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Zasady rekrutacji  
do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu  

na studia podyplomowe  
na rok akademicki 2018/2019 

 
§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.  
3. Wstęp na studia podyplomowe jest wolny. 
 

§2 
1. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się wszystkie osoby będące obywatelami polskimi, legitymujące 

się dyplomem ukończenia studiów wyższych, a także cudzoziemcy zgodnie z art. 43 ustawy  
z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz rozporządzeniem 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez 
cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1501). 

2. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest na wymienione w załącznikach 1 i 2 kierunki studiów 
podyplomowych na poszczególnych Wydziałach. Załączniki zawierają również limity przyjęć. 

3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, Senat może zwiększyć limity przyjęć. 
 

§3 
1. Rekrutacja odbywa się w terminie od 27 marca  2018 r. do 14 października 2018 r. 
2. Senat może uchwalić dodatkowe terminy rekrutacji. 
 

§4 
1. Kandydaci na studia podyplomowe do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu składają następujące dokumenty:  

a) wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy wraz z podaniem o przyjęcie na studia podyplomowe 
b) podpisaną umowę o świadczeniu usług edukacyjnych dla Słuchaczy studiów podyplomowych (2 egzemplarze) 
c) kserokopię podpisanego dyplomu ukończenia studiów wyższych - oryginał do wglądu 
d) dowód wniesienia opłaty wpisowej 
e) kserokopię dowodu tożsamości ze zdjęciem - oryginał do wglądu 
f) kserokopię aktu ślubu albo decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego w przypadku zmiany danych 

osobowych w dokumentach składanych w procesie rekrutacji - oryginał do wglądu 
g) kserokopię dyplomu lub świadectwa ukończenia studiów z zakresu Logopedii wymagane przy wyborze 

kierunku: Neurologopedia- oryginał dokumentu do wglądu. Kandydaci na ten kierunek studiów powinni 
posiadać wykształcenie wyższe: 

 tytuł magistra logopedii (800 godzin kształcenia w zakresie logopedii) lub, 

 tytuł magistra i podyplomowe studia logopedyczne (600 godzin kształcenia w zakresie logopedii) lub, 

 tytuł magistra i stacjonarne studia licencjackie na kierunku logopedia (800 godzin kształcenia  
w zakresie logopedii) lub, 

 specjalność logopedyczną na stacjonarnych studiach magisterskich (800 godzin kształcenia  
w zakresie logopedii). 

h) Zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia kandydata pozwalającym na 
uczestnictwo w zajęciach o wzmożonym wysiłku fizycznym dotyczy zapisu na 
kierunek:  Trener Personalny 
 
 

http://www.wsb.pl/wroclaw
http://www.wsb.pl/opole
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i) oświadczenia wymagane na poszczególnych kierunkach studiów podyplomowych: 

  o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2  
wg ESOKJ dotyczy zapisu na kierunki: Podyplomowe studia kształcenia tłumaczy specjalistycznych 
w zakresie języka angielskiego oraz Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do 
wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na I i II etapie edukacyjnym 

 o znajomości języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2 wg ESOKJ dotyczy zapisu na kierunek: 
Podyplomowe studia kształcenia tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w zakresie języka 
niemieckiego 

 o znajomości języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1 wg ESOKJ dotyczy zapisu na kierunek: 
Język niemiecki w przedsiębiorstwie 

 o znajomości języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B1 wg ESOKJ  dotyczy zapisu na kierunek: 
Język hiszpański  w biznesie i turystyce 

 o rocznym doświadczeniu w pracy w działach kadrowych dotyczy zapisu na kierunek: Human 
Resources 

 potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego wymagane na następujących studiach 
podyplomowych:  
 

Lp. Studia podyplomowe 

1 Bibliotekoznawstwo 

2 Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość 

3 Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa 

4 Edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

5 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz Zespołem Aspergera 

6 Geografia 

7 Logistyka i spedycja dla nauczycieli 

8 Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 

9 
Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 
intelektualną 

10 Reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i foto-poligraficznych 

11 Rewalidacja i terapia pedagogiczna 

12 Technologia informacyjna w dydaktyce 

13 Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka i wczesna interwencja 

14 Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie 

 
2. Studia podyplomowe Inżynieria Oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w języku ABAP przeznaczone są 

dla osób, które posiadają znajomość podstaw programowania w dowolnym języku lub podstawową znajomość 
obsługi sytemu SAP. 

3.  Studia podyplomowe SAP S4/HANA – nowoczesny system ERP kierowane są do osób, które ukończyły studia 
podyplomowe na kierunku „ Zintegrowane systemy informatyczne SAP ERP”’ lub  posiadają dobrą znajomość 
systemu SAP R3 na poziomie modułowym. 

4. Studia podyplomowe Android – programowanie nowoczesnych aplikacji na platformę Google dla urządzeń 
mobilnych kierowane są do osób, które posiadają już znajomość podstaw programowania obiektowego w 
dowolnym języku. 

5. Studia podyplomowe Logopedia przeznaczone są dla osób, które legitymują się ukończeniem studiów wyższych 
humanistycznych (głównie pedagogiki, psychologii, polonistyki, resocjalizacji) lub studiów aktorskich, dyplomu 
lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki dyplomowanej. Kandydat powinien charakteryzować się dobrym słuchem 
oraz płynną i prawidłową artykulacją. W razie braku pewności prosimy o wcześniejsze badanie u audiologa oraz 
zasięgnięcie opinii logopedy. 
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6. Do cudzoziemców mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo  
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.), ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 ze zm.) oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych. 

7. O przyjęciu na studia podyplomowe - zgodnie z § 2 pkt. 4 Regulaminu Studiów Podyplomowych - decyduje 
kolejność zgłoszeń.  

 
§5 

1. Zarząd Uczelni w drodze odrębnych uchwał  w sprawie studiów podyplomowych ustala: 
a) wysokość opłaty wpisowej,  
b) wysokość czesnego,  
c) zasady korzystania z  promocji. 

 
§6 

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

 
§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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

 

 
 
 

Załącznik 1 
STUDIA PODYPLOMOWE 

prowadzone na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 
 

Lp. Studia podyplomowe Semestry Limity przyjęć 

1. Administracja – zarządzanie i organizacja 2 semestry 18-35 

2. Akademia profesjonalnych umiejętności osobistych 2 semestry 18-25 

3. Analityk finansowy 2 semestry 18-35 

4. 
Android-programowanie nowoczesnych aplikacji na platformę Google dla urządzeń 
mobilnych 

2 semestry 20-25 

5. Audyt  2 semestry 12-30 

6. Bezpieczeństwo systemów IT 2 semestry 20-25 

7. BHP 2 semestry 20-40 

8. Bibliotekoznawstwo 3 semestry 18-30 

9. Business Intelligence i Information Management 2 semestry 20-25 

10. Coaching w biznesie 2 semestry 18-25 

11. Controlling 2 semestry 12-30 

12. Design thinking w biznesie 2 semestry 18-35 

13. Doradca podatkowy 2 semestry 18-40 

14. Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość 3 semestry 18-35 

15. 
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz 
Zespołem Aspergera 

3 semestry 18-35 

16. Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 3 semestry 18-35 

17. Edukacja Montessori w przedszkolu  2 semestry 18-25 

18. Edukacja Montessori w przedszkolu-z przygotowaniem pedagogicznym 3 semestry 18-25 

19. Grafika komputerowa, fotografia i multimedia 2 semestry 18-35 

20. HR Business Partner 2 semestry 20-30 

21. Human Resources 2 semestry 18-25 

22. Inżynier oprogramowania Atlassian – konsultant procesów IT w JIRA 2 semestry 20-25 

23. Inżynieria Oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w języku ABAP 2 semestry 18-25 

24. Kadry i płace 2 semestry 18-35 

25. Księgowość i płace w przedsiębiorstwie 2 semestry 12-30 

26. Lean manufacturing 2 semestry 18-30 

27. Logistyka w biznesie 2 semestry 12-30 

28. Logopedia 4 semestry 18-35 

29. Neurologopedia 2 semestry 18-35 

30. Nowoczesny marketing 2 semestry 12-30 

31. Menedżer floty samochodowej 2 semestry 18-30 

32. 
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 
intelektualną 

3 semestry 18-35 

33. Pomoc publiczna w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych 2 semestry 20-35 

34. Podyplomowe studia pedagogiczne (nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej) 3 semestry 20-35 
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35. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 2 semestry 12-30 

36. Product management  2 semestry  12-30  

37. Programista Front-End z Angular JS    2 semestry 20-25 

38. Psychologia w biznesie 2 semestry 18-35 

39. Rachunkowość budżetowa 2 semestry 12-30 

40. Rachunkowość korporacyjna 2 semestry 12-30 

41. Rewalidacja i terapia pedagogiczna 3 semestry 18-35 

42. Rozwiązania IT w chmurze obliczeniowej 2 semestry 18-25 

43. SAP S4/HANA - nowoczesny system ERP 2 semestry  20-25 

44. Six sigma, optymalizacja procesów 2 semestry 20-35 

45. Strategic Human Capital Management 2 semestry 18-25 

46. Studia menedżerskie 2 semestry 18-35 

47. Szkoła liderów edukacji 2 semestry 18-35 

48. Terapia i wsparcie seniora 2 semestry 18-35 

49. Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych 2 semestry 22-25 

50. Transport i spedycja 2 semestry 12-30 

51. Trener biznesu 2 semestry 18-25 

52. Trener Personalny 2 semestry 20-25 

53. Wellbeing w organizacji 2 semestry  18-25 

54. Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie 3 semestry 18-35 

55. Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami 2 semestry 18-35 

56. Wycena nieruchomości 2 semestry 18-40 

57. Zakupy w biznesie 2 semestry 18-30 

58. Zamówienia publiczne 2 semestry 18-40 

59. Zarządzanie jakością 2 semestry 18-40 

60. Zarządzanie łańcuchami dostaw 2 semestry 12-30 

61. Zarządzanie nieruchomościami 2 semestry 12-30 

62. Zarządzanie placówką oświatową 2 semestry 18-35 

63. Zarządzanie projektem 2 semestry 25-40 

64. Zarządzanie projektem informatycznym  2 semestry 20-30 

65. Zarządzanie przestrzenią i infrastrukturą w podmiotach leczniczych 2 semestry 12-30 

66. Zarządzanie sprzedażą 2 semestry 18-35 

67. Zarządzanie w podmiotach leczniczych 2 semestry 12-30 

68. Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa 2 semestry 20-40 

69. Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 semestry 18-40 

70. Zintegrowany system informatyczny SAP ERP 2 semestry 22-25 

71. 
Podyplomowe studia kształcenia tłumaczy specjalistycznych w zakresie języka 
angielskiego 

2 semestry 12 

72. 
Podyplomowe studia kształcenia tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w zakresie 
języka niemieckiego 

2 semestry 12 

73. 
Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu 
nauczyciela języka angielskiego na I i II etapie edukacyjnym 

3 semestry 12 

74. Język niemiecki w przedsiębiorstwie 2 semestry 12 

75. Język hiszpański w biznesie i turystyce 2 semestry 12 
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Załącznik nr 2 

STUDIA PODYPLOMOWE 

prowadzone na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 
 

Lp. Studia podyplomowe Semestry Limity przyjęć 

1.  Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja 2 semestry 18-30 

2. Akademia Menedżera 2 semestry 18-30 

3. Akademia Trenera Biznesu 2 semestry 18-24 

4. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 2 semestry 18-36 

5.  Branding & Content Marketing 2 semestry 18-30 

6.  Coaching w biznesie 2 semestry 18-25 

7.  Doradztwo podatkowe 2 semestry 18-36 

8.  Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa 3 semestry 18-30 

9. Edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i Edukacja wczesnoszkolna 3 semestry 18-30 

10.  
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz 
zespołem Aspergera 

3 semestry 18-30 

11.  Geografia 3 semestry 18-30 

12. HR Business Partner 2 semestry 18-25 

13.  Inspektor ochrony danych 2 semestry 18-30 

14.  Kadry i płace 2 semestry 18-30 (2 grupy) 

15. Komunikacja społeczna i PR 2 semestry 18-30 

16.  Księgowość i płace w przedsiębiorstwie 2 semestry 12-30 

17.  Lean management w praktyce 2 semestry 25-30 

18. Logistyka i spedycja dla nauczycieli 3 semestry 12-30 

19.  Logistyka produkcji 2 semestry 12-30 

20. Mediacje sądowe i pozasądowe 2 semestry 18-30 

21.  
Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną - edukacja i rehabilitacja osób  
z niepełnosprawnością intelektualną 

3 semestry 18-35 

22. Prawo w biznesie 2 semestry 18-34 

23. Psychodietetyka 2 semestry 18-30 

24.  Rachunkowość 2 semestry 12-30 

25.  Reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i foto-poligraficznych 2 semestry/3 semestry 18-35 

26. Sprawozdawczość i analiza finansowa 2 semestry 18-24 

27.  Studia pedagogiczne – nadające kwalifikacje do pracy nauczyciela 3 semestry 18-35 

28.  Technologia informacyjna w dydaktyce 3 semestry 22-30 

29.  Transport i spedycja 2 semestry 12-30 

30.  Ubezpieczenia i doradztwo finansowe 2 semestry 20-30 

31.  Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka i wczesna interwencja 3 semestry 18-30 

32.  Wycena nieruchomości 2 semestry 18-34 

33.  Zamówienia publiczne 2 semestry 18-30 

34. Zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedażowym 2 semestry 18-30 

35. Zarządzanie wierzytelnościami - aspekty prawne, skuteczna windykacja 2 semestry 18-30 
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36. Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 semestry 18-30 

37. Zintegrowane systemy informatyczne - SAP ERP 2 semestry 14-24 

 


