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1. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny  

w Warszawie
3. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
4. Polsko-Japońska Akademia Technik  

Komputerowych w Warszawie

5. Akademia WSB

6.miejsce 
w Polsce
w rankingu uczelni 
niepublicznych

Dąbrowa Górnicza

Nasze lokalizacje:

Nasi Partnerzy:

Cieszyn

Kraków

Częstochowa

Bielsko-Biała

Opole

Bytom

Olkusz

Żywiec

O UCZELNI
AKADEMIA WSB



stwarzamy ambitnym  
szerokie możliwości 
rozwoju

Promujemy
wysokie  
kwalifikacje

Szanowni Państwo,

zachęcam do skorzystania z oferty dofinan-
sowanych studiów podyplomowych i MBA, 
a także szkoleń i usług doradczych oferowa-
nych przez Akademię WSB.

Nowy model finansowania usług rozwojo-
wych dla sektora mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnio-
nych ze środków unijnych umożliwia dofi-
nansowanie do 80% kosztów usługi rozwo-
jowej. To nie tylko szansa na podniesienie 
Państwa kompetencji, ale również pracowni-
ków Państwa firm.

Zapraszam serdecznie

prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz
JM Rektor
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UZYSKAJ DO 100 TYSIĘCY  
ZŁOTYCH DLA TWOJEJ FIRMY!
dofinansowanie DO 80% DO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, SZKOLEŃ  
I USŁUG Doradczych DLA PRACOWNIKÓW mśp W RAMACH bazy  
usług rozwojowych (bur)

Wysokość dofinansowania
do 100 tys. zł na przedsiębiorstwo, 
do 7,5 tys. zł na pracownika

Projekt „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego”, dofinansowany  
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

� 80% dla mikroprzedsiębiorstw 

� 70% dla małych przedsiębiorstw, 
z możliwością zwiększenia do 80% 

� 50% dla średnich przedsiębiorstw, 
z możliwością zwiększenia do 80%

Informacja o projekcie:
wsb.edu.pl/operator

Kontakt:

32 706 10 91
operator@wsb.edu.pl

Rady nadzorcze
W przypadku studiów typu MBA Ab-
solwent może ubiegać się o zasiadanie 
w radach nadzorczych spółek z udzia-
łem Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą 
o zasadach zarządzania mieniem pań-
stwowym.

Opiekun 
merytoryczny
Każdy z prowadzonych kierunków 
nadzorowany jest przez meryto-
rycznego opiekuna, który na pod-
stawie konkretnych doświadczeń 
praktycznych projektuje autorski 
program zajęć, a następnie czuwa 
nad jego właściwą realizacją.

Wiedza 
ekspercka
Doświadczeni praktycy oraz 
czołowi eksperci różnych 
branż przekazują swoje 
know-how Słuchaczom.

Interaktywna formuła 
spotkań
W ramach zajęć: business case, analiza 
przypadków, action learning, coaching 
grupowy, dyskusje panelowe, gry de-
cyzyjne i treningi kierownicze, wizyty 
studyjne, zespołowe projekty mene-
dżerskie, szkolenia e-learningowe.

ATUTY
STUDIA PODYPLOMOWE
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Case studies
Analiza konkretnych przypad-
ków biznesowych (case stu-
dies), które uczą bezpośred-
niego zastosowania zdobytej 
wiedzy w praktyce.

Praktyczne 
wizyty studyjne
Zajęcia w firmach u partnerów 
biznesowych polskich oraz  
zagranicznych, zgodnych  
z kierunkiem kształcenia.

Networking
Praktyczny networking 
- szansa na nawiąza-
nie perspektywicznych 
kontaktów biznesowych  
z ciekawymi ludźmi.

Współpraca  
nauka-biznes
Studia prowadzone we współpracy  
z partnerami biznesowymi, np. EY Aca-
demy of Business, Comarch, Kamsoft, 
Maspex, Brembo, BCC, Lewiatan, Regio-
nalna Izba Gospodarcza w Katowicach, 
Instytut Doskonalenia Produkcji, Pasja 
Grupa Dobrych Trenerów, Polskie Stowa-
rzyszenie HR Business Partner, Centrum 
Szkoleń i Psychologii Biznesu w Warsza-
wie, Ask Expert.

Dodatkowa certyfikacja
Certyfikacja poszczególnych modułów kształcenia przez part-
nerów biznesowych oraz możliwość uzyskania certyfikatów 
np.: Certyfikat Menedżera Systemu Zarządzania Jakością (TÜV 
NORD Polska), Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Za-
rządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001, Certy-
fikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Ciągłością 
Biznesu wg BS 25999, Certyfikat Noble Manhattan Coaching, 
Green Belt - Lean Six Sigma i Black Belt - Lean Six Sigma, Certy-
fikat EY Academy of Business, PRINCE2 Foundation Practitioner, 
Certyfikat Polish Society for Training & Development, Certyfikat 
Audytora Training Development Improvement.

Programy studiów projektowane w odpowiedzi na 
potrzeby licznych partnerów biznesowych są najbar-
dziej efektywnym sposobem na rozwój i doskonale-
nie kapitału ludzkiego, zwiększenie wydajności oraz 
unowocześnienie metod pracy.

dr Magdalena Kot-Radojewska 
Zastępca Dyrektora Centrum Studiów 

Podyplomowych i Rekrutacji Akademii WSB
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badanych Słuchaczy  
poleciłoby studia
podyplomowe  
w Akademii WSB

„Czuję się bardziej 
kompetentny w tym, 
co robię na swoim
stanowisku pracy” 

„Mam większe  
możliwości na znalezie-
nie lepszej pracy”

„Dostałem/am
podwyżkę” „Zmieniłem/am 

pracę
na lepszą” 

„Dostałem/am
awans” 

Poziom satysfakcji  
Słuchaczy ze
studiów biznesowych

89%

67%

48%

13,7%
14,8%

12,4%

4,9/5

Efekty ukończenia studiów podyplomowych:

100%

80%

60%

40%

20%

0

67%

48%

Szkolenie  
dr Mateusza Grzesiaka 

w ramach Tygodnia 
Bezpłatnych Szkoleń

W LICZBACH
STUDIA PODYPLOMOWE
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Studia Doktoranckie
 | czas trwania studiów: 4 lata (możliwość wcześniejszej 

obrony rozprawy doktorskiej)
 | nowoczesny autorski program studiów elastycznie 

dostosowywany do zainteresowań i potrzeb doktorantów
 | możliwość korzystania ze stypendiów doktoranckich już 

od I roku - 800 złotych miesięcznie (30% doktorantów)
 | możliwość korzystania ze stypendiów za wyniki w nauce 

oraz stypendiów socjalnych
 | dyplom ukończenia stacjonarnych studiów 

doktoranckich (studiów III stopnia)

Studia Doktoranckie
 | czas trwania studiów: 4 lata (możliwość wcześniejszej 

obrony rozprawy doktorskiej)
 | adresowane do absolwentów kierunków 

pedagogicznych oraz innych, które zamierzają rozwijać 
swoją wiedzę z zakresu pedagogiki oraz umiejętności 
badawcze 

 | studia umożliwiają zdobycie przewagi konkurencyjnej  
na rynku pracy i zbudowanie autorytetu eksperta

Seminarium Doktorskie
 | 3-letni program kształcenia, elastycznie dostosowywany 

do zainteresowań i potrzeb doktorantów (możliwość 
wcześniejszej obrony rozprawy doktorskiej)

 | adresowane do osób posiadających doświadczenie 
zawodowe w sferze naukowo-dydaktycznej, oświatowej, 
edukacyjnej, wychowawczej, profilaktycznej, 
kompensacyjnej

Seminarium Doktorskie
 | 3-letni program kształcenia, elastycznie dostosowywany 

do zainteresowań i potrzeb doktorantów (możliwość 
wcześniejszej obrony rozprawy doktorskiej)

 | adresowane do ekspertów i przedsiębiorców, kadry 
kierowniczej wyższego szczebla

 | uzyskanie stopnia naukowego doktora jest jednym  
z kluczowych etapów kariery zawodowej, pozwalającym 
na efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem,  
a także na ugruntowanie swojej pozycji w świecie nauki

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 | indywidualny tutoring merytoryczny
 | indywidualne konsultacje z ekspertami branżowymi
 | stypendium motywacyjne - 1000 zł*/miesięcznie - 

przyznawane na I roku dla 50% najlepszych doktorantów
 | stypendium grantowe - 2000-2750 zł*/miesięcznie - 

przyznawane od II roku studiów
 | kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego  

z języka obcego

*  Kwoty mogą ulec zmianie

 | finansowanie publikacji naukowych  
i udziału w konferencjach

 | dla najlepszych - udział w szkole letniej dla doktorantów
 | możliwość pogłębienia wiedzy interdyscyplinarnej 

poprzez cykl wykładów z drugiej dyscypliny
 | zajęcia prowadzone przez wykładowców  

z zagranicy
 | cykl zajęć kształtujących warsztat badacza

Stopień naukowy doktora oraz  
doktora habilitowanego nauk  
ekonomicznych w dyscyplinie  

nauki o zarządzaniu

Tytuł profesora nauk  
ekonomicznych

Tytuł doktora  
honoris causa

STUDIA DOKTORANCKIE  
I SEMINARIA DOKTORSKIE

WSB.EDU.PL/DOKTORAT

Pełne uprawnienia akademickie Uczelni:

Nauki o Zarządzaniu

Pedagogika

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauk Społecznych   - NOWOŚĆ
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MBA
Studia z obszaru:

Jarosław Olszewski
FCCA, CFA, CIA, Senior Manager  
w EY Academy of Business; członek 
stowarzyszenia ACCA z EY związany 
od 1996 r.; doświadczenie zdobywał 
uczestnicząc w badaniach sprawoz-
dań finansowych, przeglądach oraz 
projektach due dilligence; autor wielu 
programów szkoleń, m.in. dla biegłych 
rewidentów; w latach 2015-17 członek 
Komisji Egzaminacyjnej Polskiej Izby 
Biegłych Rewidentów.

na studia 
zaprasza:
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Studia Executive mają na celu wykształcenie 
u słuchaczy umiejętności globalnego spoj-
rzenia na stan oraz funkcjonowanie przedsię-
biorstwa w środowisku międzynarodowym. 
Programy menedżerskie kształcą kompetent-
nych i odpowiedzialnych przywódców, którzy 

Programy zaawansowane (MBA)

 | Executive MBA
 | Executive MBA dla branży 

wodociągowej 
 | Master of Business Administration  

Partner kierunku: EY Academy  
of Business

 | MBA w placówkach ochrony zdrowia 
 | Menedżerskie studia podyplomowe - 

poziom MBA

potrafią stosować twórcze, skuteczne i trwałe 
rozwiązania przyszłych problemów i podej-
mować wyzwania poprzez aktywne stosowa-
nie najnowszych metod z zakresu zarządza-
nia.

Programy menedżerskie premium

 | Psychologia przywództwa
 | Turkusowe organizacje:  

Holilider - Integralny Lider Organizacji 
Przyszłości

Organizacje, wspólnie ze społecznymi aktorami 
występującymi w ich otoczeniu wytwarzają wartość. 
Konsument traktowany jest jako współtwórca 
wartości firmy; nie po to, by nim manipulować,  
ale po to, by lepiej zaspokoić jego potrzeby.

Kogo zainteresują?

Osoby z doświadczeniem menedżerskim 
na stanowiskach kierowniczych wyższego 
szczebla, właścicieli średnich i dużych firm 
prywatnych, osoby aspirujące do najwyż-
szych stanowisk kierowniczych.

Słuchacze programów 
zaawansowanych oraz 
menedżerskich premium 
dodatkowo rozwijają za-

interesowania w obszarze zarządzania  
w ramach Towarzystwa Naukowego Orga-
nizacji i Kierownictwa / oddział Dąbrowa 
Górnicza.

EY Academy  
of Business jest 
częścią między-
narodowej firmy 
doradczej EY. Na 

polskim rynku działa od 25 lat. Firma przy-
gotowuje i realizuje szkolenia z zakresu 
umiejętności interpersonalnych, zarządzania 
strategicznego, sprawozdawczości finanso-
wej, aż po zarządzanie projektowe. Specjali-
zuje się w szkoleniach przygotowujących do 
zdobycia rozpoznawalnych na całym świecie 
kwalifikacji zawodowych, takich jak: ACCA, 
CIA, CFA®, PMP®.

www.academyofbusiness.pl 
www.facebook.com/EYszkolenia
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wybierz kierunek rozwoju dla siebie

Programy zaawansowane (MBA)

Executive MBA

 | najbardziej prestiżowy i rozpoznawalny na świecie 
program kształcenia kwalifikacji menedżerskich 
przeznaczony dla ludzi biznesu oraz kadry 
kierowniczej wyższego szczebla

 | moduły studiów podyplomowych oparte na 
konkretnych potrzebach praktyki menedżerskiej 
realizowane przez wybitnych specjalistów, 
praktyków z Polski i zagranicy

 | certyfikacja poszczególnych modułów przez 
partnerów biznesowych (krajowych 
i zagranicznych)

 | know-how w postaci praktycznych narzędzi 
wdrożeniowych wspierających rozwój firmy

 | możliwa certyfikacja z zakresu zarządzania 
projektem i procesami Green Belt - Lean Six 
Sigma i Black Belt - Lean Six Sigma

 | fakultatywne moduły w języku angielskim  
z obszarów: zarządzanie zasobami ludzkimi, 
zarządzanie jakością, zarządzanie wartością 
przedsiębiorstw

 | realizacja 4 modułów projektowych w zakresie 
finansów, HR, jakości i procesów oraz standardów 
sprzedaży i marketingu

wsb.edu.pl/executive-mba 

Master of Business Administration  
Partner kierunku: EY Academy of Business

 | kadra praktyków – członków managementu 
wysokiego szczebla korporacji międzynarodowych 

 | świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
Akademii WSB oraz certyfikat EY Academy  
of Business

 | ukończenie studiów MBA realizowanych we 
współpracy Akademii WSB - EY Academy 
of Business daje słuchaczom możliwość 
kandydowania na członków rad nadzorczych 
spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie 
z Ustawą o zasadach zarządzania mieniem 
państwowym 

 | zagraniczna sesja wyjazdowa 
 | w pakiecie dodatkowo szkolenia e-learningowe 

realizowane we współpracy z EY Academy  
of Business

 | realizacja 4 modułów projektowych w zakresie 
finansów, HR, jakości i procesów oraz standardów 
sprzedaży i marketingu

 | zajęcia raz w miesiącu (sobota i niedziela)

wsb.edu.pl/mba-ey 

Executive MBA dla branży wodociągowej

 | unikatowy w skali kraju program MBA, opracowany  
wspólnie z przedstawicielami firm i instytucji 
sektora wodno-kanalizacyjnego, skierowany do 
obecnych i przyszłych menedżerów związanych  
z branżą wodociągową

 | bardzo wysoki poziom merytoryczny, wspomagany 
praktycznymi rozwiązaniami i metodykami 
procesów zarządzania w branży wodociągowo-
kanalizacyjnej

 | sesja wyjazdowa w jednym z najlepiej 
prosperujących przedsiębiorstw wodno-
kanalizacyjnych

wsb.edu.pl/mba-wodociagi

MBA w placówkach ochrony zdrowia

 | możliwość zdobycia certyfikatu Auditora 
Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością  
w Placówkach Medycznych TÜV NORD Polska

 | zajęcia prowadzone przez praktyków, 
współtwórców reformy zdrowia i przekształceń 
instytucji zdrowotnych, pracowników Narodowego 
Funduszu Zdrowia

 | program wzbogacony o dodatkowy moduł 
„Szpitalne standardy akredytacyjne”, po 
zaliczeniu którego istnieje możliwość uzyskania 
certyfikatu Specjalista ds. akredytacji szpitali

 | możliwość uzyskania certyfikatu Lider zarządzania 
w ochronie zdrowia

wsb.edu.pl/mba-zdrowie

Menedżerskie studia podyplomowe  
- poziom MBA

 | kompleksowe przygotowanie z zakresu 
najnowszych umiejętności menedżerskich: 
zarządzania zasobami ludzkimi, finansów, jakości, 
zarządzania marketingiem i sprzedażą oraz rozwój 
kompetencji osobistych

 | certyfikaty potwierdzające ukończenie modułów 
programowych, wydane m.in. przez TÜV NORD 
Polska, Stowarzyszenie PSTD (Polish Society  
for Training & Development)

 | udział w grze decyzyjnej Experience Management
 | możliwa certyfikacja z zakresu zarządzania 

projektem i procesami Green Belt - Lean Six 
Sigma i Black Belt - Lean Six Sigma

wsb.edu.pl/poziom-mba
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Programy menedżerskie premium

Psychologia przywództwa 

 | studia dla menedżerów i przedsiębiorców, 
chcących udoskonalić swoje kompetencje 
przywódcze i poszerzyć wiedzę z zakresu 
psychologii biznesu oraz technik wywierania 
wpływu społecznego, opartych o najnowsze 
osiągnięcia nauki w tym zakresie

 | program studiów kształtuje charyzmatycznych 
liderów, potrafiących wzbudzać zaangażowanie 
wewnętrzne pracowników, mistrzowsko prowadzić 
zespoły pracownicze oraz – jednocześnie – 
skutecznie zarządzać procesami

 | praktyczne wykorzystanie narzędzi 
wspomagających realizowanie wyzwań stojących 
przed kadrą menedżerską

 | szczególny program inspiracji i rozwoju osobistego 
liderów synergicznych, łączących wiele 
interdyscyplinarnych kompetencji

wsb.edu.pl/przywodztwo

Turkusowe organizacje: Holilider  
- Integralny Lider Organizacji Przyszłości

 | partner kierunku: HPR Group
 | unikatowy program studiów – jedyny w Polsce 

program przygotowujący liderów do budowania 
turkusowych organizacji 

 | możliwość certyfikacji CNVC, Case Clinic, POY
 | dla każdego uczestnika udział w jednym  

z najbardziej znanych na świecie badaniu stylów 
myślenia Mind Sonar

 | warsztaty m.in.: z zakresu zwinnego zarządzania, 
komunikacji NVC, neuroprzywództwa, 
coachingu zespołowego, action learning, 
zarządzania turkusowymi organizacjami, budowy 
samozarządzających się zespołów 

 | inspirujące spotkania z przedstawicielami 
organizacji turkusowych

 | realizacja praktycznego projektu zaliczeniowego dla 
jednej z polskich organizacji turkusowych

wsb.edu.pl/holilider

Obecnie przywództwo uważa się za jeden z najważniejszych czynników wpływających 
na skuteczne i efektywne zarządzanie zróżnicowanym, wielokulturowym zespołem. 
Współczesne przywództwo wymaga bycia elastycznym, gotowym i akceptującym dyna-
miczne zmiany oraz otwartym na różne oczekiwania pracowników.
Przywództwo to trudna sztuka, której jednak można się nauczyć. Na tym celu skoncen-
trowany jest program studiów podyplomowych na kierunku „Psychologia przywództwa”.

dr Mateusz Grzesiak

Adiunkt w katedrze Zarządzania Akademii WSB, Prezes Zarządu  
Starway Institute. Międzynarodowy trener szkolący w 7 językach,  
psycholog, autor 14 bestsellerowych książek z zakresu psychologii, 
sprzedaży i zarządzania.

Psychologia 
przywództwa
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Studia z obszaru:

Michał Dziekoński
Wykadowca Akademii WSB. Praktyk  
biznesu, dyplomowany marketer CIM  
i MBA Oxford Brookes University,  
twórca i popularyzator symulacyjnych 
gier szkoleniowych.

na studia 
zaprasza:

ZARZĄDZANIE 
MENEDŻERSKIE
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Na rynku pracy poszukiwani są menedże-
rowie, którzy potrafią doprowadzić firmę do 
osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w wa-
runkach ciągłych zmian otoczenia. Efektywne 
prowadzenie biznesu wymaga nie tylko aktu-
alnej wiedzy menedżerskiej, ale także umie-

Studia z zarządzania zespołami  
w produkcji i logistyce

 | Zarządzanie projektami
 | Menedżer jakości
 | Menedżer logistyki
 | Akademia Lean Management

Studia z zarządzania w sporcie

 | Akademia Personal Branding klubu 
sportowego

 | Akademia Sport Masterclass dla trenerów 
sportów indywidualnych 

 | Akademia Sport Masterclass dla trenerów 
sportów zespołowych 

jętności z zakresu wykorzystania technik oraz 
narzędzi organizatorskich. Ponadto w rozwoju 
zawodowym w obszarze zarzadzania każdy 
menedżer może stanąć przed wyborem spe-
cjalizacji w konkretnej dziedzinie. 

Studia z zarządzania kapitałem 
ludzkim – HR i rozwój 
pracowników

 | Zarządzanie zasobami ludzkimi
 | HR Business Partner
 | Kadry i płace w praktyce
 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Studia dla konsultantów, trenerów  
i coachów

 | Akademia profesjonalnego coachingu
 | Business coaching
 | Master coaching - zaawansowane 

narzędzia coachingowe
 | Akademia Trenera Biznesu
 | Executive train the trainers - poziom 

zaawansowany dla trenerów
 | Doradca zawodowy i personalny

Studia koncentrują się na instrumentach, które 
mają korzystny wpływ na wyniki uzyskiwane 
przez firmę oraz podnoszą sprawność działania 
menedżera.

Kogo zainteresują?

Menedżerów, kierowników i specjalistów 
liniowych np. w firmach produkcyjnych czy 
usługowych, również osoby, które wybrały 
konsultingowo-szkoleniową ścieżkę rozwoju, 
chcące rozwijać swoje kompetencje w za-
kresie prowadzenia szkoleń, coachingów czy 
różnych form doradztwa personalnego.

Certyfikowane zajęcia akredytowane:

PRINCE2 jest opartą na procesach metody-
ką zarządzania projektami. Dostarcza łatwo 
skalowalny i możliwy do dopasowania spo-
sób prowadzenia każdego rodzaju przedsię-
wzięcia. 
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Zarządzanie zespołami w produkcji i logistyce Zarządzanie w sporcie

Zarządzanie projektami

 | partner kierunku: Future Think Sp. z o.o.
 | wiedza ze wszystkich najpopularniejszych podejść 

projektowych (PRINCE2, AGILE PM, PMBoK 
Guide, IMPA, SixSigma, Lean Management)

 | międzynarodowy certyfikat na poziomie 
Foundation (PRINCE2 lub AGILE Project 
Management)

 | możliwość certyfikacji na poziomie Practitioner

wsb.edu.pl/zarzadzanie-projektami

Menedżer jakości

 | partner kierunku: TÜV NORD Polska Sp. z o.o. 
 | program uwzględnia najnowsze wymagania 

standardów ISO
 | certyfikaty TÜV NORD Polska - Pełnomocnika 

i Menedżera Systemu Zarządzania Jakością 
(akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji  
w Warszawie) oraz Certyfikat Auditora 
Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania TÜV NORD Polska

 | możliwa certyfikacja z zakresu zarządzania 
projektem i procesami Green Belt - Lean Six 
Sigma i Black Belt - Lean Six Sigma

 | certyfikaty potwierdzające znajomość metod: 
Metoda Kaizen, Six Sigma, system 5S

wsb.edu.pl/menedzer-jakosci

Menedżer logistyki

 | certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu 
Zarządzania Jakością w Transporcie TÜV Nord Polska

 | udział w grach biznesowych i decyzyjnych: Promar 
oraz Logistics Management

wsb.edu.pl/menedzer-logistyki

Akademia Lean Management

 | najlepsze praktyki z wdrożeń lean w produkcji, 
logistyce, usługach

 | zajęcia prowadzone przez praktyków z Instytutu 
Doskonalenia Produkcji, współpracujących  
przy realizacji projektów w polskich  
i międzynarodowych organizacjach 

 | zapoznanie z metodami i narzędziami lean 
dostosowanymi do polskiej specyfiki w ramach 
Systemu Trwałej Efektywności Produkcji – 
autorskiego systemu usprawnień

 | dwie wizyty studyjne w firmach posiadających 
doświadczenie we wdrażaniu metod Lean 
Management

 | zajęcia w praktycznej formule (symulacje i warsztaty)

wsb.edu.pl/akademia-lean

Akademia Personal Branding klubu sportowego

 | partner kierunku: Pasja Grupa Dobrych Trenerów
 | unikatowe w skali kraju studia podyplomowe  

w Polsce, kształcące holistycznie trenerów  
i menedżerów sportowych, w aspektach zarówno 
miękkich, jak i twardych

 | celem studiów jest przygotowanie osób 
pracujących w klubach, stowarzyszeniach, 
fundacjach i innych organizacjach wspierających 
sport, do profesjonalnego wsparcia w zakresie 
zbudowania marki opartej o wartości, wzorowy 
wizerunek klubu i zbudowanie relacji opartej na 
wzajemnym szacunku i wsparciu w środowisku 
lokalnym

 | wśród prowadzących zajęcia zarządzający 
Polskim Związkiem Piłki Nożnej, trenerzy mentalni, 
olimpijczycy, dziennikarze sportowi m.in. Maciej 
Kurzajewski, Paulina Smaszcz-Kurzajewska

wsb.edu.pl/klub-sportowy

Akademia Sport Masterclass dla trenerów  
sportów indywidualnych 

 | partner kierunku: Pasja Grupa Dobrych Trenerów
 | wśród wykładowców: olimpijczycy, mistrzowie, 

profesjonalni sportowcy i trenerzy, dziennikarze 
sportowi m.in. Maciej Kurzajewski, Paulina 
Smaszcz-Kurzajewska

 | w programie studiów m.in. elementy treningu 
mentalnego, praca z własnymi ograniczeniami, 
wykorzystanie social mediów i własnego wizerunku 
do poprawy efektów własnej pracy

 | nowoczesne metody i techniki wspierające 
osiąganie mistrzostwa we współczesnym sporcie, 
narzędzia kształtowania i wpływania na relacje  
z zawodnikami, sztabem trenerskim, zarządem 
klubu oraz środowiskiem lokalnym

wsb.edu.pl/sporty-indywidualne

Akademia Sport Masterclass dla trenerów  
sportów zespołowych

 | partner kierunku: Pasja Grupa Dobrych Trenerów
 | studia przygotowują trenerów pracujących 

z zespołami oraz nauczycieli wychowania 
fizycznego do profesjonalnego wsparcia w zakresie 
przygotowania mentalnego oraz własnego rozwoju

 | wśród prowadzących zajęcia trenerzy mentalni, 
olimpijczycy, dziennikarze sportowi m.in. Maciej 
Kurzajewski, Paulina Smaszcz-Kurzajewska

wsb.edu.pl/sporty-zespolowe

wybierz kierunek rozwoju dla siebie
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HR i rozwój pracowników Studia dla konsultantów, trenerów i coachów

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 | partner kierunku: Doradztwo Personalne 
Menedżer Sp. z o. o. (DPM)

 | kształcenie praktycznych umiejętności np.: 
projektowanie sesji Assessment Center, stworzenie 
projektu rekrutacyjnego, stworzenie opisu 
stanowisk pracy i zwartościowanie stanowiska 
pracy, zbudowanie budżetu personalnego dla 
danej organizacji, zaplanowanie ścieżki kariery  
dla wybranej grupy pracowników

 | w ramach studiów dodatkowa certyfikacja 
kompetencji w obszarach poszczególnych 
modułów studiów

wsb.edu.pl/zarzadzanie-zasobami

HR Business Partner

 | partner kierunku: Stowarzyszenie HR Business 
Partner

 | studia przygotowujące do funkcji niezależnego 
partnera wspierającego biznes od strony spraw 
personalnych

 | program obejmujący niezbędne dla HR Business 
Partnera kompendium wiedzy ze szczególnym 
uwzględnieniem jej zastosowania w praktyce

 | nacisk na sposób badania efektywności 
zarządzania zespołem pracowników

 | zajęcia prowadzone przez doświadczonych 
doradców, trenerów i praktyków biznesowych

wsb.edu.pl/hr-business-partner

Kadry i płace w praktyce

 | certyfikaty potwierdzające znajomość programów: 
Symfonia, Płatnik

 | w programie pełny zakres wiadomości potrzebnych 
do wykonywania funkcji zarządczych, kadrowych, 
kadrowo-płacowych i rozliczeniowych

 | wśród wykładowców: sędziowie Sądu Pracy, 
naczelnicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy

wsb.edu.pl/kadry-i-place

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 | zajęcia prowadzone przez praktyków: sędziów 
sądu pracy, naczelników Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz inspektorów Państwowej 
Inspekcji Pracy

 | praktyczne warsztaty w zakresie ochrony 
wybranych grup zawodowych

 | analiza wybranych przykładów w zakresie 
postępowania sądowego z zakresu prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych

wsb.edu.pl/prawo-pracy

Akademia profesjonalnego coachingu

 | studia we współpracy z ASK Expert, Centrum 
Szkoleń i Psychologii Biznesu oraz Noble 
Manhattan Coaching (możliwa certyfikacja)

 | rozwój kompetencji: Forum Coachingu i Superwizji
 | możliwość udziału w badaniu psychometrycznym 

Kwestionariuszem MTQ-48, dotyczącym 
odporności psychicznej, wydanym przez 
międzynarodowego lidera narzędzi i analiz dla 
biznesu AQR International

wsb.edu.pl/apc

Business coaching

 | dostęp do bazy wiedzy i doświadczeń 
coachingowych w systemie eKnow-How csipb.pl 

 | preferencyjne warunki udziału w Klubie Coacha 
csipb.pl&AkademiaWSB

 | teleklasy - interaktywna praca nad studium 
przypadków pod okiem superwizorów

wsb.edu.pl/business-coaching

Master coaching - zaawansowane narzędzia  
coachingowe

 | pierwsze w Polsce studia podyplomowe  
z możliwością uzyskania międzynarodowej 
certyfikacji w coachingu prowokatywnym

wsb.edu.pl/master-coaching

Akademia Trenera Biznesu

 | partner kierunku: Pasja Grupa Dobrych Trenerów
 | możliwość profesjonalnej superwizji trenerskiej 

oraz stażu przy boku zawodowego trenera

wsb.edu.pl/atb

Executive train the trainers -  
poziom zaawansowany dla trenerów

 | zaawansowane metody coachingowe w pracy 
trenera oraz zarządzanie procesem grupowym

wsb.edu.pl/executive-train

Doradca zawodowy i personalny  
- studia kwalifikacyjne

 | studia przygotowują do zawodu doradcy 
zawodowego i personalnego, pracującego  
w instytucjach rynku pracy, jak i placówkach 
oświatowych, w projektach outplacementowych 
grupowych i indywidualnych

wsb.edu.pl/doradca-zawodowy
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Studia z obszaru:

Roman Młodkowski
Wykładowca Akademii WSB.  
Dziennikarz ekonomiczny; manager  
w mediach i dziennikarz biznesowy; 
twórca, Redaktor Naczelny i Dyrektor 
TVN CNBC (2007 - 2013), wcześniej 
Szef Redakcji Biznesowej TVN24 (2007 
- 2011). Obecnie Dyrektor Zarządzający 
Segmentem Biznes i Finanse w Firmie 
Onet-Ras Polska.

na studia 
zaprasza:

ZARZĄDZANIE 
EKSPERCKIE
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Wyróżnikami współczesnych organizacji są 
umiejętności, wiedza i doświadczenie ludzi. 
Ustawiczna edukacja to integralna część 
działalności zwinnej organizacji. Jedną ze 
ścieżek rozwoju pracowników w organiza-
cji jest kierunek zarządzania eksperckiego. 

Studia z zakresu finansów 
przedsiębiorstw:

 | Audyt (kontrola wewnętrzna) i compliance 
w przedsiębiorstwie

 | Controling i audit w przedsiębiorstwie
 | Doradca podatkowy
 | Rachunkowość i finanse
 | Zamówienia publiczne i zarządzanie 

projektem

Studia z zakresu nowoczesnej 
sprzedaży i marketingu:

 | Akademia Menedżera Sprzedaży
 | Personal Branding

Studia z zakresu IT:

 | Akademia administratorów CISCO
 | Akademia Menedżerów IT
 | Data Scientist - analiza i zarządzanie 

bazami danych
 | Grafika komputerowa i multimedia
 | Sieci komputerowe i Internet rzeczy

Studia z zakresu nieruchomości:

 | Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami

 | Zarządzanie nieruchomościami
 | Podyplomowe studia wyceny i gospodarki 

nieruchomościami

Studia w zakresie zarządzania eksperckiego, 
oprócz wiedzy stricte branżowej, kształcą też 
kompetencje menedżerskie, m.in. zdolności 
strategiczne, tj. szybkość reakcji, kompeten-
cje i elastyczność, uważane w organizacji za 
umożliwiające radzenie sobie ze zmianami.

Studia z zakresu bezpieczeństwa:

 | Ochrona danych osobowych  
w administracji i biznesie - Inspektor 
Ochrony Danych - patronat GIODO

 | Zarządzanie BHP - patronat TÜV Nord 

Studia z zakresu transportu  
i logistyki:

 | Budowa i eksploatacja pojazdów 
szynowych

 | Infrastruktura i sterowanie ruchem 
kolejowym

 | Logistyka i spedycja w transporcie 
kolejowym

 | Transport i spedycja - Certyfikat 
kompetencji zawodowych w drogowym 
transporcie rzeczy/osób

 | Zarządzanie bezpieczeństwem transportu 
w sytuacjach kryzysowych

 | Zarządzanie ryzykiem w transporcie
 | Zintegrowany system zarządzania 

bezpieczeństwem w transporcie 
kolejowym

Zarządzanie organizacją musi być zwinne i elastyczne, 
jak same zespoły. Celem jest utrzymanie wysokiej 
motywacji i zaangażowania pracowników.
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Finanse przedsiębiorstw Marketing, PR i sprzedaż IT

Audyt (kontrola wewnętrzna) 
i compliance  
w przedsiębiorstwie

 | najnowsze wymagania 
i standardy prawne  
z zakresu realizacji zadań 
kontroli wewnętrznej, audytu 
wewnętrznego i compliance 
w przedsiębiorstwie

wsb.edu.pl/audyt

Controling i audit  
w przedsiębiorstwie

 | możliwość zdobycia 
certyfikatu Menedżera ds. 
Controllingu

 | dodatkowa certyfikacja 
z zakresu Audytu 
Finansowego

wsb.edu.pl/controling

Doradca podatkowy

 | partner kierunku: Śląski 
Oddział Krajowej Izby 
Doradców Podatkowych

 | studia przygotowują do 
egzaminu państwowego na 
doradcę podatkowego

 | posiadając tytuł zawodowy 
doradcy podatkowego, 
absolwent może zasiadać  
w Radach Nadzorczych spółek 
z udziałem Skarbu Państwa

wsb.edu.pl/doradca-podatkowy

Rachunkowość i finanse

 | partner kierunku: SAGE
 | uprawnienia do 

usługowego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych 

 | możliwość certyfikacji: 
Comarch OPTIMA, SYMFONIA

wsb.edu.pl/finanse

Zamówienia publiczne  
i zarządzanie projektem

 | know-how w zakresie narzędzi 
zarządzania projektem

wsb.edu.pl/zamowienia

Akademia administratorów 
CISCO

 | dostosowanie programu do 
kompetencji i zainteresowań 
Słuchaczy

 | pełne przygotowanie do 
egzaminu certyfikującego 
Cisco Certified Network 
Associate

 | zajęcia prowadzone 
przez certyfikowanych 
instruktorów Cisco

 | oprogramowanie Cisco 
Packet Tracer

wsb.edu.pl/administrator-cisco

Akademia Menedżerów IT

 | możliwość przystąpienia do 
certyfikowanych egzaminów 
w języku angielskim, m.in. 
ITILv3 Foundation

 | w ramach zajęć 
problematyka projektów 
informatycznych oraz 
dobrych praktyk w oparciu 
o Information Technology 
Infrastructure Library (ITIL)

 | gra biznesowa (wyjazdowa)
 | możliwość korzystania 

z oprogramowania 
licencjonowanego Microsoft 
w ramach programu MSDN 
Academy Alliance oraz 
symulatora sieci Packet 
Tracer firmy Cisco

wsb.edu.pl/menedzer-it

Data Scientist - analiza  
i zarządzanie bazami danych

 | partner kierunku:  
net-o-logy Sp. z o.o.

 | zajęcia w doskonale 
wyposażonych laboratoriach 
komputerowych, w oparciu 
o najnowsze wersje 
oprogramowania – SQL 
Server

wsb.edu.pl/data-scientist

Akademia Menedżera  
Sprzedaży

 | partner kierunku: Pasja Grupa 
Dobrych Trenerów

 | połączenie rzetelnej 
i praktycznej wiedzy 
sprzedażowej z nowoczesnymi 
technikami i narzędziami 
wspierającymi sprzedaż

 | zdobycie i wzmocnienie 
kompetencji efektywnego 
zarządzania zespołem 
sprzedażowym

 | warsztat efektywnej obsługi 
klienta

 | opracowywanie strategii/celów 
sprzedaży

 | kompetencje w zakresie 
tworzenia systemów 
prowizyjnych w sprzedaży

 | metody nawiązywania  
i utrzymywania relacji  
w biznesie

wsb.edu.pl/ams

Personal Branding

 | profesjonalne przygotowanie 
słuchaczy do tworzenia 
programów i metod 
komunikacji wewnątrz firm 
i instytucji, na zewnątrz 
(do klientów, akcjonariuszy, 
społeczności lokalnej) oraz  
w ramach zespołów 
projektowych i innych obszarów 
komunikacji one-to-one

 | w ramach studiów możliwość 
indywidualnego doradztwa, 
szkoleń i wsparcia w zakresie 
budowania własnej kariery 
zawodowej

 | nowoczesne metody, narzędzia  
i techniki PR

wsb.edu.pl/personal-branding

wybierz kierunek rozwoju dla siebie
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Pośrednictwo w obrocie  
nieruchomościami

 | partner kierunku: 
Bielsko-Częstochowsko-
Katowickie Stowarzyszenie 
Pośredników w Obrocie 
Nieruchomościami

 | warsztaty prowadzone przez 
wyspecjalizowanych  
i uprawnionych pośredników 
w obrocie nieruchomościami

wsb.edu.pl/posrednictwo

Zarządzanie  
nieruchomościami

 | partner kierunku: 
Górnośląskie Stowarzyszenie 
Zarządców Nieruchomości

 | możliwość studiowania 
na kierunku łączonym: 
Zarządzanie 
nieruchomościami  
i Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami

wsb.edu.pl/zarzadzanie- 
-nieruchomosciami

Podyplomowe studia wyceny  
i gospodarki nieruchomo-
ściami

 | nowy program, dający 
uprawnienia rzeczoznawcy, 
pośrednika i zarządcy 
nieruchomości

 | zajęcia warsztatowe, 
przygotowujące do 
wykonania projektów 
operatów szacunkowych 
oraz metod i technik 
szacowania nieruchomości 
w oparciu o wybrane 
przykłady

 | wśród wykładowców 
rzeczoznawcy majątkowi, 
specjaliści w dziedzinie 
rynku nieruchomości, 
wyceny wartości 
przedsiębiorstw  
i nieruchomości, inwestycji, 
zarządzania, finansów 
i prawa

wsb.edu.pl/wycena

Budowa i eksploatacja  
pojazdów szynowych

 | certyfikaty z zakresu 
systemów zarządzania 
bezpieczeństwem  
i utrzymaniem (SMS, MMS)

wsb.edu.pl/pojazdy-szynowe

Infrastruktura i sterowanie 
ruchem kolejowym

 | możliwa wizyta studyjna  
w Międzynarodowym 
Związku Kolei (UIC) oraz 
Europejskiej Agencji 
Kolejowej (ERA) we Francji

wsb.edu.pl/ruch-kolejowy

Logistyka i spedycja  
w transporcie kolejowym

 | zaawansowane technologie 
w transporcie kolejowym

wsb.edu.pl/logistyka-kolej

Transport i spedycja 

 | Słuchacze uzyskują certyfi-
katy kompetencji zawodo-
wych w drogowym transpo-
rcie rzeczy/osób

wsb.edu.pl/transport-spedycja

Zarządzanie bezpieczeń-
stwem transportu w sytu-
acjach kryzysowych

 | kompleksowe szkolenie  
z wykorzystania Bezzałogo-
wych Statków Powietrznych 
w sytuacjach kryzysowych 
(możliwość złożenia egzami-
nu licencjonowanego przez 
Urząd Lotnictwa Cywilnego)

wsb.edu.pl/bezp-transport

Zintegrowany system zarzą-
dzania bezpieczeństwem  
w transporcie kolejowym

 | moliwość certyfikacji: Audytor 
Wewnętrznego Systemu Za-
rządzania Bezpieczeństwem 
SMS, Audytor Wewnętrznego 
Systemu IRIS oraz Audytor 
Wewnętrznego Systemu ECM

wsb.edu.pl/zintegrowany

Ochrona danych osobowych  
w administracji i biznesie -  
Inspektor Ochrony Danych

 | kierunek prowadzony we 
współpracy z Generalnym 
Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych oraz z Krajowym 
Stowarzyszeniem Ochrony 
Informacji Niejawnych

 | w ramach studiów 
bezterminowy certyfikat 
Auditora Wewnętrznego 
Systemu Zarządzania Jakością 
i Bezpieczeństwa Informacji 
wydany przez Zakład Systemów 
Jakości i Zarządzania Wojskowej 
Akademii Technicznej

 | przygotowanie słuchaczy 
w zakresie dostosowania 
przepisów dotyczących 
ochrony danych osobowych  
do regulacji unijnych

 | wizyta studyjna w kancelarii 
tajnej

wsb.edu.pl/odo

Zarządzanie BHP 

 | partner kierunku: TÜV Nord 
 | możliwość udziału w szkoleniu  

i zdobycia certyfikatu Audytora 
Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Jakością BHP, 
wydanego przez TÜV NORD 
Polska

 | wśród wykładowców specjaliści 
z zakresu inspekcji pracy, 
ochrony przeciwpożarowej, 
pierwszej pomocy oraz 
praktycy w zakresie zarządzania 
bezpieczeństwem pracy

 | zajęcia praktyczne m.in.: ze 
specjalistycznym sprzętem 
pomiarowym typu: sonometr 
SON-50, analizator dźwięku  
i drgań SVAN 958 - niezbędne 
w pracy przyszłego pracownika 
BHP

 | możliwość uzyskania 
uprawnień Inspektora ochrony 
przeciwpożarowej

wsb.edu.pl/zarzadzanie-bhp

Nieruchomości Bezpieczeństwo Transport i Logistyka
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Studia z obszaru:

Przemysław Pogłódek
Wykładowca Akademii WSB. Inspektor 
pracy, były pracownik i rzecznik prasowy 
PIP w Katowicach, biegły sądowy  
z zakresu czasu pracy, wykładowca  
prawa pracy.

na studia 
zaprasza:

ADMINISTRACJA 
PUBLICZNA
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W wyniku usamodzielnienia się samorzą-
dów i profesjonalizacji sektora publicznego 
w Polsce obecnie istnieje ogromny popyt na 
profesjonalistów w obszarze administracji 
rządowej i samorządowej. Celem kształcenia 
w ramach proponowanych studiów podyplo-
mowych jest nabywanie i poszerzanie wiedzy 

Studia samorządowo-
administracyjne

 | Administracja publiczna
 | Organizacja i zarządzanie placówkami 

pomocy społecznej
 | Prawo zamówień publicznych 
 | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 | Ochrona danych osobowych  

w administracji i biznesie - Inspektor 
Ochrony Danych - patronat GIODO

 | Kadry i płace w praktyce

zawodowej potrzebnej w codziennej działal-
ności urzędników, działaczy i funkcjonariuszy 
administracji publicznej – zwłaszcza samo-
rządowej. Zapraszamy na studia ekspertów 
z zarządzania w samorządach i administracji 
państwowej, a także specjalistów służb mun-
durowych.

Studia dla służb mundurowych

 | Kryminalistyka i metody zwalczania 
przestępczości

 | Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach 
kryzysowych

 | Bezpieczeństwo w portach lotniczych

Nowoczesna administracja potrzebuje dobrze 
wykształconych specjalistów, zdolnych do 
profesjonalnego zarządzania, wyposażonych  
w najnowszą wiedzę i kompetencje, niezbędne  
do piastowania funkcji administracyjnych.

Kogo zainteresują?

Studia podyplomowe kierowane są zarówno 
do osób aktualnie pracujących w admini-
stracji samorządowej czy służbach mundu-
rowych, jak i kandydatów do instytucji dzia-
łających w tych obszarach. 

W strukturach administracji publicznej czy  
w służbach mundurowych zatrudnia się za-
równo inżynierów, ekonomistów, socjologów 
czy prawników, jak i przedstawicieli wielu in-

nych nauk. Studia podyplomowe dla urzęd-
ników i przedstawicieli służb mundurowych 
pozwalają na zdobycie nowej wiedzy 
i kompetencji, przydatnych do pracy w ad-
ministracji czy służbach mundurowych. 
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Studia samorządowo-administracyjne

Administracja publiczna

 | program studiów przygotowuje kandydatów 
do egzaminu konkursowego na urzędnika 
administracji publicznej

 | studia skoncentrowane na praktycznych aspektach 
działania administracji samorządowej ze 
szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia 
i finansowania polityki rozwoju

 | zajęcia prowadzone przez praktyków, m.in. sędziów 
prawa administracyjnego, radców prawnych, 
pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu 
Marszałkowskiego

 | analiza problemów praktycznych w oparciu  
o najnowsze przepisy prawa administracyjnego

 | wykorzystanie metod aktywnych, m.in. case 
studies, praca w małych grupach, metaplan, 
symulacje

wsb.edu.pl/administracja-publiczna

Organizacja i zarządzanie placówkami  
pomocy społecznej

 | Uczelnia, na mocy partnerskiego porozumienia, 
posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia 
specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy 
społecznej zgodne z rozporządzeniem Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalizacji  
z zakresu organizacji pomocy społecznej

 | Absolwenci, po spełnieniu warunków określonych 
rozporządzeniem, otrzymają dyplom 
poświadczający uzyskanie specjalizacji z zakresu 
organizacji pomocy społecznej1

 | studia dla osób kierujących lub przygotowujących 
się do kierowania jednostkami organizacyjnymi 
pomocy społecznej

 | wizyty studyjne, m.in. w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej  
w Dąbrowie Górniczej2

wsb.edu.pl/pomoc-spoleczna

Prawo zamówień publicznych

 | program łączy problematykę zamówień 
publicznych z wiedzą z zakresu innych dziedzin 
prawa, nadzoru nad realizacją zamówień, 
elektronizacją zamówień publicznych oraz audytu  
w zamówieniach publicznych

 | Słuchacze uzyskują konkretne know-how  
w zakresie skutecznego przygotowania i realizacji 
procedur w obszarze zamówień publicznych

wsb.edu.pl/zamowienia-publiczne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 | zajęcia prowadzone przez praktyków: sędziów 
sądu pracy, naczelników Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz inspektorów Państwowej 
Inspekcji Pracy

 | praktyczne warsztaty w zakresie ochrony 
wybranych grup zawodowych

 | analiza wybranych przykładów w zakresie 
postępowania sądowego z zakresu prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych

wsb.edu.pl/prawo-pracy

Ochrona danych osobowych w administracji  
i biznesie - Inspektor Ochrony Danych

 | kierunek prowadzony we współpracy  
z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych oraz z Krajowym Stowarzyszeniem 
Ochrony Informacji Niejawnych

 | w ramach studiów bezterminowy certyfikat 
Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania 
Jakością i Bezpieczeństwa Informacji wydany 
przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania 
Wojskowej Akademii Technicznej

 | przygotowanie słuchaczy w zakresie dostosowania 
zastosowania przepisów dotyczących ochrony 
danych osobowych do regulacji unijnych

 | wizyta studyjna w kancelarii tajnej

wsb.edu.pl/odo

Kadry i płace w praktyce

 | certyfikaty potwierdzające znajomość programów: 
Symfonia, Płatnik

 | w programie pełny zakres wiadomości potrzebnych 
do wykonywania funkcji zarządczych, kadrowych, 
kadrowo-płacowych i rozliczeniowych

 | wśród wykładowców: sędziowie sądu pracy, 
naczelnicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy

wsb.edu.pl/kadry-place

wybierz kierunek rozwoju dla siebie

1  Proces certyfikacji jest dodatkowo płatny
2  Miejsce wizyt studyjnych może ulec zmianie
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Służby mundurowe

Kryminalistyka i metody zwalczania  
przestępczości

 | kierunek realizowany we współpracy z Centrum 
Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych 
Akademii WSB

 | wśród wykładowców znakomici eksperci oraz 
praktycy zajmujący się na co dzień zagadnieniem 
kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego, 
pracy operacyjnej oraz medycyny sądowej, m.in. 
funkcjonariusze Policji, CBŚ, ABW

 | nabycie przez słuchaczy kompetencji oraz 
umiejętności z zakresu działań mających na celu 
udaremnienie przestępstw przeciwko życiu i mieniu

 | egzamin praktyczny w warunkach plenerowych

wsb.edu.pl/kryminalistyka

Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach  
kryzysowych

 | kierunek realizowany we współpracy z Centrum 
Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych 
Akademii WSB

 | kadra praktyków zajmujący się na co dzień 
zagadnieniem zarządzania i dowodzenia  
w sytuacjach kryzysowych

 | słuchacze opanują techniki radzenia sobie ze 
stresem oraz umiejętności panowania nad grupą  
w sytuacjach kryzysowych

 | możliwość poszerzania swoich zainteresowań  
i pasji w sekcji spadochronowej, wspinaczkowej, 
strzeleckiej, płetwonurkowej i wielu innych

wsb.edu.pl/zarzadzanie-kryzysowe

Bezpieczeństwo w portach lotniczych

 | partner kierunku: Katowice Airport
 | nowoczesna i praktyczna wiedza w zakresie 

bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej  
i zarządzania w podmiotach prowadzących 
działalność lotniczą 

 | wśród wykładowców: operatorzy kontroli 
bezpieczeństwa, funkcjonariusze Straży 
Granicznej, pracownicy służby ochrony lotniska, 
kadra kierownicza odpowiedzialna za ochronę  
w cywilnej komunikacji lotniczej

wsb.edu.pl/porty-lotnicze

Elementem zwiększającym atrakcyjność studiów na kie-
runku Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczo-
ści jest dodatkowy egzamin praktyczny, który odbywa się  
w warunkach plenerowych. W ramach egzaminu Słu-
chacze zmierzą się z kilkoma przygotowanymi przez spe-
cjalistę scenariuszami zdarzeń, dla których będą musieli 
przeprowadzić poprawne zabezpieczenie dowodu, ale 
także wstępną analizę kryminalistyczną. Zadania prak-
tyczne przygotowane zostały tak, aby Słuchacze mogli 
odnieść się do wiedzy zdobytej w trakcie zajęć. Egzamin 
praktyczny zakończony zostanie spotkaniem w towarzy-
skiej atmosferze, podczas którego omówione zostaną 
wyniki zadań.

dr inż. Krystian Mączka

Adiunkt w katedrze Informatyki Akademii WSB, wykładowca akademic-
ki (m.in. Akademia WSB, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury), 
specjalista w zakresie przestępczości teleinformatycznej, biegły sądowy 
z zakresu informatyki śledczej, ekspert Biura Ekspertyz Sadowych  
Fundacji „Ubi societas, ibi ius”.

Kryminalistyka
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Studia z obszaru:

Marta Ir
Wykładowca Akademii WSB, terapeuta, 
pedagog specjalny z długoletnim stażem 
pracy pedagogicznej, specjalista  
w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem, 
Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podsta-
wowej i Przedszkola „Wesołe Słoneczka” 
z oddziałami integracyjnymi w Katowi-
cach, trener TUS (Treningu Umiejętności 
Społecznych).

na studia 
zaprasza:

OŚWIATA 
KLASYCZNA
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W obliczu zachodzących zmian i obowiąz-
kowego szkolenia zawodowego nauczycieli, 
które rozpocznie się od września 2018 roku 
i zostało wpisane do ustawy o finansowaniu 
zadań oświatowych, każdy dyrektor szkoły 
będzie zobligowany do corocznego składa-

nia sprawozdania z realizacji tego obowiązku. 
Studia podyplomowe, dające możliwość zdo-
bywania kolejnych umiejętności, uprawnień, 
to doskonała forma na podnoszenie kwalifi-
kacji nauczycieli. 

Funkcjonujemy w czasach, w których zmiana jest 
jedyną stałą, a uczenie się i zdobywanie nowych 
umiejętności przez całe życie ma kluczowe 
znaczenie na wszystkich poziomach życia.

Kogo zainteresują?

Oferta studiów podyplomowych z zakresu 
oświaty jest adresowana do dyrektorów  
i nauczycieli placówek oświatowo-wycho-
wawczych wszystkich rodzajów i szczebli, 

pracowników służb nadzoru i doradztwa 
pedagogicznego oraz pracowników samo-
rządowej administracji oświatowej. 

Studia ogólne:

 | Kwalifikacyjne pedagogiczne studia 
podyplomowe

 | Zarządzanie placówkami oświatowymi

Studia w zakresie edukacji 
przedmiotowej:

 | Język angielski w edukacji 
wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia 
kwalifikacyjne

 | Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce 
- studia kwalifikacyjne dla nauczycieli

 | Technologia informacyjna i informatyka  
w szkole - studia kwalifikacyjne

 | Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna 
i wychowanie przedszkolne - studia 
kwalifikacyjne

Studia w zakresie przedmiotów 
/kompetencji dodatkowych/
wspierających:

 | Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne
 | Doradca zawodowy i personalny - studia 

kwalifikacyjne 
 | Edukacja dla bezpieczeństwa - studia 

kwalifikacyjne
 | Logistyka i spedycja dla nauczycieli - 

studia kwalifikacyjne
 | Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno 

- ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne
 | Wychowanie do życia w rodzinie - studia 

kwalifikacyjne
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Kwalifikacje / zarządzanie Edukacja przedmiotowa

Kwalifikacyjne pedagogiczne studia  
podyplomowe

 | w ramach technologii informacyjnej możliwość 
zdobycia certyfikatu ECDL

 | możliwość korzystania z doskonale wyposażonej 
Biblioteki Akademickiej WSB – ponad 4 tysiące 
woluminów w zakresie pedagogiki, czasopisma 
pedagogiczne w wersji drukowanej (m.in. 
Kwartalnik Pedagogiczny, Problemy Opiekuńczo 
– Wychowawcze, Życie Szkoły, Dyrektor 
Szkoły) oraz czasopisma pedagogiczne w wersji 
elektronicznej (Chowanna, Szkoła specjalna, 
Edukacja bez granic – mimo barier)

 | możliwość korzystania z publikacji udostępnionych 
we wszystkich bibliotekach cyfrowych w Polsce; 
Biblioteka Akademicka WSB udostępnia również 
pełnotekstowe bazy naukowe

wsb.edu.pl/kwalifikacyjne-pedagogiczne

Zarządzanie placówkami oświatowymi

 | zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej studia umożliwiają uzyskanie uprawnień 
w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego

 | możliwość zdobycia certyfikatu Auditora 
Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością  
w Placówkach Oświatowych TÜV Nord Polska

 | praktyczne warsztaty w zakresie kształtowania 
kompetencji lidera, zarządzania i kierowania, 
negocjacji

 | wśród wykładowców trenerzy umiejętności 
interpersonalnych, pracownicy Śląskiego 
Kuratorium Oświaty, TÜV Nord Polska

wsb.edu.pl/placowki-oswiatowe

Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej  
i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne

 | zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi  
w formie warsztatów w małych grupach

 | zajęcia prowadzone są przez zespół wybranych 
specjalistów, doświadczonych praktyków, w tym 
native speakerów

 | kurs przygotowujący do egzaminu Pearson Test  
of English Level 3

 | kurs przygotowujący do egzaminu FCE

wsb.edu.pl/angielski-w-edukacji

Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce 
 - studia kwalifikacyjne

 | możliwość zdobycia certyfikatu Auditora 
Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością  
w placówkach oświatowych, wydanego przez  
TÜV Nord Polska

 | wśród wykładowców: konsultanci i edukatorzy oraz 
praktycy z jednostek kierowniczych oświaty  
i ośrodków szkolących

 | zajęcia praktyczne: warsztaty, treningi, case 
studies

wsb.edu.pl/przedsiebiorczosc-i-ekonomia

Technologia informacyjna i informatyka w szkole 
 - studia kwalifikacyjne 

 | możliwość zdobycia Międzynarodowych 
Certyfikatów ECDL, tj.: ECDL Start, ECDL Core, 
e-Citizen, ECDL Advanced, ECDL CAD, ECDL 
WebStarter

 | zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi,  
w certyfikowanych laboratoriach komputerowych 
w ramach certyfikacji ECDL

wsb.edu.pl/informatyka-w-szkole

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna  
i wychowanie przedszkolne - studia kwalifikacyjne

 | w ramach studiów praktyczne warsztaty w zakresie 
emisji głosu

 | zajęcia, wizyty studyjne w szkołach  
i w przedszkolach

 | możliwość udostępnienia słuchaczom gotowych 
scenariuszy ćwiczeń z dziećmi w edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 | udostępnienie słuchaczom zasobów Biblioteki 
Akademickiej WSB w postaci literatury 
pedagogicznej, zarówno w wersji drukowanej, 
jak i cyfrowej

wsb.edu.pl/wczesnoszkolna

wybierz kierunek rozwoju dla siebie
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Przedmioty zawodowe

Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne

 | studia dla zainteresowanych nabyciem uprawnień 
do pracy w bibliotekach oraz osób pragnących 
podjąć zatrudnienie w ośrodkach gromadzenia 
zbiorów bibliotecznych, archiwach, księgarniach, 
antykwariatach, placówkach oświatowych

wsb.edu.pl/bibliotekoznawstwo

Doradca zawodowy i personalny  
- studia kwalifikacyjne

 | studia pokazują zadania doradcy zawodowego  
i personalnego z perspektywy szeroko rozumianych 
zadań systemu edukacji i uwzględniają specyfikę 
pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi 
w gospodarce opartej na wiedzy

 | kadra doświadczonych praktyków, m.in. doradców 
zawodowych, trenerów zarządzania i trenerów 
interpersonalnych

wsb.edu.pl/doradca-zawodowy

Edukacja dla bezpieczeństwa - studia kwalifikacyjne

 | wśród wykładowców praktycy, m.in. pracownicy 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Wojskowej 
Komendy Uzupełnień, ratownicy medyczni

 | praktyczne zajęcia z wykorzystaniem 
nowoczesnego sprzętu informatycznego w zakresie 
bezpieczeństwa w informatyce (serwery, macierze 
dyskowe, automatyczne systemy kopii zapasowych, 
zapory sieciowe)

 | kurs pierwszej pomocy - słuchacze uzyskują 
dodatkowe zaświadczenie potwierdzające 
przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia

wsb.edu.pl/edu-bezpieczenstwo

Logistyka i spedycja dla nauczycieli  
- studia kwalifikacyjne

 | w ramach zajęć Certyfikat Auditora 
Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością  
w Transporcie TÜV Nord Polska

 | zajęcia prowadzone przez specjalistów  
z zakresu logistyki i zarządzania, praktyków  
w dziedzinie prawa transportowego, menedżerów 
logistyki, spedytorów takich firm jak np. Raben 
Polska Sp. z o.o.

 | w ramach zajęć praktycznych możliwość 
korzystania z oprogramowań logistycznych 
VISSIM oraz programu VISUM

wsb.edu.pl/logistyka-nauczyciele

Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno- 
ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne

 | kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu rytmiki 
i tańca w przedszkolach i szkołach podstawowych 
w klasach I-III

 | praktyczne zajęcia warsztatowo-treningowe
 | absolwent studiów ma umiejętności niezbędne 

do przygotowania i prowadzenia zajęć z zakresu 
rytmiki, tańca oraz zabaw i gier ruchowych 
dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka

wsb.edu.pl/rytmika-taniec

Wychowanie do życia w rodzinie  
- studia kwalifikacyjne

 | studia dają kwalifikacje do nauczania przedmiotu  
z zakresu Wychowania do Życia w Rodzinie  
w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych

wsb.edu.pl/wychowanie

W ramach studiów na kierunku Rytmika i taniec w wy-
chowaniu muzyczno-ruchowym dzieci przede wszyst-
kim stawiamy na wykształcenie praktycznych umie-
jętności, tj.: śpiew, taniec, tworzenie ćwiczeń i zabaw 
rytmicznych, budowanie choreografii dla dzieci, gra 
na dziecięcych instrumentach perkusyjnych oraz flecie  
i dzwonkach oraz zmianę podejścia do edukacji z teo-
retycznej na praktyczną, uczenie i wychowanie poprzez 
działanie, ruch, taniec, muzykowanie, improwizację, me-
todę projektu.

Agnieszka Loska

Wykładowca Akademii WSB. Właścicielka i założycielka 
firmy RYTM Studio Tańca i Muzyki, od 1994 roku tworzy 
własną markę. Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet  
i wysoko wykwalifikowany specjalista w dziedzinie tańca 
i muzyki.

Rytmika i taniec
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Studia z obszaru:

Małgorzata Spendel
Wykładowca Akademii WSB, psycholog, 
logopeda z wieloletnim doświadczeniem 
w pracy psychologicznej, w tym diagno-
styczno-terapeutycznej z dziećmi  
i młodzieżą, nauczyciel-konsultant 
ROME Metis w Katowicach, Członek 
Zespołu do spraw specjalnych potrzeb 
edukacyjnych powołanego przez Mini-
stra Edukacji Narodowej, ekspert ORE 
ds. opracowania standardów pracy po-
radni psychologiczno-pedagogicznych.

na studia 
zaprasza:

OŚWIATA 
SPECJALISTYCZNA
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Studia z pedagogiki specjalnej

 | Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne 
całościowe zaburzenia rozwojowe - 
diagnoza i terapia - studia kwalifikacyjne

 | Edukacja i rehabilitacja osób  
z niepełnosprawnością intelektualną 
(Oligofrenopedagogika) - studia 
kwalifikacyjne

 | Integracja sensoryczna (I i II stopień)
 | Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - 

studia kwalifikacyjne
 | Socjoterapia i resocjalizacja - studia 

kwalifikacyjne
 | Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci  

i młodzieży - studia kwalifikacyjne
 | Terapia pedagogiczna z elementami 

rewalidacji - studia kwalifikacyjne

 | Tyflopedagogika - studia kwalifikacyjne
 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 

studia kwalifikacyjne

Studia w zakresie terapii zaburzeń 
mowy:

 | Logopedia - studia kwalifikacyjne
 | Neurologopedia 
 | Surdologopedia
 | Surdopedagogika - studia kwalifikacyjne

Studia z zakresu fizjoterapii

 | Korekcja wad postawy
 | Neurorehabilitacja
 | Terapia manualna

Niż demograficzny, z którym od dłuższego 
czasu zmagają się polskie szkoły, niesie za 
sobą wiele zagrożeń, ale również szereg po-
tencjalnych korzyści dla pedagogów  
i nauczycieli, którzy postanowią się przekwa-
lifikować i zdobyć nowe umiejętności cenione 
na rynku pracy. Programy wielu specjali-
stycznych kierunków zostały opracowane od 

podstaw i dostosowane do umiejętności po-
siadanych przez nauczycieli. Doskonalenie się 
w zawodzie jest nie tylko instrumentem cią-
głej odnowy kwalifikacji, ale może być sku-
tecznym środkiem zapobiegania procesom 
wypalania zawodowego nauczycieli i terapią 
na już zaistniałe objawy takiego zniechęcenia 
i utraty motywacji.

Przemiany społeczne i nowe wymagania wobec 
szkoły stawiają nauczyciela w nowej i wciąż 
zmieniającej się sytuacji, wpływa na warunki  
i treść jego pracy oraz konieczność 
permanentnego doskonalenia. 

Kogo zainteresują?

Studia kierowane są do nauczycieli chcą-
cych pracować z dziećmi ze szczególny-
mi potrzebami edukacyjnymi, co wymaga 
podejścia interdyscyplinarnego, opartego 
na podejmowaniu zintegrowanych działań 

opartych na zasadzie współpracy wszyst-
kich specjalistów pracujących z dzieckiem. 
Słuchacze uzyskają globalne spojrzenie na 
dziecko, oparte na wielospecjalistycznej 
wiedzy. 
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Pedagogika specjalna

Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe  
zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia 
- studia kwalifikacyjne 

 | najnowsza wiedza naukowa z zakresu psychologii 
rozwoju i klinicznej, psychiatrii i neurologii 
dziecięcej, konstruowanie diagnozy rozwojowej  
i funkcjonalnej dzieci i młodzieży

 | przygotowanie słuchaczy do opracowania 
programu terapii dziecka/ucznia z autyzmem, 
zespołem Aspergera oraz całościowymi 
zaburzeniami w rozwoju

wsb.edu.pl/autyzm

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnospraw-
nością intelektualną (Oligofrenopedagogika) 
 - studia kwalifikacyjne 

 | zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi 
(zajęcia warsztatowo-treningowe, gry symulacyjne)

 | szczególny nacisk położony na metodykę pracy  
z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

 | wizyty studyjne w szkołach specjalnych, ośrodkach 
terapii zajęciowej, świetlicach terapeutycznych

 | wśród prowadzących zajęcia trenerzy grupowi, 
psychologowie, terapeuci, specjaliści Counsellinu 
Gestalt, psychiatrzy

wsb.edu.pl/oligo

Integracja sensoryczna (I i II stopień)

 | w ramach jednego cyklu kształcenia Absolwenci 
uzyskują kwalifikacje I i II stopnia w zakresie 
integracji sensorycznej

 | Absolwenci uzyskują tytuł terapeuty integracji 
sensorycznej

 | zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi  
w formie seminariów i warsztatów przez praktyków 
z wieloletnim doświadczeniem

 | zajęcia w salach laboratoryjnych SI

wsb.edu.pl/integracja-sensoryczna

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
 - studia kwalifikacyjne

 | uprawnienia pedagoga szkolnego
 | w trakcie zajęć identyfikowanie problemów  

z zakresu: wychowania, opieki, profilaktyki i terapii
 | Absolwent uzyskuje umiejętności niezbędne do 

projektowania i efektywnej realizacji różnych 
działań w sferze edukacyjno-socjalnej

wsb.edu.pl/opiekunczo-wychowawcza

Socjoterapia i resocjalizacja - studia kwalifikacyjne

 | treningi i warsztaty interaktywne
 | gotowe scenariusze ćwiczeń do wykorzystania  

w grupowych sesjach terapeutycznych

wsb.edu.pl/socjoterapia

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci  
i młodzieży - studia kwalifikacyjne

 | Absolwenci kierunku uzyskują kwalifikacje  
z zakresu pedagogiki specjalnej w obszarze: 
surdopedagogiki, tyflopedagogiki, socjoterapii, 
resocjalizacji, oligofrenopedagogiki oraz wczesnego 
wspomagania rozwoju dzieci, prowadzenia zajęć 
rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i in.

 | wśród wykładowców eksperci Ministerstwa 
Edukacji Narodowej 

wsb.edu.pl/specjalne-potrzeby

Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji 
 - studia kwalifikacyjne 

 | przygotowanie do opracowania Indywidualnego 
Programu Edukacyjno-Terapeutycznego

 | Absolwent uzyskuje kwalifikacje z pedagogiki 
specjalnej w zakresie terapii pedagogicznej  
i rewalidacji dzieci i uczniów 

wsb.edu.pl/terapia-pedagogiczna

Tyflopedagogika - studia kwalifikacyjne

 | możliwość korzystania z nowoczesnej infrastruktury 
dla osób niewidzących i niedowidzących 
(elektroniczna, kolorowa lupa z trzema trybami 
powiększania oraz automatycznym dostrajaniem 
ostrości obrazu, przenośne urządzenie do 
odczytu książek zapisanych w formacie DAISY)

wsb.edu.pl/tyflopedagogika

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  
 - studia kwalifikacyjne

 | warsztaty z rehabilitacji ruchowej dziecka niepeł-
nosprawnego oraz konstruowania indywidualnych 
programów wczesnego wspomagania rozwoju

 | studia nadają kwalifikacje do pracy w zakresie 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

wsb.edu.pl/wczesne-wspomaganie

wybierz kierunek rozwoju dla siebie
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Terapia zaburzeń mowy Fizjoterapia

Logopedia - studia kwalifikacyjne

 | uprawnienia i kompetencje do podjęcia pracy  
w zawodzie logopedy w placówkach medycznych, 
oświatowych oraz pomocy społecznej, zgodnie  
z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy

 | ćwiczenia laboratoryjne i praktyki logopedyczne 
prowadzone w specjalistycznych ośrodkach typu: 
szpitale, szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze, 
poradnie

 | ukończenie studiów daje uprawnienia do 
zakładania gabinetów logopedycznych

wsb.edu.pl/logopedia

Neurologopedia

 | nowy program studiów, wzbogacony o elementy 
integracji sensorycznej

 | studia znacznie poszerzają wiedzę teoretyczną 
i praktyczną logopedów w przypadku zaburzeń 
mowy pochodzenia neurologicznego

 | absolwenci są przygotowani do pracy z pacjentami 
z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, 
dziećmi z nieprawidłowych porodów oraz do pracy 
z osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy

wsb.edu.pl/neurologopedia

Surdologopedia

 | uprawnienia i kompetencje do podjęcia pracy 
w zawodzie surdologopedy w placówkach 
medycznych, oświatowych oraz pomocy 
społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami 
udzielania takiej pomocy

 | praktyczne zajęcia z ekspertami pracującymi  
z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i niedosłyszącą

wsb.edu.pl/surdologopedia

Surdopedagogika - studia kwalifikacyjne

 | w ramach zajęć bezpłatny kurs - I stopień języka 
migowego dla nauczycieli

 | możliwość ustalenia wizyty studyjnej w ośrodkach 
dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących

 | możliwość wykorzystania systemu nadawczego  
i odbiorczego IR dla osób niedosłyszących, którego 
zadaniem jest wzmacnianie głosu prowadzącego 
oraz całkowita eliminacja udziału pomieszczenia  
w przekazie oraz idealne rozumienie mowy

 | przygotowanie do pracy z osobami niesłyszącymi  
i słabo słyszącymi w ramach praktyki pedagogicznej

wsb.edu.pl/surdopedagogika

Korekcja wad postawy

 | zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi  
w formie prezentacji, seminariów oraz warsztatów

 | w trakcie studiów odbywają się dodatkowe 
szkolenia potwierdzone certyfikatem

 | po ukończeniu studiów absolwent posiada 
kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu 
gimnastyki korekcyjnej

wsb.edu.pl/wady-postawy

Neurorehabilitacja

 | studia przygotowują słuchaczy do prowadzenia 
neurorehabilitacji przy wykorzystaniu najnowszych 
osiągnięć nauki w zakresie neurofizjologii, 
kinezjologii, biomechaniki klinicznej, neurologii, 
ortopedii, psychologii i pedagogiki oraz logopedii

 | zajęcia mają charakter warsztatowy a ćwiczenia są 
prowadzone w małych grupach

 | zajęcia w specjalistycznych pracowniach, 
wyposażonych m.in. w takie urządzenia jak: 
platforma dynamograficzna do analizy równowagi 
i chodu, zestaw „Zebris” do analizy krzyżowego 
i lędźwiowego odcinka kręgosłupa, zestawy 
do przeprowadzania ćwiczeń funkcjonalnych 
za pomocą systemu podwieszek „Levitas”, 
urządzenia „Saunders” do trakcji odcinka 
szyjnego oraz trakcji odcinka lędźwiowego 
kręgosłupa, urządzenie „CROM DELUXE” 
do pomiaru zakresu ruchu odcinka szyjnego 
kręgosłupa, aparat do laseroterapii z aplikatorem 
skanującym „POLARIS 2”, ultrasonograf Honda 
2100, bieżnia Kettler Track Performance, aparat 
do laseroterapii Interdynamic

 | po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł 
Terapeuty Metod Neurofizjologicznych

wsb.edu.pl/neurorehabilitacja

Terapia manualna

 | zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi  
w formie wykładów, seminariów oraz warsztatów

 | w trakcie studiów dodatkowe szkolenia, 
potwierdzone certyfikatem

 | po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł 
Terapeuty Manualnego

wsb.edu.pl/terapia-manualna
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Ewelina  
Muszyńska
Specjalista ds. Studiów  
Podyplomowych  
i Szkoleń Akademii WSB, 
opiekun kierunku MBA

Anna  
Korzeniowska
Kierownik Centrum  
Studiów Podyplomowych 
i Rekrutacji Akademii WSB

dr Magdalena  
Kot-Radojewska
Zastępca Dyrektora  
Centrum Studiów  
Podyplomowych i Rekrutacji 
Akademii WSB

Adriana  
Machalica
Specjalista ds. Studiów  
Podyplomowych  
i Szkoleń Akademii WSB, 
opiekun kierunku MBA

1. Wybierz swój kierunek 
studiów

2. Zarejestruj się online
3. Zaloguj się do systemu 

rekrutacji online
4. Wnieś opłatę
5. Dostarcz dokumenty
6. Podpisz umowę  

z Uczelnią
7. Gratulujemy! 

Jesteś studentem 
Akademii WSB

1 3 52 4 6

NA STUDIA ZAPRASZA ZESPÓŁ CENTRUM 
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI:

PROCES REKRUTACJI:
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Doświadczeni  
praktycy rynkowi

Korzystna cena
Możliwość uzyskania  

dofinansowania do 80%  
z Bazy Usług  
Rozwojowych

HDR Invest
Oferowane szkolenia 

bazują na innowacyjnym 
Standardzie HRD BP

Uprawnienia
Po ukończeniu szkoleń 
uczestnicy otrzymują 

certyfikaty  
bądź uprawnienia

Warsztatowy charakter 
zajęć wzmocniony  

przykładami z rynku

Nowoczesny know-how 
bazujący na badaniach

Narzędzia wspierające 
wdrożenie kompetencji

Atuty szkoleń

Powody wyboru usług

Inwestycja finansowa
Koszt szkoleń:

 | rabaty dla słuchaczy i absolwentów i szkoleń 
podyplomowych 295 zł (regularna cena 695 zł)  
za uczestnictwo jednej osoby w szkoleniu otwartym

Szkolenia zamknięte:

 | możliwość dofinansowania do 80%

Usługi diagnostyczne:

 | cena diagnozy już od 360 zł. Identyfikacja źródeł 
potencjału pozwala uzyskać firmie wartość dodaną  
w pierwszym projekcie

Projekty doradcze:

 | konsultowane indywidualnie
 | poprawa efektywności w zakresie:

 | innowacyjności
 | przywództwa
 | rozwoju pracowników
 | efektywności rozwoju

Zapraszamy do kontaktu
Katarzyna Kunowska
Ekspert ds. Marketingu i Sprzedaży 
Akademii WSB

tel. kom. 887 755 900
e-mail: kkunowska@wsb.edu.pl

rekrutacja.wsb.edu.pl/kursy-i-szkolenia 
rekrutacja.wsb.edu.pl/szkolenia-doradztwo

Baza Usług Rozwojowych 
(informacja o dofinansowaniu) 

Magdalena Sobisz
Zastępca Kierownika Centrum Studiów  
Podyplomowych i Rekrutacji Akademii WSB

tel. 32 262 28 05 
e-mail: info@wsb.edu.pl

Kompleksowość
Kilkudziesięciu doświad-
czonych trenerów z róż-

nych dyscyplin, kilkadzie-
siąt sal dydaktycznych

USŁUGI SZKOLENIOWE 
I DORADCZE DLA BIZNESU
Dofinansowanie do 80%
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KURSY I SZKOLENIA BIZNESOWE
Szkolenia nastawione  
na efektywność osobistą

Szkolenia dla 
działów HR

Szkolenia dla działów 
marketingu

Szkolenia dla działów 
obsługi klienta

 | Terapia ręki - Kurs nadający uprawnienia 
certyfikowanego terapeuty ręki

 | Prowadzenie wywiadów diagnostycznych 
do identyfikacji potrzeb szkoleniowych 

 | Prezentacje perswazyjne, jak osiągnąć 
zamierzony efekt podczas wystąpień 
publicznych

 | Zarządzanie przez motywujące  
i efektywne delegowanie

 | Inaczej o zmianie, czyli zarządzanie sobą 
w zmianie

 | Ja lider
 | Stawiam na kreatywność 
 | Skuteczny Lider - jak podnieść 

efektywność zespołu 
 | Efektywna komunikacja w biznesie 
 | Sztuka wystąpień publicznych
 | Personal Branding w procesie rekrutacji

 | Motywowanie zespołu i pracownika 
 | Zarządzanie coachingowe 
 | Analiza i identyfikacja potrzeb 

szkoleniowych
 | Egzekwowanie i informacje zwrotne
 | Komunikacja w trudnych sytuacjach
 | Prezentacja i warsztat trenera
 | Projektowanie szkoleń
 | Prowadzenie efektywnych spotkań  

i zebrań
 | Trening grupowy a facylitacja 
 | Trudne sytuacje na szkoleniu 
 | Polityki ochrony danych osobowych  

dla przedsiębiorstw w świetle RODO
 | Inaczej o zmianie, czyli zarządzanie sobą 

w zmianie
 | Ja lider
 | Stawiam na kreatywność 
 | Efektywność biznesowa szkoleń - jak to 

osiągnąć?

 | Standardy obsługi klienta jako klucz do 
skutecznej sprzedaży 

 | Sztuka wystąpień publicznych 
 | Negocjacje
 | Sytuacje trudne w obsłudze klienta
 | Prezentacje perswazyjne, jak osiągnąć 

zamierzony efekt podczas wystąpień 
publicznych

 | Stawiam na kreatywność
 | Mind Mapping w biznesie
 | E-commerce
 | Strategie marketingowe 
 | Skuteczne narzędzia digital marketingu 

(marketing w wyszukiwarkach, e-mail 
marketing, media społecznościowe)

 | Standardy obsługi klientów, czyli jak 
zapewnić wysoka jakość w relacjach  
z klientami 

 | Standardy obsługi klienta jako klucz  
do skutecznej sprzedaży

 | Polityki ochrony danych osobowych  
dla przedsiębiorstw w świetle RODO

 | Efektywna komunikacja w biznesie
 | Zarządzanie czasem i pracą sprzedawcy 
 | Sztuka wystąpień publicznych
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Szkolenia  
menedżerskie

Szkolenia  
dla sprzedaży

 | Kreatywność w biznesie - Mind Mapping dla managerów
 | Komunikacja interpersonalna i asertywność szefa 
 | Zarządzanie zmiana dla menadżerów
 | Standardy obsługi klienta jako klucz do skutecznej 

sprzedaży
 | Inaczej o zmianie, czyli zarządzanie sobą w zmianie
 | Ja lider
 | Stawiam na kreatywność 
 | Skuteczny Lider - jak podnieść efektywność zespołu 
 | Efektywna komunikacja w biznesie 
 | Sztuka wystąpień publicznych 
 | Coaching w pracy menedżera 
 | Rola stresu w zarządzaniu zespołem

 | Menedżerskie studia podyplomowe - poziom MBA 
 | Skuteczny standard sprzedaży- jak dobrze sprzedawać  

i mieć zadowolonych klientów 
 | Standardy obsługi klienta jako klucz  

do skutecznej sprzedaży 
 | Efektywna komunikacja w biznesie
 | Sztuka wystąpień publicznych 
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Informator studiów podyplomowych i MBA
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