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„„ZDOLNI 45+”
 > zniżka w wysokości 550 zł dla 

osób rozpoczynających studia I-go 
stopnia w wieku 45 lat i więcej;

 > zniżka w wysokości 600 zł dla 
osób rozpoczynających studia II-go 
stopnia w wieku 50 lat i więcej.

„„dla PARTNERSKICH SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH, 
FIRM oraz ORGANIZACJI”

 > 300 zł zniżki  dla osób 
z list rekomendacyjnych 
Wydziałów Edukacji Starostw 
Powiatowych Małopolski, Izb 
Gospodarczych (IPH, Lewiatan, 
BCC), absolwentów szkół 
partnerskich oraz pracowników 
współpracujących  banków.

„„POLEĆ WSZiB ZNAJOMYM”
 > studentom WSZiB przysługuje 

nagroda 200 zł/os. za skuteczne 
polecenie Uczelni na studia I  
i II stopnia; nagroda zwyczajowo 
wypłacana jest w „Mikołajki”.

„„dla AKTYWNYCH STUDENTÓW”
 > student otrzymuje do 900 zł 

semestralnie dla studentów studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy 
wspierają WSZiB w realizacji działań 
promocyjno – informacyjnych oraz 
innych działań społecznych (współpraca 
z Działem IT, praca w redakcji magazynu 
uczelnianego „Multis Multum”, Samorząd 
Studentów, praca w AZS itp.). 

„„MAŁOPOLSKA KARTY 
DUŻEJ RODZINY”

 > zniżka w opłatach za studia  
( I, II, podyplomowe) w wysokości  
3%  dla posiadaczy  karty „DUŻEJ 
RODZINY”. 

„„ABSOLWENT WSZiB” 
 > zniżka w wysokości  500 zł 

dla absolwentów studiów I-go 
stopnia WSZiB, podejmujących  
studia II-go stopnia;

 > absolwenci WSZIB  (I i II 
stopień) otrzymują jednorazowo 
500 zł zniżki w opłacie za studia 
podyplomowe.

„„UKOŃCZ STUDIA U NAS”
 > studenci innych uczelni, którzy 

zdecydują się przenieść na studia 
(na semestr wyższy niż pierwszy) 
do Wyższej Szkoły  Zarządzania 
i Bankowości  w Krakowie, 
otrzymują zniżkę w wysokości 
jednej raty czesnego.

„„STUDIUJEMY RODZINNIE”
 > zniżka podczas studiów  

w wysokości 1000 zł 
dla kolejnej studiującej 
jednocześnie osoby z rodziny 
(w pierwszym stopniu 
pokrewieństwa). 
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 > Promocje 1 – 6 nie sumują się, natomiast promocje 7 – 8 są 
przyznawane niezależnie od otrzymywania innych. 

PROGRAM 
PROMOCYJNY 

WSZIB

DZIAŁ REKRUTACJI
www.wszib.edu.pl/rekrutacja

tel. 12 635 68 05
tel. kom. 501 699 761

e-mail: rekrutacja@wszib.edu.pl

Kraków   Biuro Rekrutacji
al. Kijowska 14,  pok. 105, I piętro

godziny otwarcia:

poniedziałek - czwartek  
8.00 - 16.00

piątek 
8.00 - 18.00

sobota  
9.00 - 14.00
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SPIS TREŚCI

W  trzeciej dekadzie XXI wieku, 
w dobie globalizacji, cyfryzacji i ro-
botyzacji wybór właściwego kierun-
ku studiów ma ogromne znaczenie. 
Nie wiemy bowiem jak będzie wy-
glądał świat oraz jakie kompetencje 
i  umiejętności będą wymagane od 
absolwentów szkół wyższych. Dlate-
go proponujemy Wam studia w Wyż-
szej Szkole Zarządzania i Bankowo-
ści w  Krakowie, w  której program 
nauczania stwarza elastyczne moż-
liwości wyboru zawodu. 

Aby ułatwić indywidualny wy-
bór każdego z  Was, redakcja Multis 
Multum przygotowała wydanie spe-
cjalne, które jest informatorem 
o dostępnych w Wyższej Szkole Za-
rządzania i  Bankowości kierunkach 
studiów: I-go stopnia (licencjackich 
lub inżynierskich), II-go stopnia 
(magisterskich) oraz studiów pody-
plomowych i kursów.

Dzięki niemu każdy będzie miał 
możliwość zapoznania się z  bogatą 
ofertą edukacyjną, jaką świadczy 
nasza Uczelnia. 

W  wydaniu specjalnym Multis 
Multum nie zabraknie również in-

formacji o systemie stypendialnym, 
działającym w murach Uczelni. Do-
wiecie się, jakie stypendia można 
otrzymać oraz jakie warunki należy 
spełniać, aby taki grant zdobyć. 
Przeczytacie także o działalności Sa-
morządu Studenckiego WSZiB, 
Agencji Pośrednictwa Pracy oraz 
pomocy i  udogodnieniach dla stu-
dentów z  orzeczeniem o  niepełno-
sprawności.

Wyższa Szkoła Zarządzania 
i Bankowości w Krakowie od lat zaj-
muje czołowe miejsce w  rankingu 
niepublicznych szkół wyższych. Mło-
dzi ludzie chętnie wybierają studia 
właśnie u nas ze względu na wykwa-
lifikowaną kadrę dydaktyczną, boga-
te zaplecze edukacyjne i nowoczesne 
wyposażenie budynków Uczelni. 

Dołącz do nas, a przekonasz się, 
że Wyższa Szkoła Zarządzania i Ban-
kowości gwarantuje duże możliwo-
ści zawodowe, pewną przyszłość, 
a także przyjazną atmosferę.

Skorzystaj z  najlepszej oferty 
renomowanej krakowskiej Uczelni, 
jaką jest WSZiB!

Redaktor Naczelna „Multis Multum”
mgr Aneta Idzik-Nowak
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Studia I-go stopnia
Informatyka (studia inżynierskie)

Kierunek Informatyka w WSZiB to studia techniczne, które przygotują Absolwenta do pracy w zawo-
dzie informatyka w dowolnej wybranej przez Ciebie ścieżce zawodowej! Program kształcenia składa się 
z dwóch obszarów: przedmiotów kanonicznych – przekazujących wiedzę i umiejętności niezbędne dla każ-
dego informatyka oraz praktycznych modułów do wyboru, które pozwolą na specjalizacje w wybranym 
przez Ciebie zakresie. Dzięki takiej konstrukcji programu studiów wyeksponowaliśmy zarówno technicz-
ne aspekty zawodu informatyka, jak też pokazaliśmy możliwe ścieżki kariery i rozwoju zawodowego.

 Czego się nauczysz?
•	 Zdobędziesz kompleksową wiedzę inżynierską z zakresu współczesnych rozwiązań informatycznych.

•	 Przygotujemy Cię do analitycznej pracy twórczej oraz projektowej i administratorskiej.

Studia odbywają się 
w trybie stacjonarnym 
oraz niestacjonarnym

Nauka trwa 
3,5 roku 

(VII semestrów)



multis multum

5

•	Na rynku pracy wyróżnią Cię kompetencje z zakresu nowoczesnych sieci 
komputerowych, zaawansowanych systemów baz danych, złożonych syste-
mów informatycznych, a także programowania obiektowego.

•	W 11 doskonale wyposażonych nowoczesnych laboratoriach poznasz budowę 
oraz sposób działania sprzętu komputerowego i oprogramowania. Pokażemy 
Ci też praktyczne aspekty tworzenia i zarządzania sieciami komputerowymi 
i ich bezpieczeństwem.

•	Wyjaśnimy Ci na czym polega różnica między bezpieczeństwem systemów 
komputerowych a bezpieczeństwem sieci.

•	 Podczas zajęć uzyskasz wiedzę z zakresu architektur komputerowych.

•	Na zajęciach laboratoryjnych pokażemy Ci czym jest programowanie, w tym 
również programowanie systemów równoległych i rozproszonych.

•	 Poznasz nowoczesne narzędzia i technologie informatyczne, wspierające 
proces zarządzania, jak też innowacyjne metody modelowania i twórczego 
stosowania informatyki – to wszystko dzięki znajomości metod symulacji 
komputerowej, sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych.

•	Nie zapominamy o kompetencjach miękkich – poznasz społeczne aspekty za-
wodu informatyka, 

•	Nauczysz się jak skutecznie zarządzać: projektem i zespołem.

 Twoja ścieżka kształcenia
Po zakończeniu podstawowego etapu kształcenia dokonasz wyboru profesjonalnych umiejętności, które 

chcesz pogłębić (zakresy kształcenia):

•	 bazy danych

•	 programowanie obiektowe

•	 systemy i sieci komputerowe

 Gdzie znajdziesz pracę
Absolwent inżynierskich studiów na kierunku Informatyka jest przygotowany do podjęcia pracy w zakresie:

•	 produkcji oprogramowania komputerowego

•	 administrowania systemami komputerowymi

•	wdrożenia systemów informatycznych wspierających proces zarządzania

•	 projektowania z wykorzystaniem metod komputerowych

•	 zaawansowanych systemów baz danych

Zakresy kształcenia na kierunku Informatyka:

 >Bazy Danych
Najważniejszym i najcenniejszym zasobem w XXI wieku, w czasach rewolucji informacyjnej są dane. Ten 

kto je posiada, ten kto potrafi je efektywnie wykorzystać uzyskuje lepszą pozycję oraz przewagę konkurencyj-
ną, zmniejsza ryzyko nietrafionych decyzji i inwestycji. Jednak żeby osiągnąć ten cel potrzebni są odpowied-
nio wykształceni specjaliści – inżynierowie danych (data engineers).
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Celem studiów z obszaru Bazy danych jest przygotowanie specjalistów 
w zakresie projektowania architektury, budowy oraz wdrażania rozwiązań 
analityczno-raportowych. W  programie znajdziesz zatem zagadnienia 
z  zakresu projektowania relacyjnych, wielowymiarowych, dokumento-
wych oraz grafowych baz danych.

Podczas zajęć omówimy zasady wizualizacji oraz przygotowywania da-
nych dla potrzeb oraz prowadzenia procesów uczenia maszynowego. Waż-
nym punktem są praktyczne projekty z zakresu stosowanej sztucznej inte-
ligencji.

 Czego się nauczysz?
Wybierając ten moduł kształcenia dowiesz się dosłownie wszystkiego na temat współczesnych baz da-

nych. Nauczymy Cię zatem administracji i utrzymania systemów bazodanowych. Wyjaśnimy na czym polega 
modelowanie danych i w jaki sposób tworzyć biznesowe modele danych – dopełnieniem będzie tu analiza 
i wizualizacja danych. Poznasz również najnowsze trendy związane ze sztuczną inteligencją i uczeniem ma-
szynowym.

 Twoja ścieżka kształcenia
•	 Administracja i utrzymanie systemów baz danych

•	Modelowanie danych wielowymiarowych

•	 Projekt złożony

•	 Analiza i wizualizacja danych

•	 Architektura baz danych

•	 Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

 >Systemy i sieci komputerowe
Systemy i sieci komputerowe to jeden z fundamentów współczesnej informatyki. Ten moduł kształcenia 

został zaprojektowany w ten sposób, aby wyeksponować wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i bu-
dowy usług podstawowych, takich jak: sieci lokalne i rozległe (LAN i WAN), mechanizmy uwierzytelniania, 
autoryzacji, rozliczania na przykładzie protokołów takich jak Kerberos i LDAP.

Poza rozwiązaniami lokalnymi zdobędziesz wiedzę na temat najpopularniejszych platform przetwarzania 
w chmurze, takich jak Amazon Web Services i Microsoft Azure. Dodatkowo pokażemy Ci w jaki sposób two-
rzyć architekturę systemu informacyjnego oraz zaprezentujemy działanie współczesnego systemu klasy ERP.

 Czego się nauczysz?
Nauczymy Cię projektowania, budowy, konfiguracji i utrzymania infrastruktury sieciowej. Pokażemy Ci 

w jaki sposób zarządzać systemami serwerowymi z rodziny MS Windows i Linux. Wyjaśnimy Ci czym są in-
stancje wirtualne, usługi przechowywania danych, sieci definiowane programowo oraz usługi bazodanowe 
(typu SQL i noSQL) w MS Azure i Amazon Web Services.
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Dopełnieniem kształcenia na tym module będzie pogłębienie wiedzy z zakresu projektowania systemów 
informacyjnych oraz ich wdrażania.

 Twoja ścieżka kształcenia
•	 Administracja usługami w chmurze

•	 Systemy informatyczne w produkcji i zarządzaniu

•	 Projekt złożony

•	 Administracja usługami domenowymi

•	 Administracja usługami katalogowymi

•	 Systemy informacyjne

 > Programowanie obiektowe
Celem kształcenia w  obszarze Programowanie obiektowe jest przygotowanie specjalistów w  zakresie 

projektowania i implementowania systemów informatycznych w oparciu o język Java oraz technologię JEE. 
W programie znalazły się przedmioty traktujące o podstawowych zagadnieniach teoretycznych i praktycz-
nych języka Java i powiązanych z nim technologii oraz ich praktycznej realizacji projektów z uwzględnieniem 
aspektów bezpieczeństwa oraz efektywnością działania.

Wybierając ten moduł kształcenia zdobędziesz zatem uniwersalną wiedzę z zakresu implementacji syste-
mów w oparciu o JEE. Poznasz także język Java, technologię JEE oraz będziesz potrafił wykorzystać narzędzia 
służące do pracy zespołowej i  wytwarzania oprogramowania z  wykorzystaniem dobrych praktyk. Podczas 
studiów pokażemy Ci także różne podejścia do tworzenia architektury takich systemów.

 Czego się nauczysz?
Wybierając ten moduł kształcenia uzyskasz praktyczną wiedzę z zakresu projektowania i tworzenia opro-

gramowania w jednym z najpopularniejszych języków obiektowych – JAVA.
Nauczymy Cię zatem czym jest obiektowość. Wytłumaczymy czym jest JAVA oraz pokażemy w jaki sposób 

wykorzystać posiadaną wiedzę do tworzenia aplikacji webowych.
Dopełnieniem kursu będzie ukazanie współczesnych narzędzi programistycznych oraz metod testowania 

oprogramowania.

 Twoja ścieżka kształcenia
•	Wprowadzenie do programowania obiektowego

•	 Zaawansowane elementy języka JAVA

•	Wzorce projektowe

•	 JavaEE

•	 Technologie webowe i narzędzia programistyczne

•	Narzędzia programistyczne, testowanie i metodologia
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Finanse i Rachunkowość  
(studia licencjackie) 

Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość w WSZiB w Krakowie to prosta droga do kariery, w której 
wymagana jest wiedza z zakresu prawa, bankowości i rachunkowości, a także znajomość instrumentów fi-
nansowych. Kompleksowy, nowoczesny i dostosowany do potrzeb rynku pracy program kształcenia daje wie-
dzę i umiejętności potrzebne do planowania finansowych aspektów przedsięwzięcia, skutecznego pozyskania 
funduszy na jego realizację.

Podczas studiów wyjaśnimy Ci specyfikę procesu tworzenia informacji finansowej na każdym etapie jej 
powstawania (od ewidencji zdarzeń gospodarczych po tworzenie skonsolidowanych sprawozdań finanso-
wych), wyjaśnimy Ci przy tym, czym są funkcje współczesnej rachunkowości i jak przełożyć je na język biznesu.

Program kierunku jest tak dobrany, że pozwala również ukształtować takie cechy  osobowościowe  stu-
denta,  które  umożliwią  mu  osiągnięcie  sukcesu  zawodowego. Studiując u nas poznasz teorię i  zdobędziesz  
praktyczne  umiejętności, nasze zajęcia mają bowiem charakter warsztatowy i są prowadzone przez  specja-
listów  i  praktyków  gospodarczych (księgowych, bankierów, prawników).

Unikalny  w  skali  kraju  jest  dualny  model  kształcenia w zakresie  Finansów w korporacjach między-
narodowych. Na specjalności tej kanon   kształcenia z ekonomii i finansów jest łączony z    równoległą prak-
tyką w centrach usług wspólnych. Studia są finansowane przez partnerów - AON i Jacobs, dzięki czemu są 
nie tylko bezpłatne, ale co więcej student otrzymuje wysokie stypendium stażowe za pracę w korporacji.
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Czego się nauczysz?
•	 Zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości, bankowości, jak też rewizji spra-

wozdań finansowych.

•	 Pokażemy Ci na czym polega istota audytu finansowego i jak stosować jego narzędzia w zarządzaniu 
współczesnym przedsiębiorstwem.

•	Wypłyniesz na szerokie wody biznesu międzynarodowego – współpraca z największymi korporacjami 
pozwoli Ci na zdobycie bezcennego doświadczenia z zakresu finansów międzynarodowych.

•	 Przygotujemy Cię do pracy w bankowości i instytucjach finansowych, wyjaśniając wszelkie meandry 
rynków finansowych oraz instrumentów, które na nim funkcjonują.

•	 Kształcimy praktycznie, co da Ci możliwość przygotowania analiz, biznesplanów, innowacyjnych pro-
jektów i wdrożeń.

Twoja ścieżka kształcenia
Po zakończeniu podstawowego etapu kształcenia dokonasz wyboru profesjonalnych umiejętności, które 

chcesz pogłębić (zakresy kształcenia):

•	 Bankowość

•	 Rachunkowość

•	 Finanse przedsiębiorstwa

•	 Audyt i rewizja finansowa

•	 Finanse w korporacjach międzynarodowych

•	 Automatyzacja i robotyzacja procesów  
finansowo-księgowych

Gdzie znajdziesz pracę
Absolwenci tych studiów mają szerokie perspekty-

wy zawodowe. Wielu z nich pracuje jako:

•	Doradca finansowy/inwestycyjny

•	Doradca podatkowy

•	 Analityk finansowy

•	 Specjalista ds. rachunkowości

•	 Specjalista ds. auditingu

Studia odbywają się 
w trybie stacjonarnym 
oraz niestacjonarnym

Nauka trwa 
3 lata 

(VI semestrów)
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Zakresy kształcenia na kierunku  
Finanse i Rachunkowość:

 >Audyt i rewizja finansowa
Wiarygodna informacja finansowa to kluczowy zasób współczesnego biznesu. Studia z zakresu audytu 

i rewizji finansowej są odpowiedzią na te potrzeby! Wybierając ten moduł kształcenia, dowiesz się w jaki spo-
sób przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego, czym jest audyt i rewizja sprawozdań finansowych, 
jak też poznasz rolę i znaczenie biegłego rewidenta w realizacji atestacyjnej funkcji współczesnej rachunko-
wości. Dowiesz się także w jaki sposób wykorzystać narzędzia informatyczne w pracy biegłego rewidenta.

 Czego się nauczysz?
Poprzez poznanie istoty oraz celu rewizji sprawozdań finansowych pozyskasz umiejętności obserwacji, 

pomiaru, dokumentowania i tworzenia informacji na temat badanych sprawozdań finansowych jako produk-
tu rachunkowości. Informacje te stają się specyficznym zasobem współczesnego przedsiębiorstwa, przesą-
dzającym o efektywności wykorzystania zasobów majątkowych i ludzkich.

Podczas studiowania przedmiotów z zakresu audytu i rewizji finansowej, pozyskasz umiejętność identy-
fikacji nieprawidłowości w obszarze zarządzania finansami, pozwalającą odróżnić wiarygodne informacje od 
kreowanych dla potrzeb zniekształcania sprawozdania finansowego. Zdobycie specjalistycznej wiedzy z za-
kresu rachunkowości finansowej, zarządczej i audytu w różnych jednostkach gospodarczych i organizacjach 
pozwoli Ci podejmować racjonalne i trafne decyzje bieżące i perspektywiczne.

Absolwenci WSZiB doskonale rozumieją język rachunkowości i wykorzystują go do komunikacji w nowo-
czesnym biznesie. W trakcie studiów zapoznasz się z zagadnieniami audytu finansów publicznych oraz bada-
nia sprawozdań finansowych, co ułatwia podjęcie dalszego kształcenia w zakresie zdobycia uprawnień bie-
głego rewidenta.

 Twoja ścieżka kształcenia
•	 Badanie sprawozdań finansowych

•	 Audyt rozliczeń podatkowych

•	Dokumentacja w procesie audytu i rewizji finansowej

•	 Accounting compliance

•	Współczesne problemy wyceny zasobów niematerialnych

•	 Rewizja finansowa

 >Bankowość
Sektor bankowy to krwiobieg współczesnej gospodarki – my wytłumaczymy Ci, w jaki sposób funkcjonu-

je. Wybierając kształcenie w zakresie bankowości zdobędziesz wiedzę z zakresu funkcjonowania banku jako 
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podmiotu na rynku finansowym. Poznasz zagadnienia z  zakresu prawa 
bankowego, jak też dowiesz się czym są operacje bankowe.

Studiując przedmioty z tego modułu dowiesz się także, jak duże zna-
czenie dla stabilności rynku finansowego mają instytucje nadzorcze, stąd 
wyjaśnimy Ci znaczenie nadzoru bankowego dla bezpieczeństwa całego 
sektora.

Stawiamy też na kompetencje miękkie wskazując znaczenie technik 
sprzedaży produktów bankowych.

 Czego się nauczysz?
Wybierając studia z zakresu Bankowości uzyskujesz podstawową wie-

dzę z obszaru funkcjonowania systemu bankowego i innych instytucji finan-
sowych. Przygotowujemy Cię do pracy w instytucjach, w których obecnie szybko rośnie zapotrzebowanie na 
wykwalifikowanych pracowników w bankowości i technikach informatycznych. Wykłady i ćwiczenia pozwolą Ci 
na zapoznanie się z zasadami funkcjonowania banków, funduszy inwestycyjnych i innych instytucji finansowych 
oraz umożliwią zrozumienie podstawowych operacji finansowych przeprowadzanych przez te instytucje.

Podczas studiów poznasz podstawowe zasady dokonywania analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej 
kredytobiorców i procedury kredytowe, zapoznasz się z problematyką ubezpieczeń i innych usług finanso-
wych dla firm. Rozliczenia na rynkach międzybankowych przestaną być dla Ciebie tajemnicą – pokażemy Ci 
jak dokonać wymiany towarów i usług, międzynarodowych ruchów kapitałowych i transferu technologii.

 Twoja ścieżka kształcenia
•	Operacje bankowe

•	 Rachunkowość bankowa

•	Nadzór bankowy

•	 Prawo bankowe

•	 Techniki sprzedaży produktów bankowych

•	Nadzór korporacyjny w bankowości

 > Finanse przedsiębiorstwa
Podczas studiów z tego modułu wyjaśnimy Ci skomplikowany świat powiązań finansowych zachodzących 

zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i w jego otoczeniu. Pozyskasz umiejętność analizowania zjawisk fi-
nansowych, szans i zagrożeń biznesu oraz uwarunkowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczych.

Dowiesz się też w jaki sposób przełożyć funkcje współczesnego zarządzania na decyzje finansowe, bę-
dziesz zatem przygotowany do oceny skutków podejmowanych działań. Podczas nauki wyeksponujemy za-
równo znaczenie analizy retrospektywnej, jak i myślenie prospektywne.

 Czego się nauczysz?
Wybór modułu Finanse przedsiębiorstwa gwarantuje Ci zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania finansa-

mi w grupach kapitałowych, analizy kosztów, analizy i  interpretacji wyniku finansowego i  jego poziomów, 
sporządzania biznesplanu, a także umiejętności efektywnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa przy 
jednoczesnej analizie otoczenia i zagrożeń z niego płynących.
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Podczas studiów zdobędziesz również wiedzę niezbędną do pozyskiwania środków finansowych ze źró-
deł zewnętrznych i oceniania efektywności ich wykorzystania. Jako Absolwent zyskasz także umiejętność oce-
ny koniunktury międzynarodowej. Zdobyta wiedza sprzyja również wykorzystaniu kapitałów drogą transfe-
rów międzynarodowych.

 Twoja ścieżka kształcenia
•	 Finansowanie działalności przedsiębiorstwa

•	 Rachunkowość zarządcza

•	 Accounting compliance

•	 Systemy ERP w biznesie

•	 Prawo finansowe i podatkowe

•	Współczesne problemy wyceny zasobów niematerialnych

 >Automatyzacja i robotyzacja procesów 
finansowo-księgowych

Dzięki zdobytej w trakcie studiów szerokiej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości oraz automatyza-
cji i  robotyzacji procesów finansowo-księgowych zdobędziesz umiejętności optymalizacji, standaryzacji 
i unowocześniania procesów biznesowych. Pozwoli Ci to na efektywne wykorzystanie zasobów technologicz-
nych i ludzkich przedsiębiorstwa.

 Czego się nauczysz?
Jako Absolwent tej ścieżki kształcenia zdobędziesz umiejętności identyfikowania możliwych do uspraw-

nienia obszarów biznesowych, oszacowania zasobów niezbędnych do realizacji projektu automatyzacji, a tak-
że analizy potencjalnego ryzyka. Ponadto uzyskasz wiedzę z zakresu krytycznej oceny opłacalności wdrożenia 
nowych technologii, planowania finansowego projektu automatyzacji i  robotyzacji procesów biznesowych 
oraz kontroli realizacji przyjętego budżetu.

 Twoja ścieżka kształcenia
•	 Automatyzacja i robotyzacja procesów biznesowych

•	 Automatyzacja w Microsoft Office

•	Modelowanie procesów finansowo-księgowych wg. 
BPMN

•	Uczenie maszynowe

•	 Finanse w arkuszu kalkulacyjnym

•	 Rachunkowość: AP, AR, GL
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 > Finanse w korporacjach międzynarodowych
Moduł kształcenia jest unikalny i jest odpowiedzią na potrzeby korporacji międzynarodowych! U nas zdo-

będziesz wykształcenie pod okiem menedżerów z największych instytucji finansowych. Podczas studiów po-
każemy Ci w jaki sposób połączyć kanon kształcenia z zakresu ekonomii i finansów z narzędziami, jakie są 
niezbędne w pracy we współczesnych międzynarodowych korporacjach oraz centrach usług wspólnych.

Studia są finansowane przez partnerów – AON i Jacobs, dzięki czemu 
są bezpłatne, a student otrzymuje stypendium stażowe za pracę w korporacji! 

 Czego się nauczysz?
W ramach tego modułu zdobędziesz wiedzę w zakresie zarządzania procesowego w obszarze finansów 

i rachunkowości, co przekłada się na kompetencje w zakresie usprawniania procesów biznesowych w cen-
trach usług wspólnych/outsourcingowych. Jako student zdobędziesz umiejętność identyfikacji przepływów 
finansowych w aspekcie działalności międzynarodowej podmiotu gospodarczego.

Dowiesz się także jak skutecznie zarządzać ryzykiem, zabezpieczać transakcje międzynarodowe i zarzą-
dzać rozwojem w  skali globalnej. Zdobędziesz cenne doświadczenie zawodowe oraz umiejętności pracy 
w środowisku międzynarodowym już w trakcie studiów, a dodatkowo będziesz płynnie posługiwać się języ-
kiem angielskim.

Wszystko to będzie odbywało się na dwóch płaszczyznach, tj. podczas nauki w  Uczelni oraz praktyk 
w korporacjach.

 Twoja ścieżka kształcenia
•	 Proceure to pay

•	 Record to report

•	Order to cash

•	 Raportowanie w rachunkowości zarządczej

•	 Prawo gospodarcze w rachunkowości międzynarodowej

•	Doskonalenie procesów, automatyzacja, robotyzacja, digitalizacja
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 >Rachunkowość
Rachunkowość to język współczesnego biznesu – my nauczymy Cię biegle się nim posługiwać! Wyjaśnimy 

Ci meandry tworzenia informacji finansowej we wszystkich możliwych sferach: przedsiębiorstw, banków, 
jednostek sektora publicznego. Podczas studiowania tego modułu zdobędziesz również praktyczne umiejęt-
ności obsługi systemu klasy F-K, jak też ERP, gdyż nauczymy Cię w jaki sposób wykorzystać w Twojej pracy 
system SAP Business One oraz Symfonia. Wiedzę z zakresu rachunkowości uzupełnimy problematyką prawa 
finansowego i podatkowego, abyś pewnie poruszał się w tej materii.

 Czego się nauczysz?
Studia z zakresu Rachunkowość przygotują Cię do tworzenia informacji finansowej zgodnej z Krajowymi 

oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Wiedza z tego zakresu zostanie rów-
nież poszerzona o narzędzia rachunkowości zarządczej.

Nauczymy Cię w jaki sposób biegle posługiwać się językiem rachunkowości i jak dostrzegać i interpreto-
wać powiązania przyczynowo-skutkowe występujące pomiędzy zjawiskami ekonomicznymi w  skali mikro 
i makro. Wiedza z zakresu prawa podatkowego i finansowego pozwoli Ci także czuć się swobodnie w pracy 
związanej z doradztwem podatkowym.

 Twoja ścieżka kształcenia
•	 Rachunkowość bankowa

•	 Rachunkowość zarządcza

•	 Systemy ERP w biznesie

•	 Prawo finansowe i podatkowe

•	Współczesne problemy wyceny zasobów niematerialnych

•	 Budżetowanie w małym i średnim przedsiębiorstwie
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Zarządzanie 
(studia licencjackie)

Studia na kierunku Zarządzanie w WSZiB w Krakowie to przygoda, dzięki której dowiesz się czym jest 
planowanie, organizowanie, przewodzenie, motywowanie oraz kontrola. Studiując u nas zdobędziesz wiedzę 
teoretyczną i praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci zarządzać własnym biznesem – negocjować, myśleć 
kreatywnie i działać w zespole. Przygotujemy Cię do roli menedżera lub doradcy biznesowego wykorzystując 
do tego innowacyjne technologie. 

Nasze zajęcia mają charakter warsztatowy i  są prowadzone przez specjalistów i  praktyków gospodar-
czych.

Studia odbywają się 
w trybie stacjonarnym 
oraz niestacjonarnym

Nauka trwa 
3 lata 

(VI semestrów)



multis multum16 

Stu
di

a 
I-

go
 st

op
nia

 Czego się nauczysz?
•	 Zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu zarządza-

nia, ekonomii, marketingu, prawa gospodarczego, in-
formatyki ekonomicznej oraz rachunkowości, czyli 
krótko mówiąc, zarządzania biznesem.

•	Na rynku pracy wyróżnią Cię kompetencje miękkie – 
tak ważne w zarządzaniu ludźmi (HR) oraz kompetencje 
twarde (wykorzystanie najnowszych technologii infor-
matycznych – IT).

•	Nauczysz się, jak przygotowywać analizy, biznesplany, innowacyjne projekty i wdrażać pomysły/rozwią-
zania w życie.

•	Dzięki zajęciom warsztatowym, na które kładziemy szczególny nacisk, rozwiniesz umiejętności inter-
personalne i zdolność pracy w grupie. Wykorzystujemy do tego gry strategiczne, m.in. Agile Warriors 
i symulacje biznesowe (Marketplace), których wersje e-learningowe tworzyli nasi informatycy wraz 
z Uniwersytetem Tennessee (USA).

 Twoja ścieżka kształcenia
Program studiów na kierunku Zarządzanie łączy wiedzę z różnych dziedzin. Przedmioty pogrupowane są 

w modułach/blokach tematycznych: ogólnych, podstawowych oraz kierunkowych. Po ukończeniu pierwszego 
semestru studiów i poznaniu podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania wybierzesz ścieżkę dalszego 
kształcenia i rozwoju konkretnych umiejętności (zakresy kształcenia). Masz do wyboru szeroki wachlarz moż-
liwości: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, reklama i grafika kom-
puterowa lub logistyka w przedsiębiorstwie.

 Gdzie znajdziesz pracę
Absolwenci kierunku Zarządzanie doskonale radzą sobie na stanowiskach kadry zarządzającej średniego 

szczebla. Nasi studenci doskonale sprawdzają się w roli kierowników projektów, team liderów oraz doradców 
biznesowych. Świetnie odnajdują się także w prowadzeniu własnego biznesu np. firm rodzinnych.

Zakresy kształcenia na kierunku Zarządzanie:

 > Logistyka w przedsiębiorstwie
Program studiów został opracowany przy współpracy ze specjalistami zawodowo związanymi z sektorem 

TSL (Transport-Spedycja-Logistyka). Logistyka w przedsiębiorstwie to studia, które dają możliwość zdobycia 
wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania innowacyjnych systemów logistycznych, wspieranych nowo-
czesnymi narzędziami informatycznymi. Przygotowują również do podejmowania decyzji logistycznych oraz 
analizy ilościowej procesów logistycznych.
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 Czego się nauczysz?
Nauczysz się planowania przedsięwzięć logistycznych zgodnie z przyjętymi, aktualnymi standardami. Do-

wiesz się jak projektować i wdrażać sieci logistyczne oraz wykorzystywać narzędzia IT (w tym SAP) do zarzą-
dzania. Pokażemy Ci jak wykorzystać narzędzia ilościowe w podejmowaniu decyzji w procesach logistycznych.

 Twoja ścieżka kształcenia
•	 Logistyka

•	 Strategie marketingowe w logistyce

•	 Rachunek kosztów logistyki

•	 Transport i spedycja międzynarodowa

•	 Informatyka w logistyce

•	 Komunikacja marketingowa

 >Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zasobami ludzkimi to praktyczny moduł studiów w kontekście każdej organizacji, ponieważ 

dotyczy najcenniejszego i jednocześnie najbardziej wrażliwego kapitału, jakim są ludzie. Studiując Zarządza-
nie zasobami ludzkimi, zdobędziesz profesjonalne umiejętności oraz praktyczną i aktualną wiedzę na temat 
zarządzania ludźmi w różnego typu organizacjach. Wybierając ten obszar kształcenia, uzyskasz praktyczną 
wiedzę psychologiczną, dzięki której nauczysz się rozwiązywać problemy wynikające z funkcjonowania w dy-
namicznie zmieniających się organizacjach. Zajęcia prowadzone są przez praktyków gospodarczych, którzy 
na co dzień zawodowo zajmują się zasobami ludzkimi w dużych firmach i instytucjach, dobierając, oceniając, 
motywując i szkoląc pracowników.

 Czego się nauczysz?
Dowiesz się, jak prowadzić skuteczną politykę personalną, zarządzać procesami HR oraz budować stra-

tegie personalne. Poznasz efektywne metody coachingowe i narzędzia ich wdrażania w organizacji. Przeka-
żemy Ci także wiedzę z zagadnień związanych z prawnymi aspektami zarządzania ludźmi.

 Twoja ścieżka kształcenia
•	Motywowanie pracowników

•	 Polityka personalna

•	 System ocen pracowniczych

•	 Zarządzanie kompetencjami

•	 Prawo pracy

•	Coaching i mentoring w biznesie
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 >Zarządzanie strategiczne 
przedsiębiorstwem

Studia z  zakresu Zarządzania strategicznego przedsię-
biorstwem przekazują wiedzę i umiejętności, które pomogą 
Ci myśleć strategicznie i dzięki temu tworzyć analizy bizne-
sowe i zarządzać strategicznie. Kształcenie ma charakter in-
teraktywny i odbywa się w ramach wykładów i ćwiczeń. Zajęcia prowadzone są przez praktyków gospodar-
czych, od których możesz się dowiedzieć między innymi jak wykorzystać narzędzia ilościowe do podejmowa-
nia decyzji lub jak budować zaangażowanie pracowników.

 Czego się nauczysz?
Wybierając tę ścieżkę kształcenia, nauczysz się wdrażać konkretne narzędzia zarządzania strategicznego 

w organizacji. Przekażemy Ci także wiedzę na temat tego, jak wykorzystać strategiczne umiejętności mene-
dżera w podejmowaniu decyzji, również w warunkach kryzysowych.

 Twoja ścieżka kształcenia
•	 Rachunkowość zarządcza

•	 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

•	 Analiza strategiczna – biznesplan

•	 Strategie marketingowe

•	 Prawo pracy

•	 Polityka personalna

 >Reklama i grafika komputerowa
Studia w zakresie Reklama i grafika komputerowa dają możliwość zdobycia umiejętności, niezbędnych do 

pracy we współczesnych agencjach kreatywnych, zajmujących się tworzeniem treści reklamowej w każdym 
formacie (tekst, wideo, grafika komputerowa). Dzięki ciekawym i bardzo praktycznym zajęciom, dowiesz się, 
jak korzystać z najnowszych technologii w pracy grafika czy marketera.

 Czego się nauczysz?
Nauczymy Cię, jak wykorzystać specjalistyczne narzędzia informatyczne w codziennej pracy marketin-

gowca czy grafika. Pokażemy Ci, jak tworzyć profesjonalne projekty graficzne (rastrowe i wektorowe). Po-
znasz również nowoczesne techniki obróbki audio-video z wykorzystaniem programów takich jak Camtasia 
Studio oraz Audacity. Dowiesz się, jak wykorzystać Internet jako narzędzie marketingowe oraz jakich technik 
używać, aby przekazać jasny i skuteczny komunikat reklamowy.
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 Twoja ścieżka kształcenia
•	 Reklama i sponsoring

•	Grafika rastrowa i wektorowa

•	Marketing internetowy

•	 Laboratorium multimedialne

•	 Komunikacja marketingowa

•	 Kreatywność i perswazja w reklamie
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Studia II-go stopnia

Zarządzanie (studia magisterskie)
Studia magisterskie dostarczają nowoczesnej i specjalistycznej wiedzy w obszarze zarządzania, w tym po-

sługiwania się różnymi narzędziami informatycznymi wspierającymi pracę menadżerów marketingu, HR, pra-
wa i rachunkowości. Projektując program studiów na kierunku Zarządzanie II-go stopnia odeszliśmy od ste-
reotypów, zachowując jednocześnie kanon kształcenia, który będzie Ci w pracy niezbędny. Dzięki temu możesz 
również z powodzeniem wybrać u nas studia magisterskie z Zarządzania, nie będąc naszym Absolwentem. 

 Czego się nauczysz?
•	 Studia dostarczają teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych. 

Zdobędziesz praktyczną wiedzę łączącą umiejętności menedżerskie ze specjalistyczną znajomością me-
tod i narzędzi informatycznych wspomagających rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji 
w obszarze zarządzania.

Studia odbywają się 
w trybie  

niestacjonarnym

Nauka trwa 
2 lata 

(IV semestry)
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•	Nauczymy Cię organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami, zdobędziesz umiejętności sku-
tecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania.

•	 Poznasz zagadnienia dotyczące funkcjonowania rynków finansowych, strategii finansowo-ekonomicznej 
w działalności gospodarczej, wykorzystania zaawansowanych instrumentów finansowych, prowadzenia 
analiz finansowych, innowacji na rynkach finansowych, a także prawa finansowego.

•	Nasi Studenci posiadają kompetencje do sprawnego zarządzania w organizacjach biznesowych oraz jed-
nostkach administracji różnego szczebla, a jednocześnie dysponują wiedzą na temat otoczenia prawne-
go funkcjonowania danej jednostki (m.in. zasad zawierania umów, zaciągania zobowiązań, funkcjono-
wania spółek, odpowiedzialności).

•	W programie studiów przewidziano mnóstwo zajęć w formie warsztatów i ćwiczeń, które praktycznie 
przygotują Cię do pracy w zawodzie.

 Twoja ścieżka kształcenia
W przypadku studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie stawiamy 

na zakresy, w ramach których proponujemy Ci kilka konkretnych ście-
żek kształcenia:

•	 Zarządzanie kadrami

•	 Zarządzanie finansami

•	 Informatyka stosowana

•	 Prawo w zarządzaniu

•	Menadżer projektów inwestycyjnych

•	 Zarządzanie zakupami i łańcuchem dostaw

 Gdzie znajdziesz pracę
Absolwent kierunku Zarządzanie będzie mógł objąć stanowisko 

m.in. jako:

•	menedżer wyższego szczebla,

•	 kierownik zespołu,

•	 specjalista w zakresie zarządzania,

•	 specjalista ds. analiz i sprawozdawczości,

•	 przedsiębiorca.

Zakresy kształcenia na studiach magisterskich  
na kierunku Zarządzanie:

 >Zarządzanie kadrami
Celem studiów jest przekazanie studentom specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejęt-

nościami z zakresu miękkich aspektów HR jak i twardych ZZL, a w szczególności wynagrodzeń, prawa pracy, 
dokumentacji kadrowej. W czasie nauki Studenci poznają również zasady tworzenia zintegrowanych zespo-
łów pracowniczych, planowania kariery zawodowej, outplacementu czy sprawnego systemu komunikacji we-
wnętrznej i zewnętrznej w przedsiębiorstwie.
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 Czego się nauczysz?
Studia z zakresu ZZL kształcą przyszłych menedżerów i ekspertów zajmujących się efektywnym pozyski-

waniem i wykorzystaniem zasobów pracy w organizacjach. Nabyta wiedza specjalistyczna umożliwia Absol-
wentom podejmowanie zadań w zakresie:

•	 rekrutowania, doboru personelu i optymalizowania zatrudnienia,

•	 konstruowania systemów oceniania i wynagradzania pracowników,

•	 negocjowania warunków pracy i rozwiązywania konfliktów,

•	 programowania szkoleń zawodowych i kształtowania karier,

•	 controllingu personalnego,

•	monitorowania i analizy rynku pracy.

 Twoja ścieżka kształcenia
•	 Strategie zarządzania zasobami ludzkimi,

•	Controlling personalny,

•	Doskonalenie i rozwój kadr,

•	Wartościowanie i ocena pracy,

•	 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,

•	 Rekrutacja i selekcja pracowników.

 >Zarządzanie finansami
Program studiów dostosowany do jak najlepszego zrozumienia tematyki finansów w wielu aspektach sfe-

ry gospodarczej. To świetna oferta dla osób, które wiążą swoją karierę zawodową z szeroko pojętymi finansa-
mi. Studia w oparciu o najnowszą wiedzę przekazują aktualne tendencje w zarządzaniu współczesnymi finan-
sami, budowaniu strategii finansowych, a także technikach planowania i budżetowania. Zajęcia prowadzone 
są przez praktyków gospodarczych w formie ćwiczeń i warsztatów komputerowych.

 Czego się nauczysz?
Absolwenci studiów z zakresu Zarządzanie finansami znają zagadnienia dotyczące funkcjonowania ryn-

ków finansowych, racjonalnej gospodarki finansowej w bankach i przedsiębiorstwach, strategii finansowo-
-ekonomicznej w  działalności gospodarczej, wykorzystania 
zaawansowanych instrumentów finansowych, prowadzenia 
analiz finansowych, innowacji na rynkach finansowych, 
a  także prawa finansowego. Posiadają również praktyczne 
umiejętności w obszarze:

•	 analizy finansowej, bankowości i rachunkowości,

•	 funkcjonowania instytucji finansowych,

•	 budowania strategii finansowej i rozwiązywania proble-
mów finansowych,

•	 stosowania technik planowania i budżetowania finanso-
wego,

•	 zarządzania środkami finansowymi z Unii Europejskiej.
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Absolwenci tej ścieżki kształcenia otrzymują certyfikat potwierdzający nabycie profesjonalnych umie-
jętności obsługi programu Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość.

 Twoja ścieżka kształcenia
•	Wycena udziałów i akcji spółek

•	 Rachunkowość komputerowa

•	 Analiza sprawozdań finansowych

•	 Audyt i rewizja finansowa

•	 Rachunkowość zarządcza i controlling finansowy

•	 Inżynieria finansowa

 >Informatyka stosowana
Celem interdyscyplinarnych studiów na specjalności Informatyka 

stosowana jest wykształcenie Absolwenta, który łączy umiejętności me-
nedżerskie ze specjalistyczną wiedzą w  dziedzinie informatyki. Połą-
czenie wiedzy ekonomicznej i informatycznej otwiera możliwości zna-
lezienia satysfakcjonującej pracy i  jest solidną podstawą przyszłej ka-
riery zawodowej w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. 
Oferta studiowania z tego zakresu skierowana jest zarówno do kandy-
datów po studiach licencjackich, jak i inżynierskich.

Inżynierze, zostań menedżerem! Licencjacie, 
zastosuj informatykę!

 Czego się nauczysz?
•	 Absolwenci posiadają praktyczną wiedzę łączącą umiejętności menedżerskie ze specjalistyczną 

znajomością metod i narzędzi informatycznych wspomagających rozwiązywanie problemów 
i podejmowanie decyzji w obszarze zarządzania.

•	 Prowadzimy zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów m.in. w dziedzi-
nach: bazy danych, portale (planowanie, wdrażanie, administracja); przetwarzanie wiedzy, business in-
telligence; planowanie procesów biznesowych, raportowanie, obieg dokumentów; wspomaganie proce-
sów decyzyjnych.

 Twoja ścieżka kształcenia
•	 Komputerowe wspomaganie decyzji

•	 Programowanie baz danych

•	 Administracja baz danych

•	 Business Intelligence i inżynieria hurtowni danych

•	 Sieci neuronowe w ekonomii i zarządzaniu

•	Modelowanie i symulacja procesów biznesowych wg BPMN
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 > Prawo w zarządzaniu
Studia z zakresu Prawo w zarządzaniu to przykład połą-

czenia wiedzy z  zakresu zarządzania z  wiedzą prawniczą. 
Dostarczenie wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu pewnych 
dziedzin prawa: podatkowego, gospodarczego, cywilnego, 
administracyjnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecz-
nych i połączenie jej z zagadnieniami praktycznymi w zakre-
sie: organizacji i zarządzania, zarządzania finansami, zarzą-
dzania zasobami ludzkimi, obrotu gospodarczego (w tym z zagranicą) umożliwia podejmowanie samodziel-
nych decyzji z zakresu bieżącego funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.

 Czego się nauczysz?
Studia z zakresu Prawo w zarządzaniu pozwalają na syntezę dwóch nieodłącznie ze sobą związanych ob-

szarów praktyki gospodarczej: zarządzania i prawa. Dzięki temu nasi Absolwenci są przygotowani do efek-
tywnego pełnienia funkcji managerów różnych szczebli, którzy planują usprawnienie funkcjonowania podle-
głych im działów dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik zarządzania, a  jednocześnie znają regulacje 
prawne dotyczące danego obszaru. Absolwenci posiadają kompetencje do sprawnego zarządzania w organi-
zacjach biznesowych oraz jednostkach administracji różnego szczebla, a jednocześnie dysponują wiedzą na 
temat otoczenia prawnego funkcjonowania danej jednostki (m.in. zasad zawierania umów, zaciągania zobo-
wiązań, funkcjonowania spółek, odpowiedzialności).

 Twoja ścieżka kształcenia
•	 Prawo zamówień publicznych

•	 Prawo cywilne

•	 Pozyskiwanie funduszy UE

•	 Podstawy prawa administracyjnego

•	 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

•	 Prawna regulacja obrotu międzynarodowego

 >Menadżer projektów inwestycyjnych
W ramach kształcenia w zakresie Menadżer projektów inwestycyjnych przekazujemy studentom wiedzę 

do podejmowania optymalnych decyzji zarządczych na podstawie interpretacji informacji dostarczanych 
przez rachunkowość. Studia z tego zakresu dostarczają umiejętności praktycznego stosowania nowoczesnych 
metod kalkulacji kosztów i wyników pokazujących skuteczność działań proefektywnościowych w jednostkach 
gospodarczych.

 Czego się nauczysz?
Poznasz zagadnienia dotyczące przygotowywania informacji finansowych na potrzeby zarządzania, pra-

wa procesu inwestycyjnego, zasad badania sprawozdań przez biegłych rewidentów, analizy ekonomiczno-
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-społecznej, rachunkowości dla potrzeb polityki personalnej i analizy danych marketingowych. Zdobędziesz 
praktyczne umiejętności w zakresie:

•	 analizy finansowej projektów inwestycyjnych,

•	wycen udziałów i akcji,

•	 budowania strategii finansowej,

•	 stosowania technik badania rynku i opracowywania informacji dla potrzeb polityki personalnej,

•	 zarządzania procesem tworzenia systemów informacyjnych dla menedżerów.

 Twoja ścieżka kształcenia
•	 Prawo procesu inwestycyjnego

•	 Analiza finansowa projektów inwestycyjnych

•	Wycena udziałów i akcji spółek

•	 Rachunkowość dla potrzeb zarządzania strategicznego

•	 Zasady badania sprawozdań przez biegłych rewidentów

•	 Systemy informacyjne dla potrzeb zarządzania

 >Zarządzanie zakupami i łańcuchem dostaw
Studia z tego zakresu umożliwiają uzyskanie wiedzy pozwalającej na strategiczne planowanie elementów 

uczestniczących w łańcuchu dostaw. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące integrowania klu-
czowych procesów biznesowych: zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż oraz dystrybucja w celu osiągnięcia mak-
symalnej efektywności i wymaganego poziomu obsługi klienta.

 Czego się nauczysz?
Kształcimy przyszłych specjalistów do spraw zakupów, menedżerów kategorii oraz kierowników do 

spraw logistyki czy łańcucha dostaw. Nabyta wiedza praktyczna umożliwi Ci podejmowanie zadań w zakresie:

•	 skutecznego pozyskiwania produktów i usług,

•	 analizowania i kreowania strategii zakupowych,

•	 budowania strategii zarządzania kategoriami produktów i usług,

•	 kierowania działem zakupów strategiczny i operacyjnych, 

•	 budowania i egzekucji planów redukcji całkowitych kosztów pozy-
skania dóbr i usług. 

 Twoja ścieżka kształcenia
•	 Strategie i podstawowe procesy zakupowe

•	 Finanse i księgowość w łańcuchu dostaw

•	 Kształtowanie i globalizacja łańcucha dostaw

•	Modelowanie i symulacja procesów biznesowych wg BPMN

•	Negocjacje i umowy handlowe

•	 Zarządzanie przedsiębiorstwem i strategie budowania wartości
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 Studia podyplomowe

 Finanse i prawo:

 > Finanse i podatki
Całkowity koszt: 3400 zł (w tym 100 zł opłaty rezerwacyjnej)

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej, a zarazem praktycznej wiedzy w zakresie podatków 
oraz finansów, niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego oraz do usługowego prowadzenia ksiąg ra-
chunkowych. 

Absolwent kierunku uzyska także kompleksowe przygotowanie do pracy w działach finansowych przed-
siębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatkowych. Zajęcia poprowadzą w przeważającej 
części byli i  obecni praktycy z  krakowskich instytucji administracji skarbowej oraz działów podatkowych 
Urzędu Miasta Krakowa.

Uzyskana wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom kierunku na modelowanie systemów finansowych 
w jednostkach gospodarczych, które chcą osiągać w tym zakresie pozytywny efekt optymalizacji obciążeń po-
datkowych. W programie znajdą się także zajęcia z zakresu finansów przedsiębiorstw i rachunkowości finan-
sowej, które w większości będą miały charakter zajęć warsztatowych z wykorzystaniem systemów informa-
tycznych. Słuchacze, którzy zrealizują studia na kierunku: Finanse i podatki, uzyskają zaświadczenie, które 
będzie potwierdzeniem dobrej znajomości obsługi systemu księgowego w praktyce gospodarczej.
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 > Prawo dla menedżera
Całkowity koszt: 3450 zł (w tym 100 zł opłaty 
rezerwacyjnej)

Studia skierowane są do menedżerów, osób fizycznych prowadzących 
lub zamierzających wykonywać działalność gospodarczą oraz do człon-
ków zarządów spółek i wszystkich, którzy chcą poznać prawo w zakresie 
niezbędnym do sprawnego funkcjonowania w życiu gospodarczym. Do-
świadczeni wykładowcy-praktycy zapewnią teoretyczną i praktyczną wiedzę, dzięki której łatwiej, pewniej 
i bezpieczniej będzie słuchaczom funkcjonować w biznesie i życiu prywatnym. 

Atuty kierunku:
•	Uczestnicy studiów poznają specyfikę poszczególnych umów cywilnoprawnych; prawidłowe i nieko-

rzystne klauzule umowne stosowane w umowach handlowych, prawa pracy; zabezpieczenia finansowe 
i prawne stosowane w biznesie; jak prawidłowo wystawiać dokumenty stanowiące dowody istnienia 
wierzytelności, jak uniknąć przedawnienia roszczeń itp.

•	Uczestnicy posiądą wiedzę dotyczącą obowiązków pracodawcy i pracownika oraz sankcji, jakie zostały 
nałożone za ich nieprzestrzeganie, jak również postępowania w sytuacjach kontroli organów uprawnio-
nych do sprawdzania przestrzegania przepisów.

•	Dzięki wykładom, warsztatom oraz studium przypadku zdobędą praktyczną wiedzę o skutkach podej-
mowanych decyzji i umiejętność wyboru najkorzystniejszej dla siebie opcji.

 >Rachunkowość
Całkowity koszt: 4000 zł (w tym 100 zł opłaty 
rezerwacyjnej)

Studia adresowane są do osób, które pragną nabyć, poszerzyć lub zak-
tualizować swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie rachunkowości i po-
datków. 

Celem tych studiów jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości, prawa 
gospodarczego, prawa pracy oraz prawa podatkowego, niezbędnych do wykonywania pracy na stanowiskach 
finansowo-księgowych. Mogą je także podjąć pragnący uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności: menedżero-
wie, pracownicy banków i administracji publicznej, a także osoby zamierzające samodzielnie prowadzić księ-
gi rachunkowe. 

Teoretyczna i praktyczna wiedza przekazywana podczas zajęć jest uzupełniana licznymi materiałami dy-
daktycznymi o charakterze autorskim i zadaniami problemowymi. Studenci zaopatrywani są także w zbiór 
zadań z Rachunkowości finansowej z rozwiązaniami oraz aktualne interpretacje nowych lub ostatnio aktuali-
zowanych unormowań prawnych.



28 multis multum

Stu
di

a 
PO

DY
PL

OM
OW

E

 Zarządzanie:

 >Zarządzanie wizerunkiem osób i instytucji
Całkowity koszt: 3000 zł (w tym 100 zł opłaty 
rezerwacyjnej)

Nasz zespół praktyków i naukowców dzieli się z Wami swoim doświadcze-
niem. Chcemy przekazać Wam praktyczne narzędzia nowoczesnego podejścia 
do logicznego myślenia biznesowego. Studia na tym kierunku pozwolą na okre-
ślenie spójnego stylu etycznych i  strategicznych zasad i  praktyk gospodar-
czych. 

Pomożemy Wam w określeniu strategicznych ram działania przedsiębior-
stwa, które trzeba wziąć pod uwagę, aby zbudować trwałe przedsiębiorstwo 
wypełniające swoją misję.

Nabyte kompetencje:
•	Ustawianie swoich celów zawodowych na własnym systemie wartości;

•	 Stosowanie zasad etycznego biznesu w procesie zarządzania;

•	Wyznaczenie związku pomiędzy przekazem marketingowym a długotrwałą strategią kształtowania po-
zycji na rynku;

•	Wzmocnienie wizerunku członków zespołu zgodnych z misją firmy;

•	 Stworzenie harmonijnego stylu: własnego, współpracowników i instytucji;

•	Umiejętność zarządzania czasem, by osiągnąć zamierzony cel;

•	 Tworzenie trwałych relacji biznesowych poprzez skuteczną komunikację oraz umiejętność określania 
granic, by w każdej relacji czuć się bezpiecznie.

 > Lean Sigma Expert for Services
Całkowity koszt: P łatność w 1 racie: 5650 zł / P łatność 
w 2 ratach: 5800 zł (2900+2900) + opłata rezerwacyjna 
zaliczana w poczet czesnego: 100 zł
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Lean Sigma Expert for Services to studia podyplomowe zaprojektowane dla pracow-
ników firm usługowych oraz pracowników firm realizujących swoje zadania w  prze-
strzeni biurowej, współorganizowane z firmą konsultingową LUQAM.

Studia łączą w  sobie elementy dwóch koncepcji zarządzania: Lean Management 
i  Six Sigma, poszerzone o  ich integrację z  systemem zarządzania funkcjonującym 
w organizacji, jak również o kompetencje miękkie niezbędne osobie zarządzającej zespołami projektowymi.

Uczestnicy studiów podyplomowych Lean Sigma Expert for Services:
•	 zdobędą praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia projektów z zakresu Lean Manage-

ment i Six Sigma,

•	 poprawią kompetencje miękkie i rozumienie mechanizmów rządzących zespołem projektowym,

•	 zapoznają się i nauczą wyciągać wnioski z case studies z obszaru usługowo-biurowego.
Wszystkie zajęcia prowadzą konsultanci firmy LUQAM.

 >Akademia menedżera
Całkowity koszt: 3600 zł (w tym 100 zł opłaty 
rezerwacyjnej)

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy, nie-
zbędnej w zarządzaniu współczesną firmą, oraz doskonalenie kwalifikacji kie-
rowniczych kluczowych w sprawnym kierowaniu zespołami ludzkimi. Studia 
przeznaczone są dla osób zajmujących się zarządzaniem na dowolnym szcze-
blu hierarchii organizacyjnej, a więc członków rad nadzorczych i zarządów oraz prezesów firm, dyrektorów, 
kierowników funkcjonalnych i specjalistów. Studia skierowane są również do osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub zamierzających rozpocząć taką działalność.

Absolwenci zostają wyposażeni w wiedzę i umiejętności w zakresie kluczowych obszarów biznesowych 
w firmie i zyskują globalne spojrzenie na przedsiębiorstwo. Program stanowi doskonałą opcję zintegrowane-
go z pracą zawodową aktywnego uczenia się przy udziale wysokiej klasy specjalistów i praktyków biznesu. 
Słuchacze nabędą wiedzę w zakresie stosowania nowoczesnych metod i technik zarządzania zasobami ludz-
kimi, finansami, marketingiem i  sprzedażą oraz jakością. Będą mieli również okazję rozwoju kompetencji 
kierowniczych, takich jak kierowanie, asertywność, negocjacje, komunikacja i innych. 

 > Quality Excellence Auditor  
wiodący ISO 9001

Całkowity koszt: P łatność w 1 racie: 4750 zł / 
P łatność w 2 ratach: 4900 zł (2450+2450) + opłata 
rezerwacyjna zaliczana w poczet czesnego: 100 zł
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Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 to studia podyplomowe współ-

organizowane z firmą konsultingową LUQAM.
Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowa-

nia się bezterminowym certyfikatem zewnętrznego Auditora Wiodącego ISO 
9001. Atutem studiów jest ich praktyczny charakter. Ćwiczenia i całodzienne warsztaty zajmują ponad 50% 
czasu zajęć, co przekłada się na nabycie realnych umiejętności w obszarze zarządzania i auditowania sys-
temu. Wykładowcy – auditorzy wiodący i pełnomocnicy przybliżą także wykorzystanie narzędzi doskonalenia 
funkcjonującego systemu. Z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym czy usługowym nie-
rozerwalnie związany jest proces komunikacji. Dlatego w programie studiów podyplomowych znalazły się 
również warsztaty doskonalące umiejętności interpersonalne. Dodatkowym atutem kierunku są zajęcia 
z zakresu Lean Management i rozwiązywania problemów.

Wszystkie zajęcia prowadzą konsultanci firmy LUQAM.

 >Automotive Quality Expert
Całkowity koszt: P łatność w 1 racie: 5650 zł / 
P łatność w 2 ratach: 5800 zł (2900+2900) + opłata 
rezerwacyjna zaliczana w poczet czesnego: 100 zł

Automotive Quality Expert to studia podyplomowe współorganizowane z fir-
mą konsultingową LUQAM.

Najlepiej oddający potrzeby rynkowe program studiów poświęcony opera-
cyjnym zagadnieniom związanym z  zarządzaniem jakością w  motoryzacji 
w Polsce. Zajęcia prowadzą osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i konsultingowym w branży 
motoryzacyjnej – managerowie jakości i eksperci z branży automotive.

Trzy komplementarne bloki tematyczne zapewniają przeszkolenie słuchacza zarówno pod względem sys-
temowym (IATF 16949, VDA 6.3, VDA 6.5, VDA 2), jak i pod względem narzędzi specyficznych dla branży 
automotive. Celem studiów jest uzupełnienie/zdobycie, bądź potwierdzenie kwalifikacji, wiedzy i umiejętno-
ści przez osoby, które przymierzają się do pełnienia wiodących ról w zakresie systemów i narzędzi zarządza-
nia w przedsiębiorstwach z branży motoryzacyjnej.

Wszystkie zajęcia prowadzą konsultanci firmy LUQAM.

 > Lean Sigma Academy
Całkowity koszt: P łatność w 1 racie: 5650 zł / 
P łatność w 2 ratach: 5800 zł (2900+2900) + opłata 
rezerwacyjna zaliczana w poczet czesnego: 100 zł
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Lean Sigma Academy to studia współorganizowane z firmą konsultingową LUQAM.
Przedsięwzięcie łączy w sobie elementy tradycyjnych studiów podyplomowych (wy-

kłady i ćwiczenia) z nowoczesną formułą szkoleniową (warsztaty i gry symulacyjne) oraz 
z działaniami optymalizacyjnymi w praktyce w ramach wizyt w przedsiębiorstwach.

Studia zostały zaprojektowane tak, aby uczestnik mógł przełożyć wiedzę zdobytą podczas wykładów 
i ćwiczeń na działania optymalizacyjne w praktyce – m.in. podczas warsztatów i gier symulacyjnych realizo-
wanych w ramach zajęć.

Uczestnicy studiów podyplomowych Lean Sigma Academy:

•	 zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu Lean Management i Six Sigma,

•	 będą mieć możliwość obrony projektu Six Sigma na poziomie Green Belt,

•	wykształcą postawy i umiejętności przydatne w codziennej pracy,

•	 będą mieć możliwość wizyt w partnerskich zakładach produkcyjnych.
Wszystkie zajęcia prowadzą konsultanci firmy LUQAM.

 > Menedżer jakości  
i bezpieczeństwa żywności

Całkowity koszt: P łatność w 1 racie: 3750 zł / 
P łatność w 2 ratach: 3900 zł (1950+1950) + opłata 
rezerwacyjna zaliczana w poczet czesnego: 100 zł

Menedżer Jakości i Bezpieczeństwa Żywności to studia podyplomowe współorganizowane z firmą kon-
sultingową LUQAM.

Silna pozycja i dynamiczny rozwój przemysłu spożywczego w Polsce sprawia, że rośnie zapotrzebowanie 
na specjalistów ds. zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Studia podyplomowe dostępne w ofer-
cie LUQAM kształcą wysokiej klasy specjalistów mogących znaleźć zatrudnienie w jednym z wielu podmiotów 
łańcucha żywnościowego.

Uczestnicy studiów podyplomowych poznają systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności 
oraz nabędą uprawnienia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego HACCP, Auditora Wewnętrznego ISO 
9001 oraz Auditora Wewnętrznego w laboratoriach badawczych i wzorcujących ISO 17025. Poza dyplomem 
ukończenia studiów uczestnicy otrzymają sto-
sowne certyfikaty wydawane przez  jednost-
kę certyfikującą.

Zajęcia na studiach podyplomowych pro-
wadzone są przez osoby posiadające bogate do-
świadczenie w  zarządzaniu bezpieczeństwem 
i  higieną żywności, przedstawicieli jednostek 
certyfikujących, czy pracowników organów 
kontrolujących jakość żywności w Polsce. 

Wszystkie zajęcia prowadzą konsultanci fir-
my LUQAM.
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 >Menadżer ds. Zakupów – Procurement Leader
Całkowity koszt: P łatność w 1 racie: 5650 zł / P łatność w 2 ratach: 5800 zł 
(2900+2900) + opłata rezerwacyjna zaliczana w poczet czesnego: 100 zł

Studia podyplomowe współorganizowane z firmą konsultingową LUQAM.
Program studiów obejmuje szerokie spectrum strategii i narzędzi wykorzy-

stywanych przez osoby zajmujące się zakupami i sourcingiem w przedsiębior-
stwie, a także zagadnienia związane z psychologią zakupów. Największym atu-
tem studiów jest rozszerzenie ich zakresu na kompetencje miękkie przydatne 
w pracy zakupowca oraz na przedmioty specjalistyczne takie jak grupy zakupowe czy praca z dostawcami.

Finansowe i  prawne aspekty zakupów, grupy zakupowe, psychologia zakupów, podstawy marketingu, 
sztuka negocjacji czy zarządzanie łańcuchem dostaw to tylko przykładowe zagadnienia omawiane w ramach 
studiów. Słuchacze poznają ponadto narzędzia pomocne w pracy zakupowca z uwzględnieniem wirtualnych 
systemów takich jak e-aukcje czy B2B. Zdobywają również zdolności analitycznego myślenia, tworzenia zapy-
tań ofertowych, zarządzania procesami oraz harmonijnej współpracy z pozostałymi działami firmy.

Wszystkie zajęcia prowadzą konsultanci firmy LUQAM.

 >TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce
Całkowity koszt: P łatność w 1 racie: 6750 zł / 
P łatność w 2 ratach: 6900 zł (3450+3450) + opłata 
rezerwacyjna zaliczana w poczet czesnego: 100 zł

TPM Champion. Utrzymanie ruchu w  praktyce to studia podyplomowe 
współorganizowane z firmą konsultingową LUQAM.

Absolwent kierunku będzie potrafił stworzyć wizję systemu zarządzania 
utrzymaniem ruchu w oparciu o potrzeby przedsiębiorstwa, a dzięki zajęciom 
z psychologiem i przedstawicielem działu HR – inspirować, motywować i roz-
liczać zespół wdrożeniowy. 

Największym atutem   programu studiów są zajęcia prowadzone w  całości 
przez managerów Lean, managerów HR oraz doświadczonych konsultantów.

Uczestnicy studiów podyplomowych TPM Champion –  
Utrzymanie ruchu w praktyce:
•	 uzyskają kompleksową wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania utrzymaniem ruchu,

•	 będą potrafili stworzyć kompetentny zespół TPM w ramach zespołu pracowniczego,

•	 poszerzą wiedzę techniczną z zakresu Lean Manufacturing,

•	 będą mieć okazję do benchamarkingowej wizyty w zakładzie produkcyjnym.
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 >Zarządzanie w oświacie
Całkowity koszt: 2700 zł  
(w tym 100 zł opłaty rezerwacyjnej)

Studia podyplomowe Zarządzanie w oświacie adresowane są do osób, któ-
re pragną nabyć, poszerzyć lub zaktualizować swoją wiedzę i  umiejętności 
w zakresie kierowania szkołą lub placówką oświatową.

Studia mają również na celu przygotowanie absolwentów kierunku, do po-
dejmowania czynności zawodowych na stanowiskach kierowniczych we wszelkiego rodzaju placówkach 
oświatowych. Ukończenie studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą we wszystkich typach 
szkół i  placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową.

Absolwenci studiów nabywają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk dyrektorskich oraz in-
nych stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych  

 >Zarządzanie produkcją w praktyce
Całkowity koszt: P łatność w 1 racie: 5650 zł / P łatność 
w 2 ratach: 5800 zł (2×2900) + opłata rezerwacyjna 
zaliczana w poczet czesnego: 100 zł

Zarządzanie produkcją w praktyce to studia podyplomowe współorgani-
zowane z firmą konsultingową LUQAM.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z za-
kresu efektywnego zarządzania procesem produkcyjnym (jego sterowaniem 
i optymalizowaniem). Słuchacze poznają narzędzia i mechanizmy, którymi bę-
dą mogli posługiwać się w codziennej pracy. Szczególny nacisk położono na 
powiązanie zagadnień związanych z zarządzaniem produkcją z jakością i logistyką. Słuchacze poznają podsta-
wowe zasady oraz nowoczesne narzędzia, metody i mechanizmy zarządzania produkcją. Uczestnicy aktywi-
zowani są poprzez czynny udział w projektowa-
niu, badaniu, analizowaniu i wprowadzaniu no-
wych rozwiązań w  zarządzaniu (szczególnie 
w trakcie serii gier symulacyjnych). Dodatkowo 
ważnym atutem jest trening miękkich umiejęt-
ności menadżerskich.



34 multis multum

Stu
di

a 
PO

DY
PL

OM
OW

E

 >BIM – modelowanie i zarządzanie
Całkowity koszt: P łatność w 1 racie: 4200 zł / P łatność 
w 2 ratach: 4400 zł (2200 zł + 2200 zł) + opłata 
rezerwacyjna zaliczana w poczet czesnego: 100 zł

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z nowymi technologiami pro-
jektowania i zarządzania informacją budowlaną w procesach Building Infor-
mation Modeling (BIM) z wykorzystaniem najpopularniejszych systemów BIM.

Główne cele studiów:
•	Wprowadzenie do technologii Building Information Modeling (Management)

•	Modelowanie architektoniczno – budowlane

•	 Tworzenie rodzin komponentów

•	Modelowanie bryłowe i programowanie Dynamo

•	 Zarządzanie projektem budowlanym
Kierunek prowadzony przy współpracy z Autoryzowanym Partnerem Akademickim Autodesk przez wy-

kładowców Politechniki Krakowskiej.

Adresaci studiów
Studia przewidziane są dla absolwentów, co najmniej pierwszego stopnia studiów architektonicznych, 

budownictwa lub pokrewnych.

 >Manager Industry 4.0
Całkowity koszt: P łatność w 1 racie: 5650 zł / w 2 ratach: 5800 zł 
(2900+2900) + opłata rezerwacyjna zaliczana w poczet czesnego: 100 zł

Manager Industry 4.0 to studia podyplomowe współorganizowane z firmą konsultingową LUQAM.
Studia te zostały stworzone z myślą o przekazywaniu wiedzy i omawianiu praktycznych rozwiązań zwią-

zanych z 4 rewolucją przemysłową, która staje się faktem również w polskich przedsiębiorstwach produk-
cyjnych. Przemysł 4.0 jest pojęciem oznaczającym system produkcyjny umożliwiający elastyczne zmiany 
asortymentu i zwiększanie wydajności wytwarzania, dzięki zastosowaniu zaawansowanych narzędzi wspie-
rających produkcję. Narzędzia te to m.in. Internet Rzeczy czy symulacja produkcji. Aby wdrożyć ideę Industry 
4.0 należy standaryzować procesy wytwórcze, zapewnić stuprocentowe pozyskiwanie użytecznych i wiary-
godnych danych z maszyn i systemów produkcyjnych oraz stworzyć infrastrukturę sieciową łączącą systemy 
sterowania maszyn i pozwalającą na przesyłanie danych. Przemysł 4.0 nie dotyczy jednak wyłącznie techno-
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logii, ale także wydajnych sposobów pracy, roli ludzi w przemyśle i reagującego na zmieniającą się sytuację 
rynkową „szczupłego” i „zwinnego” zarządzania.

W ramach studiów przewidziane są również zajęcia prowadzone przez zagranicznych ekspertów.

 >Manager Lean Healthcare
Całkowity koszt: P łatność w 1 racie: 4750 zł / w 2 ratach: 
4900 zł (2450+2450) + opłata rezerwacyjna zaliczana w poczet 
czesnego: 100 zł

Manager Lean Healthcare to studia podyplomowe współorganizowane z firmą konsul-
tingową LUQAM.

Studia zostały stworzone z myślą o pracownikach ochrony zdrowia zajmujących się zarządzaniem danym 
działem organizacji lub podległym personelem. Poprawa efektywności, jakości i bezpieczeństwa usług po-
przez stworzenie ergonomicznego i przyjaznego miejsca pracy, wdrożenie usprawnień, standaryzację proce-
sów, poprawę komunikacji, redukcję błędów i pomyłek oraz wizualizację wyników niewątpliwie wpływa na 
pozycję danej placówki w rankingu zaufania pacjentów, jak również z punktu widzenia biznesowego – prowa-
dzi do znacznej redukcji kosztów. Praca z personelem medycznym oraz z pacjentami wymaga odpowiednich 
umiejętności interpersonalnych, dlatego oprócz umiejętności związanych z mierzalnymi aspektami Lean He-
althcare wiele zajęć na studiach koncentruje się na aspektach „miękkich” niezbędnych w codziennej pracy 
i zarządzaniu zespołem.

W ramach studiów przewidziane są również zajęcia prowadzone przez zagranicznych ekspertów.
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 Ochrona zdrowia:

 >Zarządzanie w ochronie zdrowia
Całkowity koszt: 2800 zł (w tym 100 zł opłaty 
rezerwacyjnej)

Celem studiów jest przygotowanie do zarządzania różnymi jednostkami 
organizacyjnymi w  infrastrukturze ochrony zdrowia, poprzez dostarczenie 
wiedzy z  zakresu zarządzania organizacją, ekonomiki i  finansów, promocji 
zdrowia i zarządzania programem zdrowotnym.

Studia adresowane są do różnych profesjonalistów pełniących funkcje 
kierownicze w  systemie opieki zdrowotnej oraz do osób zainteresowanych 
zdobyciem kompetencji w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia. 

Studia umożliwiają nabycie wiedzy i  umiejętności niezbędnej do zarządzania różnymi organizacjami 
działającymi w  infrastrukturze ochrony zdrowia (np. szpital, dom pomocy społecznej). Uczestnicy poznają 
priorytety polityki zdrowotnej w Polsce i UE, prawne podstawy oraz infrastrukturę ochrony zdrowia. Słucha-
cze zapoznają się z zasadami planowania i realizacji programów zdrowotnych, uzyskują również kompetencje 
w zakresie rachunkowości i zarządzania finansami organizacji.
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 Zarządzanie  
 zasobami  ludzkimi:

 >Coaching 

Całkowity koszt: 4000 zł  
(w tym 100 zł opłaty rezerwacyjnej)

Studia Podyplomowe Coaching – Associated Certiefied Coach (ACC Portfolio Coach – Specific Training 
Requirements).

Studia przygotowują do prowadzenia zarówno coachingu biznesowego jak również innych odmian co-
achingu wg modelu holistycznego, w tym również grupowego (team coachingu).

Zdecydowana większość zajęć ma formę warsztatową opartą na nowoczesnych metodach uczenia się 
osób dorosłych (mniej więcej 20% teorii vs 80% praktyki).  Słuchacze współtworzą program studiów poprzez 
aktywne uczestnictwo oraz praktyczne doświadczanie sytuacji „z życia wziętych”. Dzięki temu uczą się jak 
prowadzić coaching, a także mogą doświadczyć go z perspektywy klienta coachowanego.

Oprócz wiedzy i umiejętności bardzo duży nacisk kładzie się na kształtowanie zawodowej postawy bazu-
jąc na standardach kodeksu etycznego International Coach Federation.

Założenia studiów:
Studia podyplomowe z coachingu w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości  kompleksowo przygoto-

wują do podjęcia zawodu coacha zgodnie ze standardami International Coach Federation.
Umożliwiają akredytację ICF ścieżką Portfolio i spełniają obowiązujące w ICF kryteria Associated Certie-

fied Coach (ACC Portfolio Coach – Specific Training Requirements).
Oparte są na kodeksie etycznym oraz na 11 kompetencjach coacha wg ICF.
Trwają 22 dni szkoleniowe w systemie weekendowym (200 godz. dydaktycznych).
Prowadzone są przez Zespół akredytowanych coachów ACC i PCC ICF mających wieloletnie doświadcze-

nie w prowadzeniu szkoleń biznesowych i coachingowych.
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 > Psychologia wpływu i komunikacja w biznesie  
i przywództwie

Całkowity koszt: 3300 zł (w tym 100 zł opłaty 
rezerwacyjnej)

Podczas studiów słuchacze dowiedzą się między innymi: 
•	 jak racjonalnie podejmować decyzje, 

•	 jak uniknąć naturalnych dla człowieka błędów oceniania i podejmowania decyzji, 

•	 jak uniknąć błędów przy szacowaniu i podejmowaniu ryzyka, 

•	 jak budować stosunki w biznesie w zgodzie z zasadami psychologii, jak poprawnie argumentować, 

•	 jak skutecznie negocjować, 

•	 jak chronić się przed manipulacją, jak motywować ludzi do działania, 

•	 jak zaprojektować szeroko rozumianą reklamę, aby dotarła do konsumentów.
Studia są adresowane do osób zainteresowanych wdrażaniem programów zmian w organizacji, które ma-

ją na celu wzmacnianie zasobów i efektywności funkcjonowania organizacji i pracowników. Jest to program 
nie tylko dla specjalistów ds. marketingu i menadżerów, ale również dla osób pragnących rozszerzyć swoje 
kompetencje zawodowe o doradztwo biznesowe: psychologów, socjologów, pedagogów, prawników, specjali-
stów od zarządzania i ekonomistów.

Proponowany kierunek dostarcza swoim słuchaczom dużej wiedzy z dziedziny psychologii w ujęciu biz-
nesowym. Takie przedstawienie tematu daje możliwość zupełnie innego spojrzenia na różne zagadnienia, 
z którymi spotykamy się w życiu zawodowym.

 >Zarządzanie zasobami ludzkimi
Całkowity koszt: 3600 zł (w tym 100 zł opłaty 
rezerwacyjnej) 

Celem studiów jest zapoznanie się uczestników zarówno z praktycznymi, 
jak i  teoretycznymi zagadnieniami związanymi z  zarządzaniem zasobami 
ludzkimi (ZZL). ZZL postrzega ludzi jako cenne źródło sukcesów firmy i propo-
nuje strategiczne, dalekowzroczne podejście do kierowania i rozwoju zasobów 
ludzkich. Program Studiów uwzględnia szczególnie takie zagadnienia jak: po-
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rozumiewanie się i komunikację w firmie, pozyskiwanie pracowników, kierowanie i przywództwo, motywo-
wanie.

Studia skierowane są do: absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych konkretnymi zadaniami 
w firmach, pragnących w nowoczesny sposób gospodarować kadrami; pracowników zajmujących się zarzą-
dzaniem kadrami, szkoleniowców, doradców, dyrektorów ds. kadrowych, dyrektorów ds. rozwoju personelu 
itp.; absolwentów studiów humanistycznych, których wiedza i  umiejętności nie wystarczają do pełnienia 
funkcji kierowniczych w organizacjach, a dzięki studiom podyplomowym z zakresu zarządzania zasobami 
ludzkimi zdobędą przygotowanie w tym zakresie.

 Informatyczne:

 >Specjalista baz danych SQL Server
Całkowity koszt: 4100 zł (w tym 100 zł opłaty 
rezerwacyjnej)

Celem studiów jest zdobycie umiejętności z zakresu administracji i wdra-
żania baz danych opartych o technologię SQL Server oraz przygotowanie do 
zdobycia certyfikatów MCSA: SQL 2016 Solutions Associate

Zajęcia prowadzone w nowoczesnych laboratoriach WSZiB, oparte o au-
toryzowane materiały doświadczonych trenerów. 

Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
w języku polskim i w języku angielskim.

 >Data Scientist
Całkowity koszt: 4000 zł (w tym 100 zł opłaty 
rezerwacyjnej)

Celem studiów jest przedstawienie przyszłym Data Scientist i analitykom 
kompletnej metodyki projektów uczenia maszynowego: od biznesowych mo-
delów danych, statystyki i, przez język R po techniki uczenia i  głębokiego 
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uczenia maszynowego. Studenci będą mieli okazję pracować z szero-
kim zestawem narzędzi i programów i samodzielnie przeprowadzać, od 
początku do końca, eksperymenty uczenia maszynowego.

Co nas wyróżnia:
•	  Atrakcyjny program przekazujący coraz bardziej poszukiwane na 

całym świecie umiejętności, pozbawiony ogólnych i wprowadzają-
cych przedmiotów

•	  Zajęcia prowadzone przez ekspertów i jednocześnie doświadczo-
nych trenerów – znanych w całej Polsce

•	  Wszystkie zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonych labora-
toriach komputerowych, w oparciu o najnowsze wersje oprogra-
mowania – SQL Server 2016

•	  Wszyscy prowadzący wyróżnieni prestiżowym tytułem MVP w ka-
tegorii Data Platform

 >Analityka biznesowa
Całkowity koszt: 4000 zł (w tym opłata rezerwacyjna 
w wysokości 100 zł).

Studia podyplomowe Analityka biznesowa są odpowiednie dla osób, które 
na co dzień pracują z różnorodnymi zbiorami danych, gdzie wykorzystują np. 
makra i VBA, a także są doświadczonymi użytkownikami Microsoft Excel, ale 
potrzebują czegoś więcej. Potrzebną wiedzę i  praktyczne rozwiązania znaj-
dziecie właśnie na tym kierunku.

Korzyści:
•	 poznanie narzędzi, które pozwalają efektywnie i wydajnie pracować z dużymi zbiorami danych,

•	 umiejętność zaprojektowania wielowymiarowych modeli, które można wdrożyć w starym dobrym Excel 
(na kolumnowym, pracującym w pamięci RAM silniku analitycznym) lub na nowoczesnej platformie Po-
wer BI/Analysis Services,

•	 nauka tworzenia zaawansowanych kalkulacji w języku DAX,

•	wykorzystanie języka R oraz algorytmów uczenia maszynowego, aby wydobyć zależności głęboko ukryte 
w gąszczu liczb,

•	 publikowanie wyników swojej pracy w formie ciekawego, interaktywnego raportu dostępnego na urzą-
dzeniach mobilnych.
Tematyka zajęć pozwala na poznanie szeregu nowoczesnych narzędzi służących do pozyskiwania, skła-

dowania, przetwarzania oraz udostępniania danych w różnych formach.
W trakcie trwania studiów słuchacze będą realizować projekty pozwalające na wykorzystanie poznawa-

nych narzędzi oraz funkcjonalności. Zadania będą oparte na realnych zbiorach danych dostępnych w Inter-
necie oraz na zasobach danych publicznych (GUS, ministerstwa i agendy państwowe).
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 > Programista platformy .NET
Całkowity koszt: 4500 zł (w tym 100 zł opłaty 
rezerwacyjnej)

Studia podyplomowe kierowane są do osób, które ukończyły studia wyż-
sze i zainteresowane są nabyciem umiejętności programowania aplikacji z na-
ciskiem na rozwiązania webowe, w oparciu o dobre wzorce i praktyki z wyko-
rzystaniem języka C# oraz otwartej platformy .NET Core. Od potencjalnych uczestników Studiów oczekuje się 
podstawowej znajomości obsługi komputera.

Zajęcia prowadzone w  nowoczesnych laboratoriach WSZiB oparte o  materiały autorskie trenerów. 
Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku polskim i w języku angiel-
skim.

 >Java Web Developer
Całkowity koszt: 4500 zł (w tym 100 zł opłaty 
rezerwacyjnej)

Celem studiów jest przekazanie wiadomości na temat sposobów progra-
mowania aplikacji webowych w technologii Java. Zdobyta wiedza i umiejętno-
ści umożliwią absolwentowi samodzielne tworzenie i uruchamianie aplikacji 
spełniających odpowiednie kryteria przydatności, stawiane przez firmy zaj-
mujące się produkcją oprogramowania.

Co nas wyróżnia:
•	 zajęcia prowadzone przez praktyków z do-

świadczeniem dydaktycznym

•	 praktyczny charakter studiów nauka naj-
nowszych i aktualnie wykorzystywanych 
technologii

•	 nowoczesne pracownie komputerowe

•	 studia dają dobrą pozycję wyjściową do 
rozpoczęcia kariery jako Java Developer
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 >Administracja systemami serwerowymi 
Całkowity koszt: 3 750 zł (w tym 100 zł opłaty 
rezerwacyjnej)

Celem studiów jest zdobycie umiejętności z zakresu administracji syste-
mami serwerowymi Microsoft Windows zainstalowanymi lokalnie i w chmu-
rze. Część zajęć pomoże w  przygotowaniu do zdobycia certyfikacji MCSA: 
Windows Server 2016.

Zajęcia prowadzone w nowoczesnych laboratoriach WSZiB, oparte na au-
toryzowanych materiałach przez doświadczonych trenerów. Uczestnicy otrzy-
mują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w  języku polskim 
i w języku angielskim.

W programie studiów podyplomowych:
•	 Infrastruktura serwerowa 

•	 Podstawy sieci komputerowych z elementami bezpieczeństwa 

•	Usługi sieciowe 

•	Usługi katalogowe i zarządzanie tożsamością 

•	Wstęp do usług w chmurze 

•	 Zarządzanie tożsamością w chmurze 
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Kursy i szkolenia  
w WSZiB

 >Akademia Sieciowa Cisco
Program kursu jest cyklem szkoleń dotyczących przede wszystkim 

technologii sieciowych, które organizowane są pod patronatem firmy Ci-
sco – światowego lidera w zakresie IT i wiodącego producenta urządzeń 
sieciowych.

W ramach szkolenia realizowane są :
•	 zajęcia praktyczne w specjalistycznym laboratorium CISCO

•	wykłady prowadzone przez doświadczonych instruktorów (wszystkie prezentacje multimedialne udo-
stępniane są kursantom poprzez platformę SAKE)

•	 konsultacje

•	 testy przeprowadzane online na serwerze Cisco netacad.com

•	 studiowanie oryginalnych materiałów wykładowych w formie elektronicznej  
dostarczanych przez Cisco Networking Academy

•	 symulacje z wykorzystaniem oprogramowania PacketTracer

•	 semestralne egzaminy zaliczeniowe (praktyczne i teoretyczne)
Więcej informacji na stronie: www.cisco.wszib.edu.pl

 >Analiza i modelowanie danych w MS Excel
Celem szkolenia jest zapoznanie się z zaawansowanymi technikami modelowania i analizy danych w pro-

gramie Microsoft Excel. Nabycie umiejętności płynnej obsługi najnowszych narzędzi Excela do efektywnego 
rozwiązywania rzeczywistych problemów.

W trakcie szkolenia odkryjesz jak najnowsza wersja znanego Ci programu MS Excel pozwala wykonywać 
złożone analizy danych dostępne do tej pory tylko dla ekspertów.

Program szkolenia:
•	wprowadzenie do MS Excel

•	 zastosowanie zaawansowanych formuł

•	wykorzystanie funkcji finansowych w analizie danych biznesowych

•	 porządkowanie danych

•	 analiza bazy danych w Excelu

•	 efektywna wizualizacja danych

•	 zastosowanie programu MS Excel do analiz Business Intelligence

•	 analiza warunkowa danych

•	 analiza statystyczna i modelowanie ekonometryczne
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 >  ECDL – Europejski Certyfikat  
Umiejętności Komputerowych

WSZiB podjęła współpracę w zakresie propagowa-
nia i organizacji egzaminów Europejskiego Certyfikatu 
Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Com-
puter Driving Licence).

ECDL jest akcją Stowarzyszenia Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych (Council 
of European Professional Informatics Societies – CEPIS), która ma na celu ujednolicenie i udokumentowa-
nie poziomu wiadomości z podstaw obsługi komputera.

Certyfikat ECDL jest obecnie honorowany w 146 krajach, można go zdawać w 38 językach. Poza Euro-
pą certyfikat ten znany jest jako ICDL (International Computer Driving Licence). Umiejętności komputero-
we mają coraz większe znaczenie we wszystkich dziedzinach życia, a ECDL jest rzetelnym świadectwem 
tych umiejętności.

 >  TastyAdvertisingMethods –  
Kurs dla kreatywnych

 

WSZiB połączyła siły z branżą kreatywną tworząc kurs –TastyAdvertisingMethods, kurs dla rozpo-
czynających zawodową przygodę z reklamą i marketingiem. 40 h branżowych wskazówek od najlep-
szych specjalistów z Krakowa. Wspaniale uzupełniających wiedzę zdobytą na studiach artystycznych czy 
kierunkach takich jak zarządzanie. 

Celem kursu TastyAdvertisingMethods jest edukacja studentów oraz osób, które pracują w szeroko 
rozumianej branży kreatywnej. Tematyka zajęć, w których uczestniczyć będą kursanci, dotyczyć będzie 
m.in. metodologii pracy np. w agencji reklamowej. Będziemy przekazywać wiedzę praktyczną z zakresu 
marketingu, zarządzania, trendów w designie oraz etyki w reklamie. Poruszymy też zagadnienia związane 
z prawem własności intelektualnej.

Po ukończeniu 40 godzinnego kursu, jego uczestnicy zyskają  podstawę do rozpoczęcia pracy w dzia-
le marketingu wymarzonej firmy. Będą oni mogli też wesprzeć zespół od dawna śledzonej agencji rekla-
mowej lub budować swój własny brand i zostać freelancerem.

Podczas naszego kursu, przygotujemy Cię na wyczerpującą pracę z klientem, ułatwimy analizę briefu 
i usystematyzujmy proces twórczy tak, by po drodze było jak najmniej branżowych wpadek. 

Ukończenie naszego kursu, to nie tylko wiedza, która zostanie z Tobą na zawsze. Uzyskasz także cer-
tyfikat wydany przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
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rabat
500 zł

Informacje o zasadach rekrutacji, 
odpłatności i zniżkach!

Dla Studentów i Absolwentów WSZiB 
przygotowaliśmy specjalną promocję 
– rabat w wysokości 500 zł

Zasady rekrutacji:

-  O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości  
w Krakowie mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia  
studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

- Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. 
- Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

- Złożone podanie o przyjęcie (formularz online).
- Kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni (oryginał do wglądu).
- 1 zdjęcie.
- Dowód osobisty (do wglądu).

 
Zasady odpłatności:

- Opłata za naukę pobierana jest semestralnie w formie czesnego w całości lub w 4 ratach. 
- Opłata rezerwacyjna 100 zł. 
-  Wszystkie zobowiązania Uczelnia-Słuchacz regulowane są umową o świadczenie  

usług edukacyjnych (jasne zasady studiowania).

www.wszib.edu.pl/podyplomowe-kursy,  e-mail: rekrutacja@wszib.edu.pl
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Agencja Pośrednictwa Pracy WSZIB
W strukturach Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości mieści się 

Biuro Promocji i Przedsiębiorczości, które w 2006 roku otrzymało 
wpis do rejestru agencji zatrudnienia o nr 3251 upoważniający je 

do prowadzenia tego rodzaju działalności.

Biuro Promocji i Przedsiębiorczości zajmuje się 
przygotowywaniem dokumentacji dotyczących obo-
wiązkowych praktyk studenckich, poszukiwaniem 
ofert pracy dla Studentów i Absolwentów, wspiera-
niem pracodawców w rekrutacji przyszłych pracow-
ników. Ponadto świadczone są usługi z zakresu po-
średnictwa pracy, doradztwa personalnego i  zawo-
dowego za pomocą narzędzi tj.: testów predyspozycji 
zawodowych, bazy ofert pracy, praktyk i staży. 

Agencja zatrudnienia Biura Promocji i Przedsię-
biorczości w 2020 roku udostępniła 832 ofert pracy 
oraz 47 ofert praktyk.

Wyższa Szkoła Zarządzania i  Bankowości co-
rocznie organizuje Targi Edukacji i Pracy, w ramach 
których Studenci i  Absolwenci poszukujący pracy 
mają możliwość zapoznania się z ofertami i wyma-
ganiami pracodawców. Podczas tego wydarzenia 
prowadzone są prelekcje związane z rynkiem pracy. 
Targi te cieszą się dużym zainteresowaniem firm 
o  zróżnicowanym profilu, co stwarza możliwość 
kontaktu z wieloma pracodawcami w jednym miej-
scu i  czasie. Podczas Targów przedstawiciele firm 
rozmawiają z kandydatami, dzięki czemu mają moż-
liwość zauważenia ich potencjału. Współpraca z wie-

loma renomowanymi firmami oraz bankami umożli-
wia Studentom Uczelni rozwój zawodowy poprzez 
odbywanie tam praktyk oraz płatnych staży. 

Biuro zajmuje się także organizacją warsztatów, 
spotkań z  pracodawcami oraz Dnia Otwartego. 
Wszystkie działania podejmowane przez Biuro PiP 
mają na celu pomoc w tworzeniu ścieżek rozwoju za-
wodowego na wymagającym rynku pracy oraz 
wsparcie w  znalezieniu zatrudnienia odpowiadają-
cego kwalifikacjom i aspiracjom Studentów. 
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Dodatkowo dla studentów
Wirtualna czytelnia:  
IBUK Libra PWN oraz NASBI

WSZiB posiada platformy umożliwiające dostęp do całodobowej czy-
telni on-line renomowanych wydawnictw naukowych, e-booków i audio-
booków. Dzięki zaawansowanej technologii można korzystać z serwisu 
przez całą dobę, z dowolnego miejsca.

Pomoc psychologiczna
Uczelnia oferuje indywidualne spotkania terapeutyczne. Oferta jest 

skierowana do Studentów WSZiB, którzy żyją w stresie, doświadczają kry-
zysów życiowych, nie potrafią znaleźć celu w życiu lub chcą świadomie kie-
rować własnymi wyborami. Spotkania odbywają się z psychoterapeutą mgr 
Joanną Dreżewską w tygodniu po uprzednim umówieniu się przez SUSZI. 
Koszty terapii pokrywa Uczelnia!
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Pieniądze dla studenta:
 >Stypendia i kredyt studenckiw WSZiB
Dzięki bogatej ofercie stypendialnej, statystycz-

nie co trzeci student WSZiB otrzymuje stypendium, 
które najlepszym zapewnia bezpłatne kształcenie. 
Główną motywacją do rozwoju i zdobywania wiedzy 
jest stypendium Rektora przyznawane za wyróż-
niające wyniki w  nauce, osiągnięcia naukowe lub 
artystyczne lub też  osiągnięcia sportowe. Dodatko-
we zasilenie studenckiego budżetu stanowi stypen-
dium socjalne otrzymywane na podstawie dochodu 
rodziny. Ponadto, słuchaczom będącym w  trudnej 
sytuacji życiowej Uczelnia oferuje doraźne wsparcie 
w postaci zapomogi w jednorazowej wysokości do 
2000 zł.

Studentów wykazujących się szczególną aktyw-
nością na rzecz inicjatyw społeczności akademickiej 
WSZiB, Rektor nagradza Stypendium dla Aktyw-
nych Studentów finansowanych ze środków Uczelni.

Obok bezzwrotnych form pomocy, przedsię-
biorczy studenci oraz kandydaci na studia mogą 
skorzystać z preferencyjnego kredytu studenckie-
go. Obecnie można się o niego ubiegać w dowolnym 
okresie studiów, a wniosek zostanie rozpatrzony 
w  ciągu 30 dni. Kredyt przyznawany jest na czas 

trwania studiów lecz spłata rozpoczyna się dopiera 2 
lata od ich ukończenia. Przez okres 5 lat studiów 
można otrzymać zależnie od indywidualnych po-
trzeb od 20 000 zł do 50 000 zł! Rewelacyjne opro-
centowanie. Odsetki wynoszą jedynie połowę stopy 
redyskontowej NBP.

- Stypendium Rektora
- Stypendium socjalne
-  Stypendium dla osób 

niepełnosprawnych 
- Zapomoga (do 2000 zł)
-  Stypendium ministra za 

znaczące osiągnięcia naukowe/
artystyczne/sportowe

-  Stypendium dla aktywnych 
studentów (do 900 zł brutto)

-  Stypendium im. PROFESORA 
JERZEGO DIETLA

-  Kredyt studencki – mniej 
regulacji i więcej ułatwień!
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Samorząd Studencki WSZiB prowadzi działal-
ność w zakresie spraw studenckich, którego zada-
niem jest reprezentowanie interesów studentów 
i opiniowanie najważniejszych aktów prawnych na 
Uczelni. Jest to organizacja skupiająca ludzi kre-
atywnych i  chcących połączyć czas studiowania 
z działalnością na rzecz WSZiB.

Dzięki działalności w  Samorządzie Studenc-
kim student ma szanse zdobyć nowe umiejętności, 
poznać nowych, ciekawych ludzi oraz oderwać się 
od codziennych obowiązków. Aktywne uczestnic-
two w Samorządzie to także doskonały sposób na 
rozpoczęcie kariery zawodowej poprzez zdobywa-
nie nowych doświadczeń.

Samorząd Studencki WSZiB jest organizato-
rem licznych akcji charytatywnych, sportowych 
i kulturalno-rozrywkowych. Jego członkowie bio-
rą czynny udział w promocji Uczelni podczas even-
tów na terenie WSZiB, Dni Otwartych, Targów 
Edukacji i Pracy oraz wydarzeń zewnętrznych. 

Jeśli chcesz rozwijać się razem z nami, spędzać 
aktywnie czas, angażować się w życie Uczelni i co 
najważniejsze – zdobywać ciekawe doświadcze-
nia, które z pewnością wykorzystasz w przyszło-
ści -zgłoś się do nas. 

Zapraszamy kontaktu!

Przewodniczący Samorządu  
Studentów WSZiB w Krakowie: 

Kacper Inglot

SUSZI

Kontakt mailowy: 
samorzad@wszib.edu.pl
al. Kijowska 14, Kraków - pok. 4

Facebook:
https://www.facebook.com/sswszib/

Strona www:
https://www.wszib.edu.pl/studenci/samorzad/

Samorząd Studencki 
WSZiB
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WSZiB w Krakowie podejmuje działania mające 
na celu dostosowanie warunków kształcenia do po-
trzeb osób z  niepełnosprawnościami. Stworzone 
udogodnienia wspierają proces dydaktyczny zarów-
no w trybie zajęć zdalnych jak i prowadzonych sta-
cjonarnie w siedzibie Uczelni. 

Funkcję Pełnomocnika do spraw studentów 
niepełnosprawnych w  Wyższej Szkole Zarządzania 
i  Bankowości w  Krakowie, pełni Kanclerz dr inż. 
Bohdan Makary. Do jego zadań należy podejmowa-
nie działań zapewniających osobom niepełnospraw-
nym warunki do pełnego udziału w procesie kształ-
cenia, uczestnictwo w życiu społecznym, naukowym 
i kulturalnym Uczelni.

Studenci będący osobami niepełnosprawnymi 
mogą skorzystać z poniższych, dedykowanych form 
wsparcia:

Pomoc materialna
Już na I roku studiów studenci niepełnosprawni 

(stacjonarni i niestacjonarni) mogą otrzymać wspar-
cie finansowe w postaci stypendium dla osób niepeł-
nosprawnych. Jest ono przyznawane na podstawie 
aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

Obok stypendium dla osób niepełnosprawnych, 
studenci mogą ubiegać się o pozostałe świadczenia 
pomocy materialnej, m.in. stypendium socjalne, sty-
pendium rektora, zapomogę lub kredyt studencki.

Panel ułatwień dostępu na stronie 
www – zwiększający czytelność

Z  myślą o  osobach niedowidzących oraz do-
tkniętych wadami wzroku (np. daltonizm) wdrożono 
panel (wirtualny asystent osoby niepełnosprawnej). 

Specjalistyczny sprzęt oraz pomoce 
naukowe wspomagające proces 
dydaktyczny

Cyfrowe lupy, dyktafony, laptopy ze specjalistycz-
nym oprogramowaniem, powiększalnik, skanery 
ręczne oraz multimedialne materiały dydaktyczne.

Pętle indukcyjne dla studentów 
niedosłyszących

Uczelnia wyposażona jest w zaawansowany sys-
tem nagłośnieniowy działający na zasadzie przesyła-
nia wzmocnionych sygnałów dźwiękowych do indy-
widualnych aparatów słuchowych. Dzięki temu, oso-
by niedosłyszące mogą słyszeć wyraźnie nawet 
w warunkach trudnych akustycznie. 

Brajlowskie (dotykowe) oznakowanie 
Uczelni

W  celu umożliwienia swobodnego poruszania 
się na terenie uczelni studentom niewidomym lub 
słabowidzącym, budynki dydaktyczne zostały wypo-
sażone w zestaw tyflograficznych (brajlowskich) map 
poszczególnych kondygnacji obiektów oraz w zestaw 
tabliczek dotykowych do oznakowania pomieszczeń. 
Dodatkowo zainstalowano systemy powiadamiania 
„Call-Hear” informujące, gdy w budynku lub przed 
wejściem znajduje się osoba niepełnosprawna, po-
trzebująca wsparcia. Student będący osobą niepeł-
nosprawną może również złożyć wniosek o sfinan-
sowanie usług asystenta osoby niepełnosprawnej.

Parking na terenie WSZiB

WSZiB dla niepełnosprawnych
Udogodnienia dla studentów  

z niepełnosprawnością
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SUSZI i SAKE
Są to dwie nowoczesne, intuicyjne w obsłudze platformy, 

które wyróżniają nas wśród wszystkich uczelni w Polsce. 

To autorskie rozwiązanie informatyków Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Bankowości.

Skrót SUSZI oznacza Sieciowy Uczelniany System Zarządzania Informacją. System stanowi platformę 
internetową, wspomagającą proces nauczania oraz proces administrowania Uczelnią. Każdy autoryzowany 
użytkownik systemu (czyli Pracownik lub Student Uczelni) wykorzystując sieć Internet, ma natychmiastowy 
wgląd do dotyczących go informacji. Dane udostępnione są za pośrednictwem przeglądarki internetowej. 
Możliwy jest dostęp do systemu zarówno z sal komputerowych, z telefonów komórkowych, z kiosków infor-
macyjnych rozmieszczonych na terenie Uczelni, z pracy oraz z domu. System SUSZI został stworzony głównie 
z myślą o Studentach. Dzięki niemu mają oni szybki i łatwy dostęp do: 

•	 tablicy ogłoszeń,

•	 rozkładu zajęć, 

•	 harmonogramu sesji lub sesji poprawkowej, 

•	 e-indeksu,

•	 listy informacji wysłanych przez pracowników WSZiB, 

•	 spisu wykładowców, ich rozkładów zajęć, opisów przedmiotów, które prowadzą,

•	 dodatkowych materiałów dydaktycznych, 

•	 spisu Pracowników administracji, 

•	wyszukiwarki pozycji w bibliotece i rezerwacji, 

•	 historii podań, opłat i praktyk.

Skrót SAKE oznacza Studencki Akademicki Kurier E-learningowy. Za jego pomocą Studenci korzystają 
z takich modułów, jak: 

•	 e-learning, 

•	 system badania jakości kształcenia, 

•	 system prowadzenia prac dyplomowych wraz z kontrolą antyplagiatową, 

•	 system testów on-line, 

•	 system zarządzania dostępem do sieci bezprze-
wodowej,

•	 sieciowa subskrypcja Microsoft MSDN.

Już od 20 lat nowoczesne i autorskie systemy Wyż-
szej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie SU-
SZI i SAKE znacznie usprawniają komunikację i funk-
cjonowanie na studiach.




