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Zajęcia praktyczne na kierunku Prawo mają szczególne znaczenie. 
Udział w prawdziwych procesach sądowych oraz tych inscenizo-
wanych w znajdującej się na terenie Uczelni sali rozpraw, pozwa-
la Studentom odpowiedzialnie i kompleksowo przygotować się do  
pracy w zawodach zaufania publicznego.

dr Janusz Kaczmarek
adwokat, b. minister spraw wewnętrznych i administracji,  

b. prokurator krajowy

 

Studia na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni wszech-
stronnie kształcą Studentów w zakresie prawa krajowego i międzynarodowego. Praktyka – tym wyróżniają 
się nasze studia. Podczas nauki Student zdobywa nie tylko obszerną wiedzę z zakresu prawa, ale poznaje 
też jej praktyczne zastosowanie. Ukończenie kierunku Prawo doskonale przygotowuje do podjęcia aplikacji 
koniecznych przy wykonywaniu zawodów prawniczych, a także pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach 
i organizacjach publicznych oraz niepublicznych wymagających posiadania wiedzy prawniczej. Studia praw-
nicze przygotowują również do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwenci kierunku 
Prawo w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni uzyskują tytuł zawodowy magistra prawa.

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

• prof. zw. dr hab.  
	 Andrzej	Drwiłło,	  
 prawo finansowe

• prof. zw. dr hab.  
	 Urszula	Jackowiak, 
 prawo pracy 
 

• 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 procesowe

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

NAJLEPSZA	KADRA
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Prawo
jednolite studia magisterskie

W programie studiów prawniczych szczególną uwagę zwracamy na umiejętności praktycz-
ne. Studenci obowiązkowo uczestniczą semestralnie w 90 rozprawach sądowych w sądach 
cywilnych, karnych i administracyjnych. Najlepszym Studentom V roku proponujemy in-
dywidualną praktykę w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, Sądzie Okręgowym w Gdańsku  
w formule tutoringu.

W Uczelni Studenci pod okiem profesorów udzielają bezpłatnych porad prawnych. In-
formują o przysługujących prawach, pomagają w przygotowaniu pism oraz służą radami 
z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego i prawa pracy. Studenci prowadzą także 
porady prawne w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

OBOWIĄZKOWE	ZAJĘCIA	W	SĄDACH

PROGRAM	ROZPRAWY	UCZELNIANE

Sala nr 23 znacznie różni się od pozostałych. W zrekonstruowanej sądowej sali rozpraw 
przyszli prawnicy przygotowują się do udziału w prawdziwych procesach. Studenci, pod 
czujnym okiem wykładowców – zawodowych prawników, wcielają się w role sędziego, pro-
kuratora, powoda, pozwanego. Inscenizacje bazują na autentycznych sprawach, ale zdarzają 
się również procesy bohaterów literackich np. Raskolnikowa ze „Zbrodni i Kary” oraz postaci 
historycznych, np. rekonstrukcja procesu Chrystusa sądzonego wg zasad prawa rzymskiego.

STUDENCKA	PORADNIA	PRAWNA
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https://wsaib.pl/kandydaci/piecioletnie/prawo
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zaplanuj z nami swoją karierę prawniczą:

5-letnie
jednolite
studia
magisterskie kurs

na aplikacje 

egzaminy 
aplikacyjne 

Krajowa Szkoła
Sądownictwa
i Prokuratury
Aplikacje

obrona pracy
doktorskiej

Prowadzimy	profesjonalne	kursy	przygotowujące	do	egzaminów	wstępnych	na	aplikacje	korporacyjne	oraz	do	
Krajowej	Szkoły	Sądownictwa	i	Prokuratury.	Nasze	kursy	to	gruntowna	powtórka	materiału	z	pięciu	lat	studiów,	
a	także	konsultacje	z	wybitnymi	wykładowcami	specjalizującymi	się	w	poszczególnych	dziedzinach	prawa.

Program składa się ze 122 godzin zajęć prowadzonych przez Sędziów Sądu Okręgowego, Sędziów Naczel-
nego Sądu Administracyjnego oraz profesorów WSAiB. Kurs odbywa się w dni powszednie w godzinach 
wieczornych, tak aby Słuchacze mogli pogodzić zajęcia z pracą zawodową.
Program kursu: Prawo pracy i prawo handlowe, Ustrój organów ochrony prawnej, Prawo i postępowanie admini-
stracyjne, Proces karny, Prawo karne materialne, Krajowy Rejestr Sądowy, Prawo cywilne materialne, Prawo cywilne 
procesowe, Prawo rodzinne i opiekuńcze.

W raporcie opracowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości za 2013 r. Uczelnia im. E. Kwiat-
kowskiego znalazła się na pierwszym miejscu w Polsce pod kątem zdawalności egzaminów  
na aplikacje. Warto nam zaufać!

NAJWYŻSZA	ZDAWALNOŚĆ	W	POLSCE!

staż zawodowy 
(3 lata)  
lub egzamin

egzamin 
końcowy

  nominacja:
-	sędziowska
- prokuratorska

	wpis	na	listę:
-	adwokacką
-	radcowską
-	notarialną
-	komorniczą

Kursy na aplikacje prawnicze

zapisy: +48 58 660 74 28 podyplomowe@wsaib.pl

seminarium
doktorskie

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni umożliwia podjęcie pracy naukowej  
w ramach seminarium doktorskiego dla prawników. Nauka trwa 6 semestrów, podczas których doktoranci 
uczestniczą w zajęciach grupowych, seminariach oraz indywidualnych konsultacjach z promotorami w for-
mule tutoringu. Harmonogram seminarium umożliwia pogodzenie nauki z pracą – spotkania odbywają się 
dwa razy w miesiącu. Nasza Uczelnia umożliwia otwarcie przewodu doktorskiego na Uniwersytecie w Bia-
łymstoku lub Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskanie 
stopnia doktora nauk prawnych zwalnia z obowiązku odbycia aplikacji przed egzaminem radcowskim, adwo-
kackim notarialnym lub komorniczym. 
Przykładowe	przedmioty:	Prawo konstytucyjne, Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, Prose-
minarium cywilne, karne, administracyjne (rozprawy sądowe), Kryminalistyka, Prawo pracy i ubezpieczeń społecz-
nych, Prawo gospodarcze publiczne, Prawo międzynarodowe, Prawo morskie.

Prawnicze seminarium doktorskie

Zawód prawnika opiera się na wiedzy, którą zdobywa się  
i aktualizuje całe życie. WSAiB im. E. Kwiatkowskiego oferuje 
swoim Studentom szerokie możliwości rozwoju pod okiem naj-
wyższej klasy profesorów. Wykwalifikowana kadra naukowa gwa-
rantuje jakość zdobywanej wiedzy i rozwój kariery akademickiej.

prof.	zw.	dr	hab.	Jerzy	Młynarczyk
Rektor WSAiB, kierownik Prawniczego seminarium doktorskiego

SEMINARIUM	DOKTORSKIE	DLA	PRAWNIKÓW	TO:

doskonałe	przygotowanie	do	kariery	naukowej	i	zawodowej

opieka	merytoryczna	wybitnych	profesorów

elastyczny	harmonogram	zajęć	 
(praca w grupach seminaryjnych lub indywidualnie z promotorem)

możliwość	publikacji	w	wydawnictwach	5	uczelni

zapisy: +48 58 660 74 11 dziekanat@wsaib.pl

https://wsaib.pl/kandydaci/piecioletnie/prawo
https://wsaib.pl/kandydaci/seminarium-doktorskie-dla-prawnikow
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Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania aparatu fiskalnego państwa. Proponuje-
my je Kandydatom na stanowiska urzędnicze i menedżerskie w administracji rządowej i samorządowej. Pro-
gram zajęć obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu: finansów, prawa celnego, podatkowego i karno-skarbowego,  
postępowania skarbowego.
Przykładowe	przedmioty:	Prawo celne, Prawo podatkowe.

Studia służą profesjonalnemu przygotowaniu przyszłych kadr placówek dyplomatycznych, biur współpracy 
międzynarodowej, placówek kulturalno-oświatowych, organizacji zajmujących się prawami człowieka, spra-
wami migracyjnymi i obsługą cudzoziemców. Studenci poznają m.in. prawo międzynarodowe, prawo dyplo-
matyczne i konsularne, protokół dyplomatyczny, sztukę rozwiązywania konfliktów. 
Przykładowe	przedmioty:	Prawo międzynarodowe publiczne, Międzynarodowe stosunki polityczne.

Administracja Celna i Skarbowa 
studia I stopnia

Dyplomacja i Służba Konsularna
studia I i II stopnia

Administracja publiczna i prawo administracyjne towarzyszą czło-
wiekowi na każdym etapie życia: urodzenia, związki małżeńskie oraz 
zgony są obligatoryjnie rejestrowane przez organy administracji pu-
blicznej. Prawo administracyjne reguluje m.in. procesy kształcenia, 
opiekę zdrowotną i społeczną, prowadzenie inwestycji, obronę naro-
dową, bezpieczeństwo osobiste i imprez masowych – nie ma dziedzi-
ny życia społecznego i jednostki, która pozostawałaby poza wpływem 
prawa administracyjnego i administracji publicznej. Dlatego warto je 
dobrze znać, nie tylko z powodów zawodowych.

prof.	WSAiB,	dr	hab.	Eugeniusz	Bojanowski
b. Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Studia adresowane do przyszłych pracowników administracji, przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych. 
Studenci zdobywają kompetencje z zakresu organizacji struktur administracyjnych, pozyskiwania środków 
pomocowych i funduszy strukturalnych, a także promocji regionu, budowy strategii rozwoju i stosowania 
prawa w administracji. 
Przykładowe	przedmioty:	Media w działalności administracji europejskiej, Strategie rozwoju regionalnego.

Administracja Regionalna i Europejska
studia I stopnia

Studia magisterskie przygotowują do pracy na stanowiskach kierowniczych w strukturach samorządowych, 
służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, placówkach kulturalnych, 
organach partii politycznych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej i ich 
organami. Absolwenci znają procesy decyzyjne w administracji oraz biegle poruszają się w działaniach z za-
kresu Public Relations w sferze publicznej. Mogą starać się o przyjęcie do elitarnego korpusu Służby Cywilnej.

Studia dla osób pragnących sprawnie poruszać się w zagadnieniach prawnych związanych z gospodarką 
i administracją morską. Słuchacze pogłębiają wiedzę z zakresu: portowego prawa administracyjnego, ad-
ministracyjnych aspektów przewozów morskich, administracyjno-prawnej ochrony środowiska morskiego, 
poznają również zasady polityki morskiej państwa. Absolwenci tej specjalności są doskonale przygotowani 
do podjęcia zatrudnienia w organach administracji morskiej na szczeblu terenowym i centralnym.
Przykładowe	przedmioty:	Portowe prawo administracyjne, Polityka morska państwa, Organy administracji morskiej.

Specjaliści zajmujący się bezpieczeństwem publicznym stanowią ważny element struktur administracyjnych 
na wszystkich jej szczeblach, tj. lokalnym, rządowym i międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem 
struktur Unii Europejskiej. Absolwenci specjalności potrafią sprawnie działać w sytuacjach kryzysowych, 
identyfikować i rozwiązywać złożone problemy bezpieczeństwa, a także podejmować decyzje na stanowi-
skach kierowniczych w jednostkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. 
Przykładowe	przedmioty:	Administracja w zarządzaniu kryzysowym, Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE.

Administracja Bezpieczeństwa Publicznego
studia II stopnia

Administracja Rządowa i Samorządowa
studia II stopnia

Administracja Morska
studia II stopnia

TWOJE	PERSPEKTYWY	ZAWODOWE:

urzędy skarbowe,
urzędy celne

biura poselskie, 
biura prasowe 

urzędy morskie stanowiska w admini- 
stracji samorządowej,  

rządowej i międzynarodowej

ADMINISTRACJA

Przykładowe	przedmioty:	Polityka oraz gospodarka regionalna i komunalna, Marketing i PR w administracji.
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https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/administracja
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/administracja/administracja-celna-i-skarbowa
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/administracja/administracja-regionalna-i-europejska
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/administracja/dyplomacja-i-sluzba-konsularna
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-ii-stopnia/administracja/administracja-rzadowa-i-samorzadowa
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-ii-stopnia/administracja/administracja-bezpieczenstwa-publicznego
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-ii-stopnia/administracja/administracja-morska
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Absolwenci poznają zagadnienia związane z bezpieczeństwem firm i osób fizycznych oraz mechanizmy funk-
cjonowania przedsiębiorstw detektywistycznych i ochroniarskich. Znajdą zatrudnienie w służbach munduro-
wych, agencjach ochrony osób i mienia, biurach detektywistycznych, firmach zajmujących się instalowaniem 
i realizowaniem monitoringu oraz komórkach ds. bezpieczeństwa instytucji publicznych i przedsiębiorstw.
Przykładowe	przedmioty: Ochrona informacji w przedsiębiorstwie, Techniczne zabezpieczenia osób i mienia.

Absolwenci posiadają specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ochrony informacji. Po-
trafią zidentyfikować wrażliwe miejsca z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie 
i instytucjach. Posiadają wiedzę i umiejętności do samodzielnego i efektywnego tworzenia praktycznego 
kodeksu postępowania, zapewniającego minimalizację utraty lub zniszczenia informacji, zgodnego z wymo-
gami przepisów nowelizowanych przez UE. 
Przykładowe	przedmioty:	Bezpieczeństwo systemów informatycznych, Wymagania dla systemów wojskowych IT.

Specjaliści w tej dziedzinie sprawdzają się jako dowódcy sztabów kryzysowych i organizatorzy systemów 
bezpieczeństwa. Studia II stopnia dedykowane są zainteresowanym pracą w zakresie zarządzania pionami 
ochrony osób, mienia i informacji niejawnych. Studenci uczą się opracowywać i wdrażać zasady funkcjono-
wania organizacji z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, korzystać z oprogramowania wspomagającego 
zarządzanie bezpieczeństwem organizacji, kierować organizacją na poziomie strategicznym.
Przykładowe	przedmioty: Strategie bezpieczeństwa organizacji, Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.

Studenci bardzo cenią sobie zajęcia praktyczne. To one najlepiej 
przygotowują do wykonywania zawodu. W laboratorium kryminali-
stycznym Studenci badają materiał dowodowy, na zajęciach z taktyki 
i samoobrony doskonalą techniki walki, ciekawie przebiegają też ćwi-
czenia na przedmiocie Pierwsza pomoc przedmedyczna. Równie waż-
na co praktyka, jest teoria, szczególnie gdy przekazują ją wykładowcy 
posiadający doświadczenie zawodowe w służbach mundurowych.

dr	Marek	Chrabkowski,	
b. Komendant Miejski Policji w Gdyni

Menedżer Bezpieczeństwa
studia I i II stopnia

Bezpieczeństwo Informacji
studia I i II stopnia

Ochrona Osób i Mienia i Detektywistyka
studia I stopnia

Specjalność proponowana jest osobom zainteresowanym pracą w służbach mundurowych. Studenci przygo-
towywani są do pełnienia obowiązków funkcjonariuszy policji, służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych, 
CBA, BOR czy CBŚ. Program studiów obejmuje zajęcia poświęcone organizacji i strukturze służb munduro-
wych, planowaniu i ocenie pracy agentów wywiadu i kontrwywiadu, policjantów, strażników granicznych, 
a także działaniom na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Dyplom poświadcza również znajomość wiedzy 
z zakresu ochrony informacji i analizy kryminalnej.
Przykładowe	przedmioty:	Praca operacyjna, Techniki samoobrony.

Służby Specjalne i Policyjne
studia I i II stopnia

Każde działanie pozostawia ślady – to główne przekonanie kryminalistyki. Studenci poznają teoretyczne 
i praktyczne zagadnienia z zakresu przestępczości. W trakcie zajęć technicznych wykorzystują specjalistyczne 
narzędzia i techniki służące m.in. do zabezpieczania śladów, sporządzania analizy dowodowej, stwierdzania 
identyczności cech pisma ręcznego, linii papilarnych czy głosu. Studia dostarczają wiedzę m.in. na temat za-
bezpieczania miejsca zdarzenia, czynności operacyjno-śledczych i wybranych zagadnień z zakresu psychologii 
zeznań i wyjaśnień. Program studiów magisterskich jest ich rozwinięciem - koncentruje się m.in. na złożo-
nych technikach badań kryminalistycznych oraz metodach działania określonych środowisk przestępczych.  
Przykładowe	przedmioty:	Czynności procesowe i operacyjno-śledcze na miejscu zdarzenia, Badania techniczne 
w kryminalistyce, Wybrane zagadnienia psychologii zeznań i wyjaśnień.

Kryminologia i Kryminalistyka
studia I i II stopnia

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.

NAJLEPSZA	KADRA

• prof.	WSAiB,	dr	hab.	
Stanisław	Kołaczyński, 
filozofia bezpieczeństwa

• dr	Marek	Chrabkowski, 
b. Komendant Miejski
Policji w Gdyni

• dr	Wojciech	Wosek, 
specjalista kryminolog, 
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

• ppłk	dypl. 
Zbigniew	Olszówka, 
b. Komendant WKU
w Wejherowie

• mgr	Jarosław	Jędrzejczyk, 
b. Komendant Powiatowy
Policji w Kwidzynie

• mgr	Zbigniew	Pluta, 
taktyka i techniki interwencji
i samoobrony

• dr	Roman	Marzec, 
b. Naczelnik Wydz. Operacyjno- 

 Śledczego CBA w Gdańsku

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

https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/bezpieczenstwo-wewnetrzne
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/bezpieczenstwo-wewnetrzne/detektywistyka-i-ochrona-osob-i-mienia
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/bezpieczenstwo-wewnetrzne/bezpieczenstwo-informacji
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/bezpieczenstwo-wewnetrzne/menedzer-bezpieczenstwa
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/bezpieczenstwo-wewnetrzne/sluzby-specjalne-i-policyjne
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-ii-stopnia/bezpieczenstwo-wewnetrzne/kryminologia-i-kryminalistyka
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Sala nr 6 to specjalistyczne laboratorium, w którym Studenci pod okiem 
wykładowców uczą się, jak zabezpieczać materiał dowodowy oraz podda-
wać go technicznej analizie.

LABORATORIUM	KRYMINALISTYCZNE

Celem kierunku jest zapoznanie Studentów z problematyką przestępczości komputerowej, przekazanie specja-
listycznej wiedzy z zakresu cyberprzestępczości, jej miejsca w hierarchii zagrożeń bezpieczeństwa międzynaro-
dowego, sposobów jej zapobiegania i zwalczania. Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach analitycznych 
i badawczych, w służbach zwalczających tę formę przestępczości, w administracji państwowej, w banko-
wości, w organach wymiaru sprawiedliwości oraz w podmiotach gospodarczych zajmujących się branżą IT. 
Przykładowe	przedmioty:	Techniczne aspekty cyberprzestępczości, Cyberprzestępczość a cyberterroryzm.

Cyberprzestępczość
studia II stopnia
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Studenci poznają zagadnienia z zakresu obrony powszechnej państwa oraz wsparcia i zabezpiecze-
nia wojska. Słuchacze przyswajają  zasady obrony cywilnej w zakresie zabezpieczenia ludności na wy-
padek konfliktów zbrojnych, zabezpieczenia terytorium kraju dla jednostek operacyjnych, obiektów 
infrastruktury krytycznej oraz prowadzenia działań nieregularnych i antydywersyjnych. Absolwenci znaj-
dują zatrudnienie w jednostkach obrony terytorialnej, obrony cywilnej, komórkach organizacyjnych jed-
nostek administracji publicznej zajmujących się zagadnieniami obronności i bezpieczeństwa państwa. 
Przykładowe	przedmioty:	Szkolenie strzeleckie, Pozamilitarny system obronny, Infrastruktura obronna.

Obrona Terytorialna Kraju  NOWOŚĆ
studia I i II stopnia

Na naszej Uczelni studiują osoby, dla których tematyka bezpieczeństwa 
jest prawdziwą pasją. Organizują wykłady i konferencje ze znanymi spe-
cjalistami, szkolenia z pierwszej pomocy i poznają techniki interwencyjne 
podczas specjalnych zajęć.

Ćwiczenia z technik samoobrony czy szkolenie z obezwładniania? 
Taka aktywność fizyczna wymaga odpowiednich warunków, dlatego na 
Uczelni funkcjonuje specjalna sala ćwiczeń, której wielkość i wyposaże-
nie umożliwiają bezpieczny trening. Słuchacze uczą się technik zatrzymań  
i sztuk walki.

KOŁO	NAUKOWE	"BEZPIECZNIK"

WARSZTATY	ANTYTERRORYSTYCZNE

Spotkania prowadzone przez funkcjonariuszy służb specjalizujących się 
w zagadnieniach antyterrorystycznych. Podczas inscenizacji uczestnicy 
uczą się zachowywać podczas sytuacji zagrożenia terrorystycznego, po-
stępowania w trakcie i tuż po wydarzeniu oraz co zrobić, aby zminimali-
zować straty.

SALA	ĆWICZEŃ
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https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/bezpieczenstwo-wewnetrzne
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/bezpieczenstwo-wewnetrzne
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/bezpieczenstwo-wewnetrzne/obrona-terytorialna-kraju
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-ii-stopnia/bezpieczenstwo-wewnetrzne/cyberprzestepczosc
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Do 'invention' and 'innovation' mean the same thing? The answear to 
this particular question always evokes a lively discussion among stu-
dents. And every discussion here is very interesting, because people 
from different continents, presenting various points of view, partici-
pate in it. What do other students, 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

information for foreigners

Most of our students are foreigners. Studing in an international environment is a great opportunity to im-
prove your language skills as well as learn about other cultures. Students from all over the world, among 
others Russia, Nepal, Morocco, Iran, Ukraine, Romania or Spain choose our School for their studies. Cross-
-cultural skills you can obtain perfectly match the practical knowledge of management, especially in the 
international aspect. Candidates from all over the world can apply for International Management course. 
The only condition is to provide a valid certificate of English. Students who complete the course obtain 
a diploma with information that the studies were conducted fully in English.

+48 58 660 74 49
+48 505 050 190

international@wsaib.pl
edu.poland

/ WSAIB

/ GDYNIAWSAIB

International Business 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 environ-
ment. The course curriculum has been arranged in such a way that majority of classes cover practical busi-
ness issues. Students analyse mechanisms functioning in Polish and foreign enterprises, then, on the basis 
of the analyses, prepare their own business plans, create models of management systems and plan their 
own marketing strategies.
Sample subjects: Entrepreneurship in the EU, International business strategies, Business processes in a global 
enterprise, International marketing, Management in international enterprise, Intercultural negotiations.

International Business
Bachelor,	Master	Degree

I want to be able to work anywhere in Europe, studying International Business gives me 
this flexibility. Besides great workshops such as business plan making or marketing web 
campaigns, I really do appreciate the need to use a foreign language during classes and the 
practical training. I am studying in an international environment, and this is a real advantage 
of the studies.

Tomasz Navus-Wysocki 
Student of International Business

Every year we organize weeklong meetings for Polish and abroad students. It is a great opportunity 
to learn more about other cultures and increase language skills. During a recent workshop, students 
worked on international marketing strategies, took part in a panel devoted to overcoming cultural 
differences and toured the Pomeranian district together.

INTERNATIONAL	WEEK

AFTER	GRADUATION	YOU	WILL	BE	ABLE	TO:

make managerial  
decisions and 

business 
negotiation

make business plans and  
carry out activities in an
organization functioning  

on a global market

prepare market stra-
tegies of an enter-

prise in international 
conditions

use Business English 
fluently and function 

in a multicultural 
environment

Polish language courses for foreigners are a great opportunity to learn a language in a friendly 
environment. Our teachers conduct classes according to a unique method that combines communica-
tion activities with culture knowledge and grammar skills. Groups are created according to language 
proficiency which is tested during first classes. Results of the final test confirms language knowledge 
that allows to study on Polish University. the intensity of courses and their duration is determined by 
the needs of participants.

POLISH	LANGUAGE	COURSE
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https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/management


ZARZĄDZANIE
studia stacjonarne/niestacjonarne

19ZARZĄDZANIE

wsaib.pl

Od dobrego zarządzania zależy sukces każdej organizacji, w każdej sferze 
działalności tj. w biznesie, sektorze publicznym i społecznym. Dzięki zdo-
bytej wiedzy z szeroko rozumianej ekonomii menedżerskiej i zarządzania 
zasobami ludzkimi Absolwenci kierunku mają szanse być skutecznymi, 
o wysokich kompetencjach kierowniczych, menedżerami w każdego ro-
dzaju instytucjach. Mogą także z powodzeniem pełnić role doradców  
i specjalistów w sferze zarządczej firm, a także uzyskać niezbędną wiedzę 
i umiejętności, konieczne dla prowadzenia własnego biznesu.

prof.	zw.	dr	hab.	Zdzisława	Janowska
b. poseł, senator, ekspert w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Specjalność dedykowana dla osób zainteresowanych zarządzaniem przez coaching. Oprócz wie-
dzy na temat psychologii zmiany czy procesu coachingowego, studia dostarczą praktycznych umie-
jętności. Absolwent posiada wiedzę dotyczącą metod pracy z drugim człowiekiem, potrafi dopasować 
odpowiednie metody i narzędzia pracy do problemów Klienta i jego osobowości. Jest wyposażony 
w podstawowe narzędzia i wiedzę pozwalające na przeprowadzenie sesji coachingowych pod superwizją.  
Przykładowe	przedmioty:	Procesy i narzędzia coachingowe, Zastosowanie coachingu w biznesie, Wstęp do coachingu.

Najnowocześniejsze techniki marketingu, umiejętność dobrania technologii do wymagań biznesowych, opra-
cowywanie projektów badawczych i działań komunikacyjnych to główne cele specjalizacji. Studia dla planu-
jących karierę zawodową w działach marketingu, sprzedaży i promocji, branży social media i e-commerce oraz 
w agencjach reklamowych i badawczych. Każdy absolwent będzie przygotowany do prowadzenia własnej firmy.
Przykładowe	przedmioty:	e–commerce, Marketing społecznościowy, Branding, Zarządzanie relacjami z klientem.

Internet, Marketing, Komunikacja
studia I stopnia

Współcześnie biznes dostosowuje się do gospodarki cyfrowej, w ramach której prowadzi się coraz więcej 
działań sprzedażowych z wykorzystaniem Internetu i mediów elektronicznych. Absolwent ma umiejętności 
reorganizacji i wdrażania technologii elektronicznych w przedsiębiorstwach. Studia zapewniają praktyczną 
wiedzę z zakresu zarządzania biznesem internetowym, wdrażania technologii informatycznych w biznesie. 
Umiejętności są przydatne w firmach internetowych i konsultingowych, międzynarodowych korporacjach.
Przykładowe	przedmioty:	Bezpieczeństwo e-biznesu, Projektowanie stron internetowych.

e-Biznes
studia I stopnia

Psychologia Biznesu z Coachingiem
studia I stopnia

Studia adresowane do przyszłych zarządców nieruchomości. W programie znajdują się zajęcia poświęcone 
m.in. wycenie nieruchomości, doradztwie na rynku nieruchomości, handlu i pośrednictwie w handlu nieru-
chomościami czy zarządzaniu. Absolwent przygotowany jest do pełnienia funkcji doradcy inwestycyjnego, 
zarządzania procesami przygotowania, finansowania i funkcjonowania projektów i obiektów inwestycyjnych, 
a także wyceny nieruchomości i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Przykładowe	przedmioty: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wycena nieruchomości.

Gospodarowanie Nieruchomościami
studia I stopnia

Celem specjalności jest dostarczenie wiedzy w zakresie nowoczesnego zarządzania ludźmi w warunkach 
gospodarki rynkowej. Studia doskonale przygotowują do planowania, dobierania i rozwijania zasobów ka-
drowych firmy, tworzenia skutecznych systemów motywacyjnych, oceniania potrzeb szkoleniowych oraz 
planowania długofalowej polityki personalnej firmy. Uczelnia oferuje naukę w systemie dwustopniowym. 
Studia magisterskie dedykowane są kandydatom na stanowiska menedżerskie w pionach HR, agencjach 
zatrudnienia oraz w placówkach publicznych.
Przykładowe	przedmioty:	Zarządzanie kosztami pracy, Uwarunkowania i modele polityki personalnej.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
studia I i II stopnia

Zespół dydaktyczny składa się z wybitnych profesorów i znawców wielu dziedzin ekonomii i zarządzania, 
a także praktyków, którzy podczas zajęć ze Studentami dzielą się doświadczeniem zdobytym podczas pracy 
zawodowej i aktywności w życiu społecznym i politycznym.

NAJLEPSZA	KADRA

• 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

• prof.	dr	hab.	Aurelia	Polańska, 
 ekonomistka, Dyrektor  
 Instytutu Badań Naukowych 

• dr	Tomasz	Białas, 
 zarządzanie strategiczne, 
 strategia organizacji, 
 prezes zarządu 

• dr	Piotr	Dwojacki,	 
 inicjator i założyciel  
 klastrów przemysłowych 

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

• dr	Radosław	Stojek,		 
 zarządzanie informatyczne,  
 członek rad nadzorczych

• dr	Iwona	Osmólska, 
 specjalista ds. strategii  
 rozwoju firm i jednostek 
 samorządu terytorialnego
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https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/zarzadzanie
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/zarzadzanie/psychologia-biznesu-z-coachingiem
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/zarzadzanie/internet-marketing-komunikacja
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/zarzadzanie/e-biznes
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/zarzadzanie/gospodarowanie-nieruchomosciami
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/zarzadzanie/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi
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Nowoczesne studia dające kwalifikacje menedżerskie do zajmowania się działalnością gospodarczą. Studen-
ci poznają teorię oraz doskonalą swoje umiejętności praktyczne w zakresie tworzenia planu biznesowego, 
rozwoju strategicznego, wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwie, tworzenia planów marketingowych 
oraz planowania czasu pracy. Na zajęciach omawiane są strategie firm działających na rynku. Praktyczna 
wiedza na temat powodzenia lub niepowodzenia strategii poszczególnych przedsiębiorstw to nieocenione 
narzędzie przy prowadzeniu własnego biznesu.
Przykładowe	przedmioty:	Projektowanie organizacji firmy, Symulacje biznesowe, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa.

Zarządzanie Przedsiębiorstwem
studia I i II stopnia

Specjaliści zarządzania jakością zajmują się tworzeniem i nadzorowaniem funkcjonowania systemów zapew-
nienia jakości. We współczesnych przedsiębiorstwach zapewnienie jakości na pożądanym poziomie jest czyn-
nikiem decydującym o powodzeniu w biznesie. Studenci kończący specjalność są przygotowani do podjęcia 
działań w zakresie m.in. opracowywania instrukcji i procedur systemu zarządzania jakością, audytu i certyfikacji 
tych systemów oraz opracowywania i rekomendowania kierownictwu działań korygujących i zapobiegawczych.
Przykładowe	przedmioty:	Audyt i certyfikacja, Dokumentowanie i wdrażanie wybranych systemów zarządzania.

Zarządzanie Jakością
studia I i II stopnia

Absolwenci tej specjalności są doskonale przygotowani do pracy w roli doradców finansowych, agentów 
ubezpieczeniowych, analityków ryzyka finansowego, a także specjalistów od zarządzania finansami publicz-
nymi czy instytucjami finansowymi, takimi jak banki czy fundusze powiernicze. Studia na specjalności Za-
rządzanie finansami przygotowują do: samodzielnego przygotowywania planów finansowych, pozyskiwania 
środków z funduszy międzynarodowych, wykonywania analizy możliwości finansowych czy prowadzenia 
w Polsce inwestycji zagranicznych.
Przykładowe	przedmioty:	Prawo finansowe, Rynek pieniężny i kapitałowy, Analiza finansowa przedsiębiorstwa.

Zarządzanie Finansami
studia I i II stopnia

Studenci poznają zasady funkcjonowania ruchu turystycznego, produkty oraz regiony turystyczne, a także 
możliwości wykorzystania Internetu w promocji turystyki. Uczestniczą w zajęciach z zakresu ekonomiki, pra-
wa w turystyce, marketingu usług turystycznych i hotelarskich, psychologii obsługi ruchu turystycznego oraz 
zagospodarowania zaplecza turystycznego i rekreacyjnego. Absolwenci uzyskują przygotowanie teoretyczne 
i praktyczne do zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym oraz do prowadzenia badań marketingowych.
Przykładowe	przedmioty:	Marketing usług turystycznych i hotelarskich, Psychologia obsługi klienta.

Zarządzanie w Turystyce
studia I i II stopnia

International business specialization is run in English. The course prepares students to work on managerial 
positions in enterprises operating on global market, especially in the European Union. The students acquire 
thorough economic knowledge on all aspects of a modern business enterprise functioning in multicultural 
environment. They also acquire skills related to the organization and analysis of business environment with 
the use of modern business tools, especially in the area of building its market strategy. The students get 
managerial jobs in corporations and international institutions, as well as in Polish companies operating on 
international markets.
Sample subjects: International organization strategies, Intercultural negotiations, Entrepreneurship in the EU.

International Business
Bachelor,	Master	Degree

Informatyka
studia I i II stopnia
Specjalizacja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu IT. Połączenie umie-
jętności informatycznych i wiedzy z zakresu biznesu jest cenione na rynku pracy. Studenci otrzymują wiedzę 
z zakresu projektowania i wdrażania systemów informatycznych, administrowania bazami danych i analizy 
danych na potrzeby firmy. Student zdobędzie także praktyczne umiejętności obsługi programów kompute-
rowych. Absolwent może podjąć zatrudnienie na stanowiskach menedżerskich w firmach informatycznych 
oraz przedsiębiorstwach wykorzystujących narzędzia i systemy informatyczne. 
Przykładowe	przedmioty:	Bezpieczeństwo sieci informatycznych, Zarządzanie projektami informatycznymi.

Studenci Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni w trakcie nauki mogą uzyskać prestiżowe 
certyfikaty informatyczne.

CERTYFIKATY	INFORMATYCZNE

https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/zarzadzanie/zarzadzanie-w-turystyce
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/zarzadzanie/zarzadzanie-finansami
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/zarzadzanie/zarzadzanie-jakoscia
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/zarzadzanie/zarzadzanie-przedsiebiorstwem
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/zarzadzanie/international-business
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/zarzadzanie/informatyka
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Efektywne przeprowadzenie projektu przez wszystkie etapy wdrażania, od pomysłu do realizacji, wymaga 
posiadania specjalistycznej wiedzy i praktyki. W oparciu o te wytyczne powstał program zajęć, który przygo-
towuje do funkcji menedżera odpowiedzialnego za zarządzanie projektami. W trakcie studiów nabywa się 
umiejętności m.in. z zakresu: metod zarządzania projektem, opracowywania budżetu, zarządzania ryzykiem, 
a także zdobywa wiedzę z zakresu ekonomii i prawa.
Przykładowe	przedmioty:	Strategiczne zarządzanie projektami,  Aspekty prawne w zarządzaniu projektami.

Zarządzanie Projektem
studia II stopnia

Specjalność adresowana do przyszłych menedżerów w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach lo-
gistycznych. W trakcie nauki Studenci zdobywają wiedzę m.in. z zakresu: zarządzania łańcuchami dostaw, 
organizacji transportu i składowania, procesów produkcji, transportu i dystrybucji wyrobów, zarządzania 
międzynarodowym systemem dostaw. Studia magisterskie koncentrują się na zajęciach praktycznych. Znacz-
na część przedmiotów realizowana jest w formie tzw. case studies, co oznacza, że analizie poddane zostają 
modele zarządzania funkcjonujące w rzeczywistości.
Przykładowe	przedmioty:	Gospodarka magazynowa, Informatyka w logistyce, Infrastruktura logistyki.

Zarządzanie Logistyką
studia II stopnia

Absolwent posiada wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie coachingu. Zna techniki coachingo-
we, potrafi dopasować metody i narzędzia pracy do osobowości Klienta. Rozwinięte umiejętności komuni-
kacyjne i obserwacji, budowanie relacji oraz rozległa wiedza odpowiadają profilowi coacha określonemu 
przez organizacje certyfikujące. Absolwent przygotowany jest do pracy zarówno z klientami indywidu-
alnymi w kraju, jak i za granicą (pod superwizją), potrafi również wdrożyć proces coachingowy w firmie. 
Przykładowe	przedmioty:	Rozwój i planowanie kariery coacha, Coaching zespołowy i grupowy.

Coaching w Biznesie
studia II stopnia

Stawiamy na praktykę. Case studies, czyli studia przypadku, to zajęcia polegające na analizie  
rzeczywistych problemów firm.

CASE	STUDIES	

Specjalność pozwoli nabyć praktyczne umiejętności z zakresu przeprowadzania badań marketingowych, ich 
analizowania i raportowania, zastosowania narzędzi związanych z marketingiem i PR, planowania i przygo-
towania kampanii reklamowych, wykorzystania psychologii marketingu i reklamy w planowaniu działalności 
gospodarczej oraz w obszarze nowych mediów.
Przykładowe	przedmioty:	Psychologia marketingu i reklamy, Badania marketingowe, Public Relations.

Marketing i Nowe Media
studia II stopnia

Celem specjalności jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów przygotowujących analizy na potrzeby 
biznesu. Specjalność oferuje unikalne połączenie wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu z umiejętnością 
analizy danych przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi ilościowych i jakościowych. Absolwenci są przy-
gotowani do pełnienia stanowisk samodzielnych specjalistów/analityków, pracy w firmach konsultingowych 
i w funduszach inwestycyjnych. Absolwenci posiadają również wiedzę i umiejętności przydatne do prowa-
dzenia własnej działalności gospodarczej.
Przykładowe	przedmioty:	Narzędzia informatyczne w zarządzaniu, Metody optymalizacyjne w zarządzaniu.

Analityk Biznesu
studia II stopnia

TWOJE	PERSPEKTYWY	ZAWODOWE:

stanowiska
menedżerskie 

własna działalność 
gospodarcza

działy marketingu  
i PR

działy 
sprzedaży

agencje
reklamowe

agencje doradztwa
personalnego
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https://wsaib.pl/kandydaci/studia-ii-stopnia/zarzadzanie/coaching-w-biznesie
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-ii-stopnia/zarzadzanie/zarzadzanie-logistyka
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-ii-stopnia/zarzadzanie/zarzadzanie-projektem
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-ii-stopnia/zarzadzanie/analityk-biznesu
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-ii-stopnia/zarzadzanie/marketing-i-nowe-media
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wsaib.plLOGISTYKA
studia stacjonarne/niestacjonarne

Absolwenci tej specjalności poszukiwani są przez duże firmy międzynarodowe działające w różnych sek-
torach przemysłu - od produkcji, przez handel po usługi. Popyt na nich nieustannie rośnie wraz z otwiera-
niem się polskiej gospodarki na inwestycje zagraniczne. Studenci zdobywają wiedzę dotyczącą zarządzania 
procesami zaopatrzenia, produkcji, transportu, dystrybucji wyrobów, a także funkcjonowania systemów 
logistycznych w przedsiębiorstwach prowadzących operacje zagraniczne. Dyplom ułatwia zdobycie pracy 
w krajowych i międzynarodowych firmach logistycznych, spedycyjnych i produkcyjnych.
Przykładowe	przedmioty:	Negocjacje i komunikacja międzykulturowa, Międzynarodowe centra logistyczne.

Podstawowym zadaniem spedytorów jest sprawna organizacja przewozu towarów. Od umiejętności dobrego 
planowania zależą terminy realizacji niekiedy nawet wielomilionowych kontraktów. Absolwenci specjalności 
Spedycja to specjaliści poszukiwani przede wszystkim w firmach transportowych i spedycyjnych. Są oni przy-
gotowani teoretycznie i praktycznie m.in. do: planowania i organizowania spedycji drogowej, sporządzania 
zleceń i dokumentacji transportowych, prowadzenia nadzoru nad realizowanymi zleceniami, a także przepro-
wadzania odprawy celnej towarów czy wykonywania kalkulacji kosztów spedycyjnych.
Przykładowe	przedmioty: Formuły handlowe Incoterms 2000, Transport ładunków niebezpiecznych.

Transport i Spedycja
studia I stopnia

Logistyka Międzynarodowa
studia I stopnia

Czy jest ciekawszy kierunek niż Logistyka? Na jednych z ostatnich za-
jęć razem ze Studentami śledziliśmy drogę, jaką pokonuje designerski 
wyrób skórzany sprzedawany przez jedną z lokalnych firm. Ciekawe, 
że odpowiednio organizując łańcuch dostaw – w tym przypadku z In-
dii do Polski – oraz wprowadzając produkt na rynek za pośrednic-
twem Internetu, prowadzenie całego interesu wymaga pracy zaledwie 
pięciu osób, zaś osiągane zyski są ogromne. Być może ktoś z Państwa 
ma taki pasek?

prof.	zw.	dr	hab.	Krzysztof	Ficoń
ekspert w zakresie logistyki międzynarodowej

Dla Absolwentów studiów licencjackich na kierunku Logistyka przygotowaliśmy specjalność Zarzą-
dzanie Logistyką na studiach II stopnia. Kontynuacja nauki na kierunku Zarządzanie to znakomite 
rozwiązanie dla osób planujących karierę menedżerską w branży logistycznej. 

Więcej	na	s.	22

KARIERA	MENEDŻERSKA	W	BRANŻY	LOGISTYCZNEJ	

Transport morski to duży potencjał naszego regionu. Wzrost znaczenia pomorskich centrów handlowych jest 
jednocześnie szansą dla specjalistów koordynujących przepływ towarów drogą wodną. Studia na specjalności 
Logistyka Morska kompleksowo i praktycznie przygotowują do pracy na stanowiskach menedżerskich i ope-
ratorskich w firmach zajmujących się obsługą spedycji krajowej i międzynarodowej w transporcie morskim. 
Dyplom ukończenia studiów licencjackich poświadcza posiadanie umiejętności sporządzania dokumentacji 
transportowej statków, zarządzania żeglugą oraz kierowania procesami przesyłu towarów w portach. 
Przykładowe	przedmioty:	Funkcjonowanie portów morskich, Rachunek kosztów działalności logistycznej. 

Specjaliści w tej dziedzinie odpowiedzialni są za gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa oraz organi-
zację systemu wysyłki towarów i dostaw zaopatrzenia. Logistycy przedsiębiorstw potrzebni są zarówno w fir-
mach zajmujących się produkcją, jak i wszędzie tam, gdzie zarządzanie zasobami wewnętrznymi wymaga 
koordynacji specjalisty, dotyczy to przede wszystkim średnich i dużych firm. Absolwenci są przygotowani do 
pracy w pionach logistyki i marketingu przedsiębiorstw. Posiadają bardzo szerokie kompetencje – od orga-
nizacji cykli dostaw po zarządzanie działami obsługi klienta.
Przykładowe	przedmioty:	Logistyka zaopatrzenia, Logistyka dystrybucji, Gospodarka magazynowa.

Logistyka Przedsiębiorstw
studia I stopnia

Logistyka Morska
studia I stopnia

Studenci kierunku Logistyka odbywają praktyki zawodowe w najlepszych firmach branży TSL 
(transport-spedycja-logistyka) na terenie Pomorza.

NASI	PARTNERZY
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https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/logistyka
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/logistyka/logistyka-miedzynarodowa
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/logistyka/transport-i-spedycja
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/logistyka/logistyka-morska
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/logistyka/logistyka-przedsiebiorstw


FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
studia stacjonarne/niestacjonarne

wsaib.pl

Czy słyszeli Państwo o terminie „kreatywna księgowość”? Określeniem 
tym nazywa się przypadki manipulacji wynikami przedsiębiorstw 
w celu przyciągnięcia inwestorów. Moich Studentów – przyszłych 
specjalistów z zakresu nowoczesnej rachunkowości – przestrzegam 
przed stosowaniem podobnych metod, muszą oni jednak wiedzieć, 
że takie istnieją. W życiu zawodowym, szczególnie w branży finanso-
wej, nieuczciwa konkurencja stanowi duże zagrożenie dla gospodarki 
krajowej i światowej. Efekty takiej polityki obserwujemy od wybuchu 
globalnego kryzysu w 2007 roku. Przypominam, że rozpoczął się on 
od zapaści na rynku usług bankowych.

prof.	WSAiB,	dr	hab.	Bernard	Kubiak
ekspert w dziedzinie rachunkowości

Studia te otwierają drogę do zawodów związanych z zarządzaniem finansami. Proponujemy rozbudowany pro-
gram studiów licencjackich, obejmujący zagadnienia związane m.in. z ekonomiką przedsiębiorstw, rynkami 
finansowymi, zarządzaniem ryzykiem, kontrolą finansową czy rachunkowością. W trakcie nauki Studenci zdoby-
wają praktyczne umiejętności zarządzania finansami w bankach komercyjnych, spółdzielniach, firmach pośred-
nictwa kredytowego i wszelkiego typu przedsiębiorstwach zajmujących się efektywnym wykorzystywaniem 
zasobów finansowych. Dyplom ukończenia studiów licencjackich umożliwia także podjęcie pracy w charakte-
rze doradcy w instytucjach finansowych zajmujących się pośrednictwem i obrotem papierami wartościowymi. 
Przykładowe	przedmioty:	Bank komercyjny, jego organizacja i zarządzanie, Controlling finansowy.

Osoba odpowiedzialna za księgowość firmy to filar każdego przedsiębiorstwa. Znaczenie tego zawodu prze-
kłada się na atrakcyjność wynagrodzenia. Z raportu przygotowanego przez Sedlak & Sedlak za 2015 r. dla 
rynku pracy w Polsce wynika, że miesięczna pensja specjalistów ds. rachunkowości kształtuje się w przedzia-
le 3600-8200 zł. Absolwenci przygotowani są do prowadzenia i kierowania działami finansowo-księgowymi, 
wykonywania wolnego zawodu eksperta rachunkowości, weryfikacji sprawozdań finansowych, prowadzenia 
polityki podatkowo-finansowej firmy oraz przeprowadzania analiz sytuacji majątkowo-finansowej podmio-
tów gospodarczych. Studia na specjalności Rachunkowość dodatkowo dają kompetencje do pracy na stano-
wiskach menedżerskich w instytucjach finansowych czy korporacjach.
Przykładowe	przedmioty:	Rachunkowość podatkowa, Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa.

Rachunkowość
studia I stopnia

Finanse i Bankowość
studia I stopnia

TWOJE	PERSPEKTYWY	ZAWODOWE:

banki,  
domy maklerskie

giełda papierów  
wartościowych

działy finansowo-
księgowe

doradztwo  
podatkowe

międzynarodowe  
centra rachunkowe

prowadzenie biur  
rachunkowych 
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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 Ban-
kier.pl. Szerokie perspektywy dla absolwentów kierunku Finanse i Rachunkowość otwierają: silna 
pozycja Polski jako lidera usług outsourcingowych, a także lokowanie w Polsce północnej centrów 
rachunkowych międzynarodowych korporacji, m.in. Thomson Reuters i Sony Pictures w Gdyni, czy 
centrum finansowo-księgowe firmy Bayer w Gdańsku.

KSIĘGOWY	PILNIE	POSZUKIWANY

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

Czytaj	więcej:	Zarządzanie	finansami	s.	20

KOMPETENCJE	MENEDŻERSKIE
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https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/finanse-i-rachunkowosc
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/finanse-i-rachunkowosc/finanse-i-bankowosc
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/finanse-i-rachunkowosc/rachunkowosc


wsaib.plSTUDIA MENEDŻERSKO-PRAWNE
studia stacjonarne/niestacjonarne

Moim studentom pokazuję, że projekty występują powszechnie w na-
szym życiu. Powołując się na przykłady przedsięwzięć realizowanych 
w rzeczywistości, wspólnie ze studentami analizujemy ich strategie 
oraz oceniamy skuteczność zarządzania. Dobry menedżer musi posia-
dać m.in. umiejętność wyciągania wniosków. 

Studia Menedżersko-Prawne NOWOŚĆ
studia I i II stopnia
Międzywydziałowe Studia Menedżersko-Prawne realizowane są we współpracy dwóch wydziałów: Wydziału 
Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania.Są to innowacyjne studia stanowiące połączenie kompetencji 
z dwóch dyscyplin – zarządzania i prawa, dające doskonałe przygotowanie do pełnienia funkcji menedżerskich 
w firmach o zasięgu krajowym i zagranicznym. Studenci na zajęciach poznają nowoczesne koncepcje zarzą-
dzania przedsiębiorstwem, uczą się budowania strategii funkcjonowania i rozwoju firmy oraz tworzenia bizne-
splanów. Otrzymują niezbędny zasób wiedzy prawniczej i umiejętności jej stosowania. Zajęcia prowadzone są 
przez praktyków, menedżerów i prawników, wykorzystujących metodę mentoringu. Studenci otrzymują dyplom 
ukończenia Studiów Menedżersko-Prawnych II stopnia na kierunku Zarządzanie.
Przykładowe	przedmioty:	Prawo podatkowe, Finanse, Prawo handlowe, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

dr	Michał	Hałaczkiewicz
doradca przedsiębiorstw, 

członek zarządów, trener biznesu

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania po-
zwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, semina-
riów, praktyk studenckich.

NASI	PARTNERZY

TWOJE	PERSPEKTYWY	ZAWODOWE:

stanowiska kierownicze
/zarządzanie projektami 

działy prawne 
i gospodarcze 

korporacje i centra 
usług finansowych

29STUDIA MENEDŻERSKO-PRAWNE

własna działalność 
biznesowa

instytucje rządowe 
i samorządowe  

działy zarządzania 
produkcją 

Zespół dydaktyczny składa się z wybitnych profesorów i znawców wielu dziedzin ekonomii  
i zarządzania, a także praktyków, którzy podczas zajęć ze Studentami dzielą się doświadczeniem 
zdobytym podczas pracy zawodowej i aktywności w życiu społecznym i politycznym.

NAJLEPSZA	KADRA

• dr	Tomasz	Białas, 
organizacja i zarządzanie, 
strategie rozwoju

• dr	Janusz	Kaczmarek, 
prawo karne, zwalczanie
przestępczości

• dr	Joanna	Unterschütz, 
międzynarodowe prawo
pracy

• dr	Piotr	Lewandowski, 
prawo cywilne rzeczowe

• dr Leszek Mering
postępowanie karne, prawo
wykroczeń

• dr	Anna	Reiwer-Kaliszewska	,	
prawo finansowe i finansów
publicznych, prawo celne

• dr	Radosław	Stojek, 
zarządzanie strategiczne
przedsiębiorstw

• dr	Michał	Hałaczkiewicz,
zarządzanie projektami

• mgr	Waldemar	Kunz, 
makroekonomia, 
zarządzanie partycypacyjne

https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/studia-menedzersko-prawne
https://wsaib.pl/kandydaci/studia-i-stopnia/studia-menedzersko-prawne
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WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W LĘBORKU WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Zarządzanie w Turystyce
studia I stopnia

Zarządzanie w Administracji Publicznej
studia I stopnia

Zarządzanie Przedsiębiorstwem
studia I stopnia

Informatyka 
studia I stopnia

Zarządzanie Bezpieczeństwem
studia I stopnia

Kandydatom na studia w Lęborku proponujemy studia licencjackie na 
kierunku Zarządzanie, na pięciu specjalnościach. Ich ukończenie wiąże się  
z uzyskaniem dyplomu pożądanego na lokalnym rynku pracy, otwiera 
możliwości podjęcia zatrudnienia na stanowiskach menedżerskich  
w sektorze prywatnym i publicznym.

dr Piotr Dwojacki
ekspert w zarządzaniu strategicznym 

W
YDZIAŁ  w  LĘBORK

U

174miejsca 
w audytorium

14
przestronnych  
sal

aula 
widowiskowa

bufet 

4
sale 
informatyczne

biblioteka o powierzchni 

172 m2
ze stanowiskami komputerowymi  

Lębork, ul. Marcinkowskiego 1

kontakt: 

+48 59 863 32 17 lebork@wsaib.pl

Zawarliśmy	porozumienia	z	ponad	30	ośrodkami	akademickimi	z	różnych	rejonów	świata,	dzięki	czemu	nasi	
Studenci	mogą	wybierać	z	szerokiej	oferty	stypendiów	zagranicznych	oraz	korzystać	z	wiedzy	i	doświadcze-
nia	profesorów	z	zaprzyjaźnionych	Uczelni.

Od wielu lat korzystamy z możliwości europejskiego programu Erasmus+. Program umożliwia uczestnictwo 
w studenckich wymianach międzynarodowych, wyjazdach na zagraniczne staże i praktyki, a także udział  
w konferencjach naukowych.  Nasi Studenci wyjeżdżają na studia m.in. do: European University Viadrina we 
Frankfurcie, hiszpańskiego University of Cordoba czy portugalskiego University of Coimbra. Każdego roku 
gościmy również Studentów z zagranicy, z państw UE i krajów sąsiednich, m.in. Rosji, Ukrainy oraz kierunków 
bardziej odległych: Meksyku, Turcji, czy Indii. 

dołącz do grupy studentów z całego świata

szerokie możliwości
• półroczne i roczne stypendia zagraniczne
• płatne staże zagraniczne
• system ECTS, gwarantujący pełną uznawalność studiów za granicą
• międzynarodowe konferencje naukowe i sympozja
• wykłady gościnne prowadzone przez profesorów z różnych stron świata
• studia anglojęzyczne prowadzone w grupach międzynarodowych
• bogate zasoby publikacji anglojęzycznych

wybrane uczelnie partnerskie:

Od 3 lat opiekuję się zagranicz-
nymi Studentami w WSAiB. 
Poznałam wielu wspaniałych 
ludzi. Zdecydowałam się na 
studia w Uniwersytecie Viad-
rina we Frankfurcie nad Odrą. 

Liczę, że pobyt w innym kraju 
przysporzy mi niezapomnianych 

i bezcennych doświadczeń.

Pochodzę z Turcji, do WSAiB 
w ramach Erasmusa przy-
jeżdżałem dwukrotnie. Pier- 
wsza wizyta była pozyty- 
wnym doświadczeniem 
i postanowiłem tu wrócić.

Podczas studiów nauczyłem 
się wielu rzeczy, a Polska stała 

się moim drugim domem.

Alicja	Wysoczyńska,	
Studentka Prawa

Muzaffer	Emre	Oksas,	
Student Management

https://wsaib.pl/kandydaci
https://wsaib.pl/studenci/wspolpraca-zagraniczna
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STUDIA PODYPLOMOWE wsaib.pl

Studia podyplomowe dedykowane są osobom planującym pod-
nieść swoje kwalifikacje zawodowe, awansować, przekwali-
fikować się, czy też być na bieżąco z aktualną wiedzą z danej 
branży. Największym atutem studiów podyplomowych w WSAiB 
jest ścisła współpraca z praktykami. Programy studiów powsta-
ją w porozumieniu z menedżerami z ponad 20 przedsiębiorstw. 
Wszystkie zajęcia prowadzone są przez ekspertów na co dzień 
wykorzystujących swoją wiedzę i umiejętności w pracy w wiodą-
cych firmach, instytucjach i organizacjach.

Monika Kucharczyk
kierownik Działu Studiów Podyplomowych

+48 58 660 74 28 podyplomowe@wsaib.pl

rekrutacja: 

Zapisy prowadzone są drogą elektroniczną. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie wsaib.pl.
Informacji udziela: Dział	Studiów	Podyplomowych,	Kursów	i	Szkoleń:

skuteczna	sieć	kontaków	
w karierze

aktualna i nowoczesna 
wiedza

100%	zajęć	prowadzonych	
przez	praktyków

wzrost	Twojej	wartości	
na rynku pracy

co zyskasz: 

zajęcia	prowadzone	przez	ekspertów-praktyków

współpraca	z	partnerami	biznesowymi	oraz	organizacjami

zajęcia	w	formie	warsztatów,	ćwiczeń,	symulacji,	case	studies

możliwość	uzyskania	certyfikatów	potwierdzających	kompetencje

umiejętności	cenione	przez	ludzi	biznesu

Administracja Publiczna  
NOWOŚĆ Antyterroryzm z elementami Zarządzania Kryzysowego 
NOWOŚĆ Arabska Kultura Biznesu 
NOWOŚĆ HR Business Partner

Life & Business Coaching
Logistyka Przedsiębiorstw Produkcyjnych i Spedycyjnych
Marketing i PR w Internecie
Mediacje i Negocjacje Gospodarcze i Pracownicze
Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych 

NOWOŚĆ Prawo Handlowe Spółki  
NOWOŚĆ Projektowanie Usług Publicznych

Rachunkowość i Podatki 
NOWOŚĆ Sukcesja w Firmie 
NOWOŚĆ Transport i Spedycja

Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji
Zarządzanie BHP
Zarządzanie i Przedsiębiorczość
Zarządzanie Jakością
Zarządzanie Projektami 
Zintegrowane Zarządzanie w IT

kierunki studiów podyplomowych: 
studia polecane przez 
pracodawców: 

to nas wyróżnia: 

https://wsaib.pl/kandydaci/podyplomowe
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wsaib.plKURSY DLA MATURZYSTÓW SZKOLENIA & KURSY

Powtórka	z	matematyki	pod	okiem	doświadczonych	wykładowców	akademickich	to	propozycja	skierowana	
do	maturzystów.	Uczelnia	prowadzi	cztery	rodzaje	kursów,	co	pozwala	dostosować	zakres	materiału	do	po-
szczególnych	etapów	przygotowań	do	egzaminu.	Zajęcia	prowadzone	są	z	podziałem	na	poziom	podstawo-
wy	i	rozszerzony,	niewielkie	15	osobowe	grupy	gwarantują	indywidualne	podejście	do	każdego	z	uczniów.

To propozycja dla maturzystów, którzy planują powtórkę mate-
riału z wszystkich lat nauki. Prowadzący szczegółowo omawiają 
zagadnienia z wszystkich działów matematyki, które pojawia-
ją się na arkuszach maturalnych. 7 miesięcy spędzonych pod 
okiem naszych wykładowców to gwarancja bardzo dobrego 
przygotowania do egzaminu.

kurs całoroczny

Propozycja na ferie zimowe dla maturzystów preferujących sa-
modzielną pracę w domu, ale potrzebujących wsparcia wykła-
dowców. Z intensywnych kursów zimowych chętnie korzystają 
również uczniowie planujący w ciągu kilku dni powtórzyć naj-
ważniejsze zagadnienia występujące na maturze.

kurs zimowy

W ciągu trzech dni trwania kursu, uczestnicy mogą poczuć się 
jak na prawdziwym egzaminie. Poza intensywna powtórką na 
zajęciach omawiane są najczęściej popełniane błędy. Wykła-
dowcy podpowiadają również, jak odpowiednio podzielić czas 
na rozwiązywanie poszczególnych zadań podczas egzaminu.

wiosenny maraton z matematyki

czas trwania: 7 miesięcy
termin: październik - kwiecień
częstotliwość	zajęć:	2 x 2 godz. w tygodniu
łączna	liczba	godzin:	112

czas trwania: 4 dni
termin: ferie zimowe
częstotliwość	zajęć:	3 godz. 
łączna	liczba	godzin:	12

czas trwania: 2 dni
termin: kwiecień
częstotliwość	zajęć: 2 x 4 godz. 
łączna	liczba	godzin: 8

Ekspresowy, dwudniowy kurs dla przygotowujących się do eg-
zaminu poprawkowego. Nocne kucie rozpoczyna się po połu-
dniu i trwa do późnych godzin wieczornych. Kurs polecamy 
niezależnie od stanu przygotowań do „poprawki".

nocne kucie w sierpniu
czas trwania: 1 dzień
termin: ostatni tydzień wakacji letnich
częstotliwość	zajęć: 1 x 5 godz. 
łączna	liczba	godzin: 5

wsaib.plinformacje: +48 58 660 74 10 rekrutacja@wsaib.pl

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni to nowoczesne centrum szkoleniowe dla biznesu. 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,	podczas	których	zdobędą	nowe	kompetencje.

nasi trenerzy: 

• Obsługa klienta
• Zarządzanie czasem
• Techniki wpływu i manipulacji

w sprzedaży
• Negocjacje handlowe
• Rozmowa handlowa

krok po kroku
• Motywacja

• Sztuka wywierania wpływu
i manipulacji

• Automotywacja
• Asertywność
• Negocjacje
• Autoprezentacja i sztuka

wystąpień publicznych
• Zaprezentuj siebie - warsztaty

• Inteligencja emocjonalna
w zarządzaniu ludźmi

• Budowanie i zarządzanie
zespołem pracowniczym

• Rozwiązywanie konfliktów
• Kreatywność w pracy zespołowej
• Mentoring w pigułce
• Towarzysz coach

SPRZEDAŻOWE INTERPERSONALNEHR

Prowadzimy profesjonalne kursy językowe i jesteśmy oficjalnym centrum 
egzaminacyjnym LCCI. Certyfikat Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 
uznawany jest przez zagraniczne instytucje i uczelnie, a także organizacje 
międzynarodowe i przedsiębiorstwa globalne. Certyfikat ważny jest bezter-
minowo. Proponujemy kursy i egzaminy:
• English for Accounting (EFA) – poziom 3
• English for Business (EFB) – poziom (1-4)

angielski dla profesjonalistów z certyfikatem LCCI 

oferta szkoleń biznesowych:

Magda Mielewczyk Alicja Gotowczyc Hanna Kąkol Katarzyna Stryjek

oferta kursów językowych:

zapisy: +48 58 660 74 44 cjo@wsaib.pl wsaib.pl

https://wsaib.pl/kursy-i-szkolenia/kursy-dla-maturzystow
https://wsaib.pl/kursy-i-szkolenia/szkolenia
https://wsaib.pl/kursy-i-szkolenia/kursy-jezykowe
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AKADEMICKIE BIURO KARIER STYPENDIA & OPŁATY

Dbamy o swoich absolwentów wchodzących na rynek pracy wy-
posażając ich w pakiet umiejętności i doświadczeń ułatwiają-
cych znalezienie zatrudnienia. Organizujemy praktyki studenckie 
w renomowanych firmach Pomorza. Stale współpracujemy także 
z wieloma firmami, bankami, urzędami i organizacjami, w których 
Studenci zdobywają doświadczenie.

Odpowiadamy na potrzeby Studentów, którzy mówią nam, jakich szkoleń potrzebują. Organizujemy spo-
tkania ze specjalistami, którzy przekazują wiedzę zarówno w zakresie kompetencji miękkich, takich jak au-
toprezentacja, skuteczna komunikacja, umiejętności komunikacyjne, ale także przedsiębiorczości. Dużym 
zainteresowaniem cieszą się kursy dotyczące tworzenia biznesplanów, wiedzy prawnej lub skutecznego pro-
wadzenia i rozwoju własnej firmy.

bezpłatne warsztaty

Regularnie monitorujemy losy naszych Absolwentów. Z badań wynika, że 85% osób z dyplomem WSAiB 
deklaruje zadowolenie z wykonywanego zawodu, a co trzecia pracuje na stanowisku kierowniczym. Nasi 
Absolwenci z powodzeniem radzą sobie na rynku pracy - 95% jest aktywnych zawodowo.

ważne, by w życiu robić to, co się lubi :)

Elżbieta	Bieńkowska 
Doradca zawodowy

Prowadzimy	bezpłatne	
szkolenia	i	warsztaty,	 
umożliwiamy	zdobycie	
certyfikatów	

Organizujemy	staże	 
i	praktyki,	pośredniczymy	
w kontaktach  
z pracodawcami

Pomagamy	przygotować	
CV	i	list	motywacyjny,	
sprawdzamy predyspozycje 
zawodowe

wsaib.plinformacje: +48 58 660 74 18 abk@wsaib.pl

zmień uczelnię na naszą
0 zł za wpisowe, jeżeli zmieniasz uczelnię (zwolnie-
nie z opłaty wpisowej, jeśli osoba dokonała uprzed-
nio wpłaty wpisowego w innej uczelni i nie podjęła 
w niej nauki oraz w tym samym roku złożyła wnio-
sek 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, któ-
rzy polecą WSAiB znajomym (zniżka przysługuje, gdy 
wskazana osoba podejmuje studia w WSAiB po raz 
pierwszy na jednolitych studiach magisterskich, stu-
diach I lub II stopnia oraz studiach podyplomowych).

zniżki dla Kandydatów i Studentów

Wyróżnia nas przejrzysty i stały system opłat. Gwarantujemy jednakową wysokość czesnego przez cały okres 
nauki. Dzięki temu kandydaci na studia mogą z dużym wyprzedzeniem zaplanować swój domowy budżet.

u nas stypendia nawet do 550 zł/m-c!

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

• studia stacjonarne:
• semestr 2400 zł
studia niestacjonarne:
• semestr 2200 zł

• studia stacjonarne:
• semestr 2400 zł
studia niestacjonarne:
• semestr 2200 zł

studia	I	stopnia	–	6	semestrów studia II stopnia – 4 semestry Prawo – 5-letnie jednolite 
studia magisterskie

• studia stacjonarne:
• semestr 2700 zł
studia niestacjonarne:
• semestr 2500 zł

stypendium Rektora

stypendium Ministra

stypendia socjalne

zapomogi

https://wsaib.pl/studenci/biuro-karier
https://wsaib.pl/studenci/stypendia


REKRUTACJA

PODPISZ	UMOWĘ 

• dostarcz dokumenty do naszego Biura Rekrutacyjnego lub
prześlij pocztą

zapisz się na studia - to proste!

W Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni nie obowiązują egza-
miny wstępne. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 
Zapisać można się drogą elektroniczną lub osobiście w siedzibie 
Uczelni. Zapraszamy do kontaktu z Biurem Rekrutacji.

Magdalena	Czaja
Kierownik Biura Rekrutacji

• na stronie wsaib.pl wypełnij formularz zgłoszeniowy

• świadectwo dojrzałości
• ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej (matura po 2005 r.)
• ksero dowodu osobistego
• 1 kolorowe zdjęcie
• potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej

Kandydaci na studia II stopnia (dodatkowo):
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
• ksero suplementu do dyplomu

ZAREJESTRUJ	SIĘ

PRZYGOTUJ	DOKUMENTY

Jak	do	nas	trafić?

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

Jak	do	nas	trafić?

wsaib.plkontakt: +48 58 660 74 10
+48 58 660 74 32

rekrutacja@wsaib.pl

PRAWO 5-letnie jednolite studia magisterskie
s. 6

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

s.	10

BEZPIECZEŃSTWO
WEWNĘTRZNE

• Służby Specjalne i Policyjne
• Ochrona Osób i Mienia

i Detektywistyka
• Menedżer Bezpieczeństwa
• Kryminologia i Kryminalistyka
• Bezpieczeństwo Informacji
• Obrona Terytorialna Kraju NOWOŚĆ

• Służby Specjalne i Policyjne
• Menedżer Bezpieczeństwa
• Kryminologia i Kryminalistyka
• Bezpieczeństwo Informacji
• Obrona Terytorialna Kraju NOWOŚĆ

• Cyberprzestępczość
s. 12

MANAGEMENT
(studia w j. angielskim)

• International Business • International Business
s. 16

ZARZĄDZANIE

• Zarządzanie Przedsiębiorstwem
• Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
• Psychologia

Biznesu z Coachingiem
• Zarządzanie Jakością
• Zarządzanie Finansami
• Gospodarowanie

Nieruchomościami
• International Business
• Zarządzanie w Turystyce
• Internet Marketing Komunikacja
• e-Biznes
• Informatyka

• Zarządzanie Przedsiębiorstwem
• Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
• Coaching w Biznesie
• Zarządzanie Projektem
• Zarządzanie Finansami
• Zarządzanie Logistyką
• International Business
• Zarządzanie Jakością
• Zarządzanie w Turystyce
• Marketing i Nowe Media
• Analityk biznesowy
• Informatyka

s. 18

LOGISTYKA

• Logistyka Międzynarodowa
• Logistyka Morska
• Transport i Spedycja
• Logistyka Przedsiębiorstw s. 24

FINANSE
I	RACHUNKOWOŚĆ

• Finanse i Bankowość
• Rachunkowość

s. 26

STUDIA MENEDŻERSK0-  
PRAWNE

• Menedżersko-Prawne s. 
28

STUDIA
PODYPLOMOWE

 Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych  Zarządzanie Projektami Prawo
Handlowe Spółki  Life&Business Coaching  i in.

s. 32

https://wsaib.pl/rekrutacja


58	660	74	10

ul.	Kielecka	7,	81-303	Gdynia	

facebook.com/WSAiB

youtube.com/gdyniawsaib




