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Dajemy Ci przyszłość

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

TRYB NAUCZANIA
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie prowadzi studia II stopnia

w trybie niestacjonarnym.
Zajęcia realizowane są w weekendy:
• w piątki (od godz. 16.15 - zdalnie)
• oraz soboty i niedziele.
Nauka na studiach II stopnia trwa 2 lata.

CO NAS WYRÓŻNIA
Łączenie teorii
z praktyką

Przyjazna
atmosfera
studiowania

Student WSB ma unikalną możliwość ukończenia dwóch
specjalności w trakcie dwóch lat studiów (w cenie jednego
czesnego miesięcznie). Specjalności zostały połączone
w moduły obejmujące dwa zakresy tematyczne uzupełniające
się wzajemnie.
Absolwenci WSB otrzymują tytuł magistra.

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

Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci mogą:
• podjąć naukę na 2-semestralnych studiach podyplomowych:

- w WSB na preferencyjnych warunkach,
- w dowolnie wybranej uczelni w Polsce prowadzącej studia
podyplomowe;
• kontynuować naukę w celu uzyskania tytułu doktora w dowolnie wybranej uczelni prowadzącej studia III stopnia.

WYKŁADOWCY
Gwarancją jakości kształcenia jest kadra wykładowców o wysokich
kwalifikacjach zawodowych: własna kadra naukowa, kadra z renomowanych polskich uczelni oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej - kadra zarządzająca firm i instytucji z regionu gorzowskiego,
w tym np. Faurecia, TPV Displays, SE Bordnetze, AEK Design, Molex,
Arctic Paper, EPL Poland, Sąd Rejonowy, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, jak również specjaliści sektora samorządowego.

* PKA – Polska Komisja Akredytacyjna – instytucja państwowa
oceniająca jakość kształcenia w polskich uczelniach.

STUDIA II STOPNIA • Dwie specjalności w dwa lata
Kierunek ZARZĄDZANIE W BIZNESIE I ADMINISTRACJI
Perspektywy zawodowe
Absolwent studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie w biznesie i administracji i o profilu praktycznym może zostać menedżerem,
specjalistą lub przedsiębiorcą posiadającym wyselekcjonowaną wiedzę z obszaru nauk społecznych, z nauk o zarządzaniu i jakości
Kierunek
wzbogaconą
o niezbędne umiejętności z zakresu ekonomii i finansów oraz nauk prawnych.
Program studiów został tak zbudowany, by kompetencje uzyskane przez absolwenta wyróżniały go na rynku pracy. Po ukończeniu
studiów II stopnia absolwent będzie mógł realizować swoje ambicje zawodowe jako pracownik dużego, średniego, małego i mikro
przedsiębiorstwa, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym, a także w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz
w organizacjach pozarządowych. Absolwent będzie przygotowany do pełnienia funkcji menedżerskich oraz specjalistycznych.

Zarządzanie w biznesie i administracji

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: 2 specjalności w 2 lata

• Zarządzanie w biznesie •
• Zarządzanie w administracji •
Studia II stopnia dają nowoczesną, pogłębioną i aktualną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i instytucją publiczną, w tym m.in.
z obszaru zarządzania jakością, marketingiem, HR, logistyką i produkcją, finansami oraz z zakresu z zarządzania strategicznego.
Program obudowany jest szeroką ofertą dodatkowych warsztatów i gier biznesowych kształtujących miękkie umiejętności menadżerskie oraz
kompetencje w zakresie przygotowywania projektów. Wachlarz konwersatoriów do wyboru pozwala na poszerzenie wiedzy o wybranych
współczesnych problemach gospodarki polskiej i światowej.
Student będzie miał unikalną możliwość ukończenia dwóch specjalności w trakcie dwóch lat studiów II stopnia (w cenie jednego czesnego
miesięcznie). Moduł kształcenia składający się z dwóch specjalności obejmuje dwa zakresy tematyczne uzupełniające się wzajemnie.
Każda z komplementarnych specjalności uściśla zagadnienia z danych obszarów dając szerokie kompetencje zarządcze i pozwalając na nabycie
umiejętności przydatnych w pracy menadżera.
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FINANSOWANIE STUDIÓW II STOPNIA

CZESNE

Czesne

STAŁA wysokość czesnego
przez dwa lata studiów

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.

Czesne na kierunku
ZARZĄDZANIE
W BIZNESIE I ADMINISTRACJI

Zniżki

I, II
rok studiów

10 rat miesięcznych:

480 zł

2 raty semestralne:

2350 zł

Czesne płatne tylko przez 10 miesięcy

Zniżki dla Absolwentów studiów I stopnia Wyższej Szkoły Biznesu
w Gorzowie Wlkp.
• Absolwenci studiów I stopnia naszej Uczelni są zwolnieni z opłaty
rekrutacyjnej.
• Absolwenci studiów I stopnia naszej Uczelni otrzymują stały rabat
w wysokości 5% z tytułu czesnego na studiach II stopnia.
Zniżka dla pracodawców
Pracodawcy, którzy finansują w całości lub dofinansują studia swoim
pracownikom, przy skierowaniu na studia co najmniej 3 osób
korzystają z rabatu w wysokości 3% z tytułu czesnego każdej ze
zgłaszanych osób.

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 MGR.

Zniżki i rabaty nie sumują się.

KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI
Studentem studiów II stopnia można zostać po ukończeniu
studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich).
O przyjęciu na studia II stopnia decyduje kolejność składania
dokumentów.
Rekrutacja na studia II stopnia trwa od 6.07 do 30.09.2021 r.

Dokumenty wymagane przy zapisie na studia II stopnia:
• podanie o przyjęcie na studia:
- można pobrać w Dziale Organizacji Studiów,
- można pobrać ze strony internetowej WSB:
www.wsb.gorzow.pl >> REKRUTACJA >> Studia II stopnia >>
Zasady rekrutacji,
- podanie na studia można również złożyć ONLINE,
• kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia –
licencjackich lub inżynierskich (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 II 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 II stopnia w WSB!
Możliwość zapisu na studia
ONLINE:
www.wsb.gorzow.pl
Informacje i zapisy na studia II 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
• www.wsb.gorzow.pl
• www.facebook.com/wsbgorzow
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Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. jest najstarszą niepubliczną uczelnią w województwie lubuskim.
Uczelnia została utworzona 13.08.1997 r. na podstawie zgody wydanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Jest wpisana do rejestru MEN pod pozycją 129 (aktualnie pozycja 128 w rejestrze Ministerstwa Edukacji i Nauki).
Nasza oferta:
3-letnie STUDIA I STOPNIA o profilu praktycznym na kierunku:
ZARZĄDZANIE
• Marketing internetowy i Grafika reklamowa w biznesie, Nowość
• Zarządzanie produkcją oraz Zarządzanie logistyczne,
• Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą oraz Zarządzanie kadrami,
• Zarządzanie procesami logistycznymi w służbach mundurowych oraz Zarządzanie transportem.
2-letnie STUDIA II STOPNIA o profilu praktycznym na kierunku: Nowość
ZARZĄDZANIE W BIZNESIE I ADMINISTRACJI
• Zarządzanie w biznesie oraz Zarządzanie w administracji.
STUDIA PODYPLOMOWE:
• w bogatej ofercie znajduje się ponad 20 specjalności,
• programy specjalności są współtworzone przez ekspertów praktyków z firm i instytucji współpracujących z WSB.
KURSY I SZKOLENIA, w tym z dofinansowaniem z Bazy Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
oraz https://bony.ziph.pl/), a także Krajowego Funduszu Szkoleniowego - KFS (https://gorzow.praca.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.
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Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. mieści się przy ul. Walczaka 25
(kierunek - Gdańsk), naprzeciwko biurowca GOREM (były wieżowiec
Stilonu).
Przy budynku znajduje się 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

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 i II stopnia
tel. 95 733 66 60
e-mail: dziekanat@wsb.gorzow.pl

