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O uczelni
Od lat kształcimy w taki sposób, aby pokazać, że możliwe 
jest łączenie nauki z pracą i życiem prywatnym. Sprawdź, co 
możemy Ci zaoferować, a dowiesz się o nas więcej.
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  8 Studia 3-semestralne prowadzone metodą  
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  8 Studia dofinansowane ze środków unijnych
 9 Studia wyższe w WSB to dobry wybór

Kierunki
Możesz wybierać spośród kilku kierunków  
i wielu specjalności.

 10 Zarządzanie

 11 Zarządzanie – studia 3-semestralne 
prowadzone metodą projektową   Nowość

 12 Finanse i rachunkowość

 13 Logistyka

 14 Turystyka i rekreacja

 15 Prawo – jednolite studia magisterskie

Rekrutacja
Zainteresowały Cię studia w WSB? To doskonała wiadomość 
– chętnie przywitamy Cię w gronie naszych studentów. 
Rekrutacja składa się tylko z kilku kroków.

 16 Rekrutacja

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 
II stopnia lub jednolitych magisterskich. Ogromnie 
cieszy mnie fakt, że chcą Państwo kontynuować 
naukę, dyplom magistra to ważny atut na rynku 
pracy. Nasi studenci zdobywają praktyczne 
wykształcenie na najwyższym poziomie. Dbamy 
o dobrą organizację studiów, która umożliwia 
pogodzenie nauki ze zdobywaniem doświadczenia 
zawodowego. Jako uczelnia akademicka 
posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia 
doktora nauk ekonomicznych, otwieramy naszym 
studentom również drogę do kariery naukowej.

Z poważaniem

prof. zw. dr hab. Stefan Forlicz
Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
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Nasza misja brzmi: „Pomagamy rozumieć 
świat – innowacyjni, przyjaźni, praktyczni”.
Realizując ją, wdrażamy najnowocześniejsze metody kształcenia:
• oferta studiów ma bezpośrednie przełożenie na rozwój 

kompetencji zawodowych na każdym etapie kariery w ramach 
kształcenia ustawicznego (Lifelong Learning)

• podstawą nauki w naszej uczelni jest umiejętne łączenie teorii 
i praktyki, przy projektowaniu programów współpracujemy 
z przedsiębiorcami, a w proces kształcenia zaangażowani 
są przedstawiciele biznesu – prowadzą oni wybrane zajęcia 
i wykłady gościnne

• wprowadzamy do programu studiów zajęcia i formy 
kształcenia ukierunkowane na: rozwój umiejętności planowania 
kariery zawodowej, komunikacji interpersonalnej, identyfikacji 
i analizy danych, koordynacji projektów oraz krytycznego 
i kreatywnego myślenia

• mamy praktyczne i profesjonalne podejście do obsługi 
administracyjnej studentów zaczerpnięte z rozwiązań 
biznesowych

• aby ułatwić uzupełnianie wiedzy, nasz Dział E-learningu 
i Multimediów, we współpracy z menedżerami kierunków, 
przygotował specjalne pakiety startowe dla studentów 
II stopnia – są to materiały stanowiące zbiór podstawowej 
wiedzy z danej dziedziny, niezwykle potrzebne i przydatne 
dla osób, które ukończyły inny kierunek, niż ten, który studiują 
na studiach II stopnia. Materiały te dostępne są na platformie 
e-learningowej Moodle.  
Więcej informacji znajdziesz na stronie:  
https://www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/
studia-ii-stopnia/pakiety-startowe.

• nasi studenci mają do wyboru naukę jednego z dwóch 
języków obcych – angielskiego lub niemieckiego w formie 
e-learningowej

• w ramach projektu Business Week studenci uczestniczą 
w międzynarodowych warsztatach o tematyce biznesowej 
w wybranym kraju

• za pośrednictwem Centrum Współpracy Międzynarodowej 
angażujemy studentów w ciekawe inicjatywy 
międzynarodowe, jak: International WSB, “Buddy for 
Erasmus”, warsztaty komunikacji międzykulturowej czy 
International Days.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:  
https://www.wsb.pl/wroclaw/strefa-studenta/
miedzynarodowe-mozliwosci.

Kształć się dalej z WSB
W WSB we Wrocławiu możesz kontynuować naukę po 
studiach wyższych na jednym z kilkudziesięciu kierunków 
studiów podyplomowych. Jeśli jesteś absolwentem WSB, 
możesz dodatkowo skorzystać z preferencyjnych warunków 
finansowych. W naszej ofercie edukacyjnej znajdują się 
również anglojęzyczne studia Franklin University MBA oraz 
programy polskojęzyczne: Master of Business Administration, 
Executive MBA – Project Management i Executive MBA – 
Business Trends. Wydział Finansów i Zarządzania WSB we 
Wrocławiu ma też uprawnienia do nadawania stopnia doktora 
nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomii. Możesz również 
podnosić swoje kwalifikacje, korzystając z oferty szkoleń 
branżowych przygotowywanych przez naszą uczelnię.
Wiecej informacji znajdziesz na stronie:  
www.wsb.pl/wroclaw.

Warto studiować w WSB

Kiedy zaczynałam studiować w WSB, po zmianie uczelni nie wiedziałam co 
mnie czeka. Do nauki podeszłam z dużym zacięciem i stwierdziłam, że muszę 
maksymalnie wykorzystać dwa ostatnie lata studiów. WSB dała mi wiele 
możliwości – założyłam koło naukowe, odbyłam wiele szkoleń z zakresu marketingu, 
wzięłam udział w programie mentoringowym i podniosłam swoje kompetencje 
w zakresie zarządzania. Zaraz po ukończeniu studiów zostałam wykładowcą 
i prowadziłam zajęcia z Design & Design Thinking. Ponadto mam już własną firmę 
i jestem menedżerem marketingu.

Małgorzata Iwańska
Absolwentka i wykładowca WSB we Wrocławiu
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w kategorii niepubliczne uczelnie 
magisterskie nasza uczelnia zajęła 
3. miejsce w regionie.

Studia w WSB dla 
absolwentów wszystkich 
kierunków
Dzięki systemowi bolońskiemu jako 
absolwent każdego z kierunków studiów 
I stopnia na dowolnej uczelni możesz 
kontynuować naukę na wybranym 
przez siebie kierunku studiów II stopnia. 
Dyplom magistra uczelni cenionej 
i rozpoznawalnej wśród pracodawców 
pomoże Ci na kolejnych szczeblach 
kariery. Dzięki studiom II stopnia możesz 
zdobyć drugi zawód i dodatkowe 
umiejętności potrzebne w pracy. Możesz 
też kontynuować naukę w obszarze, który 

Zaufaj dużej uczelni
Grupie Wyższych Szkół Bankowych, do 
której należymy, zaufało ponad 300 000 
studentów. Dane o wynikach rekrutacji 
na studia na rok akademicki 2018/2019 
na uczelniach nadzorowanych przez 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
wskazują, że zajęliśmy 4. miejsce 
w Polsce w zestawieniu uczelni 
niepublicznych najczęściej wybieranych 
przez kandydatów na studia I stopnia 
i jednolite magisterskie stacjonarne 
oraz 2. pozycję w Polsce w zestawieniu 
uczelni niepublicznych najczęściej 
wybieranych przez kandydatów na 
studia I stopnia i jednolite magisterskie 
niestacjonarne. W przypadku obydwu 
form studiów zajmujemy 1. miejsce 
na Dolnym Śląsku. W „Rankingu 
Szkół Wyższych Perspektywy 2018” 

Studia magisterskie  
to najlepsza inwestycja

W WSB we Wrocławiu stale współpracujemy z przedstawicielami biznesu. Dzięki temu 
możemy kształcić naszych studentów zgodnie z najnowszymi trendami gospodarczymi 
i potrzebami rynku pracy. Wiem, że przynosi to wymierne korzyści: jako dyrektor 
Instytutu Współpracy z Biznesem często spotykam przedsiębiorców, dyrektorów firm 
i menedżerów z największych korporacji. Każdorazowo przy takich okazjach słyszę 
pochwały dotyczące naszych studentów oraz absolwentów. Pracodawcy podkreślają, 
że to osoby nie tylko wszechstronnie wykształcone, ale też umiejące wykorzystać swoją 
wiedzę w praktyce. To ludzie, którzy nie boją się wyzwań, otwarci i kreatywni.

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

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

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.

wybrałeś wcześniej na studiach I stopnia 
i rozwijać w nim dalej swoje kompetencje. 

Uzupełniasz wiedzę 
przydatną w pracy
Ofertę kierunków i specjalności tworzymy 
na podstawie analizy potrzeb rynku 
pracy. Powołujemy Rady Biznesu, 
do których zapraszamy specjalnie 
wybrane firmy działające w branży 
związanej z danym kierunkiem studiów. 
Konsultujemy z nimi programy kształcenia, 
aby wiedza i umiejętności zdobyte w WSB 
pozwoliły naszym absolwentom szybko 
odnaleźć się na rynku pracy. Zajęcia 
mają formę wykładową i warsztatową. 
Jako student będziesz mógł również 
uczestniczyć w grach biznesowych, 
pracach projektowych, a także poznasz 
ciekawe case studies.
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Menedżerowie 
kierunków studiów

Menedżer kierunku to funkcja, którą 
stworzyliśmy, by zapewnić naszym studentom 
wysoką jakość kształcenia. Każdy kierunek 
studiów ma swojego menedżera.

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

• inspirowanie do działalności kół naukowych.
Buduje i rozwija relacje z pracodawcami, aby:
• definiować potrzeby rynku pracy w zakresie 

pożądanych umiejętności 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
• wdrażać certyfikaty kompetencji, które można 

zdobyć w toku studiów.

dr hab. Agnieszka Dejnaka  
prof. WSB we Wrocławiu  
menedżer kierunku zarządzanie
agnieszka.dejnaka@wsb.wroclaw.pl

dr Anna Orzeł
menedżer kierunku logistyka 
anna.orzel@wsb.wroclaw.pl

dr Tomasz Rólczyński
menedżer kierunku finanse i rachunkowość 
tomasz.rolczynski@wsb.wroclaw.pl

dr hab. Daniel Puciato
prof. WSB we Wrocławiu  
menedżer kierunku turystyka i rekreacja 
daniel.puciato@wsb.wroclaw.pl

dr Joanna Filaber
menedżer kierunku prawo 
joanna.filaber@wsb.wroclaw.pl

Dzięki realizacji misji WSB we Wrocławiu, która brzmi: „Pomagamy 
rozumieć świat – innowacyjni, przyjaźni, praktyczni”, 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

Masz pytanie dotyczące kierunku studiów? 
Napisz do menedżera:

Studia II stopnia
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• Jesteśmy uczelnianym GPS – trzymamy rękę na pulsie 
i podpowiadamy, jaką drogę obrać po zakończeniu 
studiów; organizujemy warsztaty rekrutacyjne, case 
studies i prezentacje dla studentów oraz absolwentów, by 
mogli spotkać swoich przyszłych pracodawców.

Praktyki studenckie 
Praktyki studenckie, które organizujemy, dają możliwość 
zdobycia doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów. 
Praktyki realizowane są w wymiarze 3 miesięcy, niezależnie 
od formy studiów. Jako student możesz odbywać praktyki 
przez cały okres trwania nauki. Możesz starać się o ich 
zaliczenie także na podstawie pracy, stażu lub prowadzonej 
działalności gospodarczej. Wyjątkiem są praktyki na 
kierunku prawo – ich wymiar to 6 miesięcy. Jeśli studiujesz 
ten kierunek w trybie stacjonarnym, praktyki będziesz 
odbywać w 9. i 10. semestrze.
Więcej o działaniach Biura Karier znajdziesz na stronie:
www.wsb.pl/wroclaw/strefa-studenta/biuro-karier.

Czym zajmuje się Biuro Karier?
W Biurze Karier pomożemy Ci w wyborze ścieżki 
zawodowej, umożliwimy odbycie praktyki lub stażu 
w firmach współpracujących z WSB, a także wesprzemy 
w poszukiwaniach stałej pracy. Współpracujemy aktualnie 
z ponad 400 pracodawcami z całego regionu.
• Organizujemy spotkania przy kawie z doradcą kariery 

i ds. przedsiębiorczości, pomagamy przy wybraniu 
własnej ścieżki zawodowej.

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

• Wyszukujemy ciekawe tematy i organizujemy warsztaty, na 
których zdobędziesz dodatkowe umiejętności ułatwiające 
start na rynku pracy.

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

• Organizujemy targi pracy, czyli coroczne wydarzenie 
skierowane do każdego studenta i umożliwiające mu 
bezpośredni kontakt z przedstawicielami firm na uczelni.

Partner w rozwoju 
kariery zawodowej

Utworzyliśmy Biuro Karier z myślą o naszych studentach oraz absolwentach. 
Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem w zakresie pośrednictwa pracy, 
praktyk, staży czy jeszcze szerszym rozwojem kompetencji, to w Biurze Karier 
znajdziesz niezbędną pomoc w tym zakresie. Naszym głównym zadaniem jest 
przygotowanie Cię do wejścia na rynek pracy lub znalezienie nowej pracy na 
miarę Twoich oczekiwań i aspiracji.

Agnieszka Pijaczyńska
Dyrektor Biura Karier

Wspólnie z nami:

Przygotujesz się  
do rozmowy 

kwalifikacyjnej

Popracujesz nad  
rozwojem osobistym

Określisz 
kompetencje 
zawodowe

Napiszesz  
profesjonalne CV

Sprecyzujesz plany 
zawodowe

Zrealizujesz praktyki 
studenckie

Studia II stopnia
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Co zyskujesz?
• Dzięki różnym formom studiowania, możesz jednocześnie 

studiować, pracować i mieć czas na pasje. Jeśli jesteś studentem 
studiów niestacjonarnych, masz zajęcia tylko w soboty 
i niedziele − średnio co 2 tygodnie. Jeśli studiujesz w formie 
stacjonarnej, masz zajęcia 3–4 dni w tygodniu, a Twój plan zajęć 
opracowany jest tak, aby nie było w nim „okienek”. Nie tracisz 
więc czasu na czekanie, dzięki optymalnie ułożonemu grafikowi 
zajęć. Na studiach dualnych część zajęć realizujesz w firmie. 
Więcej o tej formie studiów przeczytasz na kolejnych stronach.

• Extranet umożliwia Ci stały kontakt z uczelnią – możesz sprawdzić 
m.in. plan zajęć najbliższego zjazdu, dyżury wykładowców i bieżące 
informacje z dziekanatu, masz także wgląd w oceny i wyniki 
zaliczeń niezależnie od tego, w jakiej części świata się znajdujesz.

• dzięki aplikacji mojaWSB będziesz na bieżąco m.in. z planem 
zajęć, ocenami, aktualnościami i informacjami o płatnościach. 
Do pobrania: www.wsb.pl/android lub www.wsb.pl/ios.

• Dostosowaliśmy dni oraz godziny otwarcia działów WSB do 
potrzeb studentów, którzy mają zajęcia zarówno w tygodniu, 
jak i w weekendy.

• Studentom naszej uczelni przysługują takie same przywileje 
jak studentom uczelni publicznych, np.: stypendia Rektora 
dla najlepszych studentów, stypendia socjalne, stypendia 
specjalne czy też zniżki komunikacyjne.

• Jeśli nie było Cię na zajęciach, nie musisz kserować notatek 
– większość potrzebnych materiałów znajdziesz na platformie 
Moodle.

• Na półkach biblioteki WSB znajdziesz niemal 100 000 pozycji 
książkowych oraz 100 tytułów czasopism naukowych 
i specjalistycznych. Możesz też korzystać z bogatych e-zbiorów, 
w tym z baz danych, czasopism elektronicznych oraz około 
1300 e-booków na platformie Ibuk Libra.

• Jako nasz student będziesz miał dostęp do bezpłatnego 
oprogramowania Office i usług chmurowych w ramach 
subskrypcji Microsoft Office 365. Ponadto otrzymasz 
dostęp do pełnych wersji edukacyjnych wszystkich 
systemów Microsoft (jak np. systemy operacyjne, bazy 
danych, środowiska programistyczne) z autoryzowanymi 
szkoleniami w programie Microsoft Imagine Academy.

Studiuj i pracuj – dobra 
organizacja studiów

Program Firma
Program Firma stworzyliśmy dla 
przedsiębiorstw, które dbają o rozwój 
swoich pracowników. Proponujemy usługi 
edukacyjne i szkoleniowe dla organizacji, 
które wiedzą, że inwestycja w kapitał ludzki 
szybko się zwraca i procentuje. Nasza 
oferta obejmuje studia I i II stopnia, jednolite 
studia magisterskie, studia podyplomowe, 
polskojęzyczne i anglojęzyczne studia MBA 
oraz studia „in company”, przygotowane dla 
firm. Ich program i kadrę ustalamy w oparciu 
o indywidualne potrzeby szkoleniowe 
przedsiębiorstwa. Zapewniamy preferencyjne 
warunki finansowe firmom, które skierują 
swoich pracowników na studia do WSB.
Kontakt:
Dział Sprzedaży tel.: 71 722 34 01
e-mail: programfirma@wsb.wroclaw.pl
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STUDIA MAGISTERSKIE ZE STUDIAMI PODYPLOMOWYMI
Dlaczego warto wybrać tę formę studiów?
• Wybierając specjalność, wybierasz również jeden z przypisanych do niej kierunków studiów podyplomowych.
• Studia trwają tyle samo, co tradycyjne (4 semestry) i mają tyle samo zjazdów.
• Piszesz jedną pracę dyplomową.
• Płacisz jedno czesne.
• Po obronie zdobywasz 2 dyplomy!

KIERUNEK SPECJALNOŚĆ STUDIA PODYPLOMOWE FORMA NIESTACJONARNA

Finanse 
i rachunkowość

Rachunkowość i controlling

Controlling •

Rachunkowość międzynarodowa •

Kadry i płace •

Bankowość Analityk i doradca bankowy •

Zarządzanie finansami
Finanse korporacyjne •

Podatki •

Studia menedżersko-prawne Prawo dla menedżera •

Logistyka
Procesy logistyczne w biznesie

Transport i spedycja •

Logistyka produkcji •

Systemy informatyczne w logistyce

Big Data •

Zintegrowane systemy informatyczne 
SAP ERP •

Zarządzanie

Nowoczesna komunikacja marketingowa
E-marketing w biznesie •

UX Designer •

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Studia menedżerskie •

Zarządzanie projektami •

Zarządzanie sprzedażą •

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Coaching i mentoring •

Kadry i płace •

Zarządzanie kapitałem ludzkim •

Zarządca nieruchomości Zarządca nieruchomości •

Studia menedżerskie
Prawo dla menedżera •

Menedżer bezpieczeństwa •

Zarządzanie usługami turystycznymi Zarządzanie usługami fitness 
i doradztwa dietetycznego •

Wybierz studia dla siebie

Studia II stopnia
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STUDIA TRADYCYJNE
Dlaczego warto wybrać tę formę studiów?
• Płacisz czesne niższe, niż na studiach łączonych ze 

studiami podyplomowymi.
• Otrzymasz dyplom magistra uczelni cenionej przez 

pracodawców.
• Możesz wybierać spośród bogatej oferty specjalności, 

które są dostępne w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

KIERUNEK SPECJALNOŚĆ FORMA 
STACJONARNA

FORMA 
NIESTACJONARNA

Finanse  
i rachunkowość

Analityk finansowy •

Audyt i kontrola zarządcza •

Bankowość i usługi finansowe •

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa • •

Biegły rewident •

Business Finance   •

Logistyka

Menedżer sprzedaży •

Międzynarodowe systemy logistyczne •

Analityk łańcucha dostaw •

Turystyka  
i rekreacja

Menedżer hotelu • •

Menedżer turystyki •

Menedżer eventów •

Zarządzanie

Psychologia i zarządzanie kapitałem ludzkim •

Zarządzanie biznesem •

Zarządzanie i marketing – ścieżka dla nieekonomistów •

International Management   •

Project Management •

Lean Management i zarządzanie jakością •

• W ciągu 4 semestrów studiów zajęcia prowadzą wykładowcy – 
praktycy.

• Na wybranych kierunkach masz możliwość studiowania na 
ścieżce anglojęzycznej, dzięki której zdobędziesz nie tylko 
wiedzę z danego obszaru, ale także opanujesz język branżowy.

Studia II stopnia



8 Studia II stopnia

Studia 3-semestralne prowadzone metodą projektową

KIERUNEK SPECJALNOŚĆ FORMA STACJONARNA

Zarządzanie
E-commerce i analityka internetowa •

Innowacje w biznesie •

Dlaczego warto wybrać tę formę studiów? 
• Studia trwają 3 semestry.
• Zajęcia prowadzimy w formie projektowej, co oznacza, że 

nauczysz się realizować projekty w grupach 4–5-osobowych, 
stałych przez cały cykl studiów.

• Nie wprowadzamy standardowego podziału na wykłady i ćwiczenia.
• Bierzesz udział w wykładach biznesowych, szkoleniach 

specjalistycznych, wizytach studyjnych w firmach.

• Realizujesz przedmioty w blokach specjalistycznych, 
przygotowujących do uzyskania umiejętności potrzebnych 
do wykonywania określonych zawodów.

• Nad studiami opiekę sprawują Rada Biznesu i partnerzy 
biznesowi.

Studia dualne (EFS dualne)

Studia dofinansowane z innych projektów (EFS 2.0 i EFS REG)

KIERUNEK SPECJALNOŚĆ FORMA STACJONARNA

Logistyka Menedżer logistyki •

Zarządzanie Trendy & design w marketingu •

KIERUNEK SPECJALNOŚĆ FORMA NIESTACJONARNA PROJEKT

Finanse i rachunkowość Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa • EFS 2.0

Logistyka Menedżer logistyki • EFS REG

Zarządzanie
Psychologia i zarządzanie kapitałem ludzkim • EFS 2.0

Trendy & design w marketingu • EFS 2.0

Dlaczego warto wybrać tę formę studiów? 
• Studia są dofinansowane przez cały czas trwania studiów 

– w połączeniu z promocjami czasowymi płacisz jeszcze 
niższe czesne przez cały czas studiów!

• Masz możliwość studiowania w formie niestacjonarnej 
weekendowej.

Dlaczego warto wybrać tę formę studiów? 
• Studia są prowadzone w formie dualnej – część zajęć będziesz 

mieć na uczelni, a część przedmiotów zrealizujesz w firmach. 
• Studia są dofinansowane przez cały czas trwania nauki 

– w połączeniu z promocjami czasowymi płacisz jeszcze 
niższe czesne przez cały czas studiów!

STUDIA DOFINANSOWANE

• Zyskujesz dostęp do nowoczesnych laboratoriów np. 
RFID, profesjonalnego sprzętu, np. w ramach pracowni 
fotograficznej, oraz oprogramowania, np. program Statistica.

Dla cudzoziemców dodatkowo wymagany jest pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego z j. polskiego.

• Będziesz zdobywał doświadczenie w firmie 
łącznie przez 6 miesięcy, a za odbyty tam staż 
otrzymasz wynagrodzenie. 
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Źródło: „Badanie opinii studentów, absolwentów WSB oraz pracodawców” przeprowadzone w okresie marzec – czerwiec 2018 roku 
przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. dla Wyższej Szkoły Bankowej.

W badaniu wzięły udział 
łącznie:

Satysfakcja z pracy 
po studiach w WSB

25 631

4640

2473

474

studentów i słuchaczy

absolwentów I i II stopnia

absolwentów studiów 
podyplomowych i MBA

pracodawców 
współpracujących z WSB

Absolwenci studiów 
wyższych:33 064 osoby

48% 
wysoka i bardzo wysoka  
satysfakcja

44% 
średnia satysfakcja

Studia wyższe w WSB to dobry wybór
Studia wyższe w WSB to dobry wybór

Oceniane obszary:

Studenci studiów 
wyższych ocenili 
studia w WSB przez 
pryzmat różnych 
obszarów. We 
wszystkich uczelnia 
została oceniona 
pozytywnie.

Obsługa
stypendialna

Biuro
Karier

Biuro
Rekrutacji

Współpraca
z zagranicą

Organizacja
studiów

Infrastruktura Oferta
programowa

Życie
studenckie

Zajęcia 
i wykładowcy

BibliotekaExtranet Obsługa
finansowa

E-serwis
Moodle

Dziekanat

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.
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Co zyskujesz, studiując zarządzanie 
w WSB?
• Zdobywasz wiedzę i umiejętności adekwatne do potrzeb 

rynku – konsultujemy program z Radą Biznesu.
• Masz zajęcia z praktykami biznesu i możliwość 

uczestniczenia m.in. w dodatkowych szkoleniach.
• Korzystasz z nowoczesnych laboratoriów komputerowych.
• Masz możliwość wyboru spośród bogatej oferty 

specjalności dostępnych na studiach magisterskich 
tradycyjnych, magisterskich z podyplomowym oraz, 
studiów 3-semestralnych prowadzonych metodą 
projektową.

• Możesz wybrać ścieżkę anglojęzyczną (International 
Management).

Partnerzy biznesowi kierunku – 
członkowie Rady Biznesu:

Zarządzanie

Pracuję w jednej z najpopularniejszych sieci siłowni we 
Wrocławiu. Mam ciągły kontakt z wymagającymi klientami, 
a dzięki wiedzy zdobytej w WSB, potrafię im lepiej pomóc. 
Na studiach poznałam zagadnienia dotyczące psychologii, 
zarządzania kapitałem ludzkim, employer brandingu, 
coachingu, mentoringu i rozwoju osobistego.

Martyna Ośka
Absolwentka WSB we Wrocławiu

Zarządzanie

Studia dualne

Ścieżka anglojęzyczna

Cechy kierunku zarządzanie

Dwie specjalności dofinansowane z EFS

Wizyty studyjne w firmach
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Co zyskujesz, studiując w WSB?
Zyskujesz przewagę na rynku pracy jako absolwent 
innowacyjnych studiów. Więcej informacji o korzyściach 
studiowania na kierunku zarządzanie – studia 3-semestralne 
prowadzone metodą projektową znajdziesz na stronie nr 8. 

W ramach specjalności e-commerce i analityka 
internetowa przygotujesz się do pracy jako:
• analityk internetowy
• E-commmerce Manager
• Social Media Manager.

W ramach specjalności innowacje w biznesie przygotujesz się 
do pracy jako: 
• Innovation Manager
• New Business Director
• Creative Director
• Start-up Manager.

Partnerzy biznesowi studiów projektowych:

Zarządzanie 
– studia 3-semestralne 
prowadzone metodą 
projektową

Studia 3-semestralne prowadzone metodą projektową, są innowacyjną formą studiów, 
unikatową w skali regionu. Zajęcia odbywają się w blokach projektowych, a w każdym 
semestrze studenci są przygotowywani do innego zawodu w danym obszarze specjalności. 
Bloki specjalistyczne projektujemy zgodnie z potrzebami bieżącymi rynku we współpracy 
z partnerami biznesowymi, pełniącymi funkcję opiekunów specjalności.

Dr hab. Agnieszka Dejnaka

Prof. WSB, menedżer kierunku

Nowość

Cechy kierunku zarządzanie – studia 3-semestralne prowadzone metodą projektową

Innowacyjny program studiów

Wizyty studyjne

Prace projektowe

Szkolenia biznesowe

Zarządzanie – studia 3-semestralne prowadzone metodą projektową
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Co zyskujesz, studiując finanse i rachunkowość 
w WSB?
• Uczysz się rozumieć zależności pomiędzy systemem finansowym 

a realną sferą gospodarki i stosować w praktyce standardy 
funkcjonujące w rachunkowości.

• Masz zajęcia zarówno z  wykładowcami, jak i praktykami. Kadrę 
dydaktyczną oprócz wykładowców WSB we Wrocławiu stanowią 
przedstawiciele firm. Dzięki temu nasi studenci mają możliwość 
poznania teorii i praktyki w ramach poszczególnych przedmiotów.

• Możesz wybrać anglojęzyczną ścieżkę kształcenia (specjalność 
Business Finance).

Partnerzy biznesowi kierunku – 
członkowie Rady Biznesu:

Finanse i rachunkowość

Wybrałam studia zgodne z moimi zainteresowaniami – naukę finansów 
i rachunkowości połączyłam z pracą na stanowisku młodszej księgowej. 
Mimo panującego przekonania o wyższości studiów stacjonarnych nad 
niestacjonarnymi, zdecydowałam się na te w formie niestacjonarnej, co było 
strzałem w dziesiątkę. Dzięki temu już na studiach mogłam rozwijać się zawodowo. 
Pracując, miałam szansę w praktyce zastosować zdobytą na zajęciach wiedzę. 
Z kolei w wolnym czasie mogłam realizować swoje pasje i zainteresowania.

Angelika Ciosek

Absolwentka WSB we Wrocławiu

Cechy kierunku finanse i rachunkowość

Jedna specjalność dofinansowana z EFS

Zajęcia z praktykami z branży, którzy mają 
wieloletnie doświadczenie w kształceniu finansistów

Ścieżka anglojęzyczna

Specjalistyczne oprogramowanie biznesowe



13Logistyka

Co zyskujesz, studiując logistykę w WSB?
• Możesz wziąć udział w certyfikowanych zajęciach 

z wykorzystaniem wiodącego oprogramowania, m.in.: 
Comarch XL, SAP R3, RFID, ADOscore, TransEdu, MS Project, 
MS SQL.

• Uczysz posługiwać się nowoczesnymi narzędziami 
informatycznymi przedsiębiorstw oraz zarządzać procesami 
i systemami logistycznymi, magazynem oraz organizacją 
dostaw.

• Pogłębiasz wiedzę na temat filozofii Kaizen: Poka Yoka 5S, Lean 
Management, Kanban i Six Sigma.

• Elastyczny system opłat – sam decydujesz, w jaki sposób 
chcesz płacić za studia.

• Możesz korzystać z nowoczesnych laboratoriów logistycznych, 
w tym magazynowych, wykorzystujących technologię RFID.

Partnerzy biznesowi kierunku – 
członkowie Rady Biznesu:

Logistyka

Praca w mojej branży jest bardzo wymagająca. Jako administrator floty samochodowej 
jestem nieustannie narażony na problemy na drodze, awarie sprzętów, telefony 
od kontrahentów, terminy. Przestrzeganie przepisów w branży transportowej jest 
chlebem powszednim. Do tego właśnie świetnie przygotowały mnie studia licencjackie 
w WSB. Zdecydowałem się jednak jeszcze udoskonalić moje umiejętności, a także 
podnieść kwalifikacje poprzez kontynuację nauki na studiach magisterskich łączonych 
z podyplomowymi. Dlaczego wybrałem ścieżkę z dwoma dyplomami? Kończąc te studia, 
uzyskałem pożądany w branży Certyfikat Kompetencji Zawodowych, a tym samym 
utoruję sobie drogę do realizacji marzenia z dzieciństwa o własnej firmie transportowej.

mgr Robert Duda
Absolwent WSB we Wrocławiu

Jedna specjalność dofinansowana z EFS

Studia dualne

Cechy kierunku logistyka

Certyfikowane zajęcia

Nowoczesne laboratoria logistyczne
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Co zyskujesz, studiując turystykę 
i rekreację w WSB?
• Jako student masz możliwość przygotowania się do 

specjalistycznego egzaminu LCCI EFT oraz zdobycia 
dodatkowych certyfikatów, takich jak: instruktor turystyki 
aktywnej, menedżer produktu hotelowego i menedżer 
produktu turystycznego.

• W czasie zajęć wykorzystujesz systemy informatyczne, 
np. Merlin, E-koncept, Amadeus, BlueVendo, KW Hotel 
i S4Hi uwzględniający nowoczesne formy kształcenia – 
e-learning oraz case studies.

• Uczysz się zarządzać małym i średnim przedsiębiorstwem 
turystycznym, planować i organizować eventy turystyki 
aktywnej oraz zdobywasz inne umiejętności potrzebne 
w branży turystycznej.

Partnerzy biznesowi kierunku – 
członkowie Rady Biznesu:

Turystyka i rekreacja

Uwielbiam podróże, poznawanie nowych miejsc i ludzi. Zawsze lubiłem 
aktywnie spędzać wolny czas. Po zdobyciu dyplomu licencjata w WSB 
podjąłem decyzję o kontynuowaniu nauki tutaj. Obecnie jestem 
studentem studiów magisterskich na kierunku turystyka i rekreacja. 
Jestem bardzo zadowolony z tego wyboru, bo mogę pogłębiać swoją 
wiedzę na temat tego, co mnie interesuje, co lubię i z czym wiążę swoją 
przyszłość zawodową. Możliwość studiowania w WSB jednocześnie 
na studiach II stopnia ze studiami podyplomowymi jest doskonałym 
rozwiązaniem – zapewnia mi oszczędność czasu i pieniędzy.

Oliwier Gawrycki
Student WSB we Wrocławiu

Cechy kierunku turystyka i rekreacja

Program dopasowany do rynku pracy

Dodatkowy egzamin LCCI EFT

Możliwość ukończenia dodatkowych kursów

Branżowe oprogramowanie



15Prawo – jednolite studia magisterskie

Co zyskujesz, studiując prawo w WSB?
• Wykorzystujemy interaktywne metody nauczania: są to 

liczne zajęcia warsztatowe m.in. symulacje przesłuchania 
podejrzanego, sporządzanie pism procesowych czy 
rozwiązywanie kazusów, warsztaty sądowe, w tym 
możliwość uczestniczenia w rzeczywistych rozprawach 
sądowych. 

• Zajęcia prowadzą praktycy, m.in. sędziowie wydziałów 
cywilnego i karnego, radcy prawni, rzecznicy patentowi 
czy notariusze.

• Przygotujemy Cię do egzaminu na wybraną aplikację 
prawniczą.

• Zawarliśmy porozumienie z sądami, prokuraturą, policją 
i prawniczymi korporacjami zawodowymi, aby ułatwić Ci 
realizację praktyk.

• Zyskasz dostęp do baz danych aktów prawnych (LEX, 
Legalis), niezbędnych podczas nauki.

• Możesz dołączyć do prężnie działającego Koła 
Naukowego Prawa WSB we Wrocławiu, jeśli interesujesz 
się praktycznym zastosowaniem regulacji prawa 
administracyjnego, cywilnego i karnego.  
Kontakt: knp@wsb.wroclaw.pl.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?
• Interpretować teksty prawne, a do tego zdobędziesz 

praktyczną umiejętność posługiwania się nimi.
• Wykorzystywać swoją wiedzę prawniczą w życiu 

codziennym i w dowolnym wykonywanym zawodzie, co 
będzie miało niebagatelne znaczenie w funkcjonowaniu 
w otaczającej rzeczywistości oraz życiu zawodowym.

• Wspierać przedsiębiorstwa lub inne podmioty 
w prowadzeniu skutecznych negocjacji.

• Warsztatu prawniczego koncentrującego się na 
znajomości regulacji prawnych ze sfery prawa 
publicznego i prywatnego.

• Dokonywać analizy aktów prawnych z uwzględnieniem 
ich wpływu na gospodarkę, przedsiębiorczość oraz 
wymianę handlową.

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

Prawo – jednolite 
studia magisterskie

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 wykonywania 
jednego z najbardziej opłacalnych i stabilnych zawodów. Dzięki 
studiom prawniczym w WSB zdobędziesz nie tylko wiedzę 
teoretyczną, ale też przede wszystkim poznasz jej praktyczne 
zastosowanie w życiu społecznym i biznesie. 

dr Joanna Filaber
Menedżer kierunku
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Szczegółowe zasady rekrutacji 
są dostępne na stronie internetowej: 
https://www.wsb.pl/wroclaw  
w zakładce Zasady rekrutacji.
Rekrutacją cudzoziemców oraz 
kandydatów 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.: 71 376 23 95 
infolinia rekrutacyjna: 71 758 22 30 
magister@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

• Wybierz kierunek dla siebie.
• Zapisz się on-line. 

Wypełnij formularz na stronie  
www.wsb.pl/rekrutacja/krok1. System 
automatycznie wygeneruje wypełnione 
dokumenty, które zostaną wysłane na 
podany przez Ciebie adres e-mail.

• Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji. 
W przypadku cudzoziemców i specjalności 
anglojęzycznych wymagane są dodatkowe 
dokumenty.

• W przypadku studiów dofinansowanych 
oczekuj na ogłoszenie wyników rekrutacji 
zgodnie z regulaminem rekrutacji do projektu.

Sprawdź e-mail informujący  o wpisie na listę 
studentów. 
We wrześniu otrzymasz również na swój 
adres e-mail dostęp do Extranetu.

Bądź spokojny:
W razie pytań pracownicy Biura  Rekrutacji 
udzielą Ci pomocy  i wszystkich potrzebnych 
informacji.

I już! Jesteś studentem WSB!

Skompletuj dokumenty:
• kwestionariusz zawierający podanie 

o przyjęcie na studia (dokument generuje 
system zapisów online)

• umowa edukacyjna (w 2 podpisanych 
egzemplarzach, parafowana na każdej 
stronie, dostaniesz ją na swoją skrzynkę 
mailową, po tym, jak zapiszesz się online)

• ślubowanie (generuje je system zapisów 
online)

• 2 kserokopie dyplomu ukończenia studiów 
wyższych (oryginał lub odpis do wglądu)

• 1 kolorowe zdjęcie (zgodne z wymogami 
zdjęć do dowodu osobistego, zrobione na 
wprost, wymiary: 35 x 45 mm)

• w przypadku zmiany imienia lub nazwiska 
na którymkolwiek z dokumentów 
składanych w procesie rekrutacji – 
dostarcz do wglądu dowód osobisty, akt 
małżeństwa, decyzję administracyjną 
o zmianie imienia lub nazwiska, albo 
orzeczenie sądu

• dowód wniesienia opłaty wpisowej, którą 
można uiścić przelewem na konto numer 
22 1020 5242 0000 2402 0118 1429 lub przy 
zapisie w Biurze Rekrutacji (nie dotyczy 
w okresie promocji 0 zł wpisowego). 
Dowód opłaty prosimy opisać tytułem: 
imię i nazwisko oraz adres osoby zapisanej 
na studia.

• O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły dotyczące rekrutacji na studia 
dofinansowane i specjalności anglojęzyczne 
znajdują się na stronie internetowej z zasadami 
rekrutacji: www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-
szkolenia/studia-ii-stopnia/zasady-rekrutacji.

Pamiętaj, że aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, należy okazać do wglądu w Biurze 
Rekrutacji dowód osobisty lub paszport. W przypadku studiów dofinansowanych wymagane są 
również dodatkowe dokumenty. Znajdziesz je w mailu, który otrzymasz po zapisie przez internet.

Rekrutacja



Wyższa Szkoła Bankowa
bliżej, niż myślisz

Studia wyższe
61,2%

52,6%

36,6%

18,5%
14,5%

1,9%

Zmiana
stanowiska

Wzrost 
wynagrodzenia

AwansStabilizacja 
pozycji w firmie

Zmiana 
pracodawcy

Podjęcie pracy 
zawodowej

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

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.

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.

Druk: VMG Print sp. z o.o.
Poznań 2019. Nakład: 4000 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.

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

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

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

WSB jest pierwsza na
Dolnym Śląsku uczelnia,
której studenci mogą
wspólnie dojeżdżać na
zajęcia, korzystając
z serwisu inonecar.com
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Zaufało nam  
ponad 300 000  
studentów

www.wsb.pl/wroclaw


