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Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. została
utworzona 13.08.1997 r. na podstawie zgody wydanej
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Uczelnia została wpisana do rejestru MEN pod pozycją
129 (aktualnie pozycja 128 w rejestrze Ministerstwa
Edukacji i Nauki).

Poszukujesz możliwości dalszego rozwoju?
Chcesz zrealizować własne aspiracje zawodowe?
PODEJMIJ STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU!
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ZAUFAJ UCZELNI Z 24-LETNIĄ TRADYCJĄ!

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. jest najstarszą niepubliczną uczelnią w województwie lubuskim.
Nasza oferta:
3-letnie STUDIA I STOPNIA o profilu praktycznym na kierunku:
ZARZĄDZANIE
NOWOŚĆ
• Marketing internetowy i Grafika reklamowa w biznesie,
• Zarządzanie produkcją oraz Zarządzanie logistyczne,
• Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą oraz Zarządzanie kadrami,
• Zarządzanie procesami logistycznymi w służbach mundurowych oraz Zarządzanie transportem.

24 lata

Uczelni

1997-2021

STUDIA PODYPLOMOWE:
• w bogatej ofercie znajduje się blisko 30 specjalności,
• programy specjalności są współtworzone przez ekspertów praktyków z firm i instytucji współpracujących z WSB.
KURSY I SZKOLENIA, w tym w ramach Bazy Usług Rozwojowych z dofinansowaniem (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl).
Szkoła Językowa Lingua Academia (język angielski, niemiecki, polski dla obcokrajowców, PJM - polski język migowy).
Licencjonowane Centrum Egzaminacyjne – międzynarodowe certyfikaty językowe TELC.
Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji – mediacje gospodarcze, rodzinne, inne cywilne, karne.

Zapraszamy do skorzystania z oferty Uczelni z 24-letnią tradycją.

Dajemy Ci przyszłość
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NASZE ATUTY - TWÓJ SUKCES

zarządzanie
czasem

NOWOCZESNA KONCEPCJA KSZTAŁCENIA WSB
Przewaga zajęć praktycznych na wzór sytuacji zawodowych.

myślenie
innowacyjne

UMIEJĘTNOŚCI
ABSOLWENTA

elastyczność
myślenia

WSB

Najnowsze trendy w danym obszarze wiedzy.
Udział praktyków i specjalistów w prowadzeniu zajęć.

kreatywność

otwartość
na zmiany

rozwiązywanie
konfliktów

Aktywne metody prowadzenia zajęć:
> projekty, > warsztaty, > prace zespołowe,
> gry symulacyjne, > wizyty studyjne.
Samodzielność i praca twórcza.

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Innowacyjne projekty i niekonwencjonalne myślenie.
Uczenie się ze zrozumieniem, rozwój kompetencji osobistych.
Poszukiwanie własnych oraz niestandardowych rozwiązań.
Warsztaty z umiejętności miękkich:
> komunikacja interpersonalna, > negocjacje,
> rozwiązywanie konfliktów, > wystąpienia publiczne,
> zarządzanie czasem.
Zajęcia przygotowujące studenta do wejścia na rynek pracy prowadzone we współpracy z pracownikami firm doradztwa
personalnego.
Możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu
językowego TELC potwierdzającego znajomość języka obcego.

4,70
4,51
83%
100%

średnia ocena nauczycieli na studiach I stopnia
(skala 5-2).

średnia ocena studiów I stopnia (skala 5-2).
absolwentów uważa, że dzięki studiowaniu
na kierunku Zarządzanie umocnili swoją
pozycję na rynku pracy.
absolwentów uważa, że studia w WSB
spełniły ich oczekiwania.
W Wyższej Szkole Biznesu funkcjonuje Uczelniany
System Zapewnienia Jakości Kształcenia.
Studenci WSB w każdym semestrze dokonują oceny
nauczycieli akademickich. Każdorazowo absolwenci
kończący WSB dokonują oceny studiów I stopnia.

CO NAS WYRÓŻNIA
Łączenie teorii
z praktyką

Przyjazna
atmosfera
studiowania

Zajęcia
prowadzone przez
specjalistów
praktyków

Klimat wzajemnego
szacunku, zaufania
i sympatii

Bliska współpraca
z otoczeniem
gospodarczym

Warsztaty
z umiejętności
miękkich

Zajęcia
przygotowujące
do wejścia na
rynek pracy

Projekty grupowe,
gry symulacyjne

Wysoka jakość
kształcenia
potwierdzona
akredytacjami PKA*

Wizyty studyjne

* PKA – Polska Komisja Akredytacyjna – instytucja państwowa
oceniająca jakość kształcenia w polskich uczelniach.
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STUDIA I STOPNIA
Dwie specjalności w trzy lata
Kierunek

Zarządzanie
Moduły specjalnościowe
• Marketing internetowy
• Grafika reklamowa w biznesie

NOWE

specjalności

• Zarządzanie produkcją
• Zarządzanie logistyczne

• Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą
• Zarządzanie kadrami
• Zarządzanie procesami logistycznymi
w służbach mundurowych
• Zarządzanie transportem

PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA

TRYB NAUCZANIA
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie prowadzi studia I stopnia

w trybie niestacjonarnym.
Zajęcia realizowane są w weekendy:
• w piątki (od godz. 16.15 - zdalnie)
• oraz soboty i niedziele.

Teoria

Nauka na studiach I stopnia trwa 3 lata.

wykłady

Praktyka
warsztaty
ćwiczenia
konwersatoria
laboratoria
lektoraty

Student WSB ma unikalną możliwość ukończenia dwóch
specjalności w trakcie trzech lat studiów (w cenie jednego
czesnego miesięcznie). Specjalności zostały połączone
w moduły obejmujące dwa zakresy tematyczne uzupełniające
się wzajemnie.
Absolwenci WSB otrzymują tytuł licencjata.
Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci mogą:
• kontynuować naukę w celu uzyskania tytułu magistra na tym

samym lub zbliżonym kierunku w dowolnie wybranej uczelni
w Polsce prowadzącej studia II stopnia (magisterskie),
• podjąć naukę na 2-semestralnych studiach podyplomowych
w WSB - na preferencyjnych warunkach.

WYKŁADOWCY

Dajemy Ci przyszłość
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Wśród wykładowców - specjaliści praktycy: przedstawiciele kadry
zarządzającej firm i instytucji z regionu gorzowskiego, takich jak np.
Faurecia, TPV Displays, SE Bordnetze, AEK Design, Molex, Arctic
Paper, EPL Poland, Sąd Rejonowy, Urząd Skarbowy, ZUS, a także
specjaliści ze służb mundurowych.

Kierunek ZARZĄDZANIE
Perspektywy zawodowe
ZARZĄDZANIE w WSB to kierunek studiów o profilu praktycznym umożliwiający zapoznanie się z nowoczesną wiedzą i nabycie
umiejętności m.in. z zakresu zagadnień ekonomicznych, prawnych, socjologicznych. Szczegółowym analizom poddawane są problemy
związane z funkcjonowaniem i zarządzaniem nowoczesną organizacją gospodarczą, jej zasobami kadrowymi i finansowymi,
rozwiązaniami logistycznymi, marketingowymi oraz wdrażaniem projektów biznesowych. Program studiów kładzie nacisk na rozwój
kreatywności, zdolności interpersonalnych, umiejętności negocjacji, współpracy w grupie oraz pracy z klientem.
Zarządzanie przygotowuje do podjęcia pracy w wielu branżach gospodarki (nie tylko w Polsce, ale i zagranicą). Absolwenci znajdują
zatrudnienie wszędzie tam, gdzie jest zapotrzebowanie na wszechstronnie wykształconych, otwartych na częste zmiany pracowników.
Pracują w różnych pionach administracyjnych (logistyka i zaopatrzenie, marketing, kadry, finanse, zarząd). Absolwent kierunku
Zarządzanie jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty, a także lidera zespołu czy też menedżera średniego szczebla
zarządzania w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach. Studia na kierunku Zarządzanie przygotowują również do podjęcia
i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Zarządzanie to kierunek uniwersalny. W każdej organizacji istnieje potrzeba zatrudniania pracowników z wykształceniem z obszaru
zarządzania.

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: 2 specjalności w 3 lata

• Marketing internetowy •
• Grafika reklamowa w biznesie •
Marketing internetowy
Marketing internetowy (marketing elektroniczny, marketing online)
to wszelkie działania marketingowe realizowane w internecie.
Specjalność przygotuje więc do podjęcia działań o charakterze
marketingowym z wykorzystaniem internetu. Student nauczy się
zwiększać widoczność firmy i jej produktów w internecie oraz budować
trwałe relacje z klientami poprzez kanały i narzędzia cyfrowe wyszukiwarki internetowe, serwisy społecznościowe, strony i portale
internetowe. Absolwent będzie przygotowany do pełnienia funkcji
kierowniczych i samodzielnych w zakresie tworzenia i realizacji kampanii
marketingowych w sieci internetowej.
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:
• narzędzi i strategii wykorzystywanych w marketingu internetowym,
• zarządzania stroną www i portalem internetowym (CMS),
• projektowania sklepu internetowego,
• specyfiki pracy influencera, coolhuntera, trendsettera, blogera, youtubera.

NOWE

specjalności

Grafika reklamowa w biznesie
Celem specjalności jest dostarczenie wiedzy i umiejętności związanych
z projektowaniem i opracowywaniem materiałów graficznych,
poligraficznych oraz multimedialnych na potrzeby firm i instytucji.
Student nauczy się jak wykorzystywać specjalistyczne narzędzia
informatyczne w pracy marketingowca lub grafika. Absolwent studiów
będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia w działach promocji firm
i instytucji oraz agencjach reklamowych na stanowisku związanym
z przygotowaniem projektów reklamowych oraz materiałów
multimedialnych na potrzeby reklamy i marketingu.
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:
• projektowania materiałów reklamowych (np. foldery, ulotki, plakaty,
wizytówki, reklamy prasowe itd.), w tym na potrzeby bloga lub mediów
społecznościowych (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter itp.),
• przygotowania prac w zakresie poligrafii (np. książki, czasopisma),
• wykorzystania narzędzi do tworzenia grafik reklamowych,
• retuszowania i obrabiania zdjęć,
• podstaw kompozycji i design'u.
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MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: 2 specjalności w 3 lata

• Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą •
• Zarządzanie kadrami •
Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą
Specjalność dostarcza wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia
lub zarządzania firmą. Student nauczy się tworzenia biznesplanu,
zdobędzie wiedzę w zakresie planowania, kształtowania strategii
rozwoju, rozwiązywania problemów wewnętrznych przedsiębiorstwa.
Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności
gospodarczej, a także do pracy na kierowniczych stanowiskach w małych
i średnich przedsiębiorstwach (MŚP).
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:
• zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem,
• zakładania i zarządzania własną działalnością gospodarczą,
• budowania scenariuszy rozwoju przedsiębiorstwa,
• nowoczesnego podejścia do zjawisk i procesów zachodzących
nie tylko w firmie, ale także w otoczeniu zewnętrznym.

Zarządzanie kadrami
Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, psychologicznych aspektów zarządzania oraz
komunikacji interpersonalnej. Studenci poznają narzędzia motywowania
oraz nauczą się projektować i wdrażać systemy ocen pracowniczych.
Absolwenci będą potrafili zaplanować i przeprowadzić proces rekrutacji
i selekcji w organizacji. Znajdą zatrudnienie w działach personalnych
w administracji publicznej, przedsiębiorstwach różnego typu oraz w firmach zajmujących się szkoleniem i doborem personelu.
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:
• organizacji działu personalnego,
• rekrutacji i selekcji pracowników,
• wykorzystania technik i narzędzi motywacyjnych,
• oceny pracy i pracowników,
• rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: 2 specjalności w 3 lata

• Zarządzanie produkcją •
• Zarządzanie logistyczne •
Zarządzanie produkcją

Zarządzanie logistyczne

W trakcie studiów studenci poznają podstawowe zasady oraz
nowoczesne narzędzia, metody i mechanizmy zarządzania produkcją.
Program studiów koncentruje się na zagadnieniach praktycznych
związanych z doskonaleniem produkcji (np. Lean Manufacturing) oraz
powiązaniach produkcji z jakością, logistyką, zarządzaniem zasobami
ludzkimi.
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:
• mapowania ścieżek i faz przebiegu procesów produkcyjnych,
• zarządzania projektami,
• planowania, koordynowania i realizowania działań logistycznych
w obszarze produkcji,
• wykorzystywania metod i narzędzi wspomagających zarządzanie
jakością w procesie produkcyjnym,
• wykorzystania metod i narzędzi umożliwiających rozwiązywanie
problemów w produkcji, kalkulacji i optymalizacji kosztów produkcji.

Specjalność przygotowuje do pracy w obszarze zarządzania fizycznym
przepływem towarów, materiałów i informacji w celu jak najlepszego
zaspokojenia potrzeb klienta organizacji. Program specjalności obejmuje
wieloaspektowe problemy z zakresu logistyki produkcji, dystrybucji,
zaopatrzenia, zarządzania transportem, zapasami, magazynem.
Absolwent będzie przygotowany m.in. do pełnienia funkcji na stanowisku
specjalisty ds. logistyki, zaopatrzenia, dystrybucji w firmie produkcyjnej
i usługowej.
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:
• stosowania narzędzi komputerowych wspomagających zarządzanie
logistyczne,
• projektowania systemów logistycznych,
• przeprowadzania analiz systemów zaopatrzenia,
• planowania i optymalizacji procesów produkcyjnych i logistycznych.

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: 2 specjalności w 3 lata

• Zarządzanie procesami logistycznymi w służbach mundurowych •
• Zarządzanie transportem •
Zarządzanie procesami logistycznymi
w służbach mundurowych
Specjalność dostarcza wiedzę i umiejętności w zakresie doboru i wykorzystywania narzędzi usprawniających procesy logistyczne - na przykładzie wojska i wybranych służb mundurowych. Studenci zapoznają się
z metodami organizowania zaopatrzenia, magazynowania i dystrybucji
oraz efektywnego zarządzania zapasami. Poznają zasady sterowania
przepływami informacji, zasobami ludzkimi i materialnymi. Będą potrafili
posługiwać się systemami informatycznego wspomagania zarządzania
logistycznego.
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:
• zarządzania zasobami w służbach mundurowych,
• gospodarki magazynowej i zapasami,
• systemów informatycznych w logistyce,
• usług logistycznych i outsourcingu w służbach mundurowych,
• inwentaryzacji składników mienia,
• gospodarki służb materiałowych i technicznych z elementami
controllingu.
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Zarządzanie transportem
Specjalność pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zasad
oraz najnowszych rozwiązań dotyczących planowania i organizacji
transportu w firmie. Zapoznaje z elementami prowadzenia działalności
transportowej zgodnie z obowiązującym prawem oraz normami
bezpieczeństwa.
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:
• planowania i organizowania transportu,
• ekonomiki i zarządzania transportem,
• zabezpieczenia technicznego transportu,
• zarządzania procesowego,
• mapowania procesów transportowych i logistycznych,
• zarządzania łańcuchem dostaw.

Warunkiem uruchomienia każdego z modułów specjalnościowych jest
zadeklarowanie chęci studiowania danego modułu przez co najmniej 10 osób.

FINANSOWANIE STUDIÓW I STOPNIA
Czesne

PROMOCJA
Przy zapisie na studia I stopnia do końca maja
200 zł GRATIS!

Student może uiszczać czesne:
• w 10 ratach (miesięcznych),
• w 2 ratach (semestralnie).

Stypendia i inne opcje dofinansowania nauki
• Stypendia MEiN: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka
Stypendium socjalne, zapomogi, stypendium specjalne dla osób
niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów
• Programy PFRON: www.pfron.org.pl
• Kredyty studenckie (Fundusz Kredytów Studenckich): www.bgk.pl
Studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. mają pełne prawo
do korzystania z przywilejów i uprawnień przysługujących studentom
wszystkich polskich uczelni.

STAŁA wysokość czesnego
przez trzy lata studiów
• Czesne na kierunku
ZARZĄDZANIE

I, II i III rok studiów

10 rat miesięcznych:

420 zł

2 raty semestralne:

1995 zł

Zniżki
Zniżka rodzinna
Bliscy członkowie rodzin studentów i absolwentów WSB są zwolnieni
z opłaty rekrutacyjnej (przez najbliższych członków rodziny studenta lub
absolwenta WSB należy rozumieć jego dzieci, współmałżonka, rodziców
oraz rodzeństwo).

Zniżka dla firm
Firmy, które finansują w całości lub dofinansowują studia swoim
pracownikom:
• przy skierowaniu na studia co najmniej 2 osób - 5% rabatu z tytułu
czesnego każdej ze zgłaszanych osób,
• przy skierowaniu na studia co najmniej 4 osób - 10% rabatu z tytułu
czesnego każdej ze zgłaszanych osób.
Zniżki i rabaty nie sumują się.

Czesne płatne tylko przez 10 miesięcy
W WAKACJE NIE PŁACISZ
Jednorazowa opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł
i nie podlega zwrotowi.
Numer konta do wpłaty:
mBank SA Oddział Korporacyjny w Gorzowie Wlkp.
97 1140 1443 0000 2481 0500 1001
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI
Studentem studiów I stopnia można zostać po ukończeniu szkoły
średniej i uzyskaniu świadectwa maturalnego.
O przyjęciu na studia I stopnia decyduje kolejność składania
dokumentów.
Rekrutacja na studia I stopnia trwa od maja do końca września.

Dokumenty wymagane przy zapisie na studia I stopnia:
• podanie o przyjęcie na studia:
- można pobrać w Dziale Organizacji Studiów,
- można pobrać ze strony internetowej WSB:
www.wsb.gorzow.pl >> REKRUTACJA >> Studia I stopnia >>
Zasady rekrutacji,
- podanie na studia można również złożyć ONLINE,
• kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
• potwierdzenie dokonania jednorazowej opłaty rekrutacyjnej
(w wysokości 85 zł),
• 2 kolorowe zdjęcia w stroju wizytowym o wym. 35 x 45 mm,
• dowód osobisty do wglądu,
• 3 koperty C6 ze znaczkami oraz z adresem zwrotnym
kandydata.
Dokumenty należy złożyć w Dziale Organizacji Studiów WSB.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA STUDIA I STOPNIA
1

Wybierz kierunek studiów oraz moduł specjalnosciowy.

2

Przygotuj wymagane dokumenty.

3 Dostarcz komplet dokumentów do Działu Organizacji
Studiów WSB przy ul. Walczaka 25 w Gorzowie Wlkp.

4 Zostajesz przyjęty na studia I stopnia w WSB!

Informacje i zapisy na studia I stopnia:
WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU
ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp.
• tel. 95 733 66 60, 733 66 67
• e-mail: dziekanat@wsb.gorzow.pl

Możliwość zapisu na studia
ONLINE:
www.wsb.gorzow.pl

• www.wsb.gorzow.pl
• www.facebook.com/wsbgorzow
7

24 lata

Uczelni

1997-2021

REM
c GcOStilonu)
rowwieie
żowie
Biuyły
(b

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU
ul. Walczaka 25
66-400 Gorzów Wlkp.
www.wsb.gorzow.pl
facebook.com/wsbgorzow
Kancelaria, Rektorat
tel. 95 733 66 67
e-mail: wsb@wsb.gorzow.pl
Studia I stopnia
tel. 95 733 66 60
e-mail: dziekanat@wsb.gorzow.pl

Lid

l

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. mieści się przy ul. Walczaka 25
(kierunek - Gdańsk), naprzeciwko biurowca GOREM (były wieżowiec Stilonu).
Przy budynku znajduje się duży nieodpłatny parking, a nieopodal LIDL
oraz stacja benzynowa.
Dojazd do siedziby WSB komunikacją MZK:
- autobusem nr 124 (przystanek Stilon),
- tramwajem nr 1 (przystanek Stilon).
Przystanki znajdują się ok. 50-100 m od Uczelni.
Rozkład jazdy komunikacji miejskiej: www.mzk-gorzow.com.pl

