
wsaib.pl

rekrutacja@wsaib.pl
58 660 74 10
Gdynia, ul. Kielecka 7
/ wsaib
/ gdyniawsaib

pierwsza Niepubliczna Uczelnia, 
która powstała na Pomorzu, rok zał.  1994

zapisz się na studia 
- to proste

1. zarejestruj się
na stronie wsaib.pl

2. przygotuj 
dokumenty

3. podpisz umowę
osobiście  
lub wyślij pocztą

Gdynia, ul. Kielecka 7

2 min. od SKM Wzgórze św. Maksymiliana
5 min. od obwodnicy Trójmiasta
10 min. od Sopotu
20 min. od Gdańska

 
ZARZĄDZANIE NA TOPIE 
ZOSTAŃ LIDEREM  
W ŚWIECIE BIZNESU

 
ANGLOJĘZYCZNE KIERUNKI 
GDY MARZYSZ O KARIERZE  
W MIĘDZYNARODOWYCH 
FIRMACH

 
STUDIA MENEDŻERSKO-
-PRAWNE 
MASZ PRAWO DOBRZE  
ZARZĄDZAĆ FIRMĄ



O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.  
Zapisać można się drogą elektroniczną lub osobiście  
w siedzibie Uczelni.  
Zapraszamy do kontaktu z Biurem Rekrutacji.

PRAWO  
5-LETNIE JEDNOLITE STUDIA  
MAGISTERSKIE
studia stacjonarne: 
semestr 2700 zł (540 zł/mies.)
studia niestacjonarne: 
semestr 2500 zł (500 zł/mies.)

STUDIA I STOPNIA
6 SEMESTRÓW

studia stacjonarne: 
semestr 2400 zł (480 zł/mies.)
studia niestacjonarne: 
semestr od 1740 zł (od 290 zł/mies.)

STUDIA II STOPNIA
4 SEMESTRY
studia stacjonarne: 
semestr 2400 zł (480 zł/mies.)
studia niestacjonarne: 
semestr 2200 zł (440 zł/mies.)

Nr konta: Bank Pocztowy S.A. 71 1320 1120 2451 1344 2000 0001

Gwarantujemy jednakową wysokość czesnego  
przez cały okres nauki. Dzięki temu kandydaci  
na studia mogą z dużym wyprzedzeniem zaplanować  
swój domowy budżet.

 
 PRZEJRZYSTY SYSTEM OPŁAT 

 
 ZASADY REKRUTACJI 

Szanowni Państwo,
Drodzy Czytelnicy!
 
Jako najstarsza niepubliczna Uczelnia na Pomorzu  
od lat kształcimy kadry biznesu, prawa i administracji, 
specjalistów zarządzania, finansów, rachunkowości  
i bezpieczeństwa wewnętrznego. Absolwenci Uczelni  
im. E. Kwiatkowskiego to pracownicy doceniani,  
zdobywający kolejne szczeble kariery zawodowej.

Misję naszej Uczelni wyrażają słowa Horacego „odważ 
się być mądrym”. Zależy nam, by przygotowywać osoby 
wszechstronnie wykształcone, zdolne sprostać  
współczesnym wyzwaniom. Naszą wartością jest kadra  
naukowo-dydaktyczna, grupująca wielu wybitnych  
profesorów oraz osoby czynne w praktyce życia  
gospodarczego, w tym liczne grono przedsiębiorców 
wspierających proces kształcenia studentów. 

Wybór studiów to jedna z najważniejszych decyzji, jaką 
przychodzi nam podjąć w życiu. Aby ułatwić Państwu 
wybór ścieżki kształcenia i drogi zawodowej oddajemy  
w Wasze ręce „Magazyn o Studiach i Karierze”. Zebrali-
śmy w nim najważniejsze informacje o naszych kierun-
kach studiów, zajęciach, wykładach i warsztatach oraz 
szerokich możliwościach rozwoju, jakie oferuje nasza 
Uczelnia. Zachęcam Was serdecznie do lektury.

Decydując się na naukę w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego 
w Gdyni wybierają Państwo najwyższą jakość studiów. 
Warto to wyzwanie podjąć.

Regina Szutenberg
Prezydent

dr Tomasz Białas
Prorektor

dr Piotr Lewandowski 
Dziekan Wydziału  

Prawa i Administracji

dr Cezary Tatarczuk 
Dziekan Wydziału  

Zarządzania

prof. zw. dr hab. Jerzy Młynarczyk
Rektor

PRAWO 5-letnie jednolite studia magisterskie

ADMINISTRACJA

studia I stopnia studia II stopnia

• Administracja Celna i Skarbowa
• Administracja Regionalna 
   i Europejska
• Dyplomacja i Służba Konsularna

• Administracja Bezpieczeństwa
   Publicznego
• Administracja Morska
• Administracja Rządowa 
    i Samorządowa
• Dyplomacja i Służba Konsularna 

BEZPIECZEŃSTWO  WEWNĘTRZNE

• Służby Specjalne i Policyjne
• Detektywistyka i Ochrona 
    Osób i Mienia
• Menedżer Bezpieczeństwa
• Kryminologia i Kryminalistyka
• Bezpieczeństwo Informacji
• Obrona Terytorialna Kraju

• Służby Specjalne i Policyjne
• Menedżer Bezpieczeństwa
• Kryminologia i Kryminalistyka
• Obrona Terytorialna Kraju
• Cyberprzestępczość

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ • Finanse i Bankowość
• Rachunkowość

PODATKI I DORADZTWO
PODATKOWE • Podatki i Doradztwo Podatkowe NOWOŚĆ

MANAGEMENT
(w j. angielskim) • Management • Management

STUDIA 
MENEDŻERSKO-PRAWNE • Menedżersko-Prawne • Menedżersko-Prawne

ZARZĄDZANIE

• Zarządzanie Przedsiębiorstwem
• Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
• Psychologia Biznesu z Coachingiem
• Gospodarowanie Nieruchomościami
• Zarządzanie w Turystyce
• Internet Marketing Komunikacja
• e-Biznes
• Analityk Finansowy NOWOŚĆ

• Zarządzanie Startupem NOWOŚĆ

• Informatyka

• Zarządzanie Przedsiębiorstwem
• Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
• Coaching w Biznesie
• Zarządzanie Projektem
• Zarządzanie Finansami
• Zarządzanie Logistyką
• Zarządzanie w Turystyce
• Marketing i Nowe Media
• Analityk Biznesowy
• Zarządzanie Startupem NOWOŚĆ

• Informatyka

GLOBAL LOGISTICS
(w j. angielskim) • Global Logistics NOWOŚĆ • Global Logistics NOWOŚĆ

LOGISTYKA

• Logistyka Międzynarodowa
• Logistyka Przedsiębiorstw
• Transport i Spedycja
• Logistyka Morska
• Logistyka Służb Mundurowych NOWOŚĆ

STUDIA
PODYPLOMOWE

• Marketing i PR w Internecie  Life&Business Coaching  NeuroBiznes  
 Agent Celny  Zarządzanie BHP  Zintegrowane Zarządzanie w IT  i in.

MBA • MBA Project Management

rekrutacja@wsaib.pl 58 660 74 10 Gdynia, Kielecka 7

OFERTA STUDIÓW

Kontakt z Biurem Rekrutacji:

 
 ZAINWESTUJ W STUDIA 



PRAWO 
Zawód zaufania społecznego, czyli jak  
przygotować się do kariery prawniczej?

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 
Przygotuj się do pracy w służbach mundurowych 
pod okiem praktyków

GLOBAL LOGISTICS
Prepare yourself to logistics career

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE
Dowiedz się, dlaczego wiedza prawnicza jest tak 
ceniona w sektorze finansowym

s. 30

s. 14

s. 26

s. 8



99% 
ABSOLWENTÓW PONOWNIE 
WYBRAŁOBY UCZELNIĘ  
KWIATKOWSKIEGO

95% 
STUDENTÓW PRACUJE 
JUŻ PODCZAS STUDIÓW

CO TRZECI ABSOLWENT 
PIASTUJE STANOWISKO 
KIEROWNICZE

85% 
ABSOLWENTÓW  
PONOWNIE  
WYBRAŁOBY TEN SAM  
KIERUNEK STUDIÓW

CO PIĄTA OSOBA PLANUJE 
ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ

77% 
ABSOLWENTÓW JEST  
ZATRUDNIONYCH NA ETAT
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WYJĄTKOWA KADRA 
wielu naszych wykładowców 
to światowej sławy  
profesorowie oraz wysokiej 
klasy specjaliści praktycy  
ze środowisk biznesowych

NOWOCZESNY MODEL 
KSZTAŁCENIA  
wykłady, ćwiczenia, e-learning,  
warsztaty, case studies,  
wizyty studyjne

STABILNA POZYCJA 
jesteśmy najstarszą  
niepubliczną Uczelnią  
na Pomorzu

PROGRAM  
„STUDIUJ I PRACUJ” 
zapewniamy dogodny plan  
zajęć na studiach stacjonar-
nych umożliwiający pogo-
dzenie nauki z pracą

AKADEMICKIE  
BIURO KARIER 
organizujemy praktyki, poma-
gamy w znalezieniu pracy

DOSKONAŁA  
LOKALIZACJA  
przy stacji SKM Gdynia  
Wzgórze św. Maksymiliana, 
1 min. od Centrum Riviera



WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI  
I BIZNESU IM. EUGENIUSZA  
KWIATKOWSKIEGO W GDYNI  
JEST PIERWSZĄ NIEPUBLICZNĄ  
SZKOŁĄ WYŻSZĄ NA POMORZU. 
Marka WSAiB w świadomości  
przedsiębiorców i pracodawców  
od lat kojarzy się z jakością i najwyższymi  
standardami nauczania.

Studiowanie w WSAiB to nie tylko nauka, 
ale również niesamowita przygoda. Nowe 
przyjaźnie, udział w wydarzeniach studenc-
kich oraz zmienianie najbliższego otocze-
nia na lepsze - w połączeniu z pozytywną 
atmosferą i wspierającą kadrą naukową 
sprawia, że klimat studiowania na naszej 
Uczelni jest naprawdę wyjątkowy.

5 języków obcych do wyboru 
w ramach lektoratu, branżowe 
kursy języka angielskiego, 
międzynarodowe centrum 
certyfikacji LCCI

grupa studentów 
zaangażowanych 
w życie Uczelni, 
organizują 
wydarzenia 
naukowe, konferencje, 
debaty, wydarzenia kulturalne, 
studenckie imprezy oraz sportowe 
atrakcje; studenci posiadają własny 
budżet, którym dysponują

na terenie Uczelni 
działa siedem kół 
naukowych zrzeszających 
pasjonatów Prawa, Administracji, 
Logistyki, Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Zarządzania

struktura Uczelni uczelnia on-line

historia

wydawnictwo

biblioteka

Centrum Języków Obcych

Parlament Studentów

dziekanat

koła naukowe

3 wydziały: 
Wydział Prawa i Administracji, 
Wydział Zarządzania, 
Wydział Zamiejscowy w Lęborku
11 katedr

Wirtualny Dziekanat, 

kursy w formie e-learningupierwsza
niepubliczna 
Uczelnia 
na Pomorzu

ok. 400 publikacji naukowych: 
w monografiach, zeszytach naukowych 
i materiałach konferencyjnych

33 tysiące woluminów 
25 prenumerowanych czasopism naukowych

Ibuk Libra oraz baz danych INFORLEX i LEGALIS

czynny 
7 dni w tygodniu
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Adam Labuhn 
przewodniczący Parlamentu Studentów WSAiB



STUDENCKA PORADNIA PRAWNA – studenci pod okiem 
mentora udzielają porad prawnych na terenie Uczelni  
oraz w Sądzie Okręgowym w Gdańsku i Sądzie  
Rejonowym w Gdyni. 

90 ROZPRAW SĄDOWYCH – obowiązkowe zajęcia 
w sądach cywilnych, karnych i administracyjnych.

ROZPRAWY UCZELNIANE – procesy w sali sądowej  
na terenie Uczelni przygotowują studentów  
do wykonywania zawodu sędziego, prokuratora,  
adwokata i radcy prawnego.

PRZYGOTOWANIE DO APLIKACJI KORPORACYJNYCH  
oraz do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 
– specjalny kurs: 122 godziny zajęć prowadzonych przez 
Sędziów Sądu Okręgowego, NSA oraz profesorów WSAiB. 

zajęcia symulujące pracę 
w prawniczych zawodach 

sądowych

zajęcia w laboratorium technik  
i taktyk kryminalistycznych

zajęcia z medycyny  
sądowej

INNOWACYJNY PROGRAM STUDIÓW 
PRAKTYCZNE PRZYGOTOWANIE  
DO ZAWODÓW: PROKURATORA,  
SĘDZIEGO, A TAKŻE KARIERY  
W POLICJI I SŁUŻBACH MUNDUROWYCH 

fot. WSAiB
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 PRAWNIK TO ZAWÓD  
 ZAUFANIA PUBLICZNEGO

  
  
  

  
  
  
  

  
 

  

Do zawodu prawnika należy się  
właściwie przygotować. Poza  
niezbędną wiedzą merytoryczną,  
którą studenci zdobywają  
od wybitnych wykładowców,  
autorytetów prawniczych, potrzebna 
jest praktyka i obycie w profesji.  
Udzielanie porad prawnych, uczestni-
czenie w autentycznych rozprawach 

sądowych oraz ćwiczenia polegające  
na rekonstrukcjach procesów  

kompleksowo przygotowują do pracy  
w zawodzie prawnika. 

dr Janusz Kaczmarek
adwokat, b. Minister Spraw Wewnętrznych  
i Administracji, b. Prokurator Krajowy



 na kierunku Prawo swoją wiedzą  
 i doświadczeniem dzielą się profesorowie  
 i specjaliści, wybitne autorytety w środowisku  
 prawniczym w Polsce oraz na świecie: 

wpis na listę: 
adwokacką, 
radcowską, 
notarialną, 

komorniczą. 

egzamin wstępny Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

egzamin wstępny aplikacje korporacyjne egzamin końcowy

seminarium doktorskie obrona staż 3-letni w kancelarii prawniczej

korporacyjny egzamin końcowystaż 3-letni w kancelarii prawniczej

egz. końcowy nominacja: 
sędziowska,

prokuratorska.

PRAWNICZE SEMINARIUM
DOKTORSKIE 

Uzyskanie stopnia doktora nauk  
prawnych zwalnia z obowiązku  
odbycia aplikacji przed egzaminem  
radcowskim, adwokackim,  
notarialnym lub komorniczym.  
Nasza Uczelnia przygotowuje  
do otwarcia przewodu doktorskiego  
na Uniwersytecie w Białymstoku  
lub Uniwersytecie Mikołaja  
Kopernika w Toruniu.

opieka merytoryczna
wybitnych 
profesorów 

doskonałe 
przygotowanie 

do kariery naukowej 
i zawodowej 

elastyczny 
harmonogram zajęć

(praca w grupach 
lub indywidualnie 

z promotorem)

możliwość publikacji 
w wydawnictwach 

5 uczelni

 seminarium doktorskie to inwestycja w przyszłość: 

prof. zw. dr hab. 
Jerzy Młynarczyk
prawo cywilne i morskie

prof. zw. dr hab. 
Andrzej Drwiłło 
prawo finansowe

prof. WSAiB, dr hab.
Wojciech Lamentowicz
b. Ambasador RP, 
teoria i filozofia prawa

prof. WSAiB, dr hab. 
Eugeniusz Bojanowski
prawo administracyjne

dr hab. Marzena Toumi
prawo karne

prof. zw. dr hab.
Władysław Rozwadowski
prawo rzymskie

prof. WSAiB, dr hab. 
Andrzej Gaca
historia prawa

dr Janusz Kaczmarek
b. Minister MSWiA
prawo karne  
i karno-procesowe

Zajęcia w sali rozpraw na terenie Uczelni z udziałem studentów. fot. WSAiB

prof. zw. dr hab. Jerzy Młynarczyk
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ZAPLANUJ Z NAMI SWOJĄ KARIERĘ PRAWNICZĄ

 TWOI WYKŁADOWCY 



specjalności:

Administracja Celna i Skarbowa I stopnia
Administracja Regionalna i Europejska I stopnia
Dyplomacja i Służba Konsularna I i II stopnia
Administracja Rządowa i Samorządowa II stopnia
Administracja Bezpieczeństwa Publicznego II stopnia
Administracja Morska II stopnia

740 zł 
O TYLE WIĘCEJ MIESIĘCZNIE ZARABIAJĄ 
PRACOWNICY W SEKTORZE PUBLICZNYM 
OD OSÓB PRACUJĄCYCH W PRYWATNYCH 
PRZEDSIĘBIORSTWACH wg danych gUS.

 DYPLOMACJA 
to nie tylko ścieżka kariery, 
ale i styl życia. Praca  
w służbie zagranicznej  
jest pełna wyzwań, przez 
co jest pasjonująca i ważna  
dla ochrony interesów 
naszego państwa.

prof. WSAiB, dr hab.  
Wojciech Lamentowicz 
b. Doradca Prezydenta RP  
i Ambasador RP

 BEZPIECZEŃSTWO  
 PUBLICZNE 
to priorytet  
w administracji rządowej 
i europejskiej. Sprawne 
działanie w sytuacjach 
kryzysowych to kluczowa 
umiejętność na stanowi-
sku kierowniczym.

insp. Robert Leksycki  
Komendant Miejski  
Policji w Gdyni

 TRANSPORT MORSKI 
odgrywa strategiczną rolę  
w Gdyni i rejonie Zatoki 
Gdańskiej. Rozwój tego  
sektora gospodarki  
powoduje, że rośnie  
zapotrzebowanie  
na specjalistów  
od portowego prawa  
administracyjnego.

Wiesław Piotrzkowski  
Dyrektor Urzędu Morskiego 
w Gdyni

 Twoje perspektywy zawodowe: 

specjalności:

Administracja Celna i Skarbowa I stopnia
Administracja Regionalna i Europejska I stopnia
Dyplomacja i Służba Konsularna I i II stopnia
Administracja Rządowa i Samorządowa II stopnia
Administracja Bezpieczeństwa Publicznego II stopnia
Administracja Morska II stopnia

 ADMINISTRACJA TO  
 NOWOCZESNY KIERUNEK 
Postępująca cyfryzacja  
w instytucjach rządowych  
i samorządowych sprawia,  
że potrzebna jest  
wykwalifikowana kadra.
  
W WSAiB studenci od początku 
zajęć zdobywają doświadczenie  
w placówkach administracji  
rządowej i europejskiej – biorą 
udział w wyjazdach studyjnych  
do najważniejszych instytucji  
oraz odbywają w nich  
praktyki studenckie.

specjalności:

Administracja Celna i Skarbowa I stopnia
Administracja Regionalna i Europejska I stopnia
Dyplomacja i Służba Konsularna I i II stopnia
Administracja Rządowa i Samorządowa II stopnia
Administracja Bezpieczeństwa Publicznego II stopnia
Administracja Morska II stopnia
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urzędy skarbowe,
urzędy celne

biura poselskie, 
biura prasowe 

urzędy  
morskie

administracja 
państwowa 

 i międzynarodowa



wsaib.pl

 STUDENCI CENIĄ  
 PRAKTYKĘ 
Zajęcia praktyczne najlepiej  
przygotowują do wykonywania 
zawodu. Studenci w laboratorium 
kryminalistycznym badają materiał 
dowodowy, na zajęciach z taktyki 
i samoobrony doskonalą techniki 
walki, ciekawie przebiegają też  
ćwiczenia z przedmiotu Pierwsza  
pomoc przedmedyczna. 

Równie ważna co praktyka, jest 
teoria, szczególnie gdy przekazują  
ją wykładowcy posiadający  
doświadczenie zawodowe  
w służbach mundurowych. 

 Koło naukowe Bezpiecznik   to miejsce dla  
pasjonatów militariów, sztuk walki oraz służb 
mundurowych. Organizują oni szkolenia  
z pierwszej pomocy, warsztaty  
antyterrorystyczne, rekonstrukcje militarne  
oraz działają w klubie strzeleckim.

 Zespół dydaktyczny składa się z profesorów  
 – wybitnych znawców wielu dziedzin bezpieczeństwa, 
 a także praktyków, którzy podczas zajęć ze studentami  
 dzielą się doświadczeniem zdobytym m.in. w Wojsku, 
 Policji, CBA i Straży Granicznej. 

prof. WSAiB, dr hab.  
Stanisław Kołaczyński  
filozofia bezpieczeństwa

dr Marek Chrabkowski
b. Komendant Miejski 
Policji w Gdyni

dr Wojciech Wosek
specjalista ds. kryminalis- 
tyki, b. Naczelnik Wydz. 
Dochodzeniowo-Śledczego
KMP w Gdyni

dr Cezary Tatarczuk
b. Komendant Powiatowy 
Policji w Wejherowie

dr Jarosław Tuliszka
b. wykładowca Szkoły 
Policji w Słupsku

mgr Jarosław Jędrzejczyk
b. Komendant Powiatowy 
Policji w Kwidzynie

mgr Zbigniew Pluta
b. wykładowca Szkoły 
Policji w Słupsku

dr Roman Marzec
b. Naczelnik Wydz.  
Operacyjno-Śledczego  
CBA w Gdańsku

mgr Zbigniew Ressel
b. Naczelnik Wydz. Post. 
Adm. KWP w Gdańsku

ppłk dypl.  
Zbigniew Olszówka
b. Komendant WKU 
w Wejherowie

por. rez. mgr inż.  
Cezariusz Stolarczyk
b. żołnierz wojsk  
powietrznodesantowych  
w Krakowie

specjalności:

Detektywistyka i Ochrona Osób i Mienia I stopnia
Bezpieczeństwo Informacji I stopnia
Menedżer Bezpieczeństwa I i II stopnia
Służby Specjalne i Policyjne I i II stopnia
Kryminologia i Kryminalistyka I i II stopnia
Obrona Terytorialna Kraju I i II stopnia
Cyberprzestępczość II stopnia
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 TWOI WYKŁADOWCY 



 Sala ćwiczeń   to miejsce doskonalenia technik samoobrony,  
a także treningów sztuk walki. Dr Arkadiusz Wawerka,  
wykładowca na kierunku Prawo, organizuje zajęcia kendo.

 Pierwsza pomoc – certyfikowane szkolenie z ratownikiem  
medycznym, które podnosi kwalifikacje z zakresu udzielania  
pomocy przedmedycznej. Indywidualna konsultacja  
z ratownikiem to pewność poprawnie udzielanej pomocy.

 Warsztaty antyterrorystyczne   to możliwość  
sprawdzenia reakcji organizmu w sytuacji silnego  
stresu. Pokaz ataku terrorystycznego oraz akcji służb  
antyterrorystycznych uczy prawidłowego  
postępowania w sytuacjach zagrożenia życia.

 Debata społeczna o bezpieczeństwie  to cykliczne wydarzenie  
organizowane we współpracy z Policją. Najlepsi specjaliści  
pojawiają się na Uczelni, aby dyskutować o zagrożeniach  
i zapobieganiu im.

 Wykład „Ślady Kryminalistyki” i laboratorium  
 kryminalistyczne  pod okiem wykładowców – techników 
kryminalistyki, studenci zabezpieczają materiał dowodo-
wy i poddają go technicznej analizie. Poza praktycznymi 
zajęciami w laboratorium studenci zdobywają wiedzę  
z zakresu medycyny sądowej. 

wsaib..plwsaib..pl

Zobacz film z obozu survivalowo-strzeleckiego  
i dowiedz się, jakie umiejętności nabywają  
studenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego  
podczas ćwiczeń w terenie.

‒ tyle może wystrzelić student Bezpieczeństwa  
Wewnętrznego podczas ćwiczeń strzeleckich. 

Zajęcia w terenie: na strzelnicy i obozie  
survivalowym umożliwiają zdobycie  

umiejętności niezbędnych w pracy  
w służbach mundurowych.

por. rez. mgr inż. Cezariusz Stolarczyk 
b. żołnierz wojsk 

powietrznodesantowych  
w Krakowie

fot. WSAiBfot. WSAiB

 TYSIĄC NABOJÓW          
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prepare market strategies 
of an enterprise in  

international conditions

make managerial  
decisions and negotiate 

in global business

make business plans and  
carry out activities in an
organization functioning  

on a global market

use Business English  
fluently and function in  

a multi-cultural environment

In co-operation with i.a.:

  after graduation you will be able to:   

International Business (Bachelor, Master  
Degree) is a business course conducted  
entirely in English. The course is specially  
designed for managerial positions applicants 
and entrepreneurs who will operate  
in international business environment.

Majority of classes cover practical business 
issues. Students analyse mechanisms functioning 
in Polish and foreign enterprises, then, on the 
basis of said analyses, prepare their own business 
plans, create models of management systems and 
plan their own marketing strategies. 

Studing in an international environment is a 
great opportunity to improve your language 
skills as well as learn about other cultures. 
Students from all over the world, including  
(but not limited to) Russia, Nepal, Morocco, 
Iran, Ukraine, Romania or Spain choose our 
School for their studies. 

 International Week during a recent 
workshop, students worked on interna-
tional marketing strategies, took part in 
a panel devoted to overcoming cultural 
differences and toured the Pomeranian 
district together.

Do ‚invention’ and ‚inno-
vation’ mean the same 
thing? The answer to 
this particular qu-
estion always evokes 

a lively discussion 
among students. Every 

discussion here is very 
interesting, because people from different 
continents, presenting various points of 
view, participate in it. What do other stu-
dents, who come from all over the world, 
think of my business idea? How will they 
advise me to improve it? This you can find 
out here, on Kielecka Street, in the heart 
of Gdynia.

Ph.D. Michał Hałaczkiewicz
project manager specialist

 get bilingual diploma obtain a diploma 
with information that the studies were 
conducted fully in English. Candidates 
from all over the world can apply for Ma-
nagement studies. The only condition is to 
provide a valid certificate of English.

 CROSS-CULTURAL SKILLS YOU CAN 
 OBTAIN PERFECTLY MATCH THE 
 PRACTICAL KNOWLEDGE OF 
 MANAGEMENT, ESPECIALLY 
 IN THE INTERNATIONAL ASPECT. 

International students in WSAiB: Oksana Rodkina, Anna Melnyk — Ukraine, Ashish Verma — India, Perihan Semen — Turkey, phot. WSAiB
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Przeczytaj jakie umiejętności powinien posiadać  
nowoczesny menedżer oraz w jakich branżach najbardziej 
przydają się kompetencje przywódcze.
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/zarządzanie

 ZARZĄDZANIE JEST DYSCYPLINĄ PRAKTYCZNĄ 
Wszędzie potrzebni są profesjonalni menedżerowie, a im więcej z nich ma cechy przywódcze, tym  
lepiej dla firmy. Pracy dla osób o kwalifikacjach menedżerskich z pewnością nie zabraknie. Wiedza nie 
jest jedynym wymogiem, menedżerowie muszą wykazać się także konkretnymi umiejętnościami. 

Od dobrego zarządzania zależy 
sukces każdej organizacji,  
w każdej sferze działalności  
tj. w biznesie, sektorze publicz-
nym i społecznym. 

Dzięki zdobytej wiedzy z szeroko 
rozumianej ekonomii mene-
dżerskiej i zarządzania zasobami 
ludzkimi absolwenci kierunku 
Zarządzanie mają szansę być 
skutecznymi menedżerami  
w każdego rodzaju instytucjach. 
Mogą z powodzeniem pełnić role 
doradców i specjalistów  
w sferze zarządczej firm, mają 
także niezbędną wiedzę  
i umiejętności konieczne dla pro-
wadzenia własnego biznesu.

fot. WSAiB

dr Radosław Stojek
menedżer, członek rad nadzorczych,  
Kierownik Katedry Zarządzania WSAiB

specjalności:

Analityk Finansowy I stopnia NOWOŚĆ

Psychologia Biznesu z Coachingiem I stopnia
Internet Marketing Komunikacja I stopnia
e-Biznes I stopnia
Gospodarowanie Nieruchomościami I stopnia
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi I i II stopnia
Zarządzanie w Turystyce I i II stopnia
Zarządzanie Przedsiębiorstwem I i II stopnia
Zarządzanie Startupem I i II stopnia NOWOŚĆ
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 DRZWI DO KARIERY 

 TWOI WYKŁADOWCY 

prof. dr hab. Zdzisława  
Janowska 
zarządzanie zasobami  
ludzkimi, doradca i polityk

prof. dr hab. Jacek Rybicki
strategia organizacji  
gospodarczych

prof. WSAiB, dr hab.  
Kazimierz Dendura  
ekspert zarządzania jakością

dr hab. Tomasz Kawka
zarządzanie personelem,  
zarządzanie relacjami

dr Tomasz Białas
zarządzanie strategiczne,  
strategia organizacji, prezes  
zarządu 

dr Michał Hałaczkiewicz
trener, coach i konsultant  
w obszarze zarządzania  
projektami, Asesor IPMA 

dr Radosław Stojek  
zarządzanie informatyczne, 
menedżer, członek  
rad nadzorczych

dr Iwona Osmólska
specjalista ds. strategii  
rozwoju firm i jednostek  
samorządu terytorialnego

Zespół dydaktyczny na kierunku Zarządzanie składa się z wybitnych profesorów i znawców ekonomii  
i zarządzania, a także praktyków, którzy dzielą się doświadczeniem zdobytym podczas pracy zawodo-
wej i aktywności w życiu społecznym i politycznym.



SEMINARIUM DOKTORSKIE
W ZAKRESIE NAUK O ZARZĄDZANIU

Uczelnia Kwiatkowskiego słynie  
z kadry specjalizującej się w zagadnie-
niach związanych z nauką i praktyką 
zarządzania. Wysoki poziom badań 
naukowych i jakości kształcenia  
potwierdzają oceny Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej. Bogate zasoby  
biblioteczne umożliwiają prowadzenie 
badań naukowych spełniających  
wymogi współczesnych dysertacji  
doktorskich. 

prowadzenie samodzielnych 
badań naukowych

opieka merytoryczna
wybitnych 
profesorów 

uczestniczenie w życiu  
środowiska naukowego 

możliwość publikacji 
w wydawnictwach 

3 uczelni

 rozwój osobisty na seminarium doktorskim to: 

prof. WSAiB, dr hab. Tomasz Kawka

Magazyn studia i kariera 22

działy 
sprzedaży

stanowiska  
menedżerskie

wyższego i średniego 
szczebla

agencje  
reklamowe

działalność  
gospodarcza

agencje  
doradztwa  

personalnego

działy 
marketingu,  
komunikacji  

i Public Relations

 Twoje perspetywy zawodowe: 

specjalności:

Zarządzanie w Turystyce I stopnia
Informatyka I stopnia
Zarządzanie Przedsiębiorstwem I stopnia
Zarządzanie Bezpieczeństwem I stopnia
Zarządzanie w Administracji Publicznej I stopnia

Na terenie Lęborka prężnie dzia-
łają firmy z kapitałem zagranicz-
nym: austriackim, holenderskim 
i szwedzkim. Lokalna gospodarka 
opiera się na naturalnych bogac-
twach powiatu.

Unikalna propozycja studiów po-
wstała w 2006 roku z inicjatywy 
władz lokalnych oraz biznesu.

Najwyższa jakość kształcenia jest 
doceniana przez pracodawców, 
dlatego absolwenci znajdują za-
trudnienie w urzędach, lęborskich 
firmach, sami również zakładają 
własną działalność gospodarczą.

 LĘBORK JEST DOBRYM  
 MIEJSCEM DO ROZWOJU 

 STUDIA JUŻ OD 290 ZŁ/MIES. 



Grywalizacja to angażująca i zupełnie 
innowacyjna forma zajęć, dzięki której 
studenci Logistyki nabierają umiejętno-
ści praktycznych. Studenci mają dostęp 
do platformy TransEdu, gdzie znajdują 
się kursy oraz egzaminy sprawdzające 
zdobytą wiedzę.

Absolwentom studiów licencjackich  
na kierunku Logistyka proponujemy  
specjalność Zarządzanie Logistyką  
na studiach II stopnia. Kontynuacja nauki 
na kierunku Zarządzanie to znakomite 
rozwiązanie dla osób planujących karierę 
menedżerską w branży logistycznej. 

DLACZEGO LOGISTYKA 
JEST TAK POPULARNYM 
KIERUNKIEM

ZA POMOCĄ KILKU 
SPRAWNYCH KROKÓW 
MOŻNA ZORGANIZOWAĆ 
TRANSPORT TOWARU 
Z DRUGIEGO KRAŃCA KULI 
ZIEMSKIEJ OSIĄGAJĄC PRZY 
TYM OGROMNE ZYSKI! 

TO NIE TYLKO FASCYNUJĄCE, 
ALE RÓWNIEŻ  
OPŁACALNE ZAJĘCIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA  
SPECJALISTÓW OD LOGISTYKI 
JEST OGROMNE,  
ZWŁASZCZA W REGIONIE  
POMORZA SŁYNĄCEGO  
Z HANDLU PORTOWEGO

Zobacz film z wizyty studyjnej w gdańskiej 
firmie logistycznej i dowiedz się,  
jakie perspektywy zawodowe mają  
absolwenci kierunku.

Wizyta studyjna w gdańskim porcie, fot. WSAiB

I st

II st

jako student Logistyki odbędziesz praktyki zawodowe w najlepszych firmach branży TSL  
(transport-spedycja-logistyka):
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specjalności:

Logistyka Międzynarodowa I stopnia
Transport i Spedycja I stopnia
Logistyka Morska I stopnia
Logistyka Przedsiębiorstw I stopnia
Logistyka Służb Mundurowych I stopnia NOWOŚĆ

Zarządzanie Logistyką II stopnia
(specjalność na kierunku Zarządzanie)
Global Logistics I i II stopnia
(specjalność w j. angielskim na kierunku Management)



 THE SKILLS REQUIRED  
 BY A MODERN LOGISTICIANS 

 TRANSPORT OF GOODS  
  IN POLAND IN 2016 

are no longer limited to the knowledge of how to operate a 
warehouse or how to reduce the rate per km charged on a 
particular lane. Despite the growing interest in supply cha-
in management (SCM), there is little literature on the abi-
lities practicing logisticians need to work in a SCM world. 
To meet this challenges we are using two complementa-
ry methods: survey research and qualitative research in-
terviews (case studies). Therefore I want students to know 
all the rules of economics, finance, law and transportation, 
and then how to use them in practice.

ScD Marcin Zięcina

Global Logistic Bachelor
Global Logistic Master Degree

TWO DIPLOMAS 

For Bechelor’s degree graduates of Global 
logistics we offer specialization in Global 
logistics at Master’s degree Management 
studies. Continuing education is a great 
solution for those who are planning  
a managerial career in a Logistics sector.

I st

II st

a bilingual diploma

practice in the best  
companies in the region 

high salaries  
after graduation
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 benefits for you: 

LOGISTIC INDUSTRY
IN POLAND IS IN TIME
OF INTENSIVE 
DEVELOPMENT.



 Zapotrzebowanie na usługi finansowo-księgowe  
 w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosło i taka  
tendencja utrzyma się nadal – tak wynika z raportu 
przygotowanego przez portal finansowy Bankier.pl. 

Szerokie perspektywy dla absolwentów kierunku 
Finanse i Rachunkowość otwierają: silna pozycja Polski 
jako lidera usług outsourcingowych, a także loko-
wanie w Polsce północnej centrów rachunkowych 
międzynarodowych korporacji, m.in. Thomson Reuters 
i Sony Pictures w Gdyni, czy centrum finansowo-księ-
gowego firmy Bayer w Gdańsku. 

 Twoje perspektywy zawodowe: 

I st

II st

Na studiach II stopnia absolwentom 
kierunku Finanse i Rachunkowość  
proponujemy kontynuację nauki  
na studiach magisterskich na kierunku 
Zarządzanie. Dyplomy ukończenia  
obu kierunków poświadczają  
posiadanie szerokiej wiedzy  
z zakresu finansów, a także wysokich 
kompetencji menedżerskich. 

banki,  
domy maklerskie

giełda papierów  
wartościowych

działy finansowo-
księgowe

doradztwo  
finansowe 

międzynarodowe  
centra rachunkowe

prowadzenie biur  
rachunkowych 

NA ZAJĘCIACH OMAWIAMY 
AUTENTYCZNE PRZYKŁADY 
FIRM I INSTYTUCJI 
PUBLICZNYCH 

STUDENCI PRZYGOTOWUJĄ 
OCENY RYZYKA FINANSOWEGO

UCZĄ SIĘ SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ
FINANSAMI WYKORZYSTUJĄC 
NOWE INSTRUMENTY 
FINANSOWE

dr hab. Dariusz Filar

prof. dr hab. Leszek Balcerowicz

prof. dr hab. Grzegorz Kołodko

największe autorytety 
branży finansowej: 

specjalności:

Finanse i Bankowość I stopnia
Rachunkowość I stopnia

Zarządzanie Finansami II stopnia
(specjalność na kierunku Zarządzanie)
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 SZEROKIE PERSPEKTYWY  NASI GOŚCIE 



 NIEZALEŻNY EKSPERT 
 PODATKOWY TO DOBRA 
 INWESTYCJA KAŻDEJ FIRMY. 

 Doradca podatkowy to zawód
pożądany zarówno w administracji,  
jak i w sektorze prywatnym.
Po zdaniu egzaminu państwowego  
doradca może występować
przed sądami administracyjnymi  
jako pełnomocnik. 

 W ŻYCIU PEWNE SĄ TYLKO  
 DWIE RZECZY, JEDNĄ Z NICH  
 SĄ PODATKI 

 MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA 

 WSPÓŁPRACUJEMY Z NAJLEPSZYMI 

DORADCA PODATKOWY
POWINIEN BYĆ ŚWIETNIE 
WYKSZTAŁCONY Z ZAKRESU 
PRAWA ORAZ FINANSÓW
I RACHUNKOWOŚCI

MIĘDZYWYDZIAŁOWY
CHARAKTER STUDIÓW
UMOŻLIWIA SPRAWNE
PORUSZANIE SIĘ W GĄSZCZU 
PRZEPISÓW PODATKOWYCH.

TYLE MIESIĘCZNIE ZARABIA 
DORADCA PODATKOWY
DANE PORTALU WYNAGRODZENIA.PL

6773 zł
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Doradca podatkowy nie tylko usprawnia 
działanie księgowości i działów finanso-
wych, ale pozwala wytyczyć politykę
finansową firmy, aby działała jak
najbardziej efektywnie.
W ramach studiów Podatki i Doradztwo
Podatkowe studenci zdobywają
nie tylko wiedzę, ale i praktyczne
umiejętności niezbędne w zawodzie.

dr Anna Reiwer-Kaliszewska
doradca podatkowy, radca prawny



         

Połączenie kompetencji z dwóch 
dyscyplin – Zarządzania i Prawa 
zapewnia niezbędny zasób wiedzy 
prawniczej i kompetencji 
menedżerskich. Międzywydziałowe 
studia doskonale przygotowują do 
zajmowania stanowisk  
kierowniczych, szczególnie 
w organizacjach gospodarczych.

 w programie Twoich studiów: 

Kancelaria Adwokacka  
„Attorney” dr Roman Olszewski
obsługa prawna firm/prawo 
morskie

Transcom
globalny dostawca usług  
w dziedzinie outsourcingu

Federal-Mogul Bimet
producent łożysk, m.in. dla Audi, 
Alfa Romeo

Infobrokering
marketingowe rozwiązania  
dla biznesu

 WSPÓŁCZESNY 
 PRZEDSIĘBIORCA NIE MOŻE 
 FUNKCJONOWAĆ BEZ  
 ŚWIADOMOŚCI ISTNIENIA 
 PRAWNYCH REGUŁ  
 DZIAŁANIA JEGO BRANŻY 
W swojej praktyce adwokackiej często 
rozwiązuję problemy prawne firm.  
Przedsiębiorcy potrzebują doradztwa  
nie tylko w zakresie prawa gospodarczego, 
ale we wszystkich dziedzinach prawa  
regulujących działalność gospodarczą.  
Wiedza prawnicza przydaje się zarówno  
w uzyskiwaniu pozwoleń i koncesji,  
jak i w przeciwdziałaniu  
nieuczciwej konkurencji. 

dr Izabela Nakielska
adwokat, właścicielka kancelarii prawniczej,  
członek Polskiego Stowarzyszenia  
Prawa Europejskiego

budowanie strategii 
rozwoju firmy

nowoczesne koncepcje  
zarządzania przedsiębiorstwem

praktyczne wykorzystanie  
wiedzy prawniczej

praktyki zawodowe  
w renomowanych firmach
polskich i zagranicznych

 współpracują z nami: 

 co nas wyróżnia: 

studia 
międzywydziałowe

wyjątkowa kadra praktyków: 
menedżerów i prawników

model kształcenia
metodą mentoringu
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 INTERDYSCYPLINARNE 
 WYKSZTAŁCENIE 



• Administracja Publiczna
• Agent Celny nowość  

    dające możliwość wpisu na listę agentów celnych

• Akta Stanu Cywilnego nowość 

• HR Business Partner 
• Life & Business Coaching
• Logistyka z elementami Zarządzania Produkcją
• Marketing i PR w Internecie
• Mediacje i Negocjacje Gospodarcze i Pracownicze
• NeuroBiznes
• Przywództwo w Biznesie nowość

• Rachunkowość i Podatki  
  przygotowujące do egzaminu na doradcę podatkowego

• Social Media w Biznesie nowość

• Start-up w Biznesie nowość

• Transport i Spedycja nowość  

    przygotowujące do egzaminu na certyfikat kompetencji  

   zawodowych w transporcie drogowym

• Trener Biznesu i Facylitator Grup nowość

• Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji
• Zarządzanie BHP
• Zarządzanie i Optymalizacja dla Branży BPO/SSC nowość     
• Zarządzanie Jakością 
• Zarządzanie Projektem - Menedżer Projektów nowość     
• Zintegrowane Zarządzanie w IT 

zajęcia prowadzone przez  
ekspertów-praktyków

współpraca z partnerami  
biznesowymi oraz organizacjami

zajęcia w formie warsztatów,  
ćwiczeń, symulacji, case studies

możliwość uzyskania certyfikatów  
potwierdzających kompetencje

kształtowanie umiejętności  
cenionych przez ludzi biznesu

skuteczna sieć  
kontaktów w karierze

aktualna i nowoczesna  
wiedza

wzrost Twojej wartości  
na rynku pracy

(od 2100 PLN/semestr)

 nasze atuty: 

 Studia podyplomowe dedykowane są  
osobom planującym podnieść swoje  
kwalifikacje zawodowe, awansować,  
przekwalifikować się, czy też być na  
bieżąco z aktualną wiedzą z danej branży. 

Największym atutem studiów podyplomowych 
w WSAiB jest ścisła współpraca z praktykami 
Wszystkie zajęcia prowadzone są przez  
ekspertów na co dzień wykorzystujących swo-
ją wiedzę i umiejętności w pracy w wiodących 
firmach, instytucjach i organizacjach.

58 660 74 28 podyplomowe@wsaib.pl

Magazyn studia i kariera 34

 KIERUNKI STUDIÓW 

 STUDIA POLECANE   
 PRZEZ PRACODAWCÓW  

Zobacz ofertę studiów  
i wybierz kierunek dla siebie
https://wsaib.pl/kandydaci/podyplomowe



zarządzać organizacją lub działem organizacji 
pracując w sposób projektowy, 

zarządzać Biurem Projektów (PMO), 

tworzyć dedykowaną metodykę pracy  
organizacji w oparciu o znane standardy,

kierować projektami transformacji  
organizacji, doradzać w zakresie kierunków 
rozwoju organizacji i wdrażać  
podejście projektowe.

 co nas wyróżnia: 

www.mbapm.pl 58 660 74 28 mba@wsaib.pl

Studia dedykowane są przede 
wszystkim kadrze menedżerskiej 
średniego i wyższego szczebla,  
osobom, które czują potrzebę 
podwyższenia poziomu dojrzałości 
swojej organizacji. Zapraszamy  
także osoby chcące w znaczny  
sposób rozbudować swoje  
portfolio i nabyć umiejętności  
dotyczące zarządzania projektami 
na poziomie eksperckim. 

11 międzynarodowych certyfikatów branżowych 

dyplom dwóch uczelni polskiej i niemieckiej:  
WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni  
oraz Hochschule Bremerhaven

JAKO SPECJALISTA ZARZĄDZANIA 
PROJEKTAMI I WYKWALIFIKOWANY  
MENEDŻER, BĘDZIESZ MÓGŁ :

Program studiów obejmuje akredytowane szkolenia  
przygotowujące do międzynarodowych certyfikatów  
takich jak: PRINCE2®, Change Management™ 2.0,  
Management of Portfolio (MoP®), czy Management of Risk 
(M_o_R®). Ponadto studia dają możliwość zdobycia wiedzy 
niezbędnej do uzyskania certyfikacji Project Management 
Professional (PMP®).

nowe branżowe 
znajomości

stały dostęp do 
Portalu Słuchacza

zagraniczny 
wyjazd studyjny 

międzynarodowe  
certyfikaty

wiedza i kompetencje  
zarządzania organizacją

 akredytowani trenerzy 
specjaliści, praktyсy
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 MOŻESZ ZDOBYĆ  TWOJE KORZYŚCI 

 ELITARNE GRONO 
 EKSPERTÓW 

współorganizatorzy partner



uczniów walczy w tym 
roku o indeks WSAiB

szkół średnich uczestniczy  
w wykładach  

akademickich WSAiB
Na szkoleniach z zakresu 
umiejętności sprzedażowych 
poznasz efektywne tech-
niki sprzedaży, negocjacji 

oraz nauczysz się zarządzać 
czasem. 

Kinga Matysiak Altkom Akademia S.A.

Rozwój Umiejętności  
Sprzedażowych Wiedza z zakresu zarządzania 

zespołem oraz pobudzania 
kreatywności grupy przy-
datna jest osobom zajmu-

jącym się zarządzaniem 
zasobami ludzkimi,  

ale też biznesmenom.
Hanna Kąkol Perfect Consulting

Rozwój Umiejętności HR

Szkolenia z zakresu noweliza-
cji prawa pracy, zamówień 

publicznych i prawa bu-
dowlanego przygotowano 

z myślą o firmach 
 i instytucjach.

dr Joanna Unterschütz 

Prawo – Nowelizacje

Szkolenia z zakresu nowe-
lizacji podatków zostały 
przygotowane dla osób  
i firm zainteresowanych 

wiedzą na temat  
aktualizacji przepisów.

Wioleta Biel ProfitPlus Podatki

Podatki – Nowelizacje

Asertywność, umiejętność  
wystąpień publicznych,  
negocjacji i dobra autopre-
zentacja zapewniają sukces 
nie tylko w pracy.

Katarzyna Stryjek 
Polskie Centrum Mediacji

Rozwój Umiejętności
Interpersonalnych

Zajęcia z zakresu przedsiębior-
czości uczą, jak przygotować 
dobry biznesplan, pozyskać 

fundusze na działalność 
firmy oraz jak przekonać in-
nych do naszych pomysłów.

Magdalena Szostak Congresio

Przedsiębiorczość
Organizujemy szkolenia i warsztaty dla osób 
indywidualnych oraz firm i instytucji. Osoby, 
które poważnie myślą o swojej karierze i chcą 
odnieść sukces zapraszamy na szkolenia, pod-
czas których zdobędą nowe kompetencje. 
Prowadzimy kursy językowe i jesteśmy  
oficjalnym centrum egzaminacyjnym LCCI.

 Kursy z matematyki i angielskiego to całoroczne oraz pojedyncze  
kursy dopasowane do różnych potrzeb uczniów. 
Zajęciom przyświeca zasada 100% praktyki, czyli praca  
nad autentycznymi zadaniami maturalnymi. Proponujemy:
kurs całoroczny z matematyki
kurs zimowy z matematyki
kurs zimowy z j. angielskiego
wiosenny maraton z matematyki
korepetycje dla poprawiających maturę z matematyki (Nocne Kucie)

 Konkursy organizowane są przy współpracy instytucji i firm Pomorza. Do 
wygrania jest indeks WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Organizujemy:
konkurs policyjny
konkurs wiedzy o przedsiębiorczości
konkurs logistyczny
konkurs wiedzy historycznej
konkurs języka angielskiego
konkurs krasomówczy

 Otwarte wykłady akademickie dla uczniów szkół średnich są stałym 
elementem życia Uczelni. Zajęcia z wykładowcami nie tylko rozwijają pasje 
uczniów, są również okazją do zobaczenia życia studenckiego od wewnątrz.

Informacje: rekrutacja@wsaib.pl, 58 660 74 10 

Partnerzy konkursów dla maturzystów:

zapisy na szkolenia biznesowe:

58 660 74 28
szkolenia@wsaib.pl

szkolenia biznesowe:

kursy językowe:

58 660 74 44

58 660 74 28

cjo@wsaib.pl

szkolenia@wsaib.pl

English for Accounting (EFA)
English for Business (EFB)
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 KOMPETENCJE I ROZWÓJ 



         
         

oferty pracy, wsparcie  
w znalezieniu  
zatrudnienia

staże i praktyki,  
pośrednictwo w kontaktach  

z pracodawcami

redagowanie dokumentów 
aplikacyjnych, testy  

predyspozycji zawodowych

bezpłatne szkolenia  
i warsztaty, możliwość 
zdobycia certyfikatów

 pomagamy studentom znaleźć wymarzoną pracę: 

 dołącz do grupy studentów z całego świata: 

 Zawarliśmy porozumienia z ponad 
 30 ośrodkami akademickimi  
 z różnych rejonów świata,  
dzięki czemu nasi studenci mogą 
wybierać z szerokiej oferty stypen-
diów zagranicznych oraz korzystać  
z wiedzy i doświadczenia profeso-
rów z zaprzyjaźnionych Uczelni.

półroczne i roczne 
stypendia zagraniczne

płatne staże zagraniczne 

system ECTS, gwarantujący pełną 
uznawalność studiów za granicą

studia anglojęzyczne prowadzone 
w grupach międzynarodowych

wykłady gościnne prowadzone 
przez profesorów z różnych stron 
świata 

bogate zasoby publikacji  
anglojęzycznych

W trakcie studiów opiekowałam się zagranicznymi studen-
tami w WSAiB. Poznałam wielu wspaniałych ludzi. Sama 
zdecydowałam się na studia w Uniwersytecie Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą. Pobyt w innym kraju przysporzył mi 
niezapomnianych i bezcennych doświadczeń.

Alicja Wysoczyńska 
absolwentka Prawa WSAiB

lokaliza
cje

 part
ners

kic
h u

cz
eln

i
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Organizujemy praktyki studenckie 
w renomowanych firmach. Stale 
współpracujemy także z wieloma 
bankami, urzędami i organizacjami,  
w których studenci zdobywają  
doświadczenie. 

Organizujemy spotkania  
ze specjalistami, którzy przekazu-
ją wiedzę w zakresie kompetencji 
miękkich, takich jak autoprezenta-
cja, skuteczna komunikacja, aser-
tywność i zarządzanie czasem.
 
Wspieramy postawy 
przedsiębiorczości. 
Dużym zainteresowaniem cieszą  
się kursy dotyczące tworzenia  
biznesplanów, wiedzy prawnej  
lub skutecznego prowadzenia  
i rozwoju własnej firmy.

 DBAMY O KARIERY 
 NASZYCH STUDENTÓW 

 UMOWY PARTNERSKIE 

92% 
ABSOLWENTÓW WSAiB  
JEST ZADOWOLONYCH 
Z WYKONYWANEGO ZAWODU



ZMIEŃ UCZELNIĘ NA NASZĄ
0 zł za wpisowe, jeżeli zmieniasz uczelnię (zwolnienie  
z opłaty wpisowej, jeśli osoba dokonała uprzednio 
wpłaty wpisowego w innej uczelni i nie podjęła  
w niej nauki oraz w tym samym roku złożyła wniosek  
o przyjęcie do WSAiB).

ZOSTAŃ Z NAMI DŁUŻEJ I PŁAĆ MNIEJ
10% zniżki za pierwszy semestr i 0 zł wpisowego  
na studia II stopnia, dla wszystkich absolwentów  
studiów I stopnia WSAiB.

WE DWOJE TANIEJ
50% zniżki od aktualnej ceny wpisowego,  
jeżeli na studia zapiszesz się z drugą osobą.

STUDIUJ ZE SWOJĄ PACZKĄ
100 zł zniżki w czesnym dla naszych studentów,  
którzy polecą WSAiB znajomym (zniżka przysługuje, 
gdy wskazana osoba podejmuje studia w WSAiB  
po raz pierwszy na jednolitych studiach magisterskich, 
studiach I lub II stopnia).

zniżki dla kandydatów  
i studentów

stypendium
naukowe

stypendium
Ministra

zapomogistypendia 
socjalne
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Stypendium naukowe  
to motywacja, aby w każdym 
kolejnym semestrze osiągać 
jeszcze więcej. Dzięki  
comiesięcznym wpływom  
ze stypendium studencki  
budżet jest w znacznym 
stopniu odciążony,  
a dodatkowa praca  
przestaje być konieczna.

Piotr Remesz  
stypendysta, student Prawa 
WSAiB


