureatem prestiżowego Dolnośląskiego 
Gryfa – Nagrody Gospodarczej, przyznawanej organizacjom 
przyczyniającym się do rozwoju gospodarczego regionu. 
W 2018 r. uhonorowano nas wyjątkowym, jubileuszowym Dol-
nośląskim Gryfem. 

Otrzymaliśmy również tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki 
2017. Nagrodę firmom wyróżniającym się na swoim rynku wyso-
kimi standardami w działalności biznesowej przyznaje Business 
Centere Club.

Najlepsze MBA na Dolnym Śląsku

Nasz program studiów Franklin University MBA (FUMBA) znalazł 
się na 12. miejscu w Polsce w ogólnopolskim rankingu „Per-
spektyw” 2018. Tym samym Franklin University MBA po raz 
kolejny mógł się szczycić mianem najlepszego anglojęzycznego 
programu MBA na Dolnym Śląsku. Pełen raport jest dostępny 
na: www.perspektywy.pl.

Najczęściej wybierana uczelnia  
na Dolnym Śląsku

Nasza uczelnia zajęła 1. miejsce na Dolnym Śląsku, jako uczelnia 
niepubliczna najczęściej wybierana przez kandydatów na studia 
I stopnia i jednolite magisterskie.  Potwierdza to opublikowana 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informacja 
o wynikach rekrutacji na rok akademicki 2018/2019. 

3. miejsce w rankingu miesięcznika  
„Perspektywy”

W 2018 r. w ogólnopolskim rankingu niepublicznych uczelni 
wyższych miesięcznika „Perspektywy” zajęliśmy 3. miejsce 
na Dolnym Śląsku. Pełen raport znajdziesz na:  
www.perspektywy.pl.

Jedna z najbardziej zaufanych uczelni  
w kraju

Znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce niepublicznych uczelni 
magisterskich w rankingu „Uczelnie Wysokiej Reputacji Pre-
mium Brand 2017”, przeprowadzonym na podstawie ogólnopol-
skiego badania przez Fundację na Rzecz Reputacji „Premium 
Brand”. Uzyskana pozycja uprawnia nas do posługiwania się 
tytułem Uczelni Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017. 
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Zależy nam na tym, aby program zajęć był ciekawy, oparty na 
nauce tego, co rzeczywiście przydaje się w późniejszym zawo-
dzie, oraz odpowiadał aktualnej sytuacji na rynku pracy. To, 
że na co dzień współpracujemy z wieloma firmami, sprawia, że 
partnerzy biznesowi naszej uczelni mają wpływ na kształtowanie 
programów nauczania i praktyk zawodowych. Z Programu Part-
nerstwa Biznesowego wynikają różnorodne korzyści dla studen-
tów. Sprawdź, na co możesz liczyć w praktyce.

Partnerzy  
biznesowi WSB

Praktyki odbywane przez studentów są waż-
nym elementem rozwoju nie tylko dla nich, 
ale także dla naszej firmy. Studenci w Impel 
Business Solutions zdobywają praktyczne 
umiejętności w eksperckich obszarach, takich 
jak rachunkowość, finanse, kadry/płace oraz 
podatki. Dodatkowo w trakcie praktyk mają 
szansę poznać nowoczesne systemy ERP, 
filozofię pracy Lean Management oraz, coraz 
częściej, uczestniczą w projektach robotyza-
cji. Większość absolwentów praktyk organizo-
wanych w naszej firmie z sukcesem nawiązuje 
z nami dłuższą współpracę, zostając naszymi 
pracownikami.

Sebastian Boniewicz
Dyrektor ds. Personalnych, 
Impel Business Solutions sp. z o.o.

Co, jako student, zyskujesz w ramach Programu Partnerstwa 
Biznesowego?
• Studiujesz na kierunku, który jest innowacyjny, interesujący i do-

pasowany do oczekiwań pracodawców, ponieważ firmy, z którymi 
współpracujemy, recenzują nasze programy nauczania.

• Większość wykładowców prowadzących zajęcia to praktycy, co 
oznacza, że uczysz się, analizując realne przypadki.

• Stawiamy na warsztaty – są one bardzo ważną częścią nauki 
i umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności.

• W ramach wizyt studyjnych masz niepowtarzalną okazję, aby 
sprawdzić, jak funkcjonuje firma, i wykorzystać w praktyce, to, co 
już umiesz.

• Praktyki i staże w firmach o ugruntowanych pozycjach 
na rynku – masz szansę zdobyć doświadczenie i poka-
zać się pracodawcom z jak najlepszej strony.

• Nasze Biuro Karier zajmuje się pośrednictwem pracy 
i dysponuje bazą ofert czołowych firm w regionie, chęt-
nie pomoże Ci w znalezieniu wymarzonej pracy.

• Możesz uczestniczyć w konferencjach naukowych, 
seminariach, czyli spotkaniach prowadzonych przez 
profesjonalistów z danej dziedziny.

Partnerzy biznesowi WSB
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Biuro Karier

• Oferujemy warsztaty, na których zdobędziesz dodatkowe 
umiejętności interpersonalne, ułatwiające start na rynku 
pracy.

• Organizujemy wizyty studyjne w siedzibach firm, podczas 
których pracodawcy prezentują działalność przedsiębior-
stwa, opowiadają o specyfice pracy, możliwościach zatrud-
nienia i perspektywach kariery.

• Umożliwiamy indywidualne spotkania z doświadczonym 
mentorem/coachem (przedsiębiorcą, menedżerem itp.).

• Zapraszamy na targi pracy, czyli coroczne wydarzenie skie-
rowane do każdego studenta i umożliwiające mu bezpośredni 
kontakt z przedstawicielami firm na uczelni. 

Więcej o działaniach Biura Karier: www.wsb.pl/wroclaw/stre-
fa-studenta/biuro-karier.

Kariera Café

Biuro Karier naszej uczelni zaprasza osoby szukające pracy 
do Kariera Café! Chcesz popracować nad wyznaczeniem celu 
i planem poszukiwania pracy? Chciałbyś przejść przez trening 
rozmowy kwalifikacyjnej? 
Zapraszamy na spotkania przy kawie z Magdaleną Kuczyńską- 
-Czubak, specjalistą ds. rozwoju kariery.
tel.: 71 376 23 61
e-mail: magdalena.kuczynska-czubak@wsb.wroclaw.pl 

Biuro Karier – pierwsze kroki  
do wymarzonej pracy

Przede wszystkim jesteśmy tu dla Ciebie! Biuro Karier powstało 
z myślą o studentach i absolwentach, którzy szukają ciekawej 
oraz ambitnej pracy, spełniającej ich oczekiwania. Wspiera-
my także osoby, które chcą się przekwalifikować. W kwestii 
rynku pracy jesteśmy na bieżąco. Nawiązujemy stałe kontakty 
z pracodawcami i firmami doradztwa personalnego. Obecnie 
współpracujemy z ponad 600 pracodawcami z całego regionu. 

Jak pomagamy?

• Podpowiadamy, jak profesjonalnie napisać i opracować 
treść dokumentów aplikacyjnych, aby spotkały się z pozy-
tywnym odzewem pracodawcy. 

• Wspieramy w przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych 
na różnych poziomach zaawansowania.

• Za pośrednictwem Extranetu udostępniamy atrakcyjne 
oferty pracy.

• Uaktualniamy elektroniczną bazę ofert pracy dopasowanych 
do profilu uczelni oraz zapewniamy wsparcie w znalezieniu 
pracy na miarę Twoich oczekiwań i aspiracji.

• Zajmujemy się organizacją staży i praktyk, które pomogą 
zweryfikować Ci cele zawodowe i zdobyć referencje.

• Dla studentów i absolwentów organizujemy we współpracy 
z pracodawcami spotkania rekrutacyjne i rozwiązujemy case 
studies, by mogli szybko odnaleźć się na rynku pracy.

Czas na pracę

http://www.wsb.pl/wroclaw/strefa-studenta/biuro-karier
http://www.wsb.pl/wroclaw/strefa-studenta/biuro-karier
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Staże i praktyki na terenie UE

Dzięki Programowi Erasmus+ możesz odbyć staż lub praktyki 
za granicą. Trwają one zazwyczaj 3 miesiące i są dofinanso-
wane ze środków unijnych. Pozwalają nie tylko poznać sposób 
funkcjonowania przedsiębiorstw, podnieść znajomość języka 
obcego, ale też odnaleźć się w międzynarodowym środowisku.

Prowadzimy wiele inicjatyw i wydarzeń, w które chętnie angażu-
ją się nasi studenci. Są to m.in.: Business Week we Wrocławiu 
i za granicą, Tydzień Międzynarodowy, konferencje międzyna-
rodowe, Konferencja Studencka w Edynburgu, szkoły letnie, 
International Adaptation Days, International Christmas Dinner, 
Language Tandem, Welcome and Goodbye Erasmus Meeting, 
International Staff Week, kursy adaptacyjno-językowe dla stu-
dentów  zagranicznych.

Jeśli podoba Ci się nasza działalność i chętnie weźmiesz udział 
w międzynarodowych projektach lub masz pytania, skontaktuj 
się z nami.

Centrum Współpracy Międzynarodowej
WSB we Wrocławiu
ul. Fabryczna 29-31, bud. A, p. 231
53-609 Wrocław
tel.: 71 356 16 16, international@wsb.wroclaw.pl

Marzysz o studiowaniu we Włoszech, w Portugalii czy we 
Francji? To prostsze, niż myślisz! Możesz studiować za gra-
nicą na jednej z naszych 60 uczelni partnerskich. Wybierz 
jedną z nich i rozwijaj swoje umiejętności, jednocześnie po-
znając inną kulturę. Przed Tobą czas pełen niezapomnia-
nych wrażeń i wyzwań. Sprawdź, jak możesz studiować 
poza granicami kraju.

Postaw  
na międzynarodową karierę

Mamy dużą społeczność międzynarodową, studiują u nas 
młodzi ludzie z ponad 20 krajów. Od 15 lat bierzemy udział 
w Programie Erasmus – mamy podpisanych 60 umów part-
nerskich z uczelniami z całej Europy. Stwarza to doskonałe 
warunki do studiowania w uczelniach zagranicznych, nauki 
języków obcych oraz możliwości odbywania staży. Jeżeli tylko 
zechcesz, możesz studiować w takich państwach należących 
do Unii Europejskiej, jak: Belgia, Czechy, Chorwacja, Dania, 
Francja, Finlandia, Grecja, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, 
Węgry, Włochy, Hiszpania i Holandia. Odwiedź naszą stronę 
internetową www.wsb.pl/wroclaw/strefa-studenta/miedzy-
narodowe-mozliwosci i sprawdź szczegóły!

Studiuję filologię na specjalności język angielski w biznesie, co łączy 
wszystkie moje zainteresowania – naukę języków obcych, marketing 
i biznes. Od początku studiów miałam dużo możliwości odbycia prak-
tyk. Poza tym dzięki Centrum Współpracy Międzynarodowej uczestni-
czyłam w Business Week w Holandii, Danii i Izraelu. Na pierwszym roku 
dodatkowo intensywnie uczyłam się języka niemieckiego, a potem 
studiowałam w Niemczech w ramach programu Erasmus+. W tym roku 
znów będę brała udział w Business Week, tym razem wybiorę się do 
Grecji. Jestem bardzo zadowolona z możliwości, jakie oferuje WSB, 
i polecam tę uczelnię każdemu. 

Maryna Dovhal
Studentka WSB we Wrocławiu

Międzynarodowe  
możliwości

http://www.wsb.pl/wroclaw/strefa-studenta/miedzynarodowe-mozliwosci
http://www.wsb.pl/wroclaw/strefa-studenta/miedzynarodowe-mozliwosci
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Staramy się stworzyć jak najwięcej możliwości, które po-
zwolą ograniczyć lub efektywniej zaplanować wydatki na 
czesne. Sprawdź, jakie rozwiązania przygotowaliśmy dla 
Ciebie. Pamiętaj także, że studentom uczelni niepublicz-
nych przysługują takie same przywileje jak studentom 
uczelni publicznych, np. stypendia i zniżki komunikacyjne.

Zaplanuj swoje wydatki:

• Gwarantowane czesne stałe – wybierając ten system płat-
ności, masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość 
czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci 
zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy 
niższe niż w kolejnych latach. 

• Gwarantowane czesne stopniowane – płacisz bardzo 
niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat 
opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom 
opłat w kolejnych latach studiów będziesz znać od samego 
początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

• Elastyczny system opłat to opcja, dzięki której możesz 
 efektywniej zarządzać swoimi wydatkami. Zdecyduj,  
w ilu ratach chcesz opłacać czesne. Do wyboru są płatności 
w 2, 10 i 12 ratach lub za rok z góry.

Zniżki i stypendia

W WSB możesz ubiegać się o takie same stypendia, jakie 
otrzymują studenci uczelni publicznych. To sposób na realne 
obniżenie czesnego. Są to m.in. stypendia Rektora dla najlep-
szych studentów za wyniki w nauce, specjalne, socjalne oraz 

zapomogi. Pełną listę stypendiów, warunki ich uzyskania oraz 
informacje o Programie VIS, promocjach i odpowiednie poda-
nia znajdziesz na: www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/
studia-i-stopnia/stypendia-i-znizki.

Czas na studia

Zależało mi na tym, aby kontynuować swoją edukację w dziedzinie 
ekonomii w renomowanej uczelni. Wybrałam studia w Wyższej Szkole 
Bankowej, bo słyszałam wiele pozytywnych opinii na jej temat. Jestem 
zadowolona z podjętej decyzji, ponieważ udaje mi się łączyć naukę 
z pracą, co daje mi czas na rozwój w innych kierunkach.

Klaudia Grygiel
Studentka WSB we Wrocławiu

Finansowanie  
studiów

Sprawdź, czy Twój pracodawca korzysta 
z Programu Firma – wydaj mniej na studia

Dla przedsiębiorstw, które dbają o rozwój swoich pracowników, 
stworzyliśmy Program Firma. Proponujemy pakiet korzyści dla 
organizacji, które wiedzą, że inwestycja w kapitał ludzki szybko 
się zwraca i procentuje. Pracodawcy, którzy wysyłają swoich 
pracowników na studia do WSB, otrzymują specjalne upusty 
cenowe. Sprawdź, czy Twój pracodawca korzysta z Programu 
Firma. Jeśli firma, w której pracujesz, jeszcze nie korzysta z pre-
ferencyjnych warunków cenowych, chętnie przedstawimy Ci 
korzyści płynące ze współpracy z naszą uczelnią.

Kontakt:
Dział Sprzedaży
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
ul. Fabryczna 29-31, budunek A, p. 021
tel.: 71 722 34 01, e-mail: programfirma@wsb.wroclaw.pl

http://www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia/stypendia-i-znizki
http://www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia/stypendia-i-znizki
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Finansowanie  
studiów

Na moją decyzję o wybraniu WSB wpłynęły 
pozytywne opinie moich znajomych o tej 
uczelni. Jest znana z elastycznego podejścia 
do spraw studenckich i dobrej organizacji 
planu, a na zajęciach nie ma stresującej 
atmosfery. Studiuję finanse i rachunkowość, 
a w wolnym czasie spełniam się w realizacji 
amatorskich filmów na taśmie filmowej, a tak-
że w analogowej fotografii i nauce języków 
obcych. Swoje zainteresowania mogę bez 
problemu łączyć ze studiami.

Jakub Cielecki
Student WSB we Wrocławiu

Dofinansowanie studiów

Możesz dodatkowo obniżyć koszty nauki, wybierając studia dofinan-
sowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinanso-
waniem objętych jest wiele specjalności, a także m.in. studia dualne, 
podczas których w 3., 4., 5. semestrze, zrealizujesz łącznie 9 miesięcy 
płatnego stażu. Więcej informacji znajdziesz na: www.wsb.pl/wroc-
law/studia-dofinansowane-z-ue.

Jak skorzystać z programu VIS  
i płacić mniej za studia?

Możesz skorzystać z Programu Very Important Student (VIS) i studio-
wać już w pierwszym semestrze nawet za darmo – zarówno na studiach 
I stopnia, jak i jednolitych studiach magisterskich.
Wystarczy, że m.in.:
• osiągnąłeś dobre wyniki na maturze pisemnej z określonych 

 przedmiotów
• zdobyłeś odpowiednią liczbę punktów na egzaminie potwierdzają-

cym kwalifikacje zawodowe
• na świadectwie dojrzałości jesteś zwolniony z co najmniej jednego 

z przedmiotów pisemnej części egzaminu maturalnego.
Więcej szczegółów znajdziesz na: www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-
-szkolenia/studia-i-stopnia/stypendia-i-znizki.

Kontynuuj naukę na studiach II stopnia

Absolwentom studiów I stopnia przyznajemy preferencyjne warunki 
finansowe, by mogli kontynuować naukę na dowolnie wybranym 
kierunku studiów II stopnia. Dwuletnie studia II stopnia umożliwiają 
zdobycie tytułu magistra lub dwóch dyplomów: magistra i świadec-
twa ukończenia studiów podyplomowych, dopasowanych do indy-
widualnej ścieżki kariery studenta.  Możesz też wybrać 3-semestralne 
studia magisterskie, realizowane metodą projektową lub studia w ję-

zyku angielskim. Więcej informacji znajdziesz na: www.
wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/studia-ii-stopnia.

Studenckie bonusy

Każdy student WSB może korzystać z programu rabatowe-
go „Wiele Studenckich Bonusów”, który uprawnia do zniżek 
i preferencyjnych warunków w punktach partnerskich 
uczelni. Funkcję karty rabatowej pełni legitymacja studenc-
ka. Więcej na: www.wsb.pl/wroclaw/strefa-studenta/
programy-rabatowe.

Porównaj warunki

Cenimy przejrzyste zasady, dlatego w regulaminie opłat 
i umowie studenta z uczelnią ujawniamy wszystkie koszty 
związane ze studiami. Studiowanie w naszej uczelni nie 
będzie wymagało od Ciebie poniesienia żadnych dodatko-
wych opłat.

Pierwsi zyskują najwięcej!

Im szybciej zapiszesz się na studia, tym z większych pro-
mocji skorzystasz. Informacje o aktualnych promocjach 
znajdziesz w regulaminie promocji dostępnym na: www.
wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia/
zasady-rekrutacji.

http://www.wsb.pl/wroclaw/studia-dofinansowane-z-ue
http://www.wsb.pl/wroclaw/studia-dofinansowane-z-ue
http://www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia/stypendia-i-znizki
http://www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia/stypendia-i-znizki
http://www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/studia-ii-stopnia
http://www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/studia-ii-stopnia
http://www.wsb.pl/wroclaw/strefa-studenta/programy-rabatowe
http://www.wsb.pl/wroclaw/strefa-studenta/programy-rabatowe
http://www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia/zasady-rekrutacji
http://www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia/zasady-rekrutacji
http://www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia/zasady-rekrutacji
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w mieście. Oprócz tego, Wrocław jest organizatorem licznych 
imprez i wydarzeń sportowych, a także miejscem bardzo przy-
jaznym sportowcom. Nowoczesne obiekty, ścieżki rowerowe, 
wypożyczalnie rowerów i sprzętu wodnego oraz siłownie na 
świeżym powietrzu to elementy, które sprawiają, że mieszkanie 
tutaj to po prostu przyjemność.

Bogata historia i mieszanka kultur

Mieszanka kultur we Wrocławiu wynika nie tylko z jego otwarto-
ści, ale przede wszystkim z bogatej historii. Miasto na przestrze-
ni lat należało nie tylko do Polski, ale także przez długi okres do 
Czech oraz Niemiec. Spuścizną jest piękna architektura Rynku 
i Starego Miasta, Ostrowa Tumskiego czy Hali Stulecia, a także 
wielu kamienic w centrum miasta. 

To naprawdę warto zobaczyć

Wrocław jest nazywany Miastem Stu Mostów i nie jest to pusta 
przechwałka! Mamy ich obecnie ponad 100! Jest ich tyle, 
ponieważ na terenie Wrocławia znajduje się aż 12 wysp. Jedną 
z popularniejszych wśród studentów jest Wyspa Słodowa, na 
której odbywają się koncerty i imprezy plenerowe. W niepogodę 
swoje kroki możesz skierować do wrocławskich muzeów i centrów 
wiedzy: Muzeum Narodowego, Muzeum Współczesnego (nie-
daleko kampusu przy ul. Fabrycznej), Panoramy Racławickiej, 
Centrum Wiedzy o Wodzie Hydropolis czy Centrum Historii Za-
jezdnia. Podczas spacerów miej oczy szeroko otwarte i wypatruj 
wrocławskich krasnali. Wybierz się na wieczorny pokaz fontanny 
multimedialnej przy Pergoli i odwiedź słynne wrocławskie ZOO 
oraz oceanarium.

Wrocław to miejsce spotkań. Miasto ma wyjątkową 
atmosferę sprzyjającą międzynarodowym i międzykul-
turowym projektom oraz wydarzeniom. W ciągu roku 
odbywa się tutaj wiele imprez cyklicznych, takich jak 
Brave Festival, Gitarowy Rekord Guinnessa, Międzyna-
rodowy Festiwal Artystów Ulicznych „BuskerBus” oraz 
Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty, 
Jazz nad Odrą, Przegląd Piosenki Aktorskiej, Noc Mu-
zeów, Noc Laboratoriów czy Wratislavia Cantans.

Co możesz robić w wolnym czasie?

Wrocław jest również jednym z najważniejszych ośrod-
ków akademickich w Polsce, dlatego na liście wydarzeń 
kulturalno-rozrywkowych nie może zabraknąć Juwenaliów 
organizowanych przez niemal wszystkie uczelnie wyższe 

Wrocław – poznaj 
Miasto Stu Mostów
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Często sprawdzasz, co Twoi znajomi zamieścili na Facebooku? 
Znasz wszystkie nowości pojawiające się na YouTube i jesteś 
obserwatorem wielu kont na Twitterze? Jako miłośnik pięknych 
zdjęć, masz konto na Instagramie? Znasz LinkedIn lub dopiero 
poznajesz jego możliwości? Jeżeli tak, odwiedź nasze profile. Je-
śli chcesz być na bieżąco z tym, co się dzieje w WSB we Wrocła-
wiu, bez problemu znajdziesz nas w mediach społecznościowych 

 Facebook

Obserwując nasz profil na Facebooku, zawsze na czas dowiesz się 
o tym, kiedy organizujemy wyjazdy studyjne, ciekawe szkolenia i kur-
sy. Jeżeli nie chcesz przegapić ważnych informacji, po prostu zajrzyj 
na: www.facebook.com/WSBwroclaw.

 Twitter

Znajdziesz tu najnowsze wiadomości dotyczące różnych dziedzin 
i zawsze będziesz trzymał rękę na pulsie. Masz swoją opinię na tema-
ty społeczne oraz ekonomiczne? Wyraź swoje zdanie i przyłącz się do 
dyskusji @EksperciWSB.

 Instagram

Zdjęcia pozwalają nam dzielić się najważniejszymi dla nas momenta-
mi. Jeżeli zostaniesz studentem WSB i zechcesz podzielić się zdjęciem, 
oznacz je oficjalnym hashtagiem #ilovewsb i dołącz do społeczności 
WSB na: www.instagram.com/wyzsze_szkoly_bankowe.

 YouTube

To właśnie tutaj zobaczysz wiele naszych filmów, m.in. „Czas na 
studia, czas na pracę, czas na życie”, i usłyszysz, co studenci myślą 
o WSB. Możesz również obejrzeć wideo poświęcone kierunkom, 
zakładaniu start-upów, czy też o tym, jakich kompetencji u pracowni-
ków poszukują pracodawcy. Zajrzyj na: www.youtube.com/user/
GrupaWSB.

 LinkedIn

Na LinkedIn udostępniamy wartościowe artykuły i nagra-
nia, które pozwolą Ci poszerzyć wiedzę z interesujących 
Cię obszarów. Jeżeli szukasz rzetelnej dawki wiadomości 
– obserwuj nas na LinkedIn: www.linkedin.com/school/
wyższa-szkoła-bankowa-we-wrocławiu.

Dlaczego warto 
obserwować nas  
w social media?

• Będziesz zawsze trzymać rękę na 
pulsie – dotrą do Ciebie najważniejsze 
informacje.

• Zyskasz dostęp do wartościowych tre-
ści – podcastów i publikacji, możesz 
też obserwować aktywność Twoich 
wykładowców w telewizji, radiu i ser-
wisach internetowych, gdzie dzielą się 
wiedzą ekspercką.

• Nie przegapisz informacji o bezpłat-
nych warsztatach, konferencjach 
oraz spotkaniach z ekspertami, dzięki 
którym możesz się rozwijać i podnosić 
swoje kompetencje.

• Nie pozwolimy Ci się nudzić – od-
stresujemy Cię przed egzaminami, 
rzucimy wyzwanie w postaci łamigłó-
wek i rebusów, a także podzielimy się 
zabawnymi newsami.

Bądź na bieżąco

http://www.linkedin.com/school/wyższa-szkoła-bankowa-we-wrocławiu
http://www.linkedin.com/school/wyższa-szkoła-bankowa-we-wrocławiu
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Życie studenckie

celem jest rozwój przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. AIP 
to największa sieć w Europie, dzięki której każdy do 30. roku 
życia ma szansę zrealizować marzenia dotyczące własnego 
biznesu. Od 2006 r. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 
działa również w WSB. „Dojrzewają” tam innowacyjne stu-
denckie projekty biznesowe. W ramach AIP masz możliwość 
założenia własnej firmy oraz uczestniczenia w wielu profesjo-
nalnych szkoleniach w dziedzinie przedsiębiorczości, jak np. 
„Tworzenie biznesplanu” czy „ABC zakładania małej firmy”. 
Dzięki wsparciu AIP już 120 naszych studentów założyło własne 
firmy. Więcej informacji znajdziesz na: www.wsb.pl/wroclaw/
strefa-studenta/inkubatory-przedsiebiorczosci.

Gdzie rozwijasz swoje pasje?

Organizacje studenckie, na czele z Samorządem Studenckim, 
są dużą szansą na zdobycie nowego doświadczenia i reali-
zację dodatkowych projektów na studiach. Działają u nas 
koła naukowe, dzięki którym możesz nie tylko rozwijać swoje 
zainteresowania, ale także poznać ciekawych ludzi. Najczęściej 
powstają one z inicjatywy studentów, którzy w ten sposób 
mogą bezpłatnie rozwijać swoje hobby.

Sport 

Studenci WSB lubią aktywne życie! Reprezentują uczelnię na 
krajowych i międzynarodowych zawodach, regularnie grają 
w sekcjach piłki nożnej, koszykówki i siatkówki oraz uczestniczą 
w różnych zajęciach sportowych. Jeśli i Ty nie wyobrażasz 
sobie tygodnia bez dbania o kondycję fizyczną, z pewnością 
znajdziesz w naszych propozycjach coś dla siebie. Dowiedz się 
więcej na stronie: www.wsb.pl/wroclaw/strefa-studenta/
sport-w-wsb. 
Masz pytania? Pisz na adres: sport@wsb.wroclaw.pl.

Przyjaźnie nawiązane w uczelnianej kawiarni lub na im-
prezie, wspólna nauka, działalność w kołach naukowych 
i zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych – przed 
Tobą wiele wyzwań i wspaniała przygoda. Studiując w WSB 
we Wrocławiu, nie tylko zdobywasz praktyczną wiedzę, 
ale także korzystasz z życia studenckiego. Organizacje 
studenckie dadzą Ci możliwość wzięcia udziału w wielu 
ciekawych projektach.

Samorząd Studencki

Rada Samorządu Studenckiego jest organizacją kierowaną 
przez studentów. Reprezentuje ich przed władzami uczelni, 
zgłasza ważne dla studentów projekty, wnioskuje o zmiany 
przepisów dotyczących studentów, a przede wszystkim dba 
o integrację społeczności studenckiej, współpracuje z innymi 
uczelniami w organizacji Juwenaliów i animuje życie studenc-
kie w WSB.
 
Czy warto działać w Samorządzie Studenckim?
Oczywiście, że tak! Jest to doskonała okazja, by już podczas 
studiów zdobyć doświadczenie w pracy zespołowej, sprawdzić 
swoje zdolności mentorskie i organizacyjne. Patrząc przyszło-
ściowo – jest to ważne choćby z tego względu, że pracodawcy 
coraz częściej szukają właśnie osób kreatywnych i przedsię-
biorczych. Działanie w samorządzie to także szansa na uczest-
niczenie w różnego rodzaju seminariach i konferencjach, a więc 
na podnoszenie swoich kwalifikacji.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Każdy pomysł na biznes można zrealizować! Tak właśnie brzmi 
misja Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, których 

Czas na życie
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Koła naukowe
KOŁO NAUKOWE OPIS OPIEKUN STRONY

Studenckie Koło 
Logistyczne

SKL to grupa pasjonatów popularyzujących 
wiedzę w dziedzinie logistyki poprzez 
organizację ciekawych wydarzeń 
adresowanych do maturzystów. Członkowie 
koła opracowują również artykuły naukowe, 
organizują wizyty studyjne i uczestniczą 
w konferencjach, szkoleniach oraz targach 
branżowych.

dr Monika Wilk-Lechniak,
 monika.wilk-lechniak@ 
wsb.wroclaw.pl

Grupa dyskusyjna
www.facebook.com/
groups/424756494244844/

Fanpage: 
www.facebook.com/
KnIcebreaker/

Koło Naukowe 
Rynków 
Kapitałowych 
„KoNaRK”

„KoNaRK” skupia osoby zainteresowane 
zagadnieniami praktycznymi 
i teoretycznymi związanymi 
z inwestowaniem na rynkach kapitałowych. 

 
Tomasz Wojtasiewicz,
tomasz.wojtasiewicz@ 
wsb.wroclaw.pl

Fanpage:  
www.facebook.com/Konark-
WSB-1381715482072016/

Koło Naukowe  
SAP PORT

Członkowie koła zdobywają wiedzę 
dotyczącą obsługi różnych modułów SAP 
w obszarze logistyki (MM, SD, PP, WM, QM), 
finansów, controllingu (FI, CO), nowych 
technologii (SAP S/4 HANA, SAP Fiori), 
programowania (ABAP) i uczestniczą w 
certyfikowanych szkoleniach. Partnerzy 
biznesowi koła: Hicron, Atos, Axxiome.

Sebastian Sobczyk,
sebastian.sobczyk@ 
wsb.wroclaw.pl

Grupa dyskusyjna:
www.facebook.com/ 
groups/1077346532279898/ 
?ref=bookmarks

Koło naukowo-
biznesowe 
KIWI (Key 
Visual Business 
and Research 
Group)

Koło działa we współpracy z firmami 
i instytucjami branżowymi, organizuje 
warsztaty (m.in.: Design Thinking, druk 
3D) oraz szkolenia z obsługi programów 
graficznych. Koło analizuje trendy 
w marketingu, działania i kampanie 
reklamowe różnych firm. Opiekun 
biznesowy: Me&My Friends. 

Sonia Gruca,
sonia.gruca@wsb.wroclaw.pl

Fanpage:
www.facebook.com/knKIWI/

Koło naukowe 
SafeITNet

Koło Naukowe Sieci, Systemów 
i Bezpieczeństwa IT SafeITNet to grupa 
pasjonatów administrowania infrastrukturą 
informatyczną przedsiębiorstw.

Marcin Pieleszek,
marcin.pieleszek@wsb.wroclaw.pl

Grupa dyskusyjna:
www.facebook.com/
groups/334768740333052/

Koło Naukowe 
Sieci LTE i 5G

Koło zajmuje się najnowszymi trendami 
w informatyce i teleinformatyce, działa 
w oparciu o współtworzone przez WSB 
i Nokię nowoczesne laboratorium LTE. 
Członkowie rozwijają umiejętności 
programowania (C++, Python, Bash), 
transmisji danych, przetwarzania sygnałów, 
testowania (ROBOT Framework). Partner 
biznesowy: Nokia.

 
dr inż. Tatsiana Viarbitskaya,
tatsiana.viarbitskaya@ 
wsb.wroclaw.pl 

Grupa dyskusyjna:
www.facebook.com/
groups/926421707703277/

Koło Naukowe 
Prawa

Koło podejmuje tematykę praktycznego 
zastosowania regulacji prawa 
administracyjnego, cywilnego i karnego. 
Członkowie organizują wykłady otwarte, 
dyskusje i konferencje. 

dr Joanna Filaber,
joanna.filaber@wsb.wroclaw.pl
knp@wsb.wroclaw.pl

Fanpage:
www.facebook.com/
KoloNaukowePrawaWSB/

Czas na życie 

Więcej informacji o kołach naukowych znajdziesz na stronie:
www.wsb.pl/wroclaw/strefa-studenta/organizacje-studenckie.
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Chcesz pójść na studia, ale jednocześnie nie chciałbyś rezygno-
wać z pasji i ulubionych zajęć? Studiując w WSB, możesz dalej 
robić to, co najbardziej lubisz, i mieć czas na studia, a także na 
pracę i życie prywatne. Nasza uczelnia to miejsce, w którym 
poznasz ciekawych ludzi, nawiążesz przyjaźnie, a także zdobę-
dziesz umiejętności przydatne na rynku pracy. Wierzymy, że do-
bra organizacja studiów jest kluczem do tego, abyś miał czas na 
hobby, rozrywkę, pracę i cokolwiek, co sprawia, że się rozwijasz.

Dobra organizacja 
studiów

Ucząc się w WSB, mogę studiować dwa 
kierunki i pracować jednocześnie. Na kie-
runku finanse i rachunkowość zdobywam 
szczegółowe informacje związane z dziedziną 
księgowości, a studiowanie prawa w bizne-
sie pozwala mi uzupełnić wiedzę o aspekty 
prawne. Jestem bardzo zadowolona z mojej 
uczelni. Nie tylko uczę się przydatnych rzeczy, 
ale mam też możliwość odbycia stażu lub 
praktyk w wielu firmach we Wrocławiu. Dzięki 
temu stawiam pierwsze kroki zawodowe już 
w czasie studiów.

Paulina Wójcik
Studentka WSB we Wrocławiu

Dzięki dobrej organizacji studiów:

• możesz pogodzić swoje pasje, zainteresowania i chęć podjęcia 
pracy – zajęcia na studiach dziennych to tylko 3–4 dni w tygodniu, 
a jeśli wybierzesz formę dualną, w trakcie studiów odbędziesz 
9 miesięcy płatnego stażu w firmie; studia niestacjonarne w formie 
wieczorowej zajmują 2–3 dni w tygodniu; zajęcia na studiach nie-
stacjonarnych weekendowych odbywają się w soboty i niedziele, 
średnio co 2 tygodnie

• uczelnia znajduje się w dobrej lokalizacji – na kampus dojedziesz 
z innych rejonów miasta autobusami MPK, które zatrzymują się  
„na żądanie” na przystanku „Wyższa Szkoła Bankowa”. Dzięki apli-
kacji Jakdojade.pl możesz sprawdzić najszybsze połączenie

• nie marnujesz czasu na czekanie, ponieważ tak układamy plan 
zajęć, aby było w nim jak najmniej „okienek”

• w czasie zajęć rozwiązujesz i analizujesz case studies, bierzesz 
udział w wizytach studyjnych oraz symulacjach biznesowych

• nie musisz przyjeżdżać na uczelnię tylko po to, by poznać plan 
najbliższego zjazdu, sprawdzić dyżury wykładowców czy bieżące 
komunikaty. Dzięki Extranetowi masz stały kontakt z uczelnią nieza-
leżnie od tego, w jakiej części świata się znajdujesz 

• nawet jeśli nie było Cię na zajęciach, co przecież czasem zdarza 
się każdemu studentowi, nie musisz kserować notatek – potrzebne 
materiały znajdziesz na platformie Moodle

• staże i praktyki pozwalają zdobyć Ci umiejętności 
potrzebne na rynku pracy i przekonać się, co mogą 
zaoferować Ci pracodawcy

• jeżeli masz już doświadczenie zawodowe, z łatwością 
zaliczysz praktyki studenckie; wystarczy, że złożysz 
w Biurze Karier aktualne zaświadczenie o zatrudnie-
niu lub kopię świadectwa pracy wystawionego przez 
pracodawcę

• płacisz za studia w dogodnych dla siebie ratach, dzięki 
temu możesz lepiej planować swój budżet i znaleźć 
w nim finanse na przyjemności

• w wolnych chwilach możesz samodzielnie szlifować 
język obcy dzięki dostępowi do kursu online

• na zaliczenia możesz przygotowywać się w domu – 
dzięki zbiorom elektronicznym biblioteki możesz zapo-
znać się z najnowszymi opracowaniami z potrzebnego 
obszaru

• legitymacja elektroniczna, którą posiadasz, pełni też 
funkcję karty rabatowej WSB oraz UrbanCard, na któ-
rej można „kodować” bilety komunikacji miejskiej.
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Formy studiowania

Studia stacjonarne i niestacjonarne 
– podobieństwa i różnice

PRACA I NAUKA

PRAKTYKI  
ZAWODOWE

JĘZYKI OBCE

TERMINY  
ZAJĘĆ

LICZBA GODZIN 
ZAJĘCIOWYCH

30

FINANSOWANIE

UDOGODNIENIA

• zajęcia z języka obcego  
są realizowane za pośrednictwem 
e-learningu pod nadzorem lektora

• mniejsza liczba godzin zajęciowych  
– większy nacisk na samodzielną  

naukę i e-learning za pośrednictwem 
autorskiego kursu na platformie Moodle

• nauka tylko w weekendy – w sobotę  
i niedzielę, średnio co 2 tygodnie,  

a w formie wieczorowej 2–3 dni robocze  
w tygodniu

• możliwość podjęcia pracy zawodowej  
w niepełnym wymiarze godzin w tygodniu oraz 

w weekendy

• praktyki są wpisane do programu studiów i realizuje się je: 
– w ramach V i VI semestru na studiach licencjackich 
– w ramach VI i VII semestru na studiach inżynierskich 

– w ramach IX i X semestru na jednolitych studiach 
magisterskich

• są to praktyki semestralne (student w każdym tygodniu 
semestru spędza 4 dni w firmie, a 1 na uczelni;  

na kierunku filologia są to 3 dni w firmie, a 2 na uczelni) 
• w formie dualnej dodatkowo płatne staże zawodowe 

realizowane w ramach III, IV i V semestru

STUDIA NIESTACJONARNE  
(WEEKENDOWE I WIECZOROWE) STUDIA STACJONARNE

• można je realizować przez cały  
okres studiów (istnieje możliwość  

zaliczenia pracy zawodowej  
jako zrealizowanej praktyki)

• możliwość podjęcia pracy zawodowej  
w pełnym wymiarze godzin

• każdy student realizuje 240 godzin lektoratów  
z wybranego języka obcego (studenci filologii  

angielskiej znacznie więcej)

• nauka w dni robocze, 3–4 dni w tygodniu,  
z minimalną liczbą „okienek”, wolne weekendy i popołudnia

• w formie dualnej połączenie nauki z pracą – część 
przedmiotów realizowanych jest podczas płatnych staży

• większa liczba godzin zajęciowych
• więcej godzin pracy z wykładowcą

• więcej zajęć laboratoryjnych
• więcej zajęć o charakterze praktycznym:  

case studies, symulacje biznesowe, wizyty studyjne

• promocje wynikające z regulaminu promocji
• możliwość wyboru studiów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (EFS)

• dni i godziny otwarcia działów uczelni, takich jak 
Dziekanat, Biblioteka, Dział Obsługi Finansowej 

Studenta czy Biuro Karier, są dostosowane 
do terminów zajęć

• Extranet umożliwia kontakt z uczelnią 24 h na 
dobę, a platforma Moodle gwarantuje zawsze stały 

dostęp do materiałów z zajęć
• strefy relaksu we wszystkich budynkach uczelni 
pozwolą zrelaksować się i odpocząć w przerwie 

między zajęciami

Nasi studenci mogą korzystać z oferty:
• Biura Karier i Instytutu Współpracy z Biznesem 

(baza ofert pracy, staży i praktyk, szkolenia 
i warsztaty, spotkania z pracodawcami, 

mentoring i coaching, konsultacje dla osób 
przedsiębiorczych itp.)

• Centrum Współpracy Międzynarodowej 
(Program Erasmus+, praktyki i staże 
zagraniczne, Business Weeks itp.).
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Studia w WSB
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Studia dualne

Jednym z powodów, dla których belgijska 
firma Materialise zdecydowała się na inwe-
stycje najpierw we Wrocławiu, a następnie 
w Bielanach Wrocławskich, jest olbrzymie 
zaplecze naukowe istniejące w stolicy Dolnego 
Śląska. Od początku istnienia naszej działal-
ności liczyliśmy na możliwość uruchomienia 
partnerskiej współpracy z uczelniami wyższymi. 
Brakuje dziś w Polsce kształcenia zawodowego 
oraz takiego, które byłoby ukierunkowane na 
innowacje. Chcielibyśmy umożliwić uczelniom 
korzystanie z naszego doświadczenia i koope-
rować z nimi, aby wspierały nas w szkoleniu 
przyszłych pracowników. Świat biznesu – prze-
mysł, produkcja, usługi – potrzebuje właściwie 
wykształconych specjalistów, przygotowanych 
w nowoczesny sposób, spełniających oczeki-
wania pracodawców. Coraz więcej jest firm, 
w tym także Materialise, świadomych ko-
nieczności wsparcia szkolnictwa m.in. poprzez 
dostęp do technologii, aby studenci mieli 
możliwość realnego kontaktu z tym, czego uczą 
się w teorii podczas wykładów. 

Piotr Adamczewski
Dyrektor Zarządzający Materialise S.A.

Nowoczesny model kształcenia

Studia dualne polegają na połączeniu nauki akademickiej z płatnym 
stażem zawodowym odbywanym u pracodawcy współpracującego 
z uczelnią. Oznacza to, że realizujesz program nauczania dwutorowo 
– na uczelni zdobędziesz wiedzę teoretyczną, która jest niezbędną 
bazą do pracy w wybranym zawodzie, w firmie poznasz wszystkie 
praktyczne aspekty związane z branżą. 

Jak przebiegają studia? 

• Realizujesz je w formie dziennej i możesz ukończyć je z tytu-
łem licencjata lub inżyniera, w zależności o tego, jaki kierunek 
 wybierzesz

• Zajęcia na uczelni na studiach licencjackich odbywają się w ra-
mach I, II i VI semestru, a na studiach inżynierskich w ramach I, II, 
VI i VII semestru

• Realizujesz w firmie płatny staż zawodowy w ramach III, IV  
i V semestru

• Łącznie podczas studiów odbędziesz 9 miesięcy stażu, za który 
otrzymasz wynagrodzenie

• Zdobywasz doświadczenie, które będzie jednym z pierwszych 
ważnych punktów w CV na temat ścieżki kariery!

W formie studiów dualnych proponujemy 6 specjalności na kierun-
kach finanse i rachunkowość, inżynieria zarządzania, logistyka (stu-
dia licencjackie i inżynierskie), turystyka i rekreacja oraz zarządzanie. 
Studia dualne realizujemy w ramach projektów współfinansowanych 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Co zyskujesz? 

• Zyskujesz dofinansowanie od II roku nauki, które dodatkowo łączy 
się z promocjami wynikającymi z regulaminu promocji na I roku, co 
w efekcie pozwala obniżyć czesne przez cały okres studiów

• Masz dostęp do dodatkowych szkoleń branżowych
• Realizujesz płatny staż w firmie
• W zależności od wybranej specjalności w ramach 

studiów skorzystasz z zakupionego przez uczelnię 
nowoczesnego sprzętu i branżowego oprogramowania, 
utworzymy m.in. Laboratorium VR (wirtualnej rzeczywi-
stości) oraz Centrum Lean  Manufacturing. 

Szczegółowe informacje o programie studiów znajdziesz 
na stronie: www.wsb.pl/wroclaw/studia-dofinan-
sowane-z-ue w zakładce poświęconej wybranej przez 
Ciebie specjalności. Nie czekaj, liczba kandydatów przy-
jętych do projektu jest ograniczona.

http://www.wsb.pl/wroclaw/studia-dofinansowane-z-ue
http://www.wsb.pl/wroclaw/studia-dofinansowane-z-ue
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Studia dofinansowane  
z projektów Zintegrowany 
Program Uczelni 2.0  
i Innowacje dla Regionów

Studia tradycyjne objęte dofinansowaniem

W ramach projektów Zintegrowany Program Uczelni 2.0* 
i Innowacje dla Regionów** dofinansowaniem objętych 
jest 13 specjalności na kierunkach informatyka – studia 
inżynierskie, inżynieria zarządzania, logistyka, logistyka – 
studia inżynierskie, finanse i rachunkowość, zarządzanie, 
prawo w biznesie, bezpieczeństwo wewnętrzne i filologia. 

Wybierając specjalność, objętą dofinansowaniem, 
 zyskujesz:
• dofinansowanie od II roku nauki, które dodatkowo łączy 

się z promocjami wynikającymi z regulaminu promocji 
na I roku, co w efekcie pozwala obniżyć czesne przez 
cały okres studiów

• dostęp do dodatkowych, bezpłatnych szkoleń 
 branżowych

• dostęp do nowoczesnego oprogramowania branżowe-
go, sprzętu i laboratoriów zakupionych specjalnie pod 
kątem wybranej przez Ciebie specjalności.

Nowości na uczelni

Dzięki pozyskanym środkom z EFS dokonaliśmy inwestycji 
w zaawansowaną technologicznie infrastrukturę dydak-
tyczną oraz specjalistyczne pomoce naukowe, z których 
będziesz korzystać w trakcie studiów. W zależności od 
wybranej specjalności otrzymasz dostęp m.in. do:
• Laboratorium dronów
• Laboratorium VR (wirtualnej rzeczywistości)

• walizki kryminalistycznej
• strzelnicy multimedialnej
• fantomów niemowlęcia i osoby dorosłej, wraz z oprogramowaniem 

do analizy resuscytacji
• kabiny tłumaczeń
• tworzonej przez nas Platformy automatyzacji procesów bizneso-

wych i IT (Robotic Process Automation) z użyciem sztucznej inteli-
gencji i uczenia maszynowego (Machine Learning)

• Laboratorium LTE/5G
• Smart Factory – infrastruktury IT zintegrowanej z SAP
• Laboratorium Aplikacji Mobilnych
• Laboratorium Metrologii i Fizyki oraz Laboratorium 

 Materiałoznawstwa.

Szczegółowe informacje o programie studiów znajdziesz na stronie 
www.wsb.pl/wroclaw/studia-dofinansowane-z-ue w zakładce 
poświęconej wybranej przez Ciebie specjalności. Nie czekaj, zapisz się 
już teraz, liczba miejsc w projekcie jest ograniczona!

*  Nowoczesna Uczelnia będąca liderem wysokiej  
jakości kształcenia na potrzeby rynku pracy  
POWR.03.05.00-00-Z204/18

**Innowacje dla regionów POWR.03.05.00-00-ZR04/18

Realizujemy szereg projektów o łącznej wartości ponad 
61 600 000 zł, współfinansowanych w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Większość 
z nich kierujemy do naszych studentów. Projekty obej-
mują zarówno specjalności realizowane na studiach sta-
cjonarnych i stacjonarnych dualnych, jak i na studiach 
niestacjonarnych weekendowych.



Czas na studia

dr hab. Agnieszka Dejnaka,  
prof. WSB we Wrocławiu, menedżer 

kierunku zarządzanie
agnieszka.dejnaka@wsb.wroclaw.pl

dr Tomasz Rólczyński,  
menedżer kierunku  

finanse i rachunkowość 
tomasz.rolczynski@wsb.wroclaw.pl

dr Anna Orzeł,  
menedżer kierunku 

logistyka  
anna.orzel@wsb.wroclaw.pl

mgr inż. Sebastian Sobczyk, 
menedżer kierunku  

informatyka  
sebastian.sobczyk@wsb.wroclaw.pl

dr Joanna Filaber,  
menedżer kierunków  

prawo i prawo w biznesie  
joanna.filaber@wsb.wroclaw.pl

dr Jan Świderski,  
menedżer kierunku  

bezpieczeństwo wewnętrzne 
jan.swiderski@wsb.wroclaw.pl

dr hab. Daniel Puciato,  
prof. WSB we Wrocławiu,  

menedżer kierunku  
turystyka i rekreacja  

daniel.puciato@wsb.wroclaw.pl

dr Bojana Bujwid-Sadowska, 
menedżer kierunku  
filologia angielska 

bojana.bujwid-sadowska 
@wsb.wroclaw.pl

dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin, 
menedżer kierunku inżynieria 

zarządzania
agnieszka.pawlak-wolanin 

@wsb.wroclaw.pl

dr Maciej Szczepanik, 
menedżer kierunku 

mikrobiznes 
maciej.szczepanik@wsb.wroclaw.pl
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Realizując misję Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, która brzmi: 
„Pomagamy rozumieć świat – innowacyjni, przyjaźni, praktyczni”, 
organizujemy proces kształcenia tak, by stwarzał szeroki dostęp do 
aktualnej wiedzy, technologii i ekspertów. Wierzymy, że dzięki temu 
pomagamy studentom odnaleźć się na rynku pracy i w świecie. 
Ważną rolę odgrywają w tym menedżerowie kierunków, czuwając 
nad programami studiów i wdrażaniem innowacji. W efekcie ich 
działań nasi studenci zdobywają pożądaną na rynku pracy wiedzę 
i umiejętności.

dr Radosław Kamiński
Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania  
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Menedżerowie kierunków

Czym zajmuje się menedżer kierunku?

Zarządza rozwojem kierunku poprzez:
• kształtowanie oferty specjalności
• współpracę z pracodawcami i przedsiębiorstwami działającymi 

w ramach Rady Biznesu przy danym kierunku studiów
• analizę wyników badań opinii studentów na temat uczelni (ocena 

zajęć oraz Badanie Atrybutów Marki)
• inspirowanie do tworzenia kół naukowych i działania w nich. 

Buduje i rozwija relacje z pracodawcami, aby:
• określać potrzeby rynku pracy w zakresie pożądanych umiejętno-

ści i kompetencji absolwentów
• zapraszać wykładowców praktyków do współpracy

• wprowadzać praktyczne formy kształcenia
• organizować wizyty studyjne i zajęcia w warunkach 

rzeczywistych
• przygotowywać atrakcyjne programy praktyk i staży
• weryfikować i doskonalić programy kształcenia we 

współpracy z zespołem dydaktycznym oraz studentami 
i absolwentami

• wdrażać certyfikaty kompetencji, które można zdobyć 
w toku studiów.

Nad każdym kierunkiem czuwają również Dziekan i Pro-
dziekani. To z nimi studenci mogą się kontaktować, gdy 
mają pytania lub pomysły związane ze swoimi studiami.
Masz pytanie dotyczące kierunku studiów lub intere-
sującej Cię specjalności? Napisz do menedżera:



Zarządzanie

Karol Borowski
Student WSB we Wrocławiu

Studiuję zarządzanie na specjalności marketing i social media. 
Wybrałem ten kierunek, ponieważ uważam, że przemyślane 
działania w mediach społecznościowych to świetny sposób 
na wypromowanie siebie. Zdobyta wiedza przyda mi się 
w dalszym prowadzeniu mojej działalności i pracy jako trener 
personalny. Prywatnie pasjonuję się sportami siłowymi, moto-
ryzacją, a w wolnych chwilach słucham klasycznego rocka.
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Zarządzanie

Co zyskujesz, studiując zarządzanie 
w WSB?

• Masz zajęcia z wykorzystaniem gier kierowniczych i bizneso-
wych oraz case studies.

• Uczysz się od praktyków, przedmioty specjalnościowe 
prowadzą cenieni eksperci, z takich firm, jak m.in.: Limango, 
Me&My Friends, Hexe Data.

• Wykorzystujesz nowoczesny sprzęt podczas zajęć, które od-
bywają się w profesjonalnych pracowniach fotograficznych 
i komputerowych.

• Możesz zostać członkiem koła naukowo-biznesowego KIWI 
(Key Visual Business and Research Group), które zgłębia 
zagadnienia związane z zarządzaniem i marketingiem. 

• Masz możliwość studiowania w języku angielskim na specjal-
ności Business Administration.

Zarządzanie to nie tylko fachowe wykorzystanie 
wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów. 
To przede wszystkim profesjonalizm wprowadzania 
zmian w zarządzanej firmie, pewność podejmowa-
nych decyzji strategicznych i kreowanie rzeczywi-
stości dzisiaj i jutro. Tym właśnie wyróżniają się nasi 
absolwenci. Nie ma znaczenia, czy zarządzamy 
małą firmą, czy korporacją, zasady pozostają takie 
same. Menedżer musi mieć pasję uczenia się, budo-
wania relacji z ludźmi i wsłuchiwania się w trendy 
rynkowe. Dlatego nasze studia to 3×P: praktyka, 
profesjonalizm i pasja.

dr hab. Agnieszka Dejnaka
Prof. WSB we Wrocławiu, menedżer kierunku

Partnerzy kierunku

Zarządzanie



Wybierz specjalność dla siebie

Marketing i social media

Nauczysz się m.in.:
• zasad zarządzania projektami z zakresu marke-

tingu i komunikacji w social media
• projektować kampanie reklamowe i E-public 

Relations
• zasad utrzymywania relacji z mediami oraz 

podstawy prawa prasowego
• analizy konkurencji i badań marketingowych.

Specjalista BHP

Nauczysz się m.in.:
• dokonywać oceny i analizy środowiska pracy 

z punktu widzenia BHP
• organizacji i metod szkoleń w zakresie BHP
• zasad postępowania powypadkowego
• tworzyć dokumentację BHP i poznasz odpowied-

nie regulacje prawne.

Business Administration

Nauczysz się m.in.:
• słownictwa branżowego (Business English) 
• zasad funkcjonowania w międzynarodowym 

środowisku biznesowym, finansów i HR
• zarządzania projektami o charakterze 

 międzynarodowym.

Zarządzanie produkcją

Nauczysz się m.in.:
• zarządzać procesem produkcyjnym, jakością 

i zmianą
• wyznaczać cele w zakresie strategii 

 produkcyjnej
• stosować narzędzia informatyczne wspierające 

zarządzanie procesami produkcyjnymi.

Zarządzanie małą i średnią firmą

Nauczysz się m.in.:
• zarządzać przedsiębiorstwem i jego finansami 

oraz stosować metody ilościowe w zarządzaniu
• zasad negocjacji w biznesie i ich praktycznego 

zastosowania
• podstaw ekonomii i marketingu oraz podstaw 

prawnych funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Psychologia w zarządzaniu

Nauczysz się m.in.:
• zarządzać ludźmi w organizacji oraz prowadzić 

negocjacje
• zasad autoprezentacji oraz organizacji szkoleń 

i warsztatów
• jak działa wpływ mechanizmów psychologicz-

nych na procesy rynkowe i interpersonalne.

Sprawdź, w jakiej formie możesz studiować 
wybraną specjalność i czy jest ona objęta 
dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. 
Tabela z formami studiów znajduje się na stronie 
17 w informatorze, więcej szczegółów na temat 
interesującej Cię specjalności znajdziesz na stronie: 
www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/
studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci.
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Wybierz specjalność dla siebie

Grafika komputerowa  
w reklamie

Nauczysz się m.in.:
• stosować reklamę jako narzędzie kształtowania 

wizerunku produktu i marki
• projektować reklamy i poznasz zasady designu 

reklamowego
• zorganizować profesjonalną sesję kreatywną czy 

też sesję fotografii reklamowej
• projektować kreatywne kampanie reklamowe.

Menedżer sprzedaży 

Nauczysz się m.in.:
• zarządzać zespołem i projektami sprzedażowymi
• zasad projektowania strategii sprzedażo-

wych 3.0
• prowadzić skuteczne negocjacje handlowe
• zarządzać sprzedażą (e-commerce i tradycyjną) 

i relacjami z klientami.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Nauczysz się m.in.:
• metod i technik zarządzania zasobami ludzkimi
• podstawowych zagadnień psychologii zarzą-

dzania i komunikacji społecznej
• jak wygląda model polityki personalnej
• określać rolę i zadania działu personalnego 

w organizacji
• stosować metody oceny pracowników.

Sprawdź, w jakiej formie możesz studiować 
wybraną specjalność i czy jest ona objęta 
dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. 
Tabela z formami studiów znajduje się na stronie 
17 w informatorze, więcej szczegółów na temat 
interesującej Cię specjalności znajdziesz na stronie: 
www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/
studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci.

24 Zarządzanie

Studiuję zarządzanie, ponieważ w przyszłości chciałabym otwo-
rzyć własny lokal gastronomiczny. Nie byłaby to jednak kolejna 
nudna restauracja czy bar. Marzy mi się miejsce, gdzie będę 
mogła dzielić się z ludźmi wszystkimi moimi pasjami, czyli foto-
grafią i grą na skrzypcach. Poza tym lubię działać samodzielnie 
i perspektywa braku przełożonego bardzo mi się podoba.

Angelika Niedolistek
Studentka WSB we Wrocławiu



Inżynieria zarządzania

Krzysztof Kawa
Absolwent WSB we Wrocławiu

Największą motywację daje mi osiąganie celów, jakie sobie sta-
wiam. W końcu każdy cel można osiągnąć dzięki pracy, wiedzy 
i zaangażowaniu, a największą przyjemność daje dochodzenie 
do niego, nie on sam w sobie. Świetną metaforą drogi ważniej-
szej niż sam cel są górskie wędrówki, które kocham. W górach 
mogę być naprawdę sobą. W życiu zawodowym świetnie 
odnajduję się w organizowaniu procesów. Te studia były na 
pewno jednym z lepszych wyborów, jakich dokonałem do tej 
pory. Wybrałem WSB dzięki poleceniom przyjaciół – dziś już 
rozumiem, dlaczego byli tak zadowoleni. Atmosfera, podej-
ście i organizacja powodują, że chce się tu być i uczestniczyć 
w życiu uczelni.
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Co zyskujesz, studiując inżynierię 
 zarządzania w WSB?

• Zdobędziesz wiedzę i umiejętności związane z inżynierią 
jakości produkcji, usług i procesów produkcji oraz organizacji 
i zarządzania. 

• Spotkasz wybitnych naukowców i ekspertów z danej dzie-
dziny, którzy dzięki swojej wiedzy i praktyce gospodarczej 
przekażą Ci sporą dawkę aktualnej wiedzy i umiejętności.

• Będziesz uczyć się w laboratoriach i pracowniach kompute-
rowych wyposażonych w profesjonalne oprogramowanie, 
tj. AutoCAD 2019, Comarch XL, SAP R3, SQL Server Manage-
ment Studio (SSMS). 

Partnerzy kierunku

Cechy kierunku inżynieria zarządzania

Prestiżowy dyplom inżyniera

Specjalistyczne oprogramowanie

Studia inżynierskie 

Wizyty studyjne

Inżynieria zarządzania

Z mojego doświadczenia wynika, że większość wy-
zwań związanych z zarządzaniem pracą inżynierską 
rodzi się na styku inżynierii i zarządzania. Lidera 
technicznego wyróżnia kilka istotnych cech, a mia-
nowicie: rozumie on architekturę systemu, potrafi 
działać zespołowo, przewodzi przy podejmowaniu 
decyzji technicznych oraz komunikuje się sprawnie 
i umiejętnie. W trakcie studiów nie tylko przekazuje-
my niezbędną wiedzę z zakresu zarządzania i inży-
nierii, ale pomagamy też wykształcić te cechy. 

dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin
Menedżer kierunku

Inżynieria  
zarządzania



Wybierz specjalność dla siebie

Techniczne planowanie  
jakości w produkcji i usługach

Nauczysz się m.in.:
• zarządzać produkcją, jej procesami oraz 

 ryzykiem
• obsługi systemów informatycznych wspierają-

cych zarządzanie jakością
• zarządzać produktem i logistyką.

Zarządzanie produkcją  
w technologiach  
przyrostowych (druk 3D)

Nauczysz się m.in.:
• zarządzać produkcją w technologii przyrosto-

wej 3D
• metod i technik zarządzania jakością w techno-

logii przyrostowej 3D
• projektować oraz nadzorować procesy i syste-

my produkcyjne w technologii przyrostowej
• korzystać z narzędzi Lean Manufacturing
• zarządzać innowacjami i transferem technologii 

przyrostowej 3D.

Inżynieria jakości  
w produkcji i usługach

Nauczysz się m.in.:
• wybranych metod i narzędzi wspomagających  

zarządzanie jakością
• projektować nowe oraz nadzorować już istniejące 

procesy i systemy produkcyjne
• używać informatycznych systemów  

wspomagających zarządzanie jakością.

Techniczne planowanie 
procesów produkcyjnych

Nauczysz się m.in.:
• zarządzać produkcją, produktem i logistyką 
• technicznie planować procesy produkcyjne 

z wykorzystaniem wiedzy inżynierskiej 
• obsługi systemów informatycznych zarządzania 

jakością.

Nowość Nowość

Nowość

Sprawdź, w jakiej formie możesz studiować 
wybraną specjalność i czy jest ona objęta 
dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. 
Tabela z formami studiów znajduje się na stronie 
16 w informatorze, więcej szczegółów na temat 
interesującej Cię specjalności znajdziesz na stronie: 
www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/
studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci.
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studia inżynierskie



Finanse i rachunkowość

Olena Bukrieieva
Studentka WSB we Wrocławiu

Wybrałam studia na kierunku finanse i rachunkowość, ponie-
waż od zawsze wiedziałam, że lubię nauki ścisłe. Cieszę się, 
że znalazłam taką uczelnię jak WSB, która może zapewnić mi 
rozwój w tym obszarze. Bardzo pozytywne wrażenie zrobili na 
mnie wykładowcy, którzy są praktykami w swoich dziedzinach. 
Uczestniczę także w organizowanych przez uczelnię zajęciach 
siatkówki i jogi, co daje mi dużo frajdy i jest świetną odskocznią 
od codziennych obowiązków.
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Finanse  
i rachunkowość

Co zyskujesz, studiując finanse  
i rachunkowośćw WSB?

• Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w kształceniu finansi-
stów przygotujemy Cię do poprowadzenia własnej firmy czy 
podjęcia pracy w międzynarodowych korporacjach, instytu-
cjach finansowych, jednostkach administracji publicznej lub 
biurach rachunkowych.

• Jako absolwent kierunku będziesz zwolniony z egzaminów 
ACCA: Accountant in Business, Management Accounting 
i Financial Accounting.

• Na zajęciach nauczysz się wykorzystywać specjalistyczne 
oprogramowanie, tj. Reset R2 FK czy Płatnik ZUS, które póź-
niej wykorzystasz w pracy.

• Możesz pogłębić swoją wiedzę i zdobywać dodatkowe umie-
jętności dzięki aktywności w kole naukowym Rynków Kapita-
łowych KoNaRK, zajmującym się zagadnieniami finansów.

Partnerzy kierunku

W trakcie studiów na kierunku finanse i rachunko-
wość przygotowujemy studentów do sprawnego 
poruszania się w świecie finansów. Dajemy im 
możliwość poznania narzędzi, instrumentów finanso-
wych i zasad rachunkowości. Jak redukować koszty, 
inwestować, zarządzać ryzykiem? Tego dowiedzą się 
nasi studenci. Będą też potrafili nie tylko sprawnie 
zarządzać kapitałem przedsiębiorstwa, ale również 
swoim – znaleźć najlepszy kredyt, podejmować 
decyzje o wyborze produktów ubezpieczeniowych 
czy lokaty kapitału.

dr Tomasz Rólczyński
Menedżer kierunku 



Wybierz specjalność dla siebie

Doradca finansowy klienta

Nauczysz się m.in.:
• oceny rentowności produktów finansowych
• budować portfel finansowy i tworzyć plan 

finansowy
• prowadzić negocjacje finansowe
• metod wyceny, zabezpieczania i rozliczania 

produktów finansowych.

Finanse małych i średnich  
przedsiębiorstw

Nauczysz się m.in.:
• metod gromadzenia i analizy informacji finanso-

wych pochodzących z różnych źródeł
• zasad i przepisów dotyczących opodatkowania 

działalności gospodarczej
• jak stosować narzędzia informatyczne wspiera-

jące proces zarządzania finansami
• doboru źródeł finansowania.

Zarządzanie podatkami

Nauczysz się m.in.:
• jak analizować formy opodatkowania działalno-

ści  gospodarczej
• identyfikować przepisy prawa w zakresie usta-

lania podstawy opodatkowania i kwot zobowią-
zań podatkowych

• sporządzać deklaracje podatkowe oraz postępo-
wania egzekucyjne i karnoskarbowe.

Bankowość

Nauczysz się m.in.:
• technik i narzędzi sprzedaży usług finansowych
• podstaw prawnych i zasad funkcjonowania 

banków oraz instytucji finansowych
• specyfiki nowoczesnych i tradycyjnych produk-

tów  bankowych
• oceniać ryzyko kredytowe.

Rachunkowość

Nauczysz się m.in.:
• zasad rachunkowości
• ewidencji zdarzeń i operacji gospodarczych
• prowadzić księgi rachunkowe
• obsługi najpopularniejszych systemów finanso-

wo-księgowych, np.: Płatnik, Rewizor
• analizy bieżącej sytuacji finansowej firmy.

Specjalista kadr i płac

Nauczysz się m.in.:
• rozliczać świadczenia pracownicze oraz prowa-

dzić dokumentację pracowniczą
• przeprowadzać rozliczenia z ZUS i US
• zasad wynagradzania oraz naliczania i odpro-

wadzania składek na ubezpieczenia społeczne
• zarządzać czasem pracy i kapitałem ludzkim.

Sprawdź, w jakiej formie możesz studiować 
wybraną specjalność i czy jest ona objęta 
dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. 
Tabela z formami studiów znajduje się na stronie 
16 w informatorze, więcej szczegółów na temat 
interesującej Cię specjalności znajdziesz na stronie: 
www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/
studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci.
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Logistyka

Bartosz Szyrwiel
Student WSB we Wrocławiu

Poprzez optymalizację procesów i innowacyjne rozwiąza-
nia logistyka pozwala rozwiązać każdy napotkany w firmie 
problem. Dobra organizacja studiów w WSB sprawia, że mam 
dużo czasu wolnego. Często poświęcam go na aktywny udział 
w naukowym kole logistycznym. Dzięki niemu stale się rozwijam 
i mam kontakt z osobami o podobnych celach oraz zaintereso-
waniach. Tworzymy wspaniałą samonapędzającą się „maszy-
nę” złożoną z idei i pomysłów. Dodatkowym atutem studiowa-
nia w WSB jest możliwość zetknięcia się z praktykami logistyki, 
którzy chętnie nawiązują bliską współpracę ze studentami. 
Z kolei pracodawcy uważnie przyglądają się dodatkowym 
aktywnościom w CV. Koło naukowe zdecydowanie wpisuje się 
w taką aktywność. Podobnie, jak możliwość podjęcia dodatko-
wej pracy w szeregach WSB, gdzie organizacja pracy i ustala-
nie terminów to zadania na porządku dziennym.
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Co zyskujesz, studiując logistykę 
w WSB?

• Bierzesz udział w certyfikowanych zajęciach z wykorzysta-
niem specjalistycznego oprogramowania: Comarch ERP XL, 
SAP R3, AnyLogic 7, AutoCad (3D) 2015, Monza, RFID, Adonis, 
TransEdu, Microsoft IT Academy Advanced. 

• Masz zajęcia w nowoczesnych laboratoriach logistycznych, 
w tym w magazynowym wykorzystującym technologię RFID.

• Poznasz swoje mocne strony dzięki Assessment Center. 
Rekomendujemy najlepszych studentów naszym partnerom 
biznesowym jako dobrych pracowników.

• Masz możliwość dołączenia do aktywnie działającego 
Studenckiego Koła Logistycznego oraz Koła Naukowego SAP 
PORT, gdzie spotykają się prawdziwi pasjonaci.

Logistyka to kierunek dla Ciebie, jeśli chcesz praco-
wać w dynamicznym, międzynarodowym zespole, 
gdzie codziennością są przepływy materialne. 
Poznasz ciekawe rozwiązania technologiczne w fa-
brykach i transporcie. Nauczysz się, jak zarządzać 
skutecznie, i jak poruszać się w globalnym środowi-
sku. Będziesz posługiwać się narzędziami informa-
tycznymi, które ułatwiają pracę. Poznasz ciekawych 
ludzi, którzy w tej dziedzinie osiągnęli sukces, to oni 
będą Cię uczyć.

dr Anna Orzeł
Menedżer kierunku

Logistyka

Partnerzy kierunku

Logistyka

Dyplom licencjata lub dyplom inżyniera



Logistyka międzynarodowa

Nauczysz się m.in.:
• zasad wolnego przepływu towarów w Europie
• kluczowych założeń koncepcji Lean 

 Management 
• konfigurować sieci logistyczne
• sporządzać dokumentację międzynarodową
• wykorzystywać nowoczesne trendy, metody 

i narzędzia w procesach zakupowych.

Logistyka produkcji

Nauczysz się m.in.:
• planować procesy produkcyjne
• przewidywać rezerwy w magazynie
• stosować system Kanban, Heijunkę, zasady 5S
• zarządzać jakością.

Logistyka  
w przedsiębiorstwie

Nauczysz się m.in.:
• zasad wolnego przepływu towarów w Europie
• kluczowych koncepcji szczupłego zarządzania
• zarządzać magazynem i produktem  

w logistyce
• zapobiegać błędom w trakcie produkcji.

Koordynator dronów

Nauczysz się m.in.:
• prawa lotniczego w zakresie wykorzystania 

statków bezzałogowych
• obsługi statków bezzałogowych
• operowania lotów poza zasięgiem wzroku
• zastosować drony i planować przeloty w branży 

logistycznej.

E-commerce w logistyce 

Nauczysz się m.in.:
• zasad funkcjonowania gospodarki globalnej
• logistycznej obsługi działań marketingowych
• wykorzystywać technologie teleinformatyczne 

w produkcji, sprzedaży i dystrybucji produktów 
• ewidencjonować transakcje i ruch w sieci przez 

Google Analytics.

Nowość

Nowość

Sprawdź, w jakiej formie możesz studiować 
wybraną specjalność i czy jest ona objęta 
dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. 
Tabela z formami studiów znajduje się na stronie 
17 w informatorze, więcej szczegółów na temat 
interesującej Cię specjalności znajdziesz na stronie: 
www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/
studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci.

Logistyka transportu

Nauczysz się m.in.:
• stosować techniki umożliwiające monitorowanie 

środków transportu
• projektować systemy transportowe
• organizować, planować i kontrolować procesy 

spedycji oraz transportu
• optymalizować koszty transportu.

Wybierz specjalność dla siebie
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Wybierz specjalność dla siebie

Inżynieria systemów logistycznych

Nauczysz się m.in.:
• projektować i eksploatować systemy logistyczne
• obsługi oprogramowania do przekształcania da-

nych surowych w sensowne i przydatne informa-
cje do analiz  biznesowych

• stosować odpowiednie metody diagnozy proble-
mów logistycznych w przedsiębiorstwie i sposoby 
ich rozwiązywania.

Menedżer inżynierii  
procesów logistycznych

Nauczysz się m.in.:
• projektować procesy logistyczne
• planować, organizować i koordynować  

działania w łańcuchu logistycznym
• identyfikować wymagający poprawy element 

procesu logistycznego i dobierać odpowiednie 
narzędzia do poprawy jego efektywności.

Inżynieria Lean Manufacturing

Nauczysz się m.in.:
• wdrażać narzędzia Lean w produkcji
• nadzorować systemy aktywności pracowników 

Kaizen
• stosować Poka-Yoke
• zarządzać wizualnie Kanban.

Inżynieria procesów  
transportowych

Nauczysz się m.in.:
• modelować systemy transportowe za pomocą 

programu Anylogic
• zarządzać i sterować systemami transportowo-lo-

gistycznymi z zastosowaniem nowoczesnych me-
tod, urządzeń oraz technologii informatycznych.

Projektowanie i automatyzacja  
w magazynowaniu

Nauczysz się m.in.:
• dokonywać globalnej i szczegółowej oceny 

operacji wokół przedsiębiorstwa
• planować i kontrolować realizację zadań w pro-

cesie magazynowania
• wykorzystywać narzędzia informatyczne do 

sterowania całością przepływów logistycznych 
w magazynie.

Sprawdź, w jakiej formie możesz studiować 
wybraną specjalność i czy jest ona objęta 
dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. 
Tabela z formami studiów znajduje się na stronie 
17 w informatorze, więcej szczegółów na temat 
interesującej Cię specjalności znajdziesz na stronie: 
www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/
studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci.

studia inżynierskie
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Informatyka

Sebastian Kogut
Student WSB we Wrocławiu

Kierunek informatyka przeważył nad innymi ze względu na 
moje zainteresowania social mediami, reklamami interneto-
wymi oraz tworzeniem różnego rodzaju portali. Wybrałem 
WSB, ponieważ pozwala mi łączyć wiele moich aktywności ze 
studiami. Prywatnie interesuję się psychologią, a szczególnie 
zagadnieniami marketingowymi związanymi z tą dziedziną. 
Chciałbym poznać mechanizmy ludzkiego zachowania, aby 
być skuteczniejszym w tworzeniu aplikacji i strategii.
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Co zyskujesz, studiując informatykę  
w WSB?

• Masz zajęcia w nowoczesnych laboratoriach: iMAC, Lab Po-
wered by Nokia, Internetu Rzeczy (IoT), Wirtualnej Rzeczywi-
stości (VR, AR, MR), SAP Next Gen, Cisco, VMware vSphere.

• Zajęcia prowadzą praktycy, mający wieloletni staż w fir-
mach cenionych wśród pracowników, takich jak m.in. Nokia, 
IBM, Gigaset, Atos, Hicron, Microsoft, SAP, 3M, Capgemini.

• Uczysz się tego, co naprawdę przyda Ci się w codziennej 
pracy, ponieważ konstruujemy program studiów z partne-
rami biznesowymi. Wiedza, którą zdobywasz, jest aktualna 
i odpowiada na zapotrzebowanie branży.

• Masz możliwość zdobycia cenionych przez pracodawców 
certyfikatów, m.in.: Microsoft Certified Solutions Associate 
Windows Server, ISTQB, Java SE 8 Programmer, Unity Certi-
fied Developer, Cisco, Google Associate Android Developer, 
Atlassian: ACP-100, a także certyfikatów ukończenia kursów 
Python i ABAP oraz SAP R3 i SAP S/4 HANA.

Z raportu firmy Hays Poland na temat kapitału 
ludzkiego w sektorze IT we Wrocławiu wynika, że 
łącznie zatrudnionych jest w nim ponad 12 000 
specjalistów. Wszystko wskazuje na to, że liczba ta 
będzie rosła. We Wrocławiu powstało wiele centrów 
wsparcia IT i kilkaset firm lokalnych. Rynek pracy 
w IT obecnie należy do pracownika. Ze względu na 
rozwój technologii mobilnych, usług świadczonych 
za pośrednictwem sieci oraz ekspansję międzynaro-
dowych korporacji specjaliści IT poszukiwani są na 
całym świecie.

Sebastian Sobczyk
Menedżer kierunku, konsultant SAP

Informatyka

Partnerzy kierunku

Dyplom licencjata lub dyplom inżyniera



Wybierz specjalność dla siebie

SAP – Zintegrowane systemy  
informatyczne

Nauczysz się m.in.:
• budować systemy elektronicznej wymiany doku-

mentów i danych
• dokonywać właściwego wyboru zintegrowanych 

systemów informatycznych dla przedsiębior-
stwa (systemów ERP)

• programować w języku ABAP
• administrować systemem SAP
• obsługiwać funkcjonalnie systemy SAP R3, SAP 

S/4 HANA i SAP Fiori.

Tester oprogramowania

Nauczysz się m.in.:
• testować aplikacje internetowe i mobilne
• pisać testy automatyczne w Pythonie i Selenium
• zwinnego testowania i fundamentów Agile
• używać nowoczesne oprogramowanie  Atlassian 

(JIRA + Confluence + Bitbucket  
+ Sourcetree itp.).

Programowanie aplikacji VR/AR  
w Unity 3D

Nauczysz się m.in.:
• projektować doświadczenia i gry VR/AR/MR
• tworzyć aplikacje w silniku Unity 3D
• programować aplikacje mobilne XR
• nagrywać filmy z wnętrza wirtualnych doświad-

czeń, aby móc przygotować demo produktu.

Programista aplikacji w chmurze

Nauczysz się m.in.:
• projektować i budować systemy w chmurze dla 

wspierania aplikacji mobilnych
• programować w języku Java i Golang/Python
• korzystać z platform i usług dostępnych 

w chmurze
• stosować metodykę zwinną Agile.

Software  
Development  

Nauczysz się m.in.:
• programować aplikacje, programowania obiek-

towego oraz programować urządzenia Internetu 
Rzeczy iOT

• tworzyć grafiki do gier komputerowych
• obsługiwać sieci komputerowe i serwerowe 

systemy operacyjne
• stosować zasady algorytmiki i struktur danych 
• zarządzać projektami informatycznymi
• języka angielskiego i słownictwa branżowego.

Nowość

Sprawdź, w jakiej formie możesz studiować 
wybraną specjalność i czy jest ona objęta 
dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. 
Tabela z formami studiów znajduje się na stronie 
16 w informatorze, więcej szczegółów na temat 
interesującej Cię specjalności znajdziesz na stronie: 
www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/
studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci.
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Komunikacja w oparciu  
o technologię LTE i 5G

Nauczysz się m.in.:
• obsługiwać przyrządy pomiarowe przeznaczone 

do technologii LTE i 5G
• tworzyć przypadki i scenariusze testowe, pisać 

testy automatyczne w Pythonie
• jak przebiegają procesy przetwarzania 

 sygnałów
• budować środowisko pomiarowe.

Inżynier aplikacji  
mobilnych 

Nauczysz się m.in.:
• projektować aplikacje mobilne zgodnie z wy-

tycznymi Apple i Google
• programować aplikacje na smartfony i tablety 
• tworzyć aplikacje zintegrowane z serwisami 

webowymi
• projektować gry na platformy mobilne.

Inżynier sieci, systemów 
i bezpieczeństwa IT  

Nauczysz się m.in.:
• projektować infrastrukturę informatyczną (sieci 

i systemy) dla podmiotów gospodarczych
• konfigurować urządzenia sieciowe (m.in. tech-

nologia CISCO)
• wdrażać systemy operacyjne w technologii 

Microsoft
• opracowywać i wdrażać politykę bezpieczeń-

stwa systemów informatycznych
• projektować relacyjne bazy danych i admini-

strować serwerami baz danych.

Wybierz specjalność dla siebie

NowośćNowość

Nowość

Sprawdź, w jakiej formie możesz studiować 
wybraną specjalność i czy jest ona objęta 
dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. 
Tabela z formami studiów znajduje się na stronie 
16 w informatorze, więcej szczegółów na temat 
interesującej Cię specjalności znajdziesz na stronie: 
www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/
studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci.
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Zdecydowałem się na studia w WSB, ponieważ słyszałem o tej 
uczelni same pozytywy. Obecnie jestem na III roku studiów i mogę 
powiedzieć, że się nie zawiodłem! Informatyka to moja pasja 
i mogę szczerze polecić każdemu studiowanie jej właśnie tu. 
WSB posiada wiele nowoczesnych pracowni, dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wykładowcy są zaanga-
żowani w swoją pracę, wymagający i naprawdę służą wsparciem. 
WSB słynie również z otwartości na potrzeby osób z niepełno-
sprawnością, co nie pozostawało dla mnie bez znaczenia. 

Łukasz Pietsch
Student WSB we Wrocławiu

studia inżynierskie



Prawo w biznesie

Weronika Uta
Studentka WSB we Wrocławiu

Studiuję prawo w biznesie, ponieważ chcę poznać podsta-
wy zarówno prawa, jak i prowadzenia biznesu. Moim celem 
jest rozwijanie rodzinnej firmy. Lubię moje studia, ponieważ 
wykładowcy są empatyczni, ale również wymagający, co jest 
dobrym motywatorem do nauki. Wybierając uczelnię, kierowa-
łam się nie tylko jej pozycją w rankingach, ale też lokalizacją. 
Nie mieszkam we Wrocławiu, więc to, że z Dworca Głównego 
można w prosty sposób dojechać do siedziby WSB, także miało 
dla mnie znaczenie.



40

Prawo w biznesie

Co zyskujesz, studiując prawo w biznesie 
w WSB?

• Zdobywasz interdyscyplinarną wiedzę z zakresu prawa, eko-
nomii i zarządzania.

• Na zajęciach uczysz się bezpośrednio od praktyków, m.in. 
doradców podatkowych, mediatorów i negocjatorów bizneso-
wych, adwokatów, radców prawnych, pracowników admini-
stracji skarbowej i innych urzędników samorządowych.

• Masz do wyboru specjalności, dzięki którym zostaniesz 
ekspertem od prawa w finansach lub prawa w zarządzaniu, 
dołączysz do grona mediatorów lub arbitrów w sprawach 
cywilnych, rodzinnych i gospodarczych.

• Będziesz przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, 
korporacjach krajowych i międzynarodowych oraz w instytu-
cjach państwowych i samorządowych. 

• Masz możliwość zrealizowania praktyk, staży zawodowych 
oraz szkoleń w działach prawnych, organizacyjnych i finanso-
wych w firmach i instytucjach publicznych.

Prawo w biznesie jest w Polsce kierunkiem realizowa-
nym na niewielu wyższych uczelniach. Menedżerowie 
i biznesmeni mogą korzystać z opinii profesjonalnych 
prawników, ale decyzje w biznesie niekiedy są podej-
mowane w taki sposób, że nie ma czasu na eksperty-
zy. Lepiej byłoby więc, gdyby osoby związane z biz-
nesem znały prawo. W końcu nieznajomość prawa 
szkodzi – nie zwalnia z odpowiedzialności za podjęte 
decyzje. W WSB wykładają prawnicy z długoletnią 
praktyką w biznesie, dzięki temu studenci mogą ko-
rzystać zarówno z ich wiedzy, jak i doświadczenia. 

prof. dr hab. Marian Noga
Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem, 
wykładowca WSB we Wrocławiu

Partnerzy kierunku

Prawo w biznesie
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Wybierz specjalność dla siebie

Prawo w zarządzaniu

Nauczysz się m.in.:
• organizować i zarządzać przedsiębiorstwami 

oraz organizacjami publicznymi
• technik mediacji i negocjacji, doradztwa   

i planowania
• tworzyć umowy handlowe
• obsługiwać spółki prawa handlowego i organy 

tych spółek, np. radę nadzorczą, zarząd.

Mediacje i arbitraż

Nauczysz się m.in.:
• komunikacji interpersonalnej i negocjacji oraz 

zarządzania konfliktem
• technik mediacyjnych i ich praktycznego 

 zastosowania
• standardów, metod i techniki prowadzenia me-

diacji i arbitrażu, także międzynarodowego
• reguł prawnych decydujących o mediacji 

w sprawach gospodarczych, karnych  
i rodzinnych.

Prawo w finansach 

Nauczysz się m.in.:
• jakie normy i reguły prawne, organizacyjne, 

gospodarcze i finansowe wpływają na funkcjo-
nowanie struktur administracyjno-biznesowych

• sposobów i zasad łączenia, przejmowania i prze-
kształcania spółek prawa handlowego

• interpretować regulacje prawne dotyczące 
kredytów, gwarancji bankowych, ochrony da-
nych osobowych, informacji niejawnych i spraw 
karno-skarbowych

• pozyskiwać środki zewnętrzne, niezbędne dla 
rozwoju przedsiębiorstwa.

Nowość

Sprawdź, w jakiej formie możesz studiować 
wybraną specjalność i czy jest ona objęta 
dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. 
Tabela z formami studiów znajduje się na stronie 
17 w informatorze, więcej szczegółów na temat 
interesującej Cię specjalności znajdziesz na stronie: 
www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/
studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci.

Wybrałam WSB ze względu na kierunek prawo w biznesie, który 
jest dostępny w niewielu uczelniach. Nie bez znaczenia była też 
dobra organizacja planu zajęć i pozytywne opinie znajomych. 
W trakcie studiów uczyłam się łączyć aspekty prawne z eko-
nomią, a w wolnym czasie realizowałam swoją pasję, którą jest 
taniec. 

Patrycja Sadowska
Absolwentka WSB we Wrocławiu



Prawo � jednolite studia magisterskie

Damian Olszewski
Student WSB we Wrocławiu

Jestem politologiem, studentem prawa, działaczem społecznym, 
pasjonatem historii oraz polityki. W swojej działalności prospo-
łecznej współpracowałem między innymi z Instytutem Pamięci 
Narodowej oraz z innymi instytucjami i organami państwowymi. 
Dobrze czuję się w roli organizatora wydarzeń naukowych i 
prospołecznych. Wszystko to udaje mi się połączyć ze studiami 
stacjonarnymi na uczelni, która elastycznie podchodzi do po-
trzeb studentów i w przemyślany sposób układa plan zajęć.
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Co zyskujesz, studiując prawo w WSB?

• Zdobywasz wiedzę poprzez interaktywne metody nauczania 
– symulacje przesłuchania podejrzanego, warsztaty sądowe, 
sporządzanie pism procesowych czy rozwiązywanie kazusów.

• Uczysz się na prawdziwych przykładach, obserwując rzeczy-
wiste rozprawy sądowe.

• Masz zajęcia z praktykami, są to m.in. sędziowie wydziałów 
cywilnego i karnego, radcy prawni, rzecznicy patentowi, 
notariusze.

• Przygotowujesz się do egzaminu na wybraną aplikację 
 prawniczą.

• Realizujesz praktyki zawodowe m.in. w oparciu o porozu-
mienia zawarte przez WSB z sądami, prokuraturą, policją 
i prawniczymi korporacjami zawodowymi.

• Masz dostęp do niezbędnych przy nauce baz danych aktów 
prawnych (LEX, Legalis). 

Więcej informacji o kierunku: www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-
-szkolenia/studia-jednolite-magisterskie.

Cechy kierunku prawo

Warsztaty sądowe, symulacje  
przesłuchań  podejrzanych

Warsztaty specjalistyczne z prawa  
administracyjnego, cywilnego i karnego

Jednolite studia magisterskie, czyli trwające  
5 lat studia zawodowe, kończące się uzyskaniem 
tytułu magistra prawa

Zajęcia prowadzą praktycy,  
m.in. radcy prawni,  adwokaci

Prawo – jednolite studia magisterskie to 5-letnie 
studia dla osób, które uwielbiają wyzwania i z pasją 
pragną rozwijać się na wielu płaszczyznach. Prawo 
jest filarem społeczeństwa, dlatego po ukończeniu 
tego kierunku będziesz miał możliwość wykonywa-
nia jednego z najbardziej opłacalnych i stabilnych 
zawodów w Polsce. Dzięki studiom prawniczym 
w WSB zdobędziesz nie tylko wiedzę teoretyczną, 
ale przede wszystkim poznasz jej praktyczne zasto-
sowanie w życiu społecznym i biznesie. 

dr Joanna Filaber
Menedżer kierunku

Prawo � jednolite  
studia magisterskie

Prawo

Partnerzy kierunku

http://www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/studia-jednolite-magisterskie
http://www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/studia-jednolite-magisterskie
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Prawo i prawo w biznesie – poznaj różnice

Marzysz o tym, żeby studiować prawo? Od zawsze widziałeś się w roli prawnika? Postanowiłeś spróbować swoich sił w WSB, ale 
zastanawiasz się, czym różnią się dwa oferowane przez nas kierunki – prawo i prawo w biznesie?

Spójrz na poniższą tabelę, gdzie wyjaśniamy najistotniejsze różnice:

CHARAKTER  
PRZEDMIOTÓW

MOŻLIWOŚĆ  
ROZWOJU

DLA KOGO?

PRAKTYKI  
I WARSZTATY

DYPLOM 

WIEDZA,  
UMIEJĘTNOŚCI  
I KOMPETENCJE

JAK PRZEBIEGAJĄ STUDIA?

CO PO STUDIACH?

PRACA

Praktyki w kancelariach prawnych, 
przedsiębiorstwach, sądach 
powszechnych i prokuraturze

Dyplom magistra – studia trwają 5 lat

Wykorzystywane na sali rozpraw,  
w kontakcie prawnika z klientami,  

ale również w szeroko pojętym biznesie

Prawnik, a po odpowiednich aplikacjach: 
sędzia, adwokat, radca prawny, 

notariusz, rzecznik patentowy, komornik, 
dyplomata

PRAWO

Prawniczo-ekonomiczne z autorskim 
programem ułożonym pod 

kątem potrzeb przedsiębiorstw 
i przedsiębiorców

 Możliwość kontynuowania nauki  
na studiach II stopnia,  

np. na takich biznesowych kierunkach, 
jak zarządzanie czy finanse  

i rachunkowość

Dla tych, którzy chcą poznać prawo 
w zakresie wykorzystywanym 

w przedsiębiorstwie, podstawy  
nauk ekonomicznych i społecznych oraz 

prowadzić własną działalność gospodarczą

PRAWO W BIZNESIE

Ściśle prawnicze (np. postępowanie 
cywilne, karne i gospodarcze) – 
pozwalają na zdobycie wiedzy 

wykorzystywanej przede wszystkim 
w kancelariach prawnych i sądach

Dla tych, którzy chcą poznać prawo 
w sposób kompleksowy, pozwalający 

doskonale poruszać się w każdej gałęzi 
prawa, ze szczególnym uwzględnieniem 

wybranego obszaru 

Praktyki w przedsiębiorstwach 
i kancelariach prawnych

Dyplom licencjata – studia trwają 3 lata

Wykorzystywane w biznesie,  
w zakresie prawa, zarządzania,  

a także finansów przedsiębiorstwa

Aplikacje prawnicze,  
studia doktoranckie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ  
www.wsb.pl/wroclaw

Pracownik działów prawnych, pracownik 
kancelarii prawniczych i sądów, pracownik 

administracji publicznej,  
własna działalność gospodarcza
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Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kornelia Olender
Absolwentka WSB we Wrocławiu

Praca w służbach mundurowych, a szczególnie w policji, była 
moim marzeniem od zawsze. Studiowanie bezpieczeństwa 
wewnętrznego było krokiem, który przybliżył mnie do tego celu. 
Wystarczą chęci, plan, jego dokładna realizacja i marzenia stają 
się rzeczywistością. Jestem bardzo zadowolona z toku studiów w 
WSB. Dzięki uczelni miałam okazję zobaczyć, jak pracuje Komen-
da Wojewódzka Policji we Wrocławiu, a także spotkałam wiele 
osób, które zajmują w policji wysokie stanowiska.
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Co zyskujesz, studiując bezpieczeństwo 
wewnętrzne w WSB?

• Masz szansę na stabilne i pewne zatrudnienie w jednostkach 
administracji rządowej i samorządowej, takich jak policja, 
różnego rodzaju straże, służby i inspekcje. 

• Połączenie wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie, prawa 
i ekonomii w jednym programie studiów, co gwarantuje, że 
zyskasz interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności.

• Na zajęciach uczysz się bezpośrednio od praktyków, m.in. 
pracowników policji, straży miejskiej, Państwowej Straży Po-
żarnej, wojska, sztabów zarządzania kryzysowego i ratownic-
twa, a także prawników.

• Możesz wybierać spośród kilku specjalności i stać się 
 ekspertem od RODO, cyberbezpieczeństwa, BHP lub fachow-
cem w dziedzinie operacyjnej pracy detektywistyczno-  
-dochodzeniowej.

Globalizacja, swobodny przepływ informacji, towa-
rów i ludzi to nie tylko dobrodziejstwa współczesnej 
cywilizacji, lecz także źródła zagrożeń. Najniebez-
pieczniejszym z nich jest współczesny terroryzm. 
Przeciwstawienie się temu i wielu innym zjawiskom, 
wymaga zdecydowanych działań rządu oraz spraw-
nego funkcjonowania właściwych służb i świadomo-
ści obronnej naszych obywateli. W związku z tym 
kształcimy specjalistów, którzy będą w stanie uzupeł-
nić działający system bezpieczeństwa wewnętrznego.

ppłk dr Kazimierz Rakowski
Wykładowca WSB we Wrocławiu

Komenda Wojewódzka Policji  
we Wrocławiu

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Partnerzy kierunku



Wybierz specjalność dla siebie

Cyberbezpieczeństwo

Nauczysz się m.in.:
• tworzyć zasady cyberbezpieczeństwa  

w organizacjach, dbać o dane informatyczne 
w organizacjach

• rozpoznawać zagrożenia w globalnej sieci 
internetowej

• metod ochrony przed kradzieżą tożsamości 
w internecie

• zasad informatyki śledczej, w tym zasad poru-
szania się w tzw. czarnym internecie.Specjalista do spraw RODO

Nauczysz się m.in.:
• zasad rozporządzenia ogólnego o ochronie 

danych (RODO)
• zasad ochrony danych wrażliwych i informacji 

niejawnych
• administrować rozległymi systemami danych 
• poufnego przesyłania informacji.

Służby mundurowe  
i bezpieczeństwo państwa

Nauczysz się m.in.:
• zasad funkcjonowania służb mundurowych, 

dbających o bezpieczeństwo państwa, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem policji

• zasad działalności operacyjnej służb 
 specjalnych

• przepisów prawa niezbędnych do pracy w służ-
bach mundurowych i instytucjach związanych 
z bezpieczeństwem państwa

• zasad użycia środków przymusu bezpośredniego.

Detektywistyczno-dochodzeniowa

Nauczysz się m.in.:
• operacyjnej pracy  

detektywistyczno-dochodzeniowej
• zagadnień z zakresu prawa karnego
• etycznych zasady pracy detektywa.

Specjalista BHP

Nauczysz się m.in.:
• prowadzić szkolenia z zakresu BHP wewnątrz 

przedsiębiorstwa i w ramach własnej działalno-
ści gospodarczej

• oceniać ryzyko zawodowe i diagnozować zagro-
żenia na stanowiskach pracy

• opracowywać instrukcje bezpieczeństwa pracy 
i nadzorować ich wdrażanie.

Nowość

Nowość

Sprawdź, w jakiej formie możesz studiować 
wybraną specjalność i czy jest ona objęta 
dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. 
Tabela z formami studiów znajduje się na stronie 
16 w informatorze, więcej szczegółów na temat 
interesującej Cię specjalności znajdziesz na stronie: 
www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/
studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci.
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Turystyka i rekreacja

Dominika Adamska
Studentka WSB we Wrocławiu

Wybrałam turystykę i rekreację, ponieważ w przyszłości chcia-
łabym zostać stewardessą, animatorką lub pilotem wycieczek. 
Z branżą turystyczną mam też kontakt w swoim miejscu pracy 
– w hotelu w centrum Wrocławia, gdzie jestem recepcjonistką. 
Uczelnia stawia duży nacisk na naukę języków obcych, dzięki 
czemu nigdy nie mam problemu, by porozumieć się z gośćmi 
z zagranicy. Każdą wolną chwilę staram się spędzać aktywnie, 
zazwyczaj spotykam się ze znajomymi, uprawiam też dużo 
sportów i dbam o zdrowie.
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Co zyskujesz, studiując turystykę  
i rekreację w WSB?

• Studiujesz na uczelni, która wielokrotnie zdobywała 
1. miejsce w rankingu „Wiadomości Turystycznych” wśród 
uczelni o profilu praktycznym, kształcących na kierunkach 
 turystycznych.

• Masz zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramo-
wania, np. Ekoncept, MerlinX, Amadeus, BlueVendo,  
KWHotel, S4H.

• Uczysz się w ciekawy sposób poprzez aktywne formy nauki, 
np. letni obóz sportowy, zajęcia w hotelach, zajęcia plenerowe.

• Masz możliwość ukończenia dodatkowych kursów, m.in. 
kelnera, barmana, organizatora eventów, pilota wycieczek 
i animatora rekreacji.

• Zrealizujesz część przedmiotów w ramach płatnego stażu, 
który potrwa 9 miesięcy

• Uczysz się dwóch języków – angielskiego oraz do wyboru 
niemieckiego lub hiszpańskiego.

Ruch turystyczny rośnie w sposób bardzo dyna-
miczny, a szczególnie chętnie odwiedzanym kon-
tynentem jest Europa. W konsekwencji na polskim 
rynku turystycznym jest bardzo duże zapotrzebo-
wanie na nowych pracowników. Wyższa Szkoła 
Bankowa we Wrocławiu wychodzi naprzeciw tym 
oczekiwaniom, kształcąc w sposób praktyczny 
i nowoczesny.

dr hab. Daniel Puciato
Prof. WSB we Wrocławiu, menedżer kierunku 

Partnerzy kierunku

Turystyka  
i rekreacja



Wybierz specjalność dla siebie

Hotelarstwo i gastronomia

Nauczysz się m.in.:
• zasad obsługi gościa biznesowego
• tworzyć oferty dla kooperantów
• używać informatycznych narzędzi zarządzania 

hotelem
• analizować sytuację ekonomiczno-finansową 

hotelu
• oceniać opłacalność projektów inwestycyjnych  

w hotelarstwie
• zasad nowoczesnej komunikacji marketingowej.

Turystyka międzynarodowa

Nauczysz się m.in.:
• stosować protokół dyplomatyczny
• zasad funkcjonowania międzynarodowych 

korporacji  turystycznych
• zasad negocjacji w biznesie
• organizacji międzynarodowych imprez typu 

incentive
• organizacji imprez turystyki biznesowej
• zarządzać hotelem należącym do międzynaro-

dowej sieci hotelarskiej
• jak pracować dla globalnych touroperatorów.

Animator czasu wolnego

Nauczysz się m.in.:
• planować zajęcia rekreacyjne dla osób w róż-

nym wieku
• dobierać formy spędzania wolnego czasu do 

stanu zdrowia i zainteresowań uczestników 
eventu

• doradzać w zakresie racjonalnego odżywiania 
i suplementacji

• zarządzać firmą rekreacyjną
• diagnozować sprawność i wydolność fizyczną.

Dietetyka i turystyka zdrowotna

Nauczysz się m.in.:
• metodyki zabiegów SPA i Wellness
• zasad zdrowego żywienia
• suplementować osoby aktywne fizycznie
• zarządzać strefą Wellness i SPA w hotelu 

 zdrowotnym
• wykorzystywać w pracy najnowsze trendy 

w zakresie promocji, poprawy zdrowia, kondycji 
i urody

• promować zdrowie
• tworzyć ofertę anti-ageing w hotelu 

 uzdrowiskowym.

Sprawdź, w jakiej formie możesz studiować 
wybraną specjalność i czy jest ona objęta 
dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. 
Tabela z formami studiów znajduje się na stronie 
17 w informatorze, więcej szczegółów na temat 
interesującej Cię specjalności znajdziesz na stronie: 
www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/
studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci.
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Filologia angielska

Patrycja Adamska
Studentka WSB we Wrocławiu

Język angielski fascynował mnie od zawsze i, odkąd pamię-
tam, chciałam go poznać. Jeszcze w liceum byłam pewna, 
że zdecyduję się na filologię angielską. Do WSB przekonały 
mnie program studiów oraz podejście do studentów. Teraz na 
studiach spełniam marzenia – poznaję język, kulturę i historię 
krajów anglojęzycznych. Na uczelni otaczają mnie pozytywnie 
nastawieni studenci, pracownicy, a przede wszystkim – wykła-
dowcy z pasją. To ułatwia załatwianie wszelkich formalności 
i motywuje do nauki.
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Co zyskujesz, studiując filologię angielską 
w WSB?

• Szansę na ciekawe perspektywy kariery. Jeżeli posługujesz 
się językiem obcym, jesteś bardzo wartościowym pracowni-
kiem. Przekłada się to nie tylko na ciekawe wyzwania w pra-
cy czy też międzynarodowe wyjazdy i projekty, ale znajduje 
odzwierciedlenie również w Twoim wyższym wynagrodzeniu.

• Możesz wybrać język hiszpański jako drugi, dzięki czemu 
poznasz dwa najpopularniejsze języki świata.

• Poznasz kulturę brytyjską i literaturę angielską.
• Masz możliwość kontynuacji nauki na dowolnym kierunku 

studiów II stopnia, w tym na specjalnościach realizowanych 
w języku angielskim.

Partnerzy  
kierunku

Filologia angielska

Cechy kierunku filologia angielska

Nauka funkcjonowania w międzynarodowym 
środowisku biznesowym

Słownictwo branżowe

Tłumaczenia z języka polskiego  
na obcy i odwrotnie

Podstawowa znajomość języka może dziś nie wy-
starczyć do podjęcia atrakcyjnej pracy w między-
narodowej firmie. Posługiwanie się biznesowym 
angielskim to często istotny warunek podjęcia 
pracy w dowolnej branży. Coraz częściej ten wy-
móg rekrutacyjny pojawia się nie tylko w firmach 
globalnych, ale także w przedsiębiorstwach pol-
skich, które szans rozwoju upatrują we współpracy 
i wymianie międzynarodowej. Warto dobrze znać 
język obcy, bo to daje perspektywę kariery i zwięk-
sza możliwości na rynku pracy.

dr Joanna Nogieć 
Dyrektor Departamentu Obsługi Dydaktyki,  
wykładowczyni WSB we Wrocławiu

Filologia  
angielska



Wybierz specjalność dla siebie

Translatoryka

Nauczysz się m.in.:
• języka angielskiego zgodnie z wymagania-

mi określonymi dla poziomu co najmniej C1 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
 Językowego

• zasad stylistyki w translatoryce
• metod i technik używanych do tłumaczenia 

tekstów
• tłumaczyć teksty i wypowiedzi z różnych obsza-

rów, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów 
prawnych i ekonomicznych.

Język angielski z językiem  
hiszpańskim

Nauczysz się m.in.:
• języka angielskiego na najwyższym poziomie za-

awansowania zgodnie z wymaganiami określo-
nymi dla poziomu co najmniej C1 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego

• języka hiszpańskiego zgodnie z wymaganiami 
określonymi dla poziomu co najmniej B2 Europej-
skiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

• tłumaczyć teksty pisane i mówione, zarówno 
z języka ojczystego na obcy, jak i z obcych 
na ojczysty.

Język angielski w biznesie

Nauczysz się m.in.:
• języka angielskiego na poziomie co najmniej 

C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego

• słownictwa branżowego (Business English) 
z zakresu: gospodarki rynkowej, marketingu, 
sprzedaży, zarządzania, bankowości, finansów 
i HR

• skutecznej komunikacji oraz form koresponden-
cji handlowej

• komunikacji uwzględniającej różnice 
 międzykulturowe

• sporządzać dokumentację firmową
• przygotowywać prezentacje biznesowe.

Sprawdź, w jakiej formie możesz studiować 
wybraną specjalność i czy jest ona objęta 
dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. 
Tabela z formami studiów znajduje się na stronie 
16 w informatorze, więcej szczegółów na temat 
interesującej Cię specjalności znajdziesz na stronie: 
www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/
studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci.
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Mikrobiznes

Anna Krupińska
Absolwentka WSB we Wrocławiu

Studiowałam w Wyższej Szkole Bankowej na dwóch kierunkach. 
Cenię sobie to, że mogłam się rozwijać i miałam też czas na 
swoją pracę oraz pasje. Prowadzę własną działalność gospo-
darczą – salon fryzjerski. Praca jest bardzo ważną częścią 
mojego życia i wynika ze szczerej miłości do piękna. To dotyczy 
także motoryzacji. Tak, tak, samochody są piękne i uwielbiam 
je! Jeżdżę na motocyklu, fascynuje mnie świat tych cudow-
nych maszyn. Znajomi śmieją się, że mam benzynę zamiast 
krwi. Kocham życie i ciągle próbuję nowych rzeczy, zbieram 
ciekawe doświadczenia i poznaję fascynujących ludzi. Uśmiech 
to mój znak rozpoznawczy.
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Co zyskujesz, studiując mikrobiznes 
w WSB?

• Dzięki współpracy z Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą po odby-
ciu praktyk zawodowych masz możliwość zdobycia świadec-
twa czeladniczego, które potwierdza kwalifikacje w rzemiośle 
i jest honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
W niektórych państwach Europy Zachodniej świadectwo to 
jest wymagane przy zatrudnieniu w wybranym zawodzie. 
Umożliwia i ułatwia zatem podjęcie pracy oraz rozpoczęcie 
własnej działalności gospodarczej nie tylko w Polsce, ale też 
za granicą. Świadectwo wydawane jest w dwóch językach: 
polskim i angielskim.

• Zdobywasz uprawnienia czeladnicze potwierdzające wiedzę 
i umiejętności w aż 59. zawodach, na które jest ogromne zapo-
trzebowanie na rynku (po zdaniu egzaminu czeladniczego).

• Bierzesz udział w praktycznych zajęciach, ukierunkowanych 
na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

• Uczysz się rzemiosła od mistrzów wykwalifikowanych w kon-
kretnych zawodach.

Partner  
kierunku

Mikrobiznes

Mikrobiznes

Cechy kierunku mikrobiznes

Możliwość pracy w jednym  
z 59 zawodów rzemieślniczych

Przygotowanie do egzaminów  
czeladniczych

26-tygodniowe praktyki zawodowe
Unikalna formuła praktyk zawodowych 
kształtujących umiejętności 
w warunkach rzeczywistych

Coraz częściej pracodawcy oczekują od kandy-
datów do pracy doświadczenia zawodowego 
i praktycznych umiejętności. Kierunek mikrobiznes 
wychodzi naprzeciw potrzebom zarówno praco-
dawców, jak i młodych ludzi. Poza wykształceniem 
ekonomicznym przygotowującym do założenia 
i prowadzenia firmy, uczymy rzemiosła. Dzięki 
współpracy z Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą 
studenci mogą podejść do egzaminu czeladniczego 
w ponad 50 zawodach. Egzamin ten jest uznawany 
we wszystkich krajach UE. Kierunek mikrobiznes jest 
stworzony dla osób planujących ścieżkę kariery 
zawodowej już na etapie studiów.

dr Maciej Szczepanik
Menedżer kierunku

® 
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Rekrutacja
• Wybierz kierunek dla siebie.

• Zapisz się online.

 Wypełnij formularz na stronie: www.wsb.pl/

rekrutacja/krok1. System automatycznie wy-

generuje wypełnione dokumenty, które zostaną 

wysłane na podany przez Ciebie adres e-mail.

• O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgło-

szeń (nie dotyczy studiów dofinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej).

Skompletuj dokumenty:

• kwestionariusz zawierający podanie 

o przyjęcie na studia (dokument generuje 

system zapisów online)

• umowa edukacyjna (w 2 egzemplarzach, 

podpisana i parafowana na każdej 

stronie; dostaniesz ją na swoją skrzynkę 

mailową po tym, jak zapiszesz się online)

• ślubowanie (generuje system zapisów 

online)

• ksero świadectwa maturalnego (oryginał 

lub odpis do wglądu)

• w przypadku zmiany nazwiska na którym-

kolwiek z dokumentów składanych w pro-

• W przypadku studiów dofinansowanych ocze-

kuj na ogłoszenie wyników rekrutacji zgodnie 

z regulaminem rekrutacji do projektu.

Bądź spokojny

W razie pytań pracownicy Biura Rekrutacji udzie-

lą Ci pomocy i wszystkich potrzebnych informacji.

Jesteś studentem WSB! 

• Podpisz umowę.  

W przypadku cudzoziemców i specjalności 

anglojęzycznych wymagane są dodatkowe 

dokumenty.

• Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji w wy-

znaczonym terminie. 

Sprawdź e-mail informujący o wpisie  

na listę studentów. We wrześniu otrzymasz 

również mail z dostępem do Extranetu.

Sprawdź, co zyskujesz: 

• skorzystaj z promocji

• zarezerwuj sobie miejsce.

Szczegóły dotyczące rekrutacji na studia 

dofinansowane i specjalności anglojęzyczne 

znajdują się na stronie internetowej z zasada-

mi rekrutacji.

cesie rekrutacji – do wglądu dowód osobisty, akt 

małżeństwa, decyzja administracyjna o zmianie 

imienia lub nazwiska albo orzeczenie sądu

• 1 kolorowe zdjęcie (zgodne z wymogami zdjęć 

do dowodu osobistego, zrobione na wprost, 

wymiary 35x45 mm).

Pamiętaj, że aby wziąć udział w procesie rekru-

tacyjnym, należy przedłożyć do wglądu w Biurze 

Rekrutacji dowód osobisty lub paszport.

W przypadku studiów dofinansowanych wyma-

gane są również dodatkowe dokumenty – zgodnie 

z zasadami rekrutacji.

1

2

3

4
Szczegółowe zasady rekrutacji 
są dostępne na stronie internetowej: 
www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkole-
nia/studia-i-stopnia/zasady-rekrutacji.

Rekrutacją cudzoziemców oraz kandyda-
tów na studia anglojęzyczne zajmuje się 
Biuro ds. Studentów Zagranicznych.

Biuro Rekrutacji 
WSB we Wrocławiu
ul. Fabryczna 29-31, bud. A, p. 101 
53-609 Wrocław 
tel.: 71 356 16 36
infolinia rekrutacyjna: 71 758 22 30 
rekrutacja@wsb.wroclaw.pl

Biuro ds. Studentów Zagranicznych 
WSB we Wrocławiu 
ul. Fabryczna 29-31, bud. A, p. 234 
53-609 Wrocław
tel.: +48 71 376 23 68
study@wsb.wroclaw.pl



Wyższa Szkoła Bankowa bliżej, niż myślisz

Druk: VMG Print sp. z o.o. Poznań 2019. Nakład: 9500 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

Jak dojechać do Biura Rekrutacji WSB we Wrocławiu?
Skorzystaj z aplikacji jakdojade.pl i sprawdź, jak dojechać lub dojść 
z miejsca, w którym się znajdujesz.

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

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

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29–31, budynki A, B, C
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. Wagonowa 12, budynek D
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. Fabryczna 14, budynek H, segmenty A–E
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. Łąkowa 8, budynek Ł

Studia w WSB — polecane przez absolwentów

9 na 10  
9 na 10 absolwentów 
poleciłoby studia w WSB 
swoim znajomym.

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 w WSB — polecane przez absolwentów

9 na 10  
9 na 10 absolwentów 
poleciłoby studia w WSB 
swoim znajomym.

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 w WSB — polecane przez absolwentów

9 na 10  
9 na 10 absolwentów 
poleciłoby studia w WSB 
swoim znajomym.

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 w WSB – polecane przez absolwentów

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

https://jakdojade.pl/wroclaw/trasa/
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Zaufało nam 
ponad 300 000  
studentów

www.wsb.pl/wroclaw

Wyższe Szkoły Bankowe


