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Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu  

na studia podyplomowe  
na rok akademicki 2022/2023 

 
 

§1 
1. Rekrutacja na studia podyplomowe do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu jest prowadzona  

na podstawie zapisów dokonywanych elektronicznie w systemie rejestracji online na stronie internetowej 
Uczelni www.wsb.pl/wroclaw, www.wsb.pl/opole.  

2. Po dokonaniu rejestracji online Kandydaci zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów 
rekrutacyjnych. Dokumenty można założyć w wersji papierowej w Uczelni lub skorzystać z elektronicznego 
systemu rekrutacyjnego (Zapisy Przez Internet) i złożyć dokumenty w systemie elektronicznym, 
umożliwiającym opatrzenie dokumentów podpisem lub uwierzytelnienie ich w sposób zapewniający 
możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, 
a dokumenty wymagane do wglądu Kandydat ma obowiązek okazać w Biurze Rekrutacji. 

3. Wstęp na studia podyplomowe jest wolny. Przyjęcie na studia podyplomowe następuje na podstawie 
kwalifikacji określonej w § 2 i dokumentów wymienionych w § 4, złożonych w terminie określonym  
w § 3 ust. 1 lub ustalonym zgodnie z § 3 ust. 2. 

 
§2 

1. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które posiadają kwalifikację pełną  
co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.  

2. Przez osoby rozumie się obywateli polskich i cudzoziemców. 
3. Kwalifikacja pełna na poziomie 6 jest uzyskiwana w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki  

po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. Uzyskanie kwalifikacji na poziomie 6 potwierdza dyplom 
ukończenia studiów pierwszego stopnia.  

4. Kwalifikacja pełna na poziomie 7 jest uzyskiwana w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki  
po ukończeniu studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich. Uzyskanie kwalifikacji  
na poziomie 7 potwierdza dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia oraz dyplom ukończenia 
jednolitych studiów magisterskich. 

5. Dyplomami, o których mowa w ust. 3 i 4, są dyplomy wydane przez uprawnioną uczelnię działającą  
w polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki, potwierdzające nadanie kwalifikacji na poziomie 
odpowiednio 6 lub 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodne z art. 8 pkt 9 i pkt 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 
r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.  

6. Dyplom wydany przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, potwierdzający ukończenie: 
1) trzyletnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej 3 lata - potwierdza w Polsce 
posiadanie wykształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia; 
2) studiów drugiego stopnia - potwierdza w Polsce posiadanie wykształcenia na poziomie studiów drugiego 
stopnia; 
3) co najmniej czteroletnich studiów jednolitych - potwierdza w Polsce posiadanie wykształcenia  
na poziomie studiów drugiego stopnia, jeżeli jest uważany za równorzędny dyplomowi ukończenia studiów 
drugiego stopnia w państwie wydania.  

7. Dyplom potwierdzający ukończenie studiów wydany przez zagraniczną uczelnię nie 
potwierdza posiadania w Polsce wykształcenia na określonym poziomie studiów, 
jeżeli: 
1) instytucja, która go wydała, lub instytucja, w której było prowadzone kształcenie: 
a) nie działa w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa lub 
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b) w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa ta 
instytucja, w dniu wydania dyplomu nie była akredytowaną uczelnią lub realizowała program studiów 
nieposiadający akredytacji; 
2) program studiów albo jego część realizowano niezgodnie z przepisami państwa, w którym było 
prowadzone kształcenie. 

8. W razie wątpliwości dotyczących dyplomu, o którym mowa w ust. 6, w szczególności co do statusu uczelni, 
która go wydała, lub zgodności programu studiów z przepisami państwa, w którym było prowadzone 
kształcenie, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu wezwie osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia 
podyplomowe do przedłożenia pisemnej informacji o dyplomie wydanym przez zagraniczną uczelnię,  
o poziomie studiów i statusie uczelni, udzielonej przez dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 
na podstawie art. 326 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

9. Dyplom ukończenia studiów za granicą inny niż dyplom, o którym mowa w ust. 6, może być uznany  
za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi na podstawie umowy międzynarodowej 
określającej równoważność, a w przypadku jej braku - w drodze postępowania nostryfikacyjnego. 

10. Ukończenie studiów na określonym poziomie przez cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą, lub cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku  
z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.  
o cudzoziemcach, który nie dysponuje dyplomem ukończenia studiów, może być potwierdzone w drodze 
postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie. 

11. Do postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów  
na określonym poziomie mają zastosowanie art. 327 ust. 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  
28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania 
ukończenia studiów na określonym poziomie. Zaświadczenia o uznaniu dyplomu za równoważny z polskim 
dyplomem lub o ukończeniu studiów na określonym poziomie uzyskane na podstawie przepisów 
obowiązujących do dnia 30 września 2018 r. zachowują ważność na zasadach dotychczasowych. 

12. W przypadkach, gdy osoba ubiegająca się o przyjęcia na studia podyplomowe składa we właściwej uczelni 
wniosek o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów za granicą lub wniosek o potwierdzenie ukończenia 
studiów na określonym poziomie, zobowiązana jest złożyć w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 
odpowiednie zaświadczenie (zaświadczenie o uznaniu dyplomu za równoważny z polskim dyplomem lub 
zaświadczenie o ukończeniu studiów na określonym poziomie) niezwłocznie po jego otrzymaniu.  

13. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę 
Bankową we Wrocławiu na podstawie: 
1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach; 
2) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki; 
3) decyzji dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w odniesieniu do jej stypendystów; 
4) decyzji dyrektora Narodowego Centrum Nauki o przyznaniu środków finansowych na realizację badań 
podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania 
w drodze konkursu; 
5) decyzji administracyjnej Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. 

14. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest na kierunki studiów podyplomowych 
na poszczególnych Wydziałach wymienione w załącznikach do niniejszych zasad rekrutacji.  

 
§3 

1. Rekrutacja odbywa się w terminie: 
1) letnia od 29 marca do 15 października 2022 r. 
2) zimowa od  01 grudnia 2022 r. do 11 marca 2023 r. – warunkiem uruchomienia rekrutacji jest 

pozytywna decyzja Senatu Uczelni. 
2. Senat może uchwalić dodatkowe terminy rekrutacji. 
 
 
 

https://sip.lex.pl/#/document/18053962?unitId=art(159)ust(1)pkt(1)lit(c)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18053962?unitId=art(159)ust(1)pkt(1)lit(d)&cm=DOCUMENT
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§4 
1. Kandydaci na studia podyplomowe do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w procesie rekrutacji 

przedkładają dowód osobisty lub paszport w celu weryfikacji tożsamości i zgodności danych oraz składają 
następujące dokumenty:  
1) kwestionariusz zawierający ankietę osobową, podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, 
2) umowę o świadczeniu usług edukacyjnych dla uczestników studiów podyplomowych (w przypadku 

wersji papierowej 2 egzemplarze), 
3) kserokopię podpisanego dyplomu ukończenia studiów wyższych - oryginał do wglądu, 
4) dowód wniesienia opłaty wpisowej (jeśli obowiązuje), 
5) w przypadku zmiany danych osobowych w dokumentach składanych w procesie rekrutacji - do wglądu 

dowód osobisty, akt małżeństwa, decyzję administracyjną o zmianie imienia lub nazwiska albo 
orzeczenie sądowe w sprawie zmiany imienia lub nazwiska, 

6) na studia podyplomowe Neurologopedia składają kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych 
lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Logopedii - oryginał do wglądu, 
kandydaci powinni posiadać następujące wykształcenie: 

a) tytuł magistra logopedii lub 
b) tytuł magistra i podyplomowe studia logopedyczne lub 
c) tytuł magistra i stacjonarne studia licencjackie na kierunku logopedia lub 
d) specjalność logopedyczną na stacjonarnych studiach magisterskich. 

7)  oświadczenia na poszczególnych studiach podyplomowych: 
a) w przypadku Cudzoziemców oświadczenie o znajomości języka polskiego na poziomie  

co najmniej B2 wg ESOKJ pozwalającym na podjęcie studiów podyplomowych w j. polskim  
w WSB  

b) oświadczenie o legitymowaniu się znajomością języka angielskiego na poziomie  
co najmniej B2 wg ESOKJ (Kształcenie tłumaczy specjalistycznych w zakresie języka 
angielskiego)  

c) oświadczenie o legitymowaniu się znajomością języka niemieckiego na poziomie  
co najmniej C1 wg ESOKJ (Kształcenie tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w zakresie 
języka niemieckiego) 

d) oświadczenie o legitymowaniu się znajomością języka niemieckiego na poziomie  
co najmniej B1 wg ESOKJ (Język niemiecki w przedsiębiorstwie) 

e) oświadczenie o legitymowaniu się znajomością języka niemieckiego na poziomie  
co najmniej C1 wg ESOKJ (Język niemiecki w przedsiębiorstwie poziom (C1/C2)) 

f) oświadczenie o legitymowaniu się znajomością języka angielskiego na poziomie  
co najmniej B2 wg ESOKJ (Język angielski w przedsiębiorstwie) 

g) oświadczenie potwierdzające znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2 wg 
ESOKJ (Metodyka nauczania języka niemieckiego)  

h) oświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego wymagane  
na studiach podyplomowych: Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu 
kariery, Fizyka dla nauczycieli, Informatyka dla nauczycieli, Nauczanie języka polskiego jako 
obcego, Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej,  

i) oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie A2/B1 według Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)( Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej  
i przedszkolnej). 

2. Dokumenty zagraniczne przyjmowane są wyłącznie po poddaniu ich legalizacji lub zaopatrzeniu ich  
w klauzulę apostille. 

3. W przypadku dokumentów zagranicznych Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu wymaga tłumaczenia  
na język polski sporządzonego lub poświadczonego przez tłumacza przysięgłego lub inny podmiot właściwy 
do sporządzania lub poświadczania tłumaczeń na język polski dyplomów lub podobnych dokumentów 
zgodnie z przepisami prawa polskiego. 



 

4 

 

4. Studia podyplomowe Inżynieria Oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w języku ABAP 
przeznaczone są dla osób, które posiadają podstawową znajomość programowania w dowolnym języku lub 
podstawową znajomość obsługi sytemu SAP. 

5. Studia podyplomowe SAP S/4 HANA - nowoczesny system ERP przeznaczone są dla osób, które ukończyły 
studia podyplomowe „Zintegrowane systemy informatyczne SAP ERP” lub posiadają podstawową 
znajomość systemu SAP R3 na poziomie modułowym. 

6. Studia podyplomowe Cloud DevOps Engineer  i Cloud Solution Architect przeznaczone są dla osób, które 
posiadają minimum roczne doświadczenie w IT oraz podstawową znajomość systemów operacyjnych 
Linux/Windows. 

7. Studia podyplomowe Terapia manualna przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia na kierunku 
fizjoterapia - I stopnia. 

8. Studia podyplomowe Psychologia transportu z elementami psychodiagnostyki przeznaczone są dla osób, 
które posiadają dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku Psychologia. 

9. Studia podyplomowe Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej przeznaczone są dla osób 
posiadających dyplom ukończenia studiów (licencjackich, magisterskich lub podyplomowych) w zakresie 
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

10. Podyplomowe studia Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu kariery, Fizyka dla 
nauczycieli, Informatyka dla nauczycieli, Nauczanie języka polskiego jako obcego, Język angielski w 
edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela – są 
studiami które nadają kwalifikacje pedagogiczne. 

11. Studia podyplomowe International Public Speaking and Leadership – są prowadzone w j. angielskim. 
Poziom biegłości językowej w zakresie języka angielskiego oczekiwany od Kandydata na te studia to poziom 
B2 wg ESOKJ.  

12. Studia podyplomowe Seksuologia praktyczna są skierowane do:  psychologów, pedagogów, terapeutów 
uzależnień, lekarzy, studentów 5 roku psychologii, pedagogiki, medycyny oraz absolwentów studiów 
medycznych. 

13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Zasadach do postępowania rekrutacyjnego z udziałem 
cudzoziemców stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 
w szczególności Działu VIII (Cudzoziemcy w systemie szkolnictwa wyższego i nauki) oraz przepisy innych 
właściwych aktów prawa międzynarodowego, prawa UE i prawa polskiego.  

14. O przyjęciu na studia podyplomowe - zgodnie z § 2 pkt. 5 Regulaminu Studiów Podyplomowych - decyduje 
kolejność zgłoszeń.  

 
§5 

1. Senat Uczelni w drodze odrębnych uchwał na studia podyplomowe ustala: 
1) wysokość opłaty wpisowej,  
2) wysokość czesnego,  
3) zasady przyznawania promocji. 

 
§6 

1. W innych szczególnych przypadkach decyzję w sprawie zmiany zasad rekrutacji (np. ewentualnych 
przesunięć wolnych miejsc między poszczególnymi kierunkami) podejmuje Dyrektor Działu Studiów 
Podyplomowych na podstawie udzielonego przez Rektora pełnomocnictwa. 

2. Rekrutacja do kolejnej grupy danego kierunku studiów podyplomowych uruchamiana jest po zamknięciu 
rekrutacji na grupę poprzednią. Warunkiem uruchomienia kolejnej grupy danego kierunku studiów 
podyplomowych jest osiągnięcie limitu minimalnego uczestników przyjętych do tej grupy. 

 
§7 

1. Rekrutacja dla grup kierowanych przebiega na zasadach zawartych w podpisanych umowach  
lub porozumieniach z poszczególnymi instytucjami. 

2. Zasady rekrutacji nie dotyczą rekrutacji na studia podyplomowe finansowane lub współfinansowane  
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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Załącznik 1 
STUDIA PODYPLOMOWE 

prowadzone na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu  
w roku akademickim 2022/2023 – nabór letni 

 

 Lp. Studia podyplomowe Forma studiów 
Formuła 
studiów 

Semestry 
Limit 
min. 

Limit 
max. 

1 Administracja – zarządzanie i organizacja niestacjonarne tradycyjna 2 20 30 

2 Akademia Lean Expert                 niestacjonarne hybryda 2 18 25 

3 Akademia przywództwa niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

4 Analityk finansowy niestacjonarne tradycyjna 2 20 30 

5 Audyt  niestacjonarne hybryda 2 14 25 

6 Automatyzacja pracy (RPA) na macOS niestacjonarne online 2 18 22 

7 BHP niestacjonarne tradycyjna 2 20 30 

8 Business Intelligence & Information Management niestacjonarne tradycyjna 2 18 25 

9 Cloud DevOps Engineer niestacjonarne online 2 18 25 

10 Cloud Solution Architect niestacjonarne online 2 18 25 

11 Coaching w biznesie niestacjonarne tradycyjna 2 20 25 

12 Controlling                               niestacjonarne hybryda 2 14 25 

13 Doradca podatkowy niestacjonarne tradycyjna 2 20 30 

14 Doradca sukcesyjny niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

15 Holistyczna szkoła rozwoju niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

16 Horeca Management niestacjonarne tradycyjna 2 18 25 

17 HR Business Partner niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

18 International Public Speaking and Leadership (studia w j. angielskim) niestacjonarne tradycyjna 2 18 25 

19 Inżynieria Oprogramowania dla SAP ERP  i programowanie w języku ABAP niestacjonarne tradycyjna 2 18 25 

20 Język angielski w przedsiębiorstwie niestacjonarne tradycyjna 2 15 25 

21 Język angielski w przedsiębiorstwie niestacjonarne online 2 15 25 

22 Język niemiecki w przedsiębiorstwie niestacjonarne tradycyjna 2 15 25 

23 Język niemiecki w przedsiębiorstwie niestacjonarne online 2 15 25 

24 Język niemiecki w przedsiębiorstwie poziom(C1/C2) niestacjonarne tradycyjna 2 15 25 

25 Język niemiecki w przedsiębiorstwie poziom(C1/C2) niestacjonarne online 2 15 25 

26 Kadry i płace  niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

27 Kadry i płace - II grupa niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

28 Księgowość i płace w przedsiębiorstwie niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

29 Lean Management w produkcji i usługach niestacjonarne online 2 18 30 

30 Logistyka w biznesie niestacjonarne hybryda 2 18 30 

31 macOS – Architektura i wsparcie  niestacjonarne online 2 18 22 

32 Mediacje sądowe i pozasądowe niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

33 Metodyka nauczania języka niemieckiego  niestacjonarne tradycyjna 2 15 25 

34 Mindfulness – uniwersalna metoda rozwoju kompetencji  niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

35 Neurologopedia niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

36 Nowoczesny marketing niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

37 Ochrona środowiska niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

38 Kształcenie tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w zakresie języka niemieckiego niestacjonarne tradycyjna 2 15 25 
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39 Kształcenie tłumaczy specjalistycznych w zakresie języka angielskiego niestacjonarne tradycyjna 2 15 25 

40 Pośrednictwo  w obrocie nieruchomościami niestacjonarne hybryda 2 15 30 

41 Programista Front-End z Angular  niestacjonarne tradycyjna 2 18 25 

42 Programista Python Developer niestacjonarne online 2 18 25 

43 Programowanie aplikacji Java niestacjonarne tradycyjna 2 18 25 

44 Programowanie aplikacji webowych niestacjonarne tradycyjna 2 18 25 

45 Programowanie i administrowanie platformami Apple niestacjonarne tradycyjna 2 15 25 

46 Programowanie urządzeń Apple (Swift + SwiftUI)  niestacjonarne tradycyjna 2 18 22 

47 Programowanie urządzeń mobilnych Apple z wykorzystaniem UIKit niestacjonarne online 2 18 22 

48 Projektowanie interfejsów graficznych niestacjonarne tradycyjna 2 18 25 

49 Psychodietetyka dla dzieci i dorosłych niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

50 Psychologia zarządzania niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

51 Rachunkowość budżetowa niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

52 Rachunkowość i finanse dla nieekonomistów  niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

53 SAP S/4 HANA- nowoczesny system ERP niestacjonarne tradycyjna 2 18 25 

54 SAP S/4 HANA- nowoczesny system ERP niestacjonarne online 2 18 25 

55 Studia menedżerskie niestacjonarne hybryda 2 20 30 

56 Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych  niestacjonarne tradycyjna 2 18 25 

57 Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych - II grupa niestacjonarne tradycyjna 2 18 25 

58 Terapia manualna niestacjonarne tradycyjna 2 18 25 

59 Transport i spedycja niestacjonarne hybryda 2 18 30 

60 Trener biznesu niestacjonarne tradycyjna 2 18 25 

61 Trening personalny z elementami suplementacji osób aktywnych fizycznie niestacjonarne tradycyjna 2 18 22 

62 Wycena nieruchomości niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

63 Wystąpienia publicznie i przywództwo w biznesie niestacjonarne tradycyjna 2 18 25 

64 Zakupy w biznesie niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

65 Zamówienia publiczne niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

66 Zarządzanie jakością niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

67 Zarządzanie nieruchomościami niestacjonarne hybryda 2 15 30 

68 Zarządzanie projektem niestacjonarne tradycyjna 2 20 30 

69 Zarządzanie projektem informatycznym  niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

70 Zarządzanie sprzedażą niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

71 Zarządzanie w podmiotach leczniczych niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

72 Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa niestacjonarne tradycyjna 2 20 30 

73 Zarządzanie zasobami ludzkimi niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

74 Zintegrowany system informatyczny  SAP ERP niestacjonarne tradycyjna 2 18 25 

75 Zintegrowany system informatyczny  SAP ERP niestacjonarne online 2 18 25 
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Załącznik nr 2 

STUDIA PODYPLOMOWE 

prowadzone na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Filii Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu  

w roku akademickim 2022/2023 – nabór letni 
 

 Lp. Studia podyplomowe 
Forma 
studiów 

Formuła 
studiów Semestry 

Limit 
min. 

Limit 
max. 

1 Administracja - prawo, zarządzanie  i organizacja niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

2 Bezpieczeństwo i higiena pracy niestacjonarne tradycyjna 2 18 35 

3 Bezpieczeństwo i higiena pracy -  II grupa niestacjonarne tradycyjna 2 18 35 

4 Bezpieczeństwo pracy z ochroną środowiska niestacjonarne tradycyjna 3 18 30 

5 Bezpieczeństwo i ochrona w cyberprzestrzeni niestacjonarne online 2 18 30 

6 Branding & Content Marketing niestacjonarne tradycyjna 2 20 30 

7 Certyfikowany pilot drona niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

8 Coaching z elementami psychologii niestacjonarne hybrydowa 2 18 30 

9 Dialog motywujący niestacjonarne tradycyjna 2 18 25 

10 Doradztwo podatkowe niestacjonarne hybrydowa 2 18 30 

11 Kadry i płace niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

12 Kadry i płace - II grupa niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

13 Księgowość i płace w przedsiębiorstwie niestacjonarne hybrydowa 2 18 30 

14 Logistyka w biznesie niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

15 Mediacje sądowe i pozasądowe niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

16 Menedżer cyfrowych innowacji niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

17 Menedżer samorządu terytorialnego – zarządzanie procesami w Smart City i Green City niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

18 Mentoring biznesowy i rozwojowy niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

19 Nowoczesne rzecznictwo prasowe z elementami neurokomunikacji niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

20 Programowanie aplikacji Java niestacjonarne online 2 15 20 

21 Podstawy architektury systemów informatycznych niestacjonarne hybrydowa 2 15 20 

22 Projektowanie interfejsów graficznych niestacjonarne online 2 15 20 

23 Psychodietetyka niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

24 Psychokryminologia niestacjonarne hybrydowa 2 18 30 

25 Psychologia transportu z elementami psychodiagnostyki niestacjonarne hybrydowa 2 18 30 

26 Psychologia w biznesie niestacjonarne hybrydowa 2 18 30 

27 Rachunkowość i finanse dla nieekonomistów niestacjonarne tradycyjna 2 18 25 

28 SAP S/4 HANA - nowoczesny system ERP niestacjonarne online 2 15 25 

29 Seksuologia praktyczna niestacjonarne online 3 18 30 

30 Studia menedżerskie niestacjonarne tradycyjna 2 18 25 

31 Transport drogowy niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

32 Trener biznesu niestacjonarne tradycyjna 2 18 25 

33 Wycena nieruchomości niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

34 Zamówienia publiczne niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

35 Zarządzanie MŚP niestacjonarne hybrydowa 2 18 30 

36 Zarzadzanie e-sprzedażą i zespołem sprzedażowym niestacjonarne hybrydowa 2 18 30 

37 Zarządzanie zasobami ludzkimi niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

38 Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu kariery  niestacjonarne hybrydowa 3 18 30 

39 Fizyka dla nauczycieli niestacjonarne online 3 18 30 
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40 Informatyka dla nauczycieli niestacjonarne hybrydowa 3 18 30 

41 Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej niestacjonarne hybrydowa 3 18 30 

42 Nauczanie języka polskiego jako obcego niestacjonarne hybrydowa 3 18 30 

43 Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela niestacjonarne tradycyjna 3 18 30 

44 Psychogerontologia i aktywizacja seniorów niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

45 Fitoterapia z elementami zielarstwa niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

46 Programowanie żywieniowe dziecka we wczesnym okresie życia niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 

47 Trening personalny z elementami suplementacji osób aktywnych fizycznie  niestacjonarne tradycyjna 2 18 30 
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Załącznik nr 3 

STUDIA PODYPLOMOWE 

realizowane online wspólnie przez Grupę TEBA na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły 
Bankowej we Wrocławiu oraz na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Filii Wyższej Szkoły Bankowej  

we Wrocławiu w roku akademickim 2022/2023 – nabór letni 
 
 

 Lp. Studia podyplomowe Forma studiów Formuła studiów Semestry 

1 Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami  niestacjonarne online 2 

2 Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami - II grupa niestacjonarne online 2 

3 Akademia przywództwa kobiet** niestacjonarne online 2 

4 Architekt rozwiązań IT w chmurach obliczeniowych  niestacjonarne online 2 

5 Architekt rozwiązań IT w chmurach obliczeniowych - II grupa niestacjonarne online 2 

6 Brand manager* niestacjonarne online 2 

7 Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy niestacjonarne online 2 

8 Customer Experience Management niestacjonarne online 2 

9 Doradca finansowy** niestacjonarne online 2 

10 Employer Branding  niestacjonarne online 2 

11 Headhunter   niestacjonarne online 2 

12 Headhunter  - II grupa niestacjonarne online 2 

13 Konsultant rozwoju organizacji niestacjonarne online 2 

14 Marketing kultury  niestacjonarne online 2 

15 Marketing kultury - II grupa niestacjonarne online 2 

16 Menedżer CSR  niestacjonarne online 2 

17 Menedżer ds. eksportu  niestacjonarne online 2 

18 Neurodydaktyka** niestacjonarne online 2 

19 Neurodydaktyka - II grupa** niestacjonarne online 2 

20 Planowanie produkcji – nowoczesne narzędzia: SAP, SIMATIC IT Preactor APS   niestacjonarne online 2 

21 Psychologia reklamy i komunikacji  niestacjonarne online 2 

22 Psychologia reklamy i komunikacji - II grupa niestacjonarne online 2 

23 Psychologia relacji z uczniem. Edukacyjna analiza transakcyjna.** niestacjonarne online 2 

24 Psychosomatyka niestacjonarne online 2 

25 Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami niestacjonarne online 2 

26 Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami - II grupa niestacjonarne online 2 

27 Zarządzanie  strategiczne  i marketing w czasach VUCA niestacjonarne online 2 

 
*tylko na Wydziale Finansów i Zarządzania we Wrocławiu 
**tylko na Wydziale Ekonomicznym w Opolu 

 


