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	 Studia to najlepszy czas w życiu? 
W „Edukacji” na pewno!

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” w Kępnie już od 2001 roku kształci zna-
komitych specjalistów w dziedzinie zarządzania oraz dziennikarstwa i komunikacji 
społecznej. Od tego czasu mury naszej Uczelni opuściło kilka tysięcy zadowolo-
nych Absolwentów. To oni i wykwalifikowana kadra naukowa z wielu renomowa-
nych uczelni wyższych z kraju i zagranicy decyduje o naszej sile. Wysoki poziom 
nauczania, komfortowe warunki i programy stypendialne, dzięki którym możliwe 
jest studiowanie całkowicie za darmo – to wyróżnia „ Edukację”!

	 Nasze atuty:

Lokalizacja jesteśmy jedyną uczelnią w Kępnie, ale możesz studiować  
w dogodnej dla Ciebie lokalizacji: we Wrocławiu lub na na-
szym Wydziale w Kłodzku czy w Zamiejscowych Ośrodkach 
Dydaktycznych w Lubinie i czeskich Pardubicach. W każdym 
z miast kampus „Edukacji” usytuowany jest w jednym miej-
scu. Nie ma więc konieczności przemieszczania się pomię-
dzy różnymi lokalizacjami.

Wysoki poziom 
nauczania

wybraliśmy i zatrudniliśmy tylko najlepszych wykładowców 

Doświadczenie już od 2001 roku kształcimy prawdziwych specjalistów.  
Do dziś wszystkie wydziały Uczelni ukończyło już kilkanaście 
tysięcy zadowolonych Absolwentów

Niskie opłaty czesne płatne tylko przez 10 miesięcy w roku

Wysokie  
stypendia

dające szanse studiowania zupełnie za darmo. Oferujemy sty-
pendia naukowe, mieszkaniowe, socjalne, specjalne i spor- 
towe oraz zapomogi. Na stypendia przeznaczamy co roku 
około 2 mln złotych. W naszej Uczelni w roku akademickim 
2010/2011 zupełnie za darmo studiowało 92 studentów,  
a 441 płaciło tylko połowę czesnego.
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Zarządzanie

Chcesz nauczyć się jak nowocześnie zarządzać firmą? Planujesz otworzyć wła-
sną działalność gospodarczą? A może marzysz o kierowniczym stanowisku  
w korporacji? Ten kierunek jest idealnym wyborem dla Ciebie.

Absolwenci kierunku Zarządzanie dysponują uniwersalnymi umiejętnościami, ta-
kimi jak:

– znajomość i umiejętność wykorzystania nowoczesnych technik zarządzania  
i kierowania firmą 

– działanie na wolnym rynku podporządkowanym standardom Unii Europejskiej 

– znajomość źródeł prawa i umiejętność posługiwania się nimi oraz 

– wiedza na temat badania rynku 

– umiejętność analizy i planowania działalności rynkowej 

– znajomość nowych technik i technologii w zakresie gromadzenia, przetwarza-
nia i wykorzystania informacji 

– zdolności interpersonalne, komunikacyjne i negocjacyjne 

– płynne posługiwanie się językami obcymi 

Specjalności oferowane w ramach kierunku: 

 	
	 Zarządzanie przedsiębiorstwem

Wybierając tę specjalność dowiesz się, jak efektywnie zarządzać przedsiębior-
stwem. Studia pozwolą Ci rozwijać i doskonalić Twoje kompetencje w bizne-
sie. Jako Absolwent uzyskasz kwalifikacje do rozpoczęcia własnej działalności 
gospodarczej, do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego i wyższego 
szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, instytucjach finansowych, 
ubezpieczeniowych oraz konsultingowych.

W czasie studiów licencjackich 

zdobyłam bezcenną wiedzę, którą 

mogłam wykorzystać w praktyce. 

Dlatego bez wahania zdecydowałam 

się na kontynuowanie nauki w WSZ 

„Edukacja” na studiach drugiego 

stopnia. Tutaj wykładowcy nie są 

 jedynie od przekazywania wiedzy  

z podręczników, tylko od tego,  

byśmy pojęli, co w tych podręczni-

kach jest. W każdej chwili można 

liczyć na Ich pomoc. Dodatkowym 

atutem Uczelni jest dobra lokalizacja 

na pograniczu trzech województw. 

Każdemu młodemu człowiekowi  

poleciłabym „Edukację”.

Wioletta Anielska, 

studia II stopnia 

Zapał do poszerzania horyzontów 

myślowych zapewnia otwarta 

na każdy problem, kreatywna i 

profesjonalnie przygotowana kadra 

naukowa. Uczelnia wynagradza 

ambitnych studentów „zastrzykiem” 

finansowym, jakim są stypendia 

naukowe. Daje także możliwość 

uczestniczenia w programach 

wymiany studentów pomiędzy 

uczelniami w Europie. 

Alicja Moś, 

Studentka I roku II stopnia

	 Rachunkowość i zarządzanie finansami

Specjalność adresowana do osób, które wiążą swoją przyszłość z księgowością. 
Podczas studiów zdobędziesz wiedzę niezbędną do sporządzania i analizowa-
nia sprawozdań finansowych. Ukończenie tej specjalności pomoże w znalezieniu  
zatrudnienia na wielu różnych stanowiskach, począwszy od księgowego, po-
przez analityka finansowego, po dyrektora finansowego. Po uzyskaniu dodatko-
wych kwalifikacji znajdziesz pracę na stanowisku biegłego rewidenta, doradcy 
podatkowego i maklera.

	 Psychologia w zarządzaniu

Interesuje Cię zarówno psychologia jak i nowoczesne zarządzanie firmą? Moż-
na to połączyć. Specjalnie dla Ciebie stworzyliśmy Psychologię w zarządzaniu.  
Nabyta na tej specjalności wiedza z dziedziny komunikacji społecznej, zarzą- 
dzania i marketingu pozwoli Ci efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi, nego- 
cjować oraz rozwiązywać sytuacje konfliktowe. Po studiach będziesz przygoto-
wany do podjęcia pracy jako: specjalista ds. komunikacji, szkoleń czy konsultant 
ds. personalnych.

	 Zarządzanie w administracji samorządowej

Specjalność dedykowana osobom, które chcą poznać strukturę i funkcjonowa-
nie administracji samorządowej. W trakcie studiów nabędziesz wiedzę i umiejęt-
ności z zakresu gospodarowania zasobami społecznymi i ekonomicznymi oraz 
zarządzania strategicznego według standardów Unii Europejskiej. Po studiach 
będziesz przygotowany do pracy w jednostkach administracyjnych i gospodar-
czych samorządu terytorialnego gmin, powiatów i województw.

Specjalności:

Zarządzanie 
przedsiębiorstwem 

Rachunkowość  
i zarządzanie finansami

Psychologia w zarządzaniu

Zarządzanie w administracji 
samorządowej

Studia I stopnia  
(licencjackie)
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Marzysz o pracy dziennikarza? A może interesuje Cię kariera rzecznika prasowego 
lub specjalisty ds. public relations? Ten kierunek stworzyliśmy właśnie z myślą  
o Tobie i Twoich zainteresowaniach. 

Specjalności oferowane w ramach kierunku: 

  
 Dziennikarstwo 

Specjalność przeznaczona dla osób, które przyszłość wiążą z pracą w mass 
mediach. Obok wiedzy teoretycznej nabędziesz wiele cennych i praktycznych 
umiejętności. W trakcie zajęć poznasz pracę dziennikarza, począwszy od gro-
madzenia materiału, poprzez pisanie tekstów prasowych, redagowanie serwisów 
agencyjnych, po przygotowywanie audycji radiowych i telewizyjnych. Dodatko-
wo, poznasz specyfikę dziennikarstwa politycznego, ekonomicznego, miejskiego,  
terenowego, sportowego i muzycznego, co ułatwi wybór obszaru, w którym  
będziesz się rozwijał.

 Komunikacja społeczna i public relations 

Public relations to forma komunikacji z otoczeniem mająca na celu wykreowanie  
i utrzymanie pozytywnego wizerunku organizacji. Studia na tej specjalności  
związane są z zapotrzebowaniem na specjalistów ds. PR, którzy profesjonalnie 
wykreują wizerunek firmy. Podczas studiów zdobędziesz umiejętność opraco- 
wania oraz realizacji strategii komunikacyjnej i PR. Poznasz metody utrzymywa-
nia kontaktu z mediami, wystąpień publicznych oraz postępowania w sytuacjach  
kryzysowych. Ze względu na dobór tematyki zajęć otrzymasz szerokie perspek-
tywy zatrudnienia, m.in. w korporacjach, jednostkach samorządowych, małych  
i średnich przedsiębiorstwach oraz agencjach reklamowych.

AKADEMIA DZIENNIKARSTWA INTERNETOWEGO

Akademia Dziennikarstwa Internetowego to cykl bezpłatnych warsztatów dla 
Studentów i Licealistów, interesujących się dziennikarstwem i wykorzystaniem 
potencjału internetu i multimediów. Projekt prowadzą wspólnie: Wyższa Szkoła 
Zarządzania „Edukacja” oraz portal studencki studente.pl. 

Spotkania ADI łączą w sobie wiedzę teoretyczną w postaci wykładów i praktycz-
ną uzyskiwaną podczas warsztatów dziennikarskich i fotograficznych. Zajęcia 
prowadzone pod okiem doświadczonych praktyków m. in. Michała Kuzborskiego 
(red. naczelny studente.pl, właściciel agencji interaktywnej LAMA MEDIA ) oraz 
Tomasza Woźnego (fotoreporter, laureat Grand Press Photo 2010) uczą nowo-
czesnego spojrzenia na media. 

Akademia Dziennikarstwa Internetowego to również  
spotkania z gośćmi specjalnymi. 

Dotychczas ADI odwiedzili m.in.:
–  Wojciech Cejrowski, 
–  Piotr Pytlakowski, 
–  Jacek Żakowski, 
–  Rafał Ziemkiewicz,
–  Tomasz Goban-Klas.

Ciekawe zajęcia praktyczne  

i dodatkowe warsztaty,  

takie jak Akademia Dziennikarstwa 

Internetowego pozwoliły mi  

zdobyć cenne doświadczenie  

i podnieść kwalifikacje.  

To najbardziej cenię w „Edukacji”.

Olga Laskowska, 

Absolwentka WSZ „Edukacja” 

Studia I stopnia  
(licencjackie)

Specjalności:

Dziennikarstwo 

Komunikacja społeczna  
i public relations

Dziennikarstwo  
i Komunikacja Społeczna 
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	 Stypendia

Stypendia to najlepszy sposób na studiowanie za darmo. W ubiegłym roku  
akademickim na pomoc i nagrody dla Studentów przeznaczyliśmy ponad 2 mln 
złotych. Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu mogą 
ubiegać się o stypendia: 

Oferowana przez Uczelnię pomoc materialna umożliwia kontynuowanie studiów 
oraz rozwijanie własnych zainteresowań. WSZ „Edukacja” jest Uczelnią równych 
szans. Uważamy, że każdy ma prawo do posiadania wyższego wykształcenia, 
niezależnie od wysokości dochodów. U nas nawet Studenci, którym sytuacja 
materialna nie pozwoliłaby na podjęcie studiów, mają szansę zdobycia dyplomu 
renomowanej Uczelni wyższej. Doceniamy zaangażowanie Studentów w naukę.

Dzięki stypendiom naukowym 

za bardzo dobre wyniki w nauce 

mogłam studiować za darmo. 

Stypendium pokrywało czesne 

przez cały okres studiów.

Anna Jurga, 
Absolwentka WSZ „Edukacja” 

	 Jak zostać studentem?

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

	 Dokumenty

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia I stopnia 

	 Baza dydaktyczna

Uczelnia dysponuje doskonałą bazą dydaktyczną, w tym:

– biblioteką z bogatym i aktualnym księgozbiorem,
– czytelnią z dostępem do internetu,
– pięcioma salami komputerowych,
– kserokopiarkami z bezpośrednim dostępem.

	 Opłaty

Czesne płatne w ratach przez 10 miesięcy w roku.

O przyjęciu na studia w WSZ  

„Edukacja” decyduje kolejność 

zgłoszeń. Już przy składaniu 

dokumentów dowiedziałam się, 

że zostałam przyjęta. Rekrutacja 

jest szybka i sprawna. Wystarczy 

złożyć prawidłowe dokumenty. 

Można to zrobić również poprzez 

rekrutację on-line.

Katarzyna Stefanko, 

Absolwentka WSZ „Edukacja”

1
świadectwo dojrzałości  
(oryginał lub odpis wydany przez szkołę) 

2 kserokopia dowodu osobistego i książeczki wojskowej 

3
3 fotografie kolorowe, zgodne z wymogami stosowanymi  
przy wydawaniu dowodów osobistych 

4 wpisowe (dowód wpłaty)

Rodzaj stypendium Liczba osób Kwota

Mieszkaniowe 13 21 600 zł 

Socjalne 250 791 220 zł

Specjalne 87 155 000 zł

Sportowe 8 12 800 zł

Zapomogi 109 140 800 zł

Naukowe 603 922 950 zł

w sumie: 1 070 2 044 370 zł 

	 Biuro Rekrutacji 

Wydział Ekonomii w Kępnie

ul. Sienkiewicza 25 

63-600 Kępno 

tel. 62 78 29 960

e-mail: kepno@edukacja.wroc.pl 

www.kepno.wszedukacja.pl



Niniejszy informator  
nie stanowi oferty handlowej  
w rozumieniu Kodeksu  
Cywilnego.

Obwodnicka

K
w

ia
to

w
a

WROCŁAW

PO
ZN

AŃ

118

K
w

ia
to

w
a

Sawickiej

S
ie

nk
ie

w
ic

za

 O
brońców

 Pokoju

WSZ „Edukacja” Wydział Ekonomii w Kępnie

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
Wydział Ekonomii w Kępnie 

ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław 
tel. 62 78 29 960 
e-mail: kepno@edukacja.wroc.pl

www.kepno.wszedukacja.pl


