
DOSTĘP DO EXTRANETU ORAZ NUMER ALBUMU 
Numer albumu zostanie nadany we wrześniu 
i otrzymasz go na swój adres e-mail wraz 
z informacją o dostępie do Extranetu.

Numer albumu to:
• Indywidualny numer każdego studenta 

Dostęp do Extranetu:
•  Login: wrxyyyyy (przesłany zostanie w treści 

e-mail)
• Hasło: numer PESEL

Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyłeś Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu składając swoje 
dokumenty rekrutacyjne na studia. Dołożymy wszelkich starań, aby sprostać Twoim oczekiwaniom. 
Zapoznaj się ze skrótem najważniejszych informacji organizacyjnych.

UWAGA!
Po otrzymaniu wiadomości e-mail z danymi 
do logowania odczekaj 24 h i spróbuj 
zalogować się do Extranetu. 
Jeśli jesteś absolwentem studiów I stopnia WSB 
we Wrocławiu i kontynuujesz naukę na studiach 
II stopnia, Twój nr albumu oraz sposób logowania 
do Extranetu nie ulega zmianie.

Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu!
Witamy w gronie Studentów

www.wsb.pl/wroclaw www.wsb.pl/wroclaw

GDZIE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI NA POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA: 

INNE
W nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 
2019 r. Wolni Słuchacze proszeni są o uzupełnienie 
kompletu dokumentów i podpisanie umowy 
o świadczeniu usług edukacyjnych. Termin ten 
nie ulegnie przedłużeniu. 

Jeśli przy zapisie na studia złożyłeś zaświadczenie 
o obronie, pamiętaj aby w terminie 7 dni od 
daty wystawienia dyplomu dostarczyć go do 
Biura Rekrutacji w postaci 2 kserokopii. Upewnĳ  
się, że podpisałeś dyplom pod zdjęciem, zanim 
wykonasz jego kserokopię. Bezwzględny termin 
dostarczenia dokumentu to 12 październik 2019 r.

PAKIETY STARTOWE
Pakiety startowe – materiały stanowiące zbiór 
podstawowej wiedzy z danej dziedziny niezwykle 
potrzebne i przydatne dla osób, które ukończyły 
inny kierunek studiów I stopnia. Dzięki tym 
materiałom możesz rozpocząć studia II stopnia na 
innym kierunku niż ukończone studia I stopnia. 
Pakiety startowe zostały przygotowane w formie 
multimedialnych kursów we współpracy 
z menedżerami kierunków.
www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/studia-ii-
stopnia/pakiety-startowe.

Biuro Rekrutacji
tel. 71 356 16 36 lub 71 376 23 95
Infolinia rekrutacyjna: 71 758 22 30
e-mail: rekrutacja@wsb.wroclaw.pl
e-mail: magister@wsb.wroclaw.pl

Dziekanat Studiów I Stopnia
tel. 71 356 16 13 lub 71 356 16 14
e-mail: dziekanat.lic@wsb.wroclaw.pl

Dziekanat Studiów Magisterskich
tel. 71 356 16 17 lub 71 376 23 93
e-mail: dziekanat.mgr@wsb.wroclaw.pl

ABSOLWENCI WSB WE WROCŁAWIU 
ORAZ WSB W OPOLU

Jeśli w 2019 r. ukończyłeś studia I stopnia w WSB 
we Wrocławiu i posiadasz legitymację studencką, 
możesz ją przedłużyć w Dziekanacie studiów 
magisterskich, aby nie ponosić kosztów wydania 
nowej legitymacji (dotyczy Wydziału Finansów 
i Zarządzania we Wrocławiu).

Absolwenci WSB we Wrocławiu zachowują swoje 
nr albumów oraz nr indywidualnych kont bankowych 
ze studiów I stopnia i tam dokonują wpłaty.

Absolwenci Wydziału Ekonomicznego w Opolu 
(również Wolni Słuchacze) zachowują nr albumu, 
jednakże ich konta indywidualne ulegną zmianie, 
numery kont będą do sprawdzenia w Extranecie.

Absolwentom Wydziału Ekonomicznego WSB 
w Opolu zostaną przygotowane nowe legitymacje. 
Prosimy o dokonanie płatności za legitymację.

Dział Obsługi Finansowej Studenta
tel. 71 356 16 26 lub 71 376 23 38
e-mail: dofs@wsb.wroclaw.pl

Biuro Karier
tel. 71 376 23 28
e-mail: biuro.karier@wsb.wroclaw.pl

Centrum Języków Obcych
tel. 71 356 16 47
e-mail: bogodar.zielnica@wsb.wroclaw.pl

Biblioteka, Czytelnia 
tel. 71 356 16 40 lub 71 376 23 39
e-mail: biblioteka@wsb.wroclaw.pl

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE:

youtube.com/GrupaWSB

fb.com/WSBwroclaw/

@Eksperci_WSB

@wyzsze_szkoly_bankowe



UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE I NNW
Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia 
zdrowotnego znajdują się w Extranecie w zakładce 
„Dziekanat > Ubezpieczenie zdrowotne”. Istnieje 
możliwość ubezpieczenia NNW. Informacja na ten 
temat „Mój profi l > Informacje dla I roku > Ważne 
informacje dla I roku (na start)”.
Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem 
zdrowotnym przez uczelnię, zgłoś się do Działu 
Kadr i Płac, który pracuje od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:30-15:30, tel. 71 356 16 29.

I STOPIEŃ 

DZIEKANAT
Dziekanat Studiów I Stopnia (studia licencjackie 
i inżynierskie) znajduje się w budynku A w pokoju 
nr 102 (przyjmowanie dokumentów odbywa się 
przy okienkach), tuż za Biurem Rekrutacji. 
Kontakt:  e-mail: dziekanat.lic@wsb.wroclaw.pl

tel. 71 356 16 13 lub 71 356 16 14
Ważne informacje dla I roku ( na start) znajdziesz 
w Extranecie : „Mój profi l >Informacje dla I roku > 
Ważne informacje dla I roku (na start)”.

ZAPISY DO GRUP
Zapisy do grup administracyjnych odbędą się 
podczas pierwszego spotkania. Każdy student musi 
zapisać się do grupy. Pamiętaj, aby na spotkanie 
zabrać ze sobą dokument tożsamości, który jest 
podstawą do zapisu. 

LEGITYMACJE STUDENCKIE
Wydawane będą na pierwszym spotkaniu. Zabierz 
ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, aby 
odebrać legitymację. 

STYPENDIA I ZNIŻKI
Informacje o stypendiach znajdziesz w Dziale 
Obsługi Finansowej Studenta oraz w Extranecie 
w zakładce „Stypendia i zniżki > Przewodnik 
po stypendiach” po 15 wrzesnia 2019 r. 

Jeśli chcesz wnioskować o stypendia lub zniżki, złóż 
podanie wraz z wymaganymi dokumentami w Dziale 
Obsługi Finansowej Studenta do 7 listopada 2019 r. 
bud. A pok. 236 tel. 71 376 23 26.

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ 
STUDIA I STOPNIA
Pierwsze spotkanie – wszystkie kierunki, 
odbędzie się:
28-29 września – forma niestacjonarna, 
30 września –  forma stacjonarna,  
1 października – forma popołudniowa

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Pierwsze spotkanie – kierunek Prawo, odbędzie się:
12-13 października – forma niestacjonarna
1 października – forma stacjonarna

STUDIA II STOPNIA
Pierwsze spotkanie – kierunek Finanse 
i rachunkowość oraz kierunek Logistyka, 
odbędzie się:
12-13 października – forma niestacjonarna
30 września – forma stacjonarna

Pierwsze spotkanie – kierunek Zarządzanie oraz 
kierunek Turystyka i rekreacja, odbędzie się:
5-6 października – forma niestacjonarna
30 września – forma stacjonarna

Informacje szczegółowe na temat pierwszych zajęć 
będą zamieszczone na naszej stronie internetowej: 
w strefi e studenta, zakładka: www.wsb.pl/
wroclaw/strefa-studenta/dla-nowych-studentow

Harmonogram zjazdów na cały rok będzie 
dostępny w Extranecie po 15 września

STUDIA II STOPNIA ORAZ 
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

DZIEKANAT
Dziekanat Studiów Magisterskich znajduje się 
w bud. A pok. 121, 123. 
Od 1 października 2019 r. w Dziekanacie będą 
wydawane zaświadczenia potwierdzające status 
studenta.
Kontakt:  e-mail: dziekanat.mgr@wsb.wroclaw.pl

tel. 71 356 16 17 lub 71 376 23 93.

ZAPISY DO GRUP
Po spotkaniu organizacyjnym odbywają się zapisy 
do grup administracyjnych w ramach danego 
kierunku oraz ścieżki studiów, na podstawie 
dokumentu tożsamości. Osoby, które nie zapiszą 
się samodzielnie zostaną przypisane do grup 
na podstawie decyzji Dziekana.

LEGITYMACJE STUDENCKIE
Wydawane będą podczas pierwszego zjazdu. 
Zabierz ze sobą na spotkanie dokument tożsamości 
ze zdjęciem, aby odebrać legitymację. 

STYPENDIA I ZNIŻKI 
Jeśli jesteś w gronie Absolwentów z najlepszymi 
wynikami możesz ubiegać się o stypendium 
Rektora za wyniki w nauce przyznawane 
najlepszym Studentom. Ubiegając sie 
o stypendium należy złożyć wniosek w Biurze 
Rekrutacji do 16 października 2019 r. Druki 
możesz pobrać na www.wsb.pl/wroclaw/studia-
i-szkolenia/studia-ii-stopnia-z-podyplomowymi/
stypendia-i-znizki w zakładce stypendia i zniżki 
oraz w Biurze Rekrutacji. 
Jeśli jesteś zainteresowany pozostałymi 
stypendiami, informację o nich uzyskasz w Dziale 
Obsługi Finansowej Studenta oraz w Extranecie 
w zakładce „Stypendia i zniżki > Przewodnik 
po stypendiach” po 15 września 2019 r. Podania 
z wymaganą dokumentacją należy składać w Dziale 
Obsługi Finansowej Studenta do 7 listopada 2019 r.  
bud. A pok. 236 tel. 71 376 23 26.
Jeśli studiujesz na kierunku Prawo – jednolite 
studia magisterskie w WSB we Wrocławiu, już 
w pierwszym semestrze studiów możesz uzyskać 
od 50 do 100% promocji w czesnym. Szczegółowe 
informacje oraz druki do pobrania na: 
www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/studia-
jednolite-magisterskie/stypendia-i-znizki.
Odpowiednie podanie oraz kserokopię dokumentu 
uprawniającego do przyznania zniżki należy złożyć 
w Biurze Rekrutacji do ostatniego dnia rekrutacji.

„Plan zajęć > Plany na semestr” – znajdziesz 
tam plany w formie pliku Excel na cały semestr 
dla całego rocznika, widoczny na tydzień przed 
pierwszymi zajęciami. Sprawdzisz również 
szczegóły I zjazdu w pliku Excel: „Informacje dla 
I roku – pierwszy zjazd”
„Plan zajęć > Harmonogram zjazdów” – znajdziesz 
tam terminy zjazdów na cały rok akademicki,
„Plan zajęć > Mój plan” – znajdziesz tam 
zindywidualizowany plan dla studenta. 
Ważne!: aby widzieć plan musisz być przypisany 
przez Dziekanat do grupy. Plan będzie zawsze 
widoczny na dwa dni przed planowymi zajęciami. 

PIERWSZA PŁATNOŚĆ 
Każdy student WSB otrzymuje osobisty numer 
konta bankowego, na które należy wpłacać 
czesne. Numer konta, kolejne terminy płatności 
oraz wysokość czesnego znajdziesz w Extranecie 
w zakładce „Mój profi l > Płatności i wpłaty”.
Termin pierwszej raty czesnego upływa 
30 września 2019 r. – niezależnie od wybranego 
systemu opłat. 
Wykonaj dwa osobne przelewy: 
•  Pierwsza rata czesnego – konto o nazwie „czesne”
•  Opłata za legitymację 22 zł – konto o nazwie „inne” 
Osoby nieposiadające dostępu do Extranetu 
dokonują wpłat na numer konta:
22 1020 5242 0000 2402 0118 1429. W tytule 
przelewu prosimy podać Imię i Nazwisko oraz 
adres osoby zapisanej na studia z dopiskiem: 
studia pierwszego stopnia/ studia drugiego 
stopnia/ jednolite studia magisterskie 
(w zależności od rodzaju studiów).
Wysokość czesnego znajdziesz w podpisanej 
umowie edukacyjnej, jak również w Extranecie 
po otrzymaniu dostępu.

ODBIÓR UMOWY
Jeśli jeszcze nie odebrałeś swojej umowy 
zapraszamy Cię po jej odbiór do Biura Rekrutacji. 
A po rozpoczęciu roku akademickiego odbiór umowy 
możliwy badzie w Dziekanacie.

FAKTURY VAT
Druki wniosków o fakturę dostępne są www.wsb.
pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/studia-ii-stopnia/
zasady-rekrutacji w sekcji „Zamówienie na fakturę”. 
Wypełnione zamówienie na fakturę można przesłać 
w formie skanu na adres e-mailowy: 
kwestura@wsb.wroclaw.pl, listem, złożyć osobiście 
lub faxem: na numer 71 356 16 32. Informacje 
dotyczące wystawiania faktur można uzyskać 
pod nr tel. 71 356 16 58.


