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Studia DZIENNE
czesne
od:

100

Kształcimy
PRAKTYCZNIE
zł

miesięcznie

Za twoje studia płaci pracodawca.

3
2

dni
studiujesz
dni
pracujesz

Na studiach dziennych.

Studenci
Akademii WSB

STUDIA:

• inżynierskie
• licencjackie
• magisterskie

Akademia WSB w liczbach:

25 lat

95 %

3601 zł

na rynku
edukacyjnym

95% pracowników
zatrudnionych
na pierwszym etacie

średnia wysokość pensji
absolwentów
Akademii WSB

Absolwenci Akademii
WSB znajdują pracę
w mniej niż 30 dni
po zakończeniu studiów

92 %

19

38

1000

studentów Akademii WSB
podejmuje pracę podczas
studiów

19 kierunków studiów:
inżynierskich, licencjackich, magisterskich

38 dyscyplin sportowych
w ramach Akademickiego
Związku Sportowego

Ponad 1000 studentów
zagranicznych z 48 krajów

*

30 dni

*

* na podstawie badania Ekonomicznych Losów Absolwentów

Atuty Akademii WSB:

3

6

Wydział Nauk Stosowanych Akademii WSB
w pierwszej trójce
najlepszych wydziałów
ekonomicznych w Polsce

miejsce w Polsce
w rankingu uczelni
niepublicznych

Indywidualne podejście
do studenta

Najlepsza kadra

Maksimum wiedzy
praktycznej

Bezpłatne certyfikowane
szkolenia

Stypendia już od samego
początku studiów

Studia za granicą

Kształcimy praktycznie wspólnie z:

Wybierając uczelnię – wybierasz wizję kształcenia. W Akademii WSB postawiliśmy sobie jasne cele: kształcić praktycznie, stworzyć przyjazne miejsce
do studiów, tworzyć nowe perspektywy rozwoju oraz umożliwić studentom
kontakt z najlepszymi ekspertami.
Funkcjonujemy w gospodarce opartej na wiedzy, która docenia i promuje
wysokie kwalifikacje, inicjatywę i zaangażowanie. Już na starcie warto zapewnić sobie przewagę konkurencyjną wybierając uczelnię, która wspiera
swoich studentów w ich drodze do sukcesu.

prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz
Rektor Akademii WSB

Akademia WSB okiem studenta:

Bezpieczeństwo narodowe to dynamiczne
połączenie teorii i praktyki (zajęcia w terenie, obozy szkoleniowe i treningi). To idealne rozwiązanie dla osób, które - tak jak
ja - nie lubią siedzieć w miejscu i do życia
potrzebują odpowiedniej dawki adrenaliny.
Janusz Drobisz
student kierunku
Bezpieczeństwo narodowe

Dzięki programowi 3 dni studiujesz 2 dni
pracujesz mamy czas na nowe doświadczenia, innowacyjne zajęcia oraz ćwiczenia, które wskazują praktyczny aspekt
kształcenia uczelni. To co wyróżnia Akademię WSB na tle innych to międzynarodowa
atmosfera, bezpłatna siłownia oraz świetnie wyposażona biblioteka.
Marcelina Pilarska
studentka kierunku Pedagogika

Studying at WSB University means that
you will not only participate in lessons and
lecturers, but also have the opportunity to
join some additional innovative activities.
During my participation in an international project I’ve acquired new skills like
sewing and soldering. Now I know what
smart clothes are and how to use them.
Kuralay Askar (Kazachstan)
student of International Business

Wybrany przeze mnie kierunek umożliwia
mi studiowanie w międzynarodowym środowisku. Na zajęcia uczęszczam wspólnie ze studentami z zagranicy a wszystkie przedmioty realizowane są w języku
angielskim. Z Akademii WSB wyniosę nie
tylko wiedzę i perfekcyjną znajomość języków obcych, ale także przyjaźnie z ludźmi
z całego świata.
Radosław Gil
student kierunku International Business

Wybrałam kosmetologię, ponieważ jest to
kierunek bardzo przyszłościowy - ludzie
coraz więcej inwestują w swoje zdrowie
i urodę, a rynek potrzebuje coraz więcej
specjalistów z tego obszaru. Jest to dobra propozycja dla osób, które dobrze radzą sobie z biologią i chemią, ale mają też
naturalne poczucie estetyki oraz interesują
się trendami kosmetycznymi.
Wiktoria Sztyler
studentka kierunku Kosmetologia

Łatwo nawiązuję kontakty interpersonalne oraz dobrze radzę sobie z planowaniem
oraz realizacją działań, dlatego wybrałam
studia inżynierskie w Akademii WSB. Logistyka to jedna z najszybciej rozwijających
się branż, dlatego jako absolwentka tego
kierunku nie miałam problemu z podjęciem
pracy od razu po zakończeniu studiów.
Magdalena Pasternak
absolwentka kierunku Logistyka

Dąbrowa
Górnicza

STUDIA

licencjackie

Administracja

Filologia angielska

Socjologia

wsb.edu.pl/administracja

wsb.edu.pl/filologia

wsb.edu.pl/socjologia

·· Administracja publiczna
·· Administracja w biznesie
·· Prawo pracy
i ubezpieczenia społeczne

·· Filologia angielska:
·· z językiem hiszpańskim
·· z językiem niemieckim
·· z językiem rosyjskim
·· Język angielski w biznesie
i w turystyce
·· Tłumaczeniowa

·· Coaching w biznesie
·· Techniki sprzedaży
i negocjacje w biznesie
·· Zarządzanie zasobami ludzkimi

Bezpieczeństwo
narodowe
wsb.edu.pl/bezpieczeństwo
·· Bezpieczeństwo
antyterrorystyczne
·· Bezpieczeństwo
w ochronie przeciwpożarowej
·· Kryminalistyka
·· Policja w systemie
bezpieczeństwa publicznego
·· Siły zbrojne RP w systemie
bezpieczeństwa państwa
·· Służby graniczne
w bezpieczeństwie państwa
·· Zarządzanie bezpieczeństwem
w sytuacjach kryzysowych
z elementami ratownictwa

Ekonomia
wsb.edu.pl/ekonomia
·· Analityk rynku
·· Bankowość i ubezpieczenia
·· Ekonomia menedżerska
NOWOŚĆ

Kursy przygotowujące dla kandydatów na studia

Finanse
i rachunkowość
wsb.edu.pl/finanse
·· Finanse i inwestycje giełdowe
NOWOŚĆ

wsb.edu.pl/stosunki
·· Dyplomacja
·· Handel międzynarodowy
·· Turystyka międzynarodowa
·· Zarządzanie w korporacjach
międzynarodowych NOWOŚĆ
·· International Business
Trade & marketing
(studia w języku angielskim)

·· Finanse międzynarodowe
·· Finanse przedsiębiorstw
·· Rachunkowość i podatki

Zarządzanie

Kosmetologia

wsb.edu.pl/zarzadzanie

wsb.edu.pl/kosmetologia

·· Kadry i płace w praktyce
·· Marketing i zarządzanie
sprzedażą
·· Menedżer jakości
·· Psychologia w biznesie
·· Rachunkowość
i podatki w zarządzaniu
przedsiębiorstwem
·· Zarządzanie projektem
·· Zarządzanie przedsiębiorstwem
·· Project management
(studia w języku angielskim)

·· Kosmetologia NOWOŚĆ

Pedagogika
wsb.edu.pl/pedagogika
·· Resocjalizacja

Ratownictwo medyczne
wsb.edu.pl/ratownictwomedyczne
·· Ratownictwo medyczne

Szczególnie polecamy

Stosunki
międzynarodowe

Ratownictwo medyczne

Fizjoterapia

Studia na kierunku ratownictwo medyczne przygotowują do samodzielnego
wykonywania medycznych czynności ratunkowych w szpitalnych oddziałach
ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, centrach powiadamiania
ratunkowego oraz lotniczym pogotowiu ratunkowym. Studenci uczą się zasad
zabezpieczenia osób znajdujących się w miejscu zdarzenia, podejmowania medycznych czynności ratujących życie oraz utrzymania parametrów życiowych
u poszkodowanych podczas transportu z miejsca zdarzenia na szpitalny oddział ratunkowy. Dodatkowo poznają zasady prowadzenia akcji ratunkowych
w zdarzeniach masowych i katastrofach oraz udzielania wsparcia psychicznego poszkodowanym.

Fizjoterapia to studia przygotowujące do pracy z pacjentem po
urazach mięśni i stawów, uczące w jaki sposób wykorzystać
w leczeniu chorób cywilizacyjnych
ruch oraz naturalne czynniki tj.:
światło, zimno, pola magnetyczne.
Zdobyta wiedza z zakresu diagnostyki, kinezyterapii, masażu, terapii
manualnej daje możliwości pracy
z dziećmi jak i osobami dorosłymi..

STUDIA

inżynierskie
Logistyka

wsb.edu.pl/informatyka

wsb.edu.pl/logistyka

·· Analityk danych biznesowych

·· Inżynier jakości

NOWOŚĆ

·· Aplikacje mobilne

·· Logistyka handlu
i dystrybucji

·· Bezpieczeństwo i ciągłość
działania IT

·· Zarządzanie bezpieczeństwem
i higieną pracy

·· Cloud Computing

·· Zarządzanie magazynami
i centrami logistycznymi

·· Grafika komputerowa
i projektowanie WWW
·· Inteligentne systemy
przetwarzania danych
i Data Science NOWOŚĆ
·· Sieci komputerowe
i bazy danych

Transport
wsb.edu.pl/transport
·· Bezpieczeństwo i obsługa
pasażera w transporcie
lotniczym

·· Systemy rzeczywistości
wirtualnej

·· Inżynieria ruchu

·· Data Scientist
(studia w języku angielskim)

·· Systemy informatyczne
w transporcie

·· Mobile and Cloud Computing
(studia w języku angielskim)

·· Transport szynowy:

·· Security and continuity of IT
(studia w języku angielskim)

Studia, staże,
praktyki
za granicą

·· Spedycja w transporcie

·· Inżynieria i bezpieczeństwo
kolejowe
·· Inżynieria bezpieczeństwa
w transporcie
·· Logistyka i spedycja
w transporcie
·· Zarządzanie
bezpieczeństwem
w transporcie lotniczym
·· Zarządzanie bezpieczeństwem
w transporcie

Kosmetologia
Studia na kierunku Kosmetologia to propozycja dla osób zainteresowanych tematyką poprawiania i przywracania urody. Pielęgnacja skóry, włosów i paznokci,
profilaktyka zdrowego i witalnego wyglądu, leczenie problemów skórnych przy
użyciu nowoczesnych kosmetyków oraz zabiegów upiększających i korekcyjnych to atuty praktycznego przygotowania do zawodu kosmetologa. Studenci
zdobywają szczegółową wiedzę z zakresu kosmetologii, dermatologii, immunologii, onkologii skóry, medycyny estetycznej, toksykologii, receptury kosmetyku,
laseroterapii, doskonalą praktyczne umiejętności diagnostyki skóry, wiedzą jak
dobrać odpowiedni rodzaj zabiegu kosmetologicznego oraz jak wykonać zabiegi
z zakresu kosmetologii estetycznej, pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej
z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń oraz preparatów.

Inteligentne systemy
przetwarzania danych
i Data Science
Studenci tej specjalności uczą
się metod pracy z danymi, przetwarzania i modelowania zjawisk
opisywanych przez zebrane dane,
poznają funkcjonowanie aktywnych systemów informatycznych.
W programie studiów: język Python w przetwarzaniu danych
i eksploracji danych internetowych, metody i algorytmy inspirowane biologicznie, systemy wspomagania decyzji i in. Specjalistów
tego obszaru nazywa się „mistrzami danych” - to jedni z najbardziej
poszukiwanych specjalistów na
rynku pracy.

Aplikacje mobilne
Wyjątkowe studia inżynierskie
kształcące developerów aplikacji
mobilnych. Kończąc studia Absolwenci są przygotowani do samodzielnego tworzenia aplikacji
w oparciu o systemy IOS oraz Android. Studenci uczą się wykorzystywania narzędzi developerskich
dla urządzeń mobilnych w oparciu
o technologie NET oraz języki
skryptowe technologii internetowych, będących istotnym składnikiem
technologii
mobilnych,
tworzą wizualizacje 2d i 3d dla
urządzeń mobilnych w środowisku Unity oraz zdobywają wiedzę
z zakresu architektury urządzeń
mobilnych i mobilnych systemów
operacyjnych.

Szczególnie polecamy

Informatyka

czesne od

100 zł

STUDIA

magisterskie
Bezpieczeństwo
narodowe
wsb.edu.pl/bezpieczenstwo
·· Bezpieczeństwo informacji
i ochrona danych osobowych
·· Kryminalistyka i techniki śledcze
·· Negocjacje w sytuacjach
kryzysowych
·· Zarządzanie i dowodzenie
w sytuacjach kryzysowych

studia dofinansowane ze środków rozwoju kształcenia

Pedagogika
wczesnoszkolna
i przedszkolna*
wsb.edu.pl/pedagogika
·· Pedagogika wczesnoszkolna
i przedszkolna (studia jednolite
magisterskie) NOWOŚĆ

·· Bezpieczeństwo, logistyka
i spedycja w transporcie
·· Organizacja i technika
transportu kolejowego
·· Zarządzanie
bezpieczeństwem
w transporcie
·· Zarządzanie przedsiębiorstwem
transportowo-spedycyjnym

Zarządzanie

Pedagogika

wsb.edu.pl/zarzadzanie

wsb.edu.pl/pedagogika

·· Analityk danych biznesowych

Fizjoterapia

·· Resocjalizacja
z profilaktyką społeczną

wsb.edu.pl/fizjoterapia

·· Prewencja i interwencja
w sytuacji kryzysowej

·· E-commerce

Transport

·· Menedżer jakości

·· Fizjoterapia (studia jednolite
magisterskie)

Informatyka
wsb.edu.pl/informatyka
·· Bezpieczeństwo informacji
w systemach komputerowych
·· Grafika komputerowa
i multimedia
·· Inteligentne systemy
przetwarzania danych
i Data Science (studia
dofinansowane ze środków UE)
·· Menedżer projektu IT
·· Systemy telemetryczne
i Internet Rzeczy
·· Zastosowanie sieci
komputerowych

(studia dofinansowane ze środków UE)

·· Coaching i mentoring
·· Kadry i płace w praktyce
·· Menedżer logistyki

wsb.edu.pl/transport

·· Menedżer projektu

·· Bezpieczeństwo i obsługa
pasażera w transporcie
lotniczym

·· Menedżer sprzedaży

·· Inżynieria ruchu

·· Psychologia bezpieczeństwa
i organizacji pracy

·· Logistyka i spedycja
w transporcie

·· Menedżer w administracji
publicznej

·· Psychologia menedżerska

·· Systemy informatyczne
w transporcie

·· Rachunkowość
i podatki w zarządzaniu
przedsiębiorstwem

·· Transport szynowy:
·· Bezpieczeństwo
w transporcie kolejowym
·· Bezpieczeństwo i obsługa
pasażera w transporcie
lotniczym
* kierunek wprowadzany

Szczególnie polecamy

miesięcznie

·· Zarządzanie bezpieczeństwem
i higieną pracy
·· Zarządzanie menedżerskie
·· Zarządzanie zasobami ludzkimi
·· International Business
(studia w języku angielskim)

Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego

Kryminalistyka

Program kształcenia oraz zajęcia praktyczne na tej specjalności kierunku Bezpieczeństwo narodowe zostały opracowane
przy współpracy z Komendą Główną Policji w Warszawie i ściśle odpowiadają wymaganiom i priorytetom Policji. W ramach
porozumienia z KGP na studiach realizowany jest program
szkolenia dla przyszłych policjantów. Dzięki temu absolwenci Akademii WSB mają znacznie skrócone szkolenie wstępne
i w szybszym czasie mogą rozpocząć wymarzoną pracę.

Podczas studiów absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu zapobiegania, wykrywania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości
w ujęciu kryminalno-prawnym (sfera operacyjna i procesowa). Studenci poznają metody, techniki i narzędzia
służące do ujawniania, utrwalania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych oraz teoretyczne i praktyczne
zagadnienia z zakresu przestępczości, psychologii osobowości.

Szczególnie polecamy:
Zarządzanie menedżerskie
Podczas studiów na tym kierunku studenci zdobywają wiedzę i umiejętności
dotyczące m. in.: metod i stylów zarządzania, zasad komunikowania się, instrumentów motywowania pracowników, roli menedżera w jednostce organizacyjnej oraz sporządzania analiz i oceny danych finansowych. Studenci tej specjalności mogą podjąć pracę na samodzielnym stanowisku menedżerskim oraz
na stanowiskach doradczych dla zarządów i dyrekcji przedsiębiorstw i instytucji niekomercyjnych, specjalisty odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem
w przedsiębiorstwie oraz eksperta w pionie zarządzania zasobami ludzkimi.

Rachunkowość i podatki
Specjalność dająca szerokie kompetencje niezbędne do pracy w pionach
finansowych wszystkich rodzajów podmiotów gospodarczych. Studenci
poznają zagadnienia z zakresu finansów, standardów rachunkowości, zasad
sporządzania sprawozdań finansowych, prowadzenia ewidencji działalności
gospodarczej i kompleksowej obsługi finansowo-księgowej.

Zarządzanie magazynami i centrami logistycznymi
Polski rynek magazynowy rozwija się najszybciej w historii, kreując nowe miejsca pracy i perspektywy rozwoju dla specjalistów w tym obszarze. W nowocześnie wyposażonych laboratoriach do dyspozycji studentów Akademii WSB
oddane są informatyczne systemy magazynowania, a podczas wizyt studyjnych (m.in. w największym europejskim centrum logistycznym we Włoszech
- Werona) w firmach partnerskich studenci poznają rozwiązania stosowane
w centrach logistycznych na całym świecie. Dzięki temu studenci zdobywają
specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu efektywnego zarządzania procesami logistycznymi.

Inżynier jakości
Specjalność inżynier jakości dostarcza praktycznej wiedzy na temat systemu
zarządzania jakością, metod przeprowadzania kontroli, projektowania i nadzorowania procesów oraz technik motywacji personelu wszystkich szczebli dla
realizowania polityki jakości w organizacji.

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Studia te umożliwiają zdobycie niezbędnych kompetencji do
pracy w zawodzie nauczyciela w przedszkolu i klasach początkowych. Jest to zawód wymagający wyjątkowych kompetencji.
Podczas procesu kształcenia student uzyskuje wiedzę z zakresu przedmiotów pedagogicznych, psychologii rozwoju małego
dziecka, zadań opiekuńczych oraz wspierania rozwoju dzieci ze
szczególnym uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

Cieszyn

Wydział
zamiejscowy
w Cieszynie

ul. Frysztacka 44
43-400 Cieszyn
tel. 33 852 30 94
cieszyn@wsb.edu.pl

STUDIA

STUDIA

STUDIA

Informatyka

Bezpieczeństwo
narodowe

Zarządzanie
i inżynieria produkcji

·· Kryminalistyka NOWOŚĆ

·· Menedżer jakości

·· Programowanie systemów
i aplikacje mobilne

·· Organizacja
i funkcjonowanie
służb publicznych

·· Zarządzanie bezpieczeństwem
i higieną pracy

·· Sieci komputerowe i bazy
danych

·· Służby graniczne
w bezpieczeństwie państwa

·· Systemy przetwarzania
danych i Cloud Computing

·· Zarządzanie w sytuacjach
kryzysowych

Zarządzanie
i inżynieria produkcji

Studia menedżerskie

inżynierskie
·· Grafika komputerowa
i projektowanie serwisów WWW
·· Informatyka przemysłowa

·· Inżynier BHP
·· Inżynier symulacji
·· Logistyka i transport
·· Zarządzanie jakością
w produkcji i usługach

licencjackie

·· Menedżer finansowy
w przedsiębiorstwie
·· Menedżer projektów
·· Menedżer turystyki NOWOŚĆ
·· Menedżer zasobów ludzkich

magisterskie

·· Zarządzanie infrastrukturą
publiczną
·· Zarządzanie przedsiębiorstwem
produkcyjnym
·· Zarządzanie transportem
i logistyką
·· Zarządzanie zrównoważoną
energią

Zarządzanie
·· Kadry i płace w praktyce
·· Menedżer projektów
·· Zarządzanie finansami
·· Zarządzanie kryzysowe

Szczególnie polecamy

·· Zarządzanie zasobami ludzkimi
Inżynier symulacji
Unikalna specjalność, która wyposaży studentów w praktyczne umiejętności kompleksowego symulowania realizowanych w przedsiębiorstwie procesów np. produkcyjnych, transportu wewnętrznego z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (FlexSim GP, FlexTerm, AnyLogic, FloWorks, OptQuest FlexSim Healthcare), które
umożliwia obserwację działań przed rozpoczęciem ich wdrożenia. Pozwala to znacznie
ograniczyć koszty wdrożeń, redukcję kosztów poprzez zwiększenie wydajności, optymalizacji poszczególnych procesów, analizę ryzyka i podjęcie właściwej decyzji.

Menedżer projektów
Firmy na całym świecie, w każdej branży, realizują zadania metodą projektową. Dzięki nowoczesnym, praktycznym metodom zarządzania projektem działania biznesowe mogą być realizowane szybciej, w terminie i co ważne – są znacznie skuteczniejsze. Celem studiów jest wykształcenie liderów, którzy będą
pełnili role kierowników projektów, szefów biur zarządzania projektami, dyrektorów
i członków zarządu.

Żywiec

STUDIA

inżynierskie
Inżynieria zarządzania
·· Zarządzanie BHP
·· Zarządzanie jakością
·· Zarządzanie magazynami
i centrami logistycznymi
·· Logistyka i transport

Wydział
zamiejscowy
w Żywcu
STUDIA

licencjackie
Pedagogika
·· Doradztwo zawodowe
i personalne
·· Resocjalizacja
z elementami socjoterapii

Zarządzanie
·· Administracja publiczna
i gospodarka samorządowa
·· Bezpieczeństwo publiczne
i zarządzanie w sytuacjach
kryzysowych

ul. Komisji Edukacji Narodowej 3
34-300 Żywiec
tel. 725 558 880
zywiec@wsb.edu.pl

STUDIA

magisterskie
Zarządzanie

NOWOŚĆ

·· Kadry i płace w praktyce
·· Menedżer jakości
·· Menedżer projektu
·· Zarządzanie zasobami ludzkimi
·· Zarządzanie w administracji
publicznej

·· Kadry i płace w praktyce
·· Marketing i zarządzanie sprzedażą
·· Psychologia w biznesie
·· Rachunkowość i podatki
·· Zarządzanie projektem

Celem specjalności jest przekazanie wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS.
Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w działach kadrowo –
płacowych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, instytucji i jednostek
administracji publicznej oraz podmiotów finansowych. Specjalność przeznaczona jest również dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą
oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem umiejętności w zarządzaniu personelem i wynagrodzeniami.

Studia przygotowujące specjalistów z zakresu opracowywania, wdrażania
i doskonalenia systemów jakości według międzynarodowych standardów. Studenci w ramach kształcenia zdobywają wiedzę menedżerską niezbędną do
zajmowania stanowisk kierowniczych. Wśród wykładowców są doświadczeni
praktycy wdrażający systemy zarządzania jakością wg norm ISO. Partnerem
studiów jest wiodąca firma certyfikująca TÜV Nord Polska.

Szczególnie polecamy

Menedżer jakości

Szczególnie polecamy

Kadry i płace w praktyce

Kraków

Wydział
zamiejscowy
w Krakowie

ul. Ułanów 3
31-450 Kraków
tel. 12 349 05 75
tel. 885 588 800
krakow@wsb.edu.pl

STUDIA

STUDIA

STUDIA

Inżynieria zarządzania

Bezpieczeństwo
narodowe

Zarządzanie

inżynierskie
·· Inżynier jakości
·· Kadry i płace w praktyce
·· Logistyka i transport
·· Menedżer projektu
·· Zarządzanie bezpieczeństwem
i higieną pracy
·· Zarządzanie innowacjami
w przedsiębiorstwie
produkcyjnym
·· Zarządzanie jakością
w produkcji i usługach

licencjackie

·· Kadry i płace w praktyce

·· Bezpieczeństwo
antyterrorystyczne

·· Menedżer jakości

·· Bezpieczeństwo
w ochronie przeciwpożarowej

·· Menedżer projektu

·· Kryminalistyka i techniki śledcze
·· Organizacja i funkcjonowanie
służb publicznych
·· Wojsko i siły specjalne
w bezpieczeństwie państwa

·· Menedżer logistyki
·· Zarządzanie bezpieczeństwem
i higieną pracy
·· Zarządzanie i dowodzenie
w sytuacjach kryzysowych
·· Zarządzanie zasobami ludzkimi

·· Zarządzanie kryzysowe

·· Zarządzanie zasobami
ludzkimi w przedsiębiorstwie
produkcyjnym

Certyfikaty

Wydział zamiejscowy
w Olkuszu
Olkusz

magisterskie

ul. Polna 8, 32-300 Olkusz
tel. 725 777 999, 887 755 200
olkusz@wsb.edu.pl

• Auditor według norm ISO
9001, ISO 27001, ISO 14001,
ISO 18001
• Konsultant I Stopnia
Symulacji Flexsim
• Systemu zarządzania jakością
• Systemu zarządzania BHP
• IBM SPSS

STUDIA

STUDIA

licencjackie

• językowe: LCCI, TOEIC,
WiDAF, BULAT

Inżynieria zarządzania

Zarządzanie

• kompleksowa terapia
przeciwobrzękowa

·· Logistyka i transport

·· Kadry i płace w praktyce

·· Logistyka handlu
i dystrybucji

·· Marketing i zarządzanie sprzedażą

• funkcjonalna terapia
powięziowa

·· Menedżer w administracji
publicznej

• podologii

inżynierskie

·· Zarządzanie bezpieczeństwem
i higieną pracy
·· Zarządzanie jakością

·· Rachunkowość
i podatki w zarządzaniu
przedsiębiorstwem
·· Zarządzanie zasobami ludzkimi

• stylizacji rzęs, brwi i paznokci
• techniki inwazyjne
w ratownictwie medycznym

Wspieramy naszych studentów
Systemy stypendialne

500

stypendium w ramach Naukowego
Funduszu Stypendialnego
im. Profesora Henryka Walicy

zł

miesięcznie

720

stypendium Rektora
dla najlepszych studentów

zł

miesięcznie

15 000

zł

stypendium Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Bonifikaty

Im wcześniej, tym taniej - nie zwlekaj z wyborem!

nawet do

760

zł

Im szybciej zapiszesz się na studia,
tym większą bonifikatę uzyskasz
Przenieś się na studia
do Akademii WSB

nawet do

800

zł

Dla studentów innych uczelni niż
Akademia WSB, którzy zdecydują
się przenieść na semestr wyższy
niż pierwszy
Absolwent Akademii WSB

nawet do

Dofinansowane szkolenia

750

Weź udział w szkoleniach dofinansowanych ze środków
Unii Europejskiej (przykładowe szkolenia):

nawet do

zł

Dla absolwentów studiów I stopnia
Akademii WSB, rozpoczynających
studia II stopnia w Akademii WSB
Dla służb mundurowych

Modelarz symulacji FlexSystem

360

zł

Takich jak: Policja, Wojsko, Straż
Miejska, Straż Graniczna i ratowników medycznych
Absolwent

Administering Windows Server

nawet do

AutoCAD I i II stopień

710

dla absolwentów partnerskich szkół
ponadgimnazjalnych i policealnych

zł

Ekipa z pracy
dla pracowników firm lub instytucji
wspólnie rozpoczynających studia,
stanowiących grupę co najmniej
5 osób z jednej placówki

Tworzenie aplikacji w języku JAVA na platformy Android
Kurs doradcy DGSA/ADR przewóz towarów
niebezpiecznych w transporcie drogowym

Rodzinna
Kurs podstawowy ze strzelania bojowego z broni krótkiej

dla osób, których członek rodziny jest
studentem studiów I lub II stopnia lub
słuchaczem studiów podyplomowych
Akademii WSB

Kwalifikowana pierwsza pomoc

Kursy języków obcych dla
studentów wszystkich specjalności
Możliwość uzyskania certyfikatów m.in.:
TOEIC, TELC

Diagnoza studentów

Sportowiec
nawet do

600

dla członków klubów sportowych
zł

Karta Dużej Rodziny

Badania pokazują, że istnieje jasna zależność pomiędzy poziomem odporności psychicznej osoby, a jej zdolnością do
znalezienia pracy, współczynnikiem ukończenia studiów, konkurencyjnością na rynku pracy, radzeniem sobie ze stresem.
Jesteśmy jedyną w Polsce Uczelnią, która bada i rozwija odporność psychiczną swoich studentów.
Badania prowadzone
we współpracy z:

3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz
Twoja ścieżka kariery:

Szkolenie podstawowe

Spotkania z doradcą
zawodowym

Moduł szkoleń
specjalistycznych

Płatne praktyki
i staże

Konsultacje z pracodawcami
/ wizyty studyjne

Praca w branży zgodnej
z kierunkiem studiów

3 dni studiujesz

2 dni pracujesz

Studiuj dziennie od środy do piątku! Program kształcenia w Akademii WSB zgodny jest z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz odpowiada międzynarodowym
standardom nauczania. Dodatkowo poszerzyliśmy pakiet zajęć
o przedmioty specjalistyczne, o wyborze których decyduje sam
student. W Akademii WSB to Ty wybierasz zajęcia dodatkowe, na
jakie chcesz chodzić!

Wykorzystaj ten czas na zdobywanie doświadczenia zawodowego. Już od pierwszego semestru studiów masz szansę na udział
w szkoleniach, spotkaniach z ekspertami czy wizytach studyjnych
w partnerskich firmach. To również czas na odbycie praktyk i staży studenckich, które mogą zaowocować dłuższą współpracą
w danej firmie.

wsb.dg

ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza

Akademia_WSB

akademia.wsb

Akademia WSB

Akademia WSB

tel. 32 295 93 00

akademiawsb.edu.pl

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji. Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

