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Dlaczego warto studiować w Edukacji?

E

jak Edukacyjny Ekspress

D

jak doświadczenie

U

jak uczelnia on-line

K

jak konferencje i działalność naukowa

A

jak Akademia Dziennikarstwa Internetowego

C

jak cykl wyjazdów zagranicznych

J

jak juwenalia

A

jak Akademia Biznesu

Wybór uczelni jest bardzo duży, ale „Edukacja” jest tylko jedna.
Przekonaj się, że to właśnie u nas warto studiować.

W
4

jak wybór
Od tego roku proponujemy aż 9 fascynujących kierunków. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Do wyboru: Zarządzanie, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Politologia, Stosunki Międzynarodowe, Turystyka
i Rekreacja, Informatyka, Filologia angielska, Pedagogika oraz Ekonomia. Ponadto, dla ambitnych przygotowaliśmy aż 37 kierunków studiów podyplomowych.

S

jak stypendium

Z

jak zawsze blisko

Bardzo wysokie stypendia pozwalają na bezpłatne studiowanie. Oferujemy stypendia naukowe, mieszkaniowe, socjalne, specjalne i sportowe oraz zapomogi. Na stypendia przeznaczamy co roku ok. 2 mln zł.
W naszej Uczelni zupełnie za darmo studiują 92 osoby (w tym 13 osób otrzymuje co najmniej 9000 zł.
rocznie), a 441 osób odbiera stypendium w wysokości ponad 50% kwoty czesnego.

Możesz studiować w dogodnej dla Ciebie lokalizacji: we Wrocławiu lub na naszych Wydziałach w Kłodzku
i Kępnie czy w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych w Lubinie i czeskich Pardubicach. W każdym
z miast kampus „Edukacji” usytuowany jest w jednym miejscu. Nie ma więc konieczności przemieszczania
się pomiędzy różnymi lokalizacjami. Wysoki komfort nauki we wrocławskiej siedzibie „Edukacji” gwarantuje
78 sal dydaktycznych i kilka dużych auli wykładowych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy
i multimedialny.

Twoje studia. Twój wybór.
Twoja edukacja.
Komfortowa Aula Główna, wyposażona
w klimatyzację i najnowocześniejszy sprzęt
audio-wizualny.

Czyli dwa dyplomy w jednym roku. Jako Student drugiego roku uzupełniających studiów magisterskich,
możesz równocześnie uczęszczać na studia podyplomowe. W ten sposób po roku otrzymujesz tytuł Magistra
i Absolwenta studiów podyplomowych, a ponadto oszczędzasz czas i pieniądze.

Na rynku edukacyjnym działamy od 1997 roku. Od tego czasu mury naszej Uczelni opuściło 12 tys. zadowolonych Absolwentów. To oni i wykwalifikowana kadra naukowa z wielu renomowanych uczelni wyższych
z kraju i zagranicy decyduje o naszej sile.

WSZ „Edukacja”, jak przystało na Uczelnię XXI wieku, stawia na nowoczesne technologie. Efekt? Wirtualny
Dziekanat, który zapewnia Ci całodobowy dostęp do wszelkich informacji i ułatwia komunikację z Uczelnią.

Bardzo ważnym aspektem działalności WSZ „Edukacja” jest organizacja konferencji międzynarodowych.
Są one idealną okazją do wymiany doświadczeń i polem do dyskusji zarówno dla kadry naukowej,
jak i dla Studentów.

Unikatowy projekt edukacyjny. Wspólnie z portalem studente.pl stworzyliśmy Akademię, w której uczymy praktycznych zagadnień nowoczesnego dziennikarstwa zupełnie za darmo! ADI gościła już m.in.
Wojciecha Cejrowskiego, Piotra Pytlakowskiego i Jacka Żakowskiego.

Z nami możesz wyjechać na studia i staże zagraniczne (Erasmus i Leonardo da Vinci). Do wyboru m.in.
Hiszpania, Francja, Włochy, Niemcy, Portugalia i wiele innych zakątków świata.

Nie samą nauką Student żyje. Z „Edukacją” przeżyjesz wiele niezapomnianych imprez studenckich organizowanych przez Samorząd Studencki WSZ-E. A coroczne Juwenalia? Obowiązkowo!

Cykl bezpłatnych wykładów i warsztatów organizowanych przez Samorząd Studencki i Studentów „Edukacji”. Warsztaty skierowane do Maturzystów i Studentów poruszają zagadnienia związane z prowadzeniem działalności biznesowej, zarządzania oraz marketingu. Ich celem jest przybliżenie młodym ludziom
świata biznesu i zachęcenie ich do zakładania własnej firmy. W spotkaniach uczestniczą praktycy i eksperci,
którzy chętnie dzielą się wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami Akademii Biznesu.
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Odpowiedzialność społeczna
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Słowniczek studencki

WSZ „Edukacja” to Uczelnia równych szans. Wierzymy, że każdy zasługuje na
doskonałe warunki studiowania niezależnie od sprawności fizycznej, pochodzenia czy zamożności.

Formy studiów

studia I stopnia

studia II stopnia

Nazwa potoczna

studia licencjackie

uzupełniające studia magisterskie

Przystosowaliśmy nasze budynki do potrzeb osób niepełnosprawnych, aby
wszyscy Studenci mogli cieszyć się takim samym komfortem nauki w prawdziwej
Uczelni bez barier.

Czas trwania nauki

3 lata

2 lata

Dla kogo?

maturzyści

absolwenci studiów licencjackich

Wspieramy mniejszość polską na wschodzie. Dzięki temu na naszej Uczelni studiują młodzi ludzie z Białorusi, Ukrainy i Rosji.

Zakończenie studiów

obrona pracy licencjackiej

obrona pracy magisterskiej

Tryb studiów

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Nazwa potoczna

studia dzienne

studia zaoczne

Terminy zajęć

poniedziałek–piątek

sobota, niedziela (9.00–18.50)

Forma zajęć

wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria i seminaria

Posiadamy rozwinięty system stypendialny, umożliwiający studiowanie osobom,
które z rożnych przyczyn wymagają wsparcia finansowego.

Misja
Misją Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu jest kształcenie
Studentów, dostarczenie im najnowszej światowej wiedzy, rozwój ich indywidualnych zdolności, kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy badawczej,
kreatywności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności za innych ludzi, przygotowanie do wyzwań rynku pracy w XXI wieku. Studentom stwarzamy szansę
rozwoju i sukcesu zawodowego. Pracodawcom przygotowujemy rzetelnie wykształconych i społecznie odpowiedzialnych pracowników.
Realizację misji edukacyjnej Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” gwarantuje
program nauczania pozwalający rozwijać zdolności Studentów w zakresie:
wartości humanistycznych
dając im przez to umiejętność komunikowania się, pracy zespołowej,
kierowania, motywowania, kreowania stosunków społecznych w najlepszym tego słowa znaczeniu;

Studia inżynierskie – studia pierwszego stopnia na kierunku
Informatyka, trwające 3,5 roku (7 semestrów) i zakończone obroną
pracy inżynierskiej.

wartości technicznych

PTI i ECDL – (Europejskie Centrum Umiejętności Komputerowych)
Uczelnia posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa
Informatycznego zaświadczający o poziomie umiejętności
obsługi komputerów.

umożliwiając wykorzystanie mistrzowskich metod i środków do ich zastosowania w działalności przedsiębiorstw;
wartości kreatywnych
kształtując nieodzowne cechy każdego menedżera w nowoczesnym
przedsiębiorstwie.

MSDN AA – program współpracy prowadzony przez firmę
Microsoft gwarantujący Uczelni i jej studentom dostęp do wszelkich
programów stworzonych przez Microsoft.
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Fotogaleria
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Stypendia

Samorząd Studencki

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:

Rodzaj stypendium
Mieszkaniowe
10

Stypendia naukowe –
które otrzymywałam za
bardzo dobre wyniki w nauce
– całkowicie pokrywały mi
czesne i dzięki temu mogłam
studiować za darmo, przez
cały okres studiów.
Anna Jurga,
Absolwentka WSZ „Edukacja”

Liczba osób

Kwota

18

22 400 zł

287

794 020 zł

Specjalne dla osób
niepełnosprawnych

93

155 000 zł

Sportowe

10

12 800 zł

Zapomogi

160

148 200 zł

Naukowe
(w tym Studenci informatyki
zamawianej otrzymali
stypendia motywacyjne,
średnio na osobę 8100 zł)

652
21

1 093 050 zł
170 100 zł

w sumie:

994

Socjalne

2 225 470 zł

Całkowicie za darmo studiowały 92 osoby (w tym 13 z nich otrzymało co
najmniej 9000 zł rocznie), natomiast aż 441 Studentom przyznano stypendia
wyższe niż połowa opłaty czesnego. Dodatkowo najwyższe stypendia przyznawane są w ramach programu studiów dofinansowanych – Informatyka (Grafika
komputerowa) i wynoszą do 1000 zł miesięcznie.
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. W ostatnim semestrze najlepsi
Studenci mogli liczyć nawet na 5000 zł (Informatyka dofinansowana), czyli znacznie więcej niż wynosi czesne.

Studenci to główna siła Samorządu Studenckiego WSZ „Edukacja”. To dzięki
Wam istniejemy, z myślą o Was działamy i reprezentujemy Wasze interesy.
Interesują nas sprawy dydaktyki i jakości kształcenia. Zajmujemy się sprawami socjalno-bytowymi. Szczególnie zależy nam na rozwoju Studentów, dlatego
też kreujemy życie akademickie i inicjujemy szereg przedsięwzięć o charakterze kulturalnym. Do najważniejszych w imprezowym kalendarzu „Edukacji” należą: otrzęsiny „pierwszoroczniaków”, Juwenalia, Mikołajki czy Andrzejki. Dzięki
inicjatywie Samorządu Studenckiego w „Edukacji” powstają również sekcje
sportowe. Samorząd Studencki odpowiedzialny jest także za ważne projekty
społeczne, takie jak: honorowe krwiodawstwo czy zbiórki pieniędzy i darów dla
potrzebujących. Pomagamy, działamy, reprezentujemy, aktywujemy i opiniujemy.

Akademia Biznesu
Akademia Biznesu to cykl bezpłatnych wykładów i warsztatów organizowanych przez Samorząd Studencki i Studentów „Edukacji”. Warsztaty skierowane
do Maturzystów i Studentów poruszają zagadnienia związane z prowadzeniem
działalności biznesowej, zarządzania oraz marketingu. Ich celem jest przybliżenie
młodym ludziom świata biznesu i zachęcenie ich do zakładania własnej firmy.
Atrakcyjność zajęć gwarantują prelegenci – eksperci i praktycy zarządzania,
psychologii, marketingu i public relations, którzy podczas zajęć dzielą się cenną
wiedzą i doświadczeniami z uczestnikami Akademii Biznesu. Do tej pory podczas
wykładów poruszano zagadnienia związane z budowaniem marki, pozycjonowaniem w internecie, social media marketingu oraz technikami szybkiego uczenia.
Dotychczas gośćmi Akademii byli m.in. dr Paweł Krzyworączka, Nikodem Krajewski, Tomasz Szreder, dr Aleksandra Hulewska, Marek Pielichowski, dr Robert
Piechota i Paweł Tkaczyk. Pierwsza i druga edycja Akademii Biznesu cieszyła
się ogromnym zainteresowaniem. W wykładach wzięło udział ponad 200 osób.
Każdy słuchacz na zakończenie cyklu otrzymuje certyfikat, który potwierdza
uczestnictwo w szkoleniach i jest cennym wpisem w CV.
Więcej informacji:
www.akademia.wszedukacja.pl

Edukacjusz Studencki
W 2009 roku z inicjatywy
Samorządu Studenckiego powstał
”Edukacjusz Studencki”, tworzony
przez Studentów dla Studentów.
Na łamach czasopisma poruszane
są sprawy związane z życiem
studenckim i szeroko pojmowaną
kulturą. Piszemy o sprawach
szczególnie istotnych
dla Studentów „Edukacji”.
Informujemy o wydarzeniach
uczelnianych, osiągnięciach
Studentów i przedsięwzięciach,
w których warto uczestniczyć.
Ogólnoinformacyjny charakter
miesięcznika sprawia, że cieszy się
zainteresowaniem zarówno wśród
Studentów jak również
kadry naukowej.

11

Kierunki studiów
nr
strony

kierunek studiów

rodzaj

tryb

dzienne

liczba

6

6

kierunek studiów

Rachunkowość i zarządzanie finansami
Logistyka w zarządzaniu

zaoczne

nr
strony

22

Informatyka w zarządzaniu

Turystyka
i Rekreacja

Zarządzanie zasobami ludzkimi

dzienne

4

Rachunkowość i zarządzanie finansami
Psychologia w zarządzaniu

studia
II stopnia

24

Informatyka

Logistyka w zarządzaniu
studia
II stopnia

18

20

Politologia

Stosunki
Międzynarodowe

studia
II stopnia

studia
I stopnia

studia
I stopnia
inżynierskie

Zarządzanie zasobami ludzkimi
4

Zarządzanie organizacjami
turystycznymi i hotelarskimi
Zarządzanie Jednostkami Samorządu
Terytorialnego (JST)

16

liczba

dzienne

6

specjalności *
Zarządzanie usługami turystycznymi
Agroturystyka
Hotelarstwo i gastronomia
Wellness i SPA

zaoczne

6

dzienne

4

Turystyka międzynarodowa

dzienne

7

Technologie internetowe

Architektura w turystyce

Systemy i sieci komputerowe
zaoczne

7

dzienne

6

Grafika komputerowa

Informatyka w zarządzaniu

zaoczne

studia
I stopnia

tryb

studia
I stopnia

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie

Dziennikarstwo
i Komunikacja
Społeczna

rodzaj

Zarządzanie przedsiębiorstwem
Psychologia w zarządzaniu

studia
I stopnia

14

specjalności *

dzienne

6

Dziennikarstwo

zaoczne

6

Komunikacja społeczna i public relations

dzienne

4

Dziennikarstwo
Komunikacja społeczna i public relations

zaoczne

4

Zarządzanie mediami

dzienne

6

Kreowanie wizerunku
Zarządzanie aktywnością obywatelską

zaoczne

6

Handel zagraniczny

dzienne
studia
I stopnia

6
zaoczne

Administracja publiczna i władza lokalna

Służby zagraniczne
Dyplomacja w Unii Europejskiej
Bezpieczeństwo międzynarodowe

26

28

30

Filologia
angielska

Pedagogika

Ekonomia

studia
I stopnia
zaoczne

6

dzienne

6

studia
I stopnia

studia
I stopnia

Studia nauczycielskie dwuprzedmiotowe:
specjalizacja:
język angielski i wiedza o społeczeństwie
Studia filologiczno-biznesowe:
specjalizacja:
translatorskai język biznesu

Pedagogika wczesnoszkolna
i przedszkolna
Pedagogika rodziny
Terapia pedagogiczna

zaoczne

6

dzienne

6

Ekonomia menedżerska

zaoczne

6

Ekonomia społeczna

Resocjalizacja i pomoc postpenitencjarna

* Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji na specjalności znajdują się w Regulaminie Studiów.

Logistyka w zarządzaniu

Zarządzanie

Absolwenci tej specjalności uzyskują kwalifikacje niezbędne do kierowania
procesami logistycznymi na wyższych stanowiskach w zarządzaniu transportem,
zapasami, magazynem czy też przepływem towarów i wdrażaniem strategii
logistycznej. Gruntownie poznają to, jak funkcjonuje logistyka w zarządzaniu
przedsiębiorstwem, logistyczna obsługa odbiorców, transport i składowanie
w systemach logistycznych, logistyczne systemy informatyczne oraz logistyka
firm japońskich.

Informatyka w zarządzaniu
Studia I stopnia
(licencjackie)
Studia II stopnia
(uzupełniające magisterskie)

Chcesz nauczyć się jak przy użyciu nowoczesnych technik zarządzania kierować
firmą? Planujesz otworzyć własną działalność gospodarczą? A może marzysz
o kierowniczym stanowisku w korporacji? Ten kierunek jest idealnym wyborem
dla Ciebie.
Specjalności oferowane w ramach kierunku:

Zarządzanie przedsiębiorstwem
14

Specjalności:
Zarządzanie
przedsiębiorstwem
Rachunkowość
i zarządzanie finansami
Psychologia w zarządzaniu
Logistyka w zarządzaniu
Informatyka w zarządzaniu
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
Zarządzanie organizacjami
turystycznymi i hotelarskimi

Wybierając tę specjalność dowiesz się, jak efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem. Studia pozwolą Ci rozwijać i doskonalić Twoje kompetencje w biznesie. 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.

Rachunkowość i zarządzanie finansami
Specjalność adresowana do osób, które wiążą swoją przyszłość z księgowością. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę niezbędną do sporządzania i analizowania sprawozdań finansowych. Ukończenie tej specjalności pomoże Ci w znalezieniu zatrudnienia na wielu różnych stanowiskach, począwszy od księgowego,
poprzez analityka finansowego, po dyrektora finansowego. Po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji znajdziesz pracę na stanowisku biegłego rewidenta, doradcy
podatkowego i maklera.

Psychologia w zarządzaniu
Specjalność koncentruje się na wykształceniu umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu psychologii w procesach zarządzania. Istotnym
aspektem tych studiów jest zapoznanie Studentów z technikami motywowania
pracowników oraz metodami rozwiązywania i zapobiegania konfliktom. Absolwent wyposażony zostaje w szeroką wiedzę z zakresu znajomości różnych stylów
kierowania oraz doboru kadr.

Na tej specjalności uzyskasz wiedzę z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa,
zarządzania jego zasobami informatycznymi oraz planowania strategii rozwoju
firmy. Dzięki znajomości nowoczesnych technologii zrealizujesz zadania związane z informatyczną obsługą gospodarki. Specjalność da Ci solidne podstawy do
pracy w przedsiębiorstwach, urzędach państwowych i instytucjach, w których
wdrażane i używane są systemy komputerowe.
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Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)
Pełne wykorzystanie wiedzy pracowników a także ich kreatywności jest możliwe poprzez odpowiednie zarządzanie. Tę cenną umiejętność możesz zyskać
właśnie na tej specjalności. Dzięki studiom zdobędziesz praktyczną wiedzę
z zakresu metod i technik gospodarowania kadrami w organizacji, co pozwala
na optymalne wykorzystanie potencjału ludzkiego i osiągnięcie sukcesu przedsiębiorstwa. Ze względu na duże zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie, pracę znajdziesz jako specjalista ds. HR, doradca personalny, trener szkoleń
czy dyrektor personalny.

Zarządzanie turystyką i hotelarstwem
Studia na tej specjalności przybliżą Ci bieżące problemy i trendy obowiązujące
w branży turystycznej. Zyskasz praktyczne umiejętności w zakresie zastosowania wiedzy ekonomicznej i menedżerskiej w różnych sektorach hotelarstwa
i rekreacji. Nauczysz się jak zarządzać nowoczesnymi usługami turystycznymi
i analizować rynek. Jako Absolwent znajdziesz zatrudnienie na stanowisku
specjalisty ds. turystyki w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
organizacjach, biurach podróży oraz hotelach i ośrodkach wypoczynkowych.

Zarządzanie zasobami
ludzkimi w WSZ „Edukacja”
to połączenie wiedzy teoretycznej
i praktycznej. Studia wzbogaciły
moją wiedzę o najnowsze techniki
i metody rekrutacji, planowania,
organizacji pracy, techniki
motywowania i oceny efektywności
pracy. Dzięki „Edukacji” rozwijam
się zawodowo w branży HR.
Andżelika Iwaniec,
Absolwentka WSZ „Edukacja”

Zarządzanie mediami (studia II stopnia)

Dziennikarstwo
i Komunikacja Społeczna
Studia I stopnia
(licencjackie)
Studia II stopnia
(uzupełniające magisterskie)

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
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Specjalności:
Dziennikarstwo
Komunikacja społeczna
i public relations
Zarządzanie mediami

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 gromadzenia materiału, poprzez pisanie tekstów prasowych, redagowanie serwisów
agencyjnych, po przygotowywanie audycji radiowych i telewizyjnych. Dodatkowo, poznasz specyfikę dziennikarstwa politycznego, ekonomicznego, miejskiego,
terenowego, sportowego i muzycznego, co ułatwi wybór obszaru, w którym
będziesz się rozwijał.

Program specjalizacji, poza wiedzą z zakresu mediów, kształtuje umiejętności
Studenta w dziedzinie ekonomii, zarządzania, marketingu, statystyki, aspektów
prawa, psychologii, zasobów ludzkich itp. Absolwenci specjalizacji posiadają
wiedzę zarówno z zakresu dziennikarstwa jak i współczesnych realiów rynku
gospodarczego. Uzyskane wykształcenie pozwala im podjąć pracę na wielu
stanowiskach związanych z organizacją i zarządzaniem mediami, informacją,
komunikacją itp.

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”

DZIENNIKARSTWO RADIOWE
W PRAKTYCE
W świecie mediów umiejętności praktyczne są bardziej istotne od wiedzy teoretycznej. WSZ „Edukacja”
inwestuje w infrastrukturę, dzięki której każdy Student
może poczuć się jak zawodowy dziennikarz. Posiadamy profesjonalną kabinę dźwiękową, wyposażoną
w urządzenia do nagrywania oraz programy do montażu.
W ramach zajęć nasi Studenci mają za zadanie przygotowanie, nagranie oraz pełny montaż samodzielnych programów radiowych.

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 opracowania oraz realizacji strategii komunikacyjnej i PR. Poznasz metody utrzymywania kontaktu z mediami, wystąpień publicznych oraz postępowania w sytuacjach
kryzysowych. Ze względu na dobór tematyki zajęć otrzymasz szerokie perspektywy zatrudnienia, m.in. w korporacjach, jednostkach samorządowych, małych
i średnich przedsiębiorstwach oraz agencjach reklamowych.

Akademia Dziennikarstwa Internetowego to projekt dla osób, które chcą się rozwijać w branżach związanych z komunikacją
i zauważają rosnącą rolę nowych mediów. Dzięki luźnej formule i spotkaniom z przedstawicielami różnych dziedzin komunikacji
społecznej, od kilku lat cieszy się popularnością wśród studentów, licealistów, a także nauczycieli i zawodowców, którym
zależy na poszerzaniu swoich horyzontów. Do Akademii można dołączyć w każdej chwili, mamy uczestników, którzy regularnie
odwiedzają nas od lat, są też tacy, którzy przychodzą tylko na konkretne spotkania z gośćmi, którzy ich interesują. Zapraszamy
jednych i drugich, aktualne informacje o najbliższych spotkaniach można znaleźć na www.akademia.studente.pl.
Michał Kuzborski,
właściciel agencji interaktywnej LAMA MEDIA, wydawca i red. naczelny studente.pl
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Administracja publiczna i władza lokalna

Studia I stopnia
(licencjackie)

Politologia

Współpraca miast i regionów, kształtowanie życia społeczności lokalnej czy
negocjacje z instytucjami europejskimi powinny być oparte na wiedzy i umiejętnościach specjalistów. Do takich należą Studenci specjalności Administracja
publiczna i władza lokalna. Zajęcia zapewniają solidną wiedzę z zakresu zasad
i procedur funkcjonujących w państwie a także uczą rozwiązywania konfliktów,
prowadzenia negocjacji, efektywnej komunikacji oraz kierowania zespołem.
Specjalność przygotuje Cię do podjęcia pracy nie tylko w administracji rządowej
i samorządowej, ale także w przedsiębiorstwach (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe) oraz w sferze usług społecznych (ochrona zdrowia, pomoc społeczna,
edukacja, kultura, sport).

Politologia to studia interdyscyplinarne, które łączą w sobie wiele nauk humanistycznych, dzięki czemu pozwalają na zdobycie szerokiej wiedzy i rozwijanie
licznych zainteresowań. Stanowią idealny wybór dla osób, które pasjonują się
wszelkimi zjawiskami społecznymi i ekonomicznymi.

DEBATY W „EDUKACJI”

Specjalności oferowane w ramach kierunku:

Kreowanie wizerunku
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Specjalności:
Kreowanie wizerunku
Zarządzanie aktywnością
obywatelską
Administracja publiczna
i władza lokalna

Chcesz poznać tajniki skutecznego kreowania wizerunku? Chcesz dowiedzieć
się jak wpływać na innych? Dobrze trafiłeś. Na specjalności Kreowanie wizerunku nauczysz się jak przygotować strategię, taktykę oraz zorganizować kampanię promocyjną. Poznasz techniki kształtowania wizerunku osób publicznych,
partii politycznych, organizacji społecznych oraz podmiotów gospodarczych. Zaznajomisz się również z procesami rządzącymi życiem społecznym i politycznym.
Studia otworzą przed Tobą drzwi do kariery w agencjach reklamowych i PR,
partiach politycznych, organizacjach społecznych oraz w instytucjach publicznych.

Zarządzanie aktywnością obywatelską
Jak zarządzać zaangażowaniem społeczeństwa? W jaki sposób budować
efektywną komunikację pomiędzy samorządem a obywatelami? Odpowiedzi
na te i wiele innych pytań uzyskasz na specjalności Zarządzanie aktywnością
obywatelską. Podczas studiów nabędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu
opracowywania strategii rozwoju lokalnego i nawiązywania współpracy z organizacjami społecznymi oraz biznesowymi. W ten sposób będziesz przygotowany do pracy zarówno w ramach tzw. trzeciego sektora – w dynamicznie rozwijających się organizacjach społecznych, jak i w polityce i biznesie.

Debaty w „Edukacji” to cykl bezpłatnych spotkań dla wszystkich zainteresowanych polityką, problemami społecznymi i ekonomicznymi. Celem projektu jest
sprowokowanie młodzieży do dyskusji na temat aktualnych problemów społeczno-gospodarczych XXI wieku. Debaty mają zachęcić młodych ludzi do dokonywania świadomych wyborów w dorosłym życiu i uczestnictwa w tworzeniu
społeczeństwa obywatelskiego.
Podczas spotkań żywo dyskutowano na temat reklamy politycznej, technik
manipulacyjnych, różnic kulturowych, dyskryminacji kobiet i komunikowania
międzynarodowego. W debatach uczestniczyli eksperci i specjaliści nauk społecznych i ekonomicznych:
– dr Marzena Cichosz,
– dr Robert Alberski,
– dr Radosław Solarz,
– dr hab. Ewa Waszkiewicz,
– dr hab. Barbara Drelich-Skulska,
– dr Magdalena Sirecka-Wołodko.
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Studia w „Edukacji” to świetny
wybór! Kadra nauczająca to dobrze
dobrany zespół profesjonalistów,
dzięki którym poznasz tajniki
wiedzy z wybranego przez Ciebie
kierunku. Kończąc Politologię,
stałem się posiadaczem
niezbędnej wiedzy, która od tej
„drugiej strony” pokazuje, czym są
nauki polityczne, gdzie znajdują
zastosowanie i w jaki sposób
można z nich profesjonalnie
skorzystać. Jeśli chcesz dobrze
zrozumieć zachowania społeczno-polityczne nie zwlekaj – dołącz
do „Edukacji” – szkoły gdzie
znajdziesz odpowiedzi na swoje
pytania!
Kamil Chomentowski,
Absolwent WSZ „Edukacja”

Dyplomacja w Unii Europejskiej

Stosunki
Międzynarodowe
Studia I stopnia
(licencjackie)

Kierunek Stosunki Międzynarodowe posiada wyraźnie określony profil biznesowo-dyplomatyczno-prawny.
Celem studiów jest przygotowanie pracowników:
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Specjalności:
Handel zagraniczny
Dyplomacja
w Unii Europejskiej
Służby zagraniczne
Bezpieczeństwo
międzynarodowe

–
–
–
–
–

polskiej służby zagranicznej,
administracji państwowej,
struktur Unii Europejskiej,
przedsiębiorstw,
instytucji politycznych i organizacji działających
w sferze stosunków międzynarodowych.

Specjalności oferowane w ramach kierunku:

Handel zagraniczny
Na tej specjalności poznasz handel zagraniczny od A do Z. Zapoznasz się z różnymi technikami transakcyjnymi oraz organizacją globalnej wymiany handlowej
a także z zagadnieniami z zakresu spedycji i transportu. Poznasz również problematykę dotyczącą finansów i metod rozliczeń, prawa handlowego oraz marketingu. Dowiesz się jak prowadzić negocjacje w transakcjach zagranicznych.
Zdobyta podczas tych studiów wiedza i umiejętności stwarzają szerokie możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwach prowadzących działalność importowo-eksportową, urzędach celnych, firmach konsultingowych, biurach maklerskich
oraz departamentach rozliczeń zagranicznych banków.

Interesujesz się dyplomacją? Chcesz zrobić karierę w administracji europejskiej?
Wybór tej specjalności daje możliwość pracy nie tylko na poziomie administracji
krajowej, ale przede wszystkim w ramach Unii Europejskiej. Podczas zajęć
poznasz techniki pracy w strukturach wspólnotowych, procedury nominacyjne
i protokół dyplomatyczny. Prawo międzynarodowe również nie będzie dla Ciebie
tajemnicą. Na studiach nauczysz się też wielu praktycznych rzeczy m.in. jak
prowadzić negocjacje, układać przemówienia i moderować dyskusje.

Służby zagraniczne
Chcesz połączyć podróże z pracą? Taką możliwość daje Ci specjalność Służby zagraniczne, która profesjonalnie przygotowuje do kontaktów z instytucjami
państwowymi, biznesem i organizacjami pozarządowymi krajów Unii Europejskiej. Dzięki czemu nasi Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na wymagających wysokich kwalifikacji stanowiskach w administracji państwowej i samorządowej oraz w służbie zagranicznej i biznesie międzynarodowym. Dzięki studiom
zdobędziesz wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego, prawa traktatów i przywilejów oraz immunitetów dyplomatycznych. Zajęcia o charakterze warsztatowym obejmujące retorykę i erystykę, pozwolą Ci zyskać umiejętności prowadzenia dyskusji, jasnego i przekonującego formułowania poglądów oraz negocjacji.

Bezpieczeństwo międzynarodowe
To specjalność dla osób zainteresowanych bezpieczeństwem
międzynarodowym, obejmującym ochronę ekologiczną, ekonomiczną, energetyczną i militarną. Podczas zajęć poznasz źródła
zagrożenia państwa we współczesnym świecie, zjawisko terroryzmu oraz znaczenie i udział mediów w konfliktach zbrojnych,
w tym sposoby ich wykorzystania w trakcie wojny. Nabyta podczas studiów wiedza pozwoli Ci dobrze orientować się w zagadnieniach współczesnego świata oraz analizować otoczenie. Swoje
umiejętności będziesz mógł wykorzystać w instytucjach i organizacjach zajmujących się bezpośrednio bezpieczeństwem lub zabezpieczeniem funkcjonowania innych podmiotów zarówno na terytorium kraju jak również poza jego granicami.

Od dawna interesowała mnie
polityka międzynarodowa
i dyplomacja. Stosunki
międzynarodowe w „Edukacji”
umożliwiły mi pogłębianie moich
zainteresowań. Dały również
szansę na zdobycie cennej
wiedzy i doświadczenia podczas
zagranicznej praktyki.
Ola Huras,
Studentka III roku WSZ „Edukacja”
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Agroturystyka

Turystyka i Rekreacja

Jest to specjalność, stanowiąca odpowiedź na współczesne trendy w wykorzystywaniu turystycznego potencjału środowiska wiejskiego. Studia na tej specjalności pozwolą Ci dobrze spożytkować pojawiające się szanse rozwoju tej
branży. Przedmioty obejmują praktyczny aspekt funkcjonowania przedsiębiorstwa, jakim jest gospodarstwo agroturystyczne, jego promocję, organizację
i zarządzanie.

Architektura w turystyce
Studia I stopnia
(licencjackie)
Studia II stopnia
(uzupełniające magisterskie)
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Specjalności:
Hotelarstwo i gastronomia
Zarządzanie usługami
turystycznymi
Agroturystyka
Architektura w turystyce
Wellness i SPA
Turystyka międzynarodowa

Turystyka i Rekreacja to nie tylko sposób na miłe spędzanie wolnego czasu.
Celem studiów na tym kierunku jest profesjonalne przygotowanie kadr dla potrzeb każdej gałęzi rynku turystycznego.
Zdobyte kwalifikacje zawodowe pozwolą Absolwentom na samodzielne:
– przygotowanie i prowadzenie imprez turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych w hotelach oraz w obiektach rekreacyjnych, agroturystycznych, sportowych itp.,
– kreowanie nowych miejsc pracy w obszarze turystyki,
– opracowanie umów handlowych oraz prowadzeniu negocjacji z kontrahentami,
– opracowanie tras wycieczkowych i rekreacyjnych oraz ich pełnej dokumentacji,
– zarządzanie obiektem hotelowym oraz jego poszczególnymi działami.
Specjalności oferowane w ramach kierunku:

Hotelarstwo i gastronomia
Praca w hotelu? Własny pensjonat czy restauracja? Czemu nie. Na tej specjalności zdobędziesz wiedzę z zakresu profesjonalnej obsługi klienta, organizacji
i zarządzania oraz kierowania personelem. Poznasz techniki skutecznej promocji
a także projektowania i aranżacji wnętrz w hotelarstwie. Specjalność przygotuje
Cię do pracy w ośrodkach wypoczynkowych i restauracjach. Uzyskana wiedza
pozwoli również na prowadzenie własnej działalności w branży turystycznej.

Zarządzanie usługami turystycznymi
Dzięki tej specjalności nauczysz się jak zarządzać przedsiębiorstwem i produktami turystycznymi. Zgłębisz również tajniki profesjonalnego kierowania zespołem
ludzi i organizowania działania firmy w otoczeniu turystycznym. Podczas zajęć
uzyskasz wszechstronną wiedzę m.in. z zakresu public relations oraz praktycznego zastosowania rozwiązań informatycznych i finansowania usług turystycznych. Jako Absolwent znajdziesz zatrudnienie m.in. w biurach podróży, hotelach
oraz ośrodkach wypoczynkowych.

Od zawsze marzyłeś o architekturze? Chciałbyś połączyć ją z turystyką?
Na tej specjalności jest to możliwe. Podczas studiów nabywasz umiejętności
organizowania i zarządzania przestrzenią, w której odbywa się ruch turystyczny. Nauczysz się wykorzystywać do jej promocji lokalne walory przyrodnicze
i kulturowe oraz miejscową architekturę. Program specjalności obejmuje zagadnienia m.in. z zakresu ochrony i kształtowania środowiska, urbanistyki,
architektury krajobrazu oraz projektowania obiektów turystycznych. Pracę znajdziesz w starostwach i urzędach gmin, biurach planowania przestrzennego
i większych przedsiębiorstwach turystycznych.

Wellness i SPA
Jak połączyć przyjemne z pożytecznym? Odpowiedź: specjalność Wellness
i SPA. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu funkcjonowania uzdrowisk, ich zasobów leczniczych i turystycznych. Program nauczania obejmuje m.in. projektowanie rozwoju turystyki uzdrowiskowej, podstawy fizjoterapii,
odnowę biologiczną z masażem, prawo uzdrowiskowe oraz strategie rozwoju
turystyki zdrowotnej. Zatrudnienie znajdziesz przede wszystkim w dynamicznie
rozwijającym się sektorze usług uzdrowiskowych, wellness i SPA.

Turystyka międzynarodowa (studia II stopnia)
Jesteś zapalonym turystą i chciałbyś połączyć hobby z pracą? Na tej specjalności
poznasz zasady funkcjonowania globalnego rynku, atrakcji i produktów turystycznych świata. Zdobędziesz wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego, ekonomiki, metodyki oraz marketingu w turystyce. Zapoznasz się również ze światowymi standardami w tej branży. Dzięki temu znajdziesz pracę w organizacjach
i biurach turystycznych.

Studia na Wydziale Turystyki
w Kłodzku to znakomite połączenie
teorii z praktyką. Ta ostatnia
realizowana jest m.in. przez
turystykę kwalifikowaną, czyli
wyjazdy terenowe organizowane
przez Studentów. Dzięki WSZ
„Edukacja” miałem również
możliwość ukończenia kursu pilota
wycieczek. Studia były dla mnie
czasem niezapomnianych wrażeń.
Wspaniały okres, który pewnie
jeszcze nie raz będę wspominał
z sentymentem.
Mateusz Waligóra,
Absolwent WSZ „Edukacja”
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Grafika komputerowa
Interesujesz się grafiką komputerową? Chcesz korzystać z najnowszego sprzętu
do jej obróbki? Czy wiesz, że istnieje kierunek, na którym możesz otrzymywać stypendium w wysokości nawet 1000 zł miesięcznie? Niemożliwe?

Informatyka
Studia I stopnia
(inżynierskie) – 7 semestrów

Dzisiejszy rynek pracy wysoko ceni Absolwentów kierunku Informatyka. Szybko
rozwijająca się dziedzina nowych technologii wykazuje duże zapotrzebowanie
na specjalistów z tej dziedziny. Naszych Studentów wyposażamy w wiedzę
informatyczną, którą będą mogli wykorzystać w swoim przyszłym miejscu pracy.
Specjalności oferowane w ramach kierunku:

Technologie internetowe
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Specjalności:
Technologie internetowe
Systemy i sieci komputerowe
Grafika komputerowa

Chcesz być na bieżąco z nowoczesnymi technologiami informatycznymi?
W ramach specjalności Technologie internetowe zapoznasz się z zagadnieniami dotyczącymi języków, technik, narzędzi i metodologii tworzenia aplikacji
i systemów internetowych począwszy od tworzenia stron, portali, serwisów
on-line, aż po projektowanie oraz wdrażanie internetowych systemów baz
danych. Poznasz również prawne aspekty internetu oraz zagadnienia związane
z bezpieczeństwem i ochroną danych w sieci. Jako Absolwent będziesz przygotowany do podjęcia pracy w firmach informatycznych projektujących i wdrażających aplikacje i systemy internetowe, firmach działających w obszarze
e-handlu i e-usług oraz instytucjach i urzędach wdrażających internetowe systemy obsługi klientów.

Systemy i sieci komputerowe
Ta specjalność to odpowiedź na wzrastające zapotrzebowanie rynku informatycznego na licencjonowanych administratorów sieci. Jej celem jest przekazanie
praktycznej wiedzy na temat projektowania, eksploatacji i administracji systemów informatycznych. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu tworzenia rozległych i lokalnych sieci komputerowych oraz transmisji danych i bezpieczeństwa. Jako Absolwent znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach
wdrażających lub eksploatujących systemy informatyczne oraz jako administratorzy sieci komputerowych.

Zapraszamy na dofinansowaną przez EFS specjalność – Grafika komputerowa.
Dzięki funduszom w wysokości 4 mln zł na realizację programu „Kierunki zamawiane” masz szansę być w gronie osób, które otrzymają wsparcie finansowe
do 1000 zł miesięcznie. Wystarczy, że znajdziesz się w grupie 50% Studentów
z najlepszymi ocenami. Dodatkowo, jak każdy Student tej specjalności odbędziesz płatny staż, w czasie którego otrzymasz wynagrodzenie w wysokości
1200 zł miesięcznie.
Zakupiony w ramach rządowego dofinansowania sprzęt komputerowy do obróbki grafiki 2D i 3D, nowoczesne laboratorium i wykwalifikowana kadra dydaktyczna znacznie ułatwią Ci naukę. Studia nauczą Cię jak efektywnie zastosować nowoczesne technologie w zakresie grafiki komputerowej, artystycznej
i animacji oraz elastycznie dostosować się do zmian rynkowych. A ponadto
będziesz miał niepowtarzalną okazję uczestniczyć w wielu dodatkowych warsztatach biznesowych i językowych. Specjalność umożliwi Ci zdobycie pracy
w takich obszarach jak: projektowanie multimedialnych stron www, tworzenie
materiałów DTP przeznaczonych do druku, projektowanie identyfikacji wizualnej marki, wykonywanie fotografii, generowanie grafiki 3D jako wizualizacji
architektury lub produktów.
Spiesz się, jeśli chcesz znaleźć się w gronie 50 Studentów
I roku Informatyki o specjalności Grafika komputerowa!

Swoją przyszłość wiążę z grafiką
komputerową, szczególnie
z projektowaniem identyfikacji
wizualnej marki. Dlatego wybrałam
kierunek dofinansowany Grafika
Komputerowa. Szczerze mówiąc,
jestem zadowolona zarówno
z jakości kształcenia jak również
wysokiego stypendium, które udało
mi się uzyskać za dobre wyniki
w nauce.
Małgorzata Nowak,
Studentka II roku WSZ „Edukacja”
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przekładu czy gramatyki. Kursy te mają na celu doskonalenie znajomości języka
angielskiego na wszystkich możliwych poziomach. Oprócz tego, w toku studiów
zrealizujesz różnorodne przedmioty z zakresu wiedzy o krajach anglojęzycznych,
literatury angielskiej i amerykańskiej oraz wiedzy o języku angielskim. Pracę
znajdziesz m.in. jako tłumacz czy specjalista ds. kontaktów międzynarodowych.

Filologia angielska

CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH „EDUKACJA”
Język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski a może hiszpański?

Studia I stopnia
(licencjackie)
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Specjalności:
Studia nauczycielskie
dwuprzedmiotowe
specjalizacja:
język angielski i wiedza
o społeczeństwie
Studia filologiczno-biznesowe
specjalizacja:
translatoryka i język biznesu

Absolwenci Filologii angielskiej w WSZ „Edukacja” uzyskują tytuł licencjata filologii
a w przypadku specjalizacji nauczycielskiej także uprawnienia do nauczania
języka angielskiego oraz wiedzy o społeczeństwie. Perfekcyjna znajomość tego
języka otwiera im także ścieżkę do kariery w wielu firmach.

Z Centrum Języków Obcych „Edukacja” nauka języków to sama przyjemność.
Pomagają w tym doświadczeni i wykwalifikowani lektorzy. Centrum proponuje
szeroki wachlarz kursów języka obcego z zakresu języka ogólnego jak i specjalistycznego oraz usługi translatorskie.

Specjalności oferowane w ramach kierunku:

Na tle innych szkół wyróżnia nas przede wszystkim rozbudowana infrastruktura
oraz bogata baza pomocy dydaktycznych (m.in. własna biblioteka).

Studia nauczycielskie dwuprzedmiotowe
specjalizacja: język angielski i wiedza o społeczeństwie
Chciałbyś zostać nauczycielem języka angielskiego? A może chcesz nauczać
wiedzy o społeczeństwie?
My proponujemy te dwa przedmioty w ramach jednej specjalności. Jej program
obejmuje wszystkie przedmioty kształcenia filologicznego poszerzone o przedmioty z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Znaczą część zajęć stanowią kursy
metodyki nauczania języka obcego oraz technologii informacyjnych. Dzięki interdyscyplinarnej wiedzy oraz nabytym podczas studiów umiejętnościom językowym i dydaktycznym będziesz potrafił nauczać w interesujący, kreatywny oraz
motywujący sposób.

Studia filologiczno-biznesowe
specjalizacja: translatoryka i język biznesu
Program tej specjalności obejmuje wszystkie przedmioty kształcenia filologicznego
poszerzone o przedmioty z zakresu tłumaczeń i języka biznesu. Podczas studiów
duży nacisk kładziony jest na praktyczne umiejętności językowe, stąd też będziesz
uczestniczyć w zajęciach z konwersacji, wymowy, pisania, czytania, słownictwa,

Centrum Języków Obcych „Edukacja” jest również licencjonowanym Centrum
Egzaminacyjnym The European Language Certificate (TELC) i ma prawo przeprowadzania w swojej siedzibie egzaminów TELC z języka angielskiego i niemieckiego na poziomie A1, A2 i B1.

„Przeciętny nauczyciel mówi.
Dobry wyjaśnia. Znakomity
nauczyciel daje przykład, ale ten
wielki – inspiruje”. Właśnie inspiracji
doświadczyłam na Filologii
angielskiej w „Edukacji”.
Co wyróżnia tę uczelnię spośród
wielu innych? Profesjonalne
podejście do Studentów,
cierpliwość, poczucie humoru,
komunikatywność, świetne
przygotowanie pedagogiczne
i zaangażowanie wykładowców
oraz ciekawe i efektywne zajęcia
budzące kreatywność. Wszystko to
sprawia, że Studenci przyswajają
ogrom trudnej wiedzy, a przede
wszystkim ulegają miłości
do języka angielskiego (...).
Renata Samborska,
II rok Filologii angielskiej
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Pedagogika rodziny

Pedagogika
Studia I stopnia
(licencjackie)

Pedagogika w WSZ „Edukacja” łączy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami
praktycznymi. Absolwenci dysponują kompetencjami i kwalifikacjami niezbędnymi w pracy pedagoga.

Specjalności oferowane w ramach kierunku:

Resocjalizacja i pomoc postpenitencjarna
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Specjalności:
Resocjalizacja i pomoc
postpenitencjarna
Pedagogika wczesnoszkolna
i przedszkolna
Pedagogika rodziny
Terapia pedagogiczna

Chcesz pomóc innym w powrocie do życia w społeczeństwie? Specjalność
Resocjalizacja i pomoc postpenitencjarna przygotuje Cię do pracy z dziećmi,
młodzieżą i osobami dorosłymi, opuszczającymi zakłady karne, w zakresie ich
readaptacji społecznej. Oprócz zagadnień prawnych i metodycznych, otrzymasz
szeroką wiedzę z psychologii, terapii pedagogicznej oraz pedagogiki społecznej.
Teorię wspierają treningi umiejętności wychowawczych oraz warsztaty efektywnej
komunikacji. Dzięki nim znajdziesz zatrudnienie w poradniach specjalistycznych,
służbie zdrowia i sądownictwie.

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Specjalność przygotuje Cię do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych w klasach 1–3 szkoły podstawowej, w przedszkolu, w oddziale
przedszkolnym przy szkole oraz różnego typu jednostkach opieki zajmujących
się dziećmi młodszymi. Dzięki temu będziesz dysponować wiedzą teoretyczną
oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie diagnozowania, planowania,
organizowania, realizowania i ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego
na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Po studiach znajdziesz
pracę w charakterze nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej oraz
wychowawcy.

W trakcie studiów uzyskasz niezbędną wiedzę pedagogiczną, społeczną, psychologiczną, z zakresu pomocy społecznej i dziedzin pokrewnych. Będziesz
potrafił zdiagnozować potrzeby rodziny: kulturalne, społeczne, edukacyjne
i zadedykować im konkretne działania służące ich zaspokojeniu. Zdobędziesz
również kompetencje niezbędne do udzielania wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzin i poszczególnych ich członków. Zatrudnienie znajdziesz
jako: doradca rodzinny, konsultant poradni małżeńskich i rodzinnych oraz specjalista pomocy społecznej.

Terapia pedagogiczna
Specjalność dostarczy Ci profesjonalnej wiedzy, niezbędnej do zrozumienia
społeczno-kulturowego aspektu kształcenia. Program obejmuje zagadnienia
związane z pojęciami wychowania. Podczas studiów zdobędziesz umiejętności
profesjonalnego planowania i realizowania zadań opiekuńczych, profilaktycznych
i terapeutycznych. Pracę znajdziesz m.in. w jednostkach oświatowych (szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, internaty itp.) oraz pozaświatowych
(świetlice socjoterapeutyczne, środowiskowe i inne formy profilaktyki społecznej,
ośrodki pomocy rodzinie).
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Biblioteka

Ekonomia

Biblioteka WSZ „Edukacja” zapewnia komfortowy dostęp do ponad 25-tysięcznego księgozbioru i 44 tytułów zaprenumerowanych czasopism. Jej misją jest
zaspokojenie potrzeb informacyjnych czytelników oraz wspieranie działalności
naukowo-badawczej i dydaktycznej Uczelni.
W czytelni znajdują się stanowiska z dostępem do internetu oraz katalogi komputerowe. Pełny katalog księgozbioru Uczelni dostępny jest również on-line.

Studia I stopnia
(licencjackie)

Studia na kierunku Ekonomia pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy
teoretycznej i praktycznej. Ze względu na duże zapotrzebowanie na wykształcenie o profilu ekonomicznym, Absolwenci tego kierunku mają bardzo dobre
perspektywy zawodowe.
Specjalności oferowane w ramach kierunku:
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Specjalności:
Ekonomia menedżerska
Ekonomia społeczna

Ekonomia menedżerska
Marzysz o pracy menedżera? Chcesz wdrażać do biznesu innowacyjne
pomysły? Ta specjalność jest właśnie dla Ciebie. Profesjonalnie przygotuje
Cię do podejmowania ważnych decyzji i zarządzania. Zdobyta wiedza umożliwi Ci zrozumienie i interpretację rzeczywistości ekonomicznej oraz mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki. Zatrudnienie znajdziesz nie
tylko w przedsiębiorstwach działających w sferze gospodarczej, lecz również
na różnych szczeblach administracji publicznej lub samorządowej, w szkolnictwie czy ochronie zdrowia.

Ekonomia społeczna
(Nowość na Dolnym Śląsku)
Jesteś zainteresowany funkcjonowaniem sektora usług społecznych? Chciałbyś
pracować w III sektorze? Działania na rzecz równoważenia rynku pracy, przeciwdziałania biedzie, bezrobociu, wykluczeniu społecznemu, finansowemu oraz
aktywizacja obywateli to główne założenia idei ekonomii społecznej. W trakcie
studiów nabędziesz umiejętności analizowania zjawisk gospodarczych z celami
społecznymi. Będziesz posiadał bogatą wiedzę z zakresu korzystania z środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

Biblioteka jest czynna 7 dni w tygodniu.

Chill Out Zone
Chill Out Zone to wyjątkowe miejsca na terenie Wyższej
Szkoły Zarządzania „Edukacja”. Na półpiętrach stworzono
obszary przeznaczone tylko dla Studentów. To strefa relaksu, w której wszyscy zmęczeni i zestresowani Żacy znajdą
chwilę odpoczynku i przyjemności. Odprężenie i regenerację
sił zapewnia wydobywająca się z głośników muzyka i wygodne pufy. W strefie Chill Out Zone Studenci mają również dostęp do informacji wyświetlanych na dużych telebimach.

E-uczelnia
WSZ „Edukacja”, jak przystało na uczelnię XXI wieku, stawia na nowoczesne
technologie. Efekt? Wirtualny Dziekanat zapewniający całodobowy dostęp
do wszelkich informacji i ułatwiający komunikację z Uczelnią. Tu znajdziecie
informacje m.in. o swoich danych osobowych, ocenach, przydziałach do grup,
płatnościach czesnego, przebiegu studiów, prowadzących, planach zajęć i zjazdów oraz aktualnych ogłoszeniach.
WSZ „Edukacja” wprowadziła w ramach systemu Uczelnia XP na terenie całej
Uczelni kioski informacyjne. Dostępne dla Studentów interaktywne komputery
pozwalają na szybkie uzyskanie, aktualizację i weryfikację danych. Rozwinięta
przez Uczelnię sieć hotspotów zapewnia bezprzewodowy dostęp do internetu.
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Akademia Dziennikarstwa
Internetowego

Akademickie Centrum
Pomocy Psychologicznej

Akademia Dziennikarstwa Internetowego to cykl bezpłatnych warsztatów dla
młodych ludzi zainteresowanych dziennikarstwem oraz wykorzystaniem potencjału internetu i multimediów. Projekt prowadzą wspólnie: Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” oraz agencja interaktywna LAMA MEDIA – wydawca portalu
studenckiego studente.pl.
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Spotkania ADI łączą w sobie wiedzę teoretyczną w postaci wykładów i praktyczną, uzyskiwaną podczas warsztatów dziennikarskich i fotograficznych. Zajęcia prowadzone pod okiem doświadczonych praktyków m.in. Michała Kuzborskiego (red. naczelny i wydawca studente.pl, właściciel agencji interaktywnej
LAMA MEDIA) oraz Tomasza Woźnego (fotoreporter, laureat Grand Press Photo 2010) uczą nowoczesnego spojrzenia na media.
Spotkania ADI odbywają się w salach wykładowych i pracowniach komputerowych WSZ „Edukacja”. Często zajęcia organizowane są także w terenie,
gdzie uczestnicy dowiadują się, jak przebiega proces powstawania materiału
dziennikarskiego od momentu szukania tematu, poprzez zbieranie materiału
i ostateczne redagowanie tekstu. W czasie warsztatów uczestnicy tworzą własne teksty, które następnie zostają opublikowane. To cenne doświadczenie
dla adeptów dziennikarstwa. Zwieńczeniem Akademii jest wręczenie dyplomów
potwierdzających udział w projekcie.
Podczas, gdy inni oferują jedynie wiedzę teoretyczną WSZ „Edukacja” uczy także
praktycznych aspektów pracy dziennikarskiej. Akademia to zajęcia dla prawdziwych pasjonatów, prowadzone przez najlepszych profesjonalistów. To również
spotkania z ciekawymi osobami ze świata mediów.

Dotychczas gośćmi ADI
byli m.in.:
–
–
–
–
–
–
–

Wojciech Cejrowski
Piotr Pytlakowski
Tomasz Goban-Klas
Jacek Żakowski
Rafał Ziemkiewicz
Jacek Hamkało
Jacek Antczak

Trudna sytuacja życiowa? Problem w budowaniu relacji z innymi?
Nadmierny stres? Nie wiesz, do kogo zwrócić się ze swoimi problemami?
Z pomocą przychodzi Akademickie Centrum Pomocy Psychologicznej WSZ
„Edukacja”. Powołane do życia w 2008 roku jako jedna z pierwszych placówek w Polsce specjalizuje się udzielaniu pomocy psychologicznej Studentom.
Jego oferta skierowana jest zarówno do osób w krytycznej sytuacji życiowej,
jak i do tych, które chcą lepiej poznać siebie i rozwijać swoją osobowość. Twórcą
idei ACPP jest psycholog dr Aleksandra Hulewska.
Świadczona przez Centrum pomoc psychologiczna obejmuje
konsultacje diagnostyczne, poradnictwo, interwencje kryzysowe
i warsztaty rozwoju osobistego.
Porady psychologiczne udzielane w Akademickim Centrum Pomocy
Psychologicznej mają formę doraźnego wsparcia psychologicznego.
Warto zaznaczyć, że oferowana pomoc jest całkowicie bezpłatna,
a Studenci z niej korzystający mają zapewnioną dyskrecję.

Uniwersytet III Wieku
„Edukacja”
Okres emerytury nie musi oznaczać pogorszenia jakości
życia, ale może być pełnowartościowym, dającym satysfakcję i nowe możliwości etapem życia. Z myślą o osobach
w wieku senioralnym WSZ „Edukacja” stworzyła Uniwersytet III Wieku, który daje im szansę rozwoju osobistych
zainteresowań i dostarcza wiedzę akademicką z wielu fascynujących dziedzin.
Uniwersytet III wieku pozwala osobom starszym zachować sprawność psychiczną, fizyczną oraz intelektualną.
Korzystnie wpływa na ich samopoczucie i umożliwia nawiązywanie nowych znajomości. UTW „Edukacja” odpowiada
na potrzeby seniorów, takie jak potrzeba samokształcenia,
poszerzania wiedzy i umiejętności, potrzeba uznania i utrzymywania więzi międzyludzkich czy realizacji pasji oraz marzeń.
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Biuro Karier
Potrzebujesz wsparcia w poszukiwaniu pracy?
Czeka Cię rozmowa kwalifikacyjna?
Uważasz, że Twoje CV i list motywacyjny są nieskuteczne?
Zgłoś się do Biura Karier Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”. To miejsce,
w którym uzyskasz rzetelne informacje o rynku pracy, nauczysz się poprawnie
przygotować dokumenty aplikacyjne oraz efektywnie zaprezentować na rozmowie
kwalifikacyjnej. Dzięki nam profesjonalnie zaplanujesz swoją ścieżkę rozwoju
zawodowego i zwiększysz szanse zatrudnienia.
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Naszym celem jest promocja zawodowa Studentów i Absolwentów, ich przygotowanie do wejścia na rynek pracy, oraz umożliwienie pracodawcom bezpośredniego dotarcia do potencjalnych pracowników. Oferujemy Wam dostęp do
aktualnej bazy ofert pracy, staży i praktyk oraz form podnoszenia kwalifikacji.
Informujemy, doradzamy i szkolimy.

Synergy Trainings
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych to w obecnej gospodarce konieczność.
Dotyczy to zarówno firm jak również osób indywidualnych, w tym Studentów
i Absolwentów, którzy chcą się rozwijać i efektywnie konkurować na bardzo
wymagającym rynku. Nasze centrum szkoleniowe Synergy Trainings wychodząc naprzeciw tym potrzebom oferuje szkolenia otwarte jak również dedykowane konkretnym branżom.
Synergy Trainings jest również Ośrodkiem Egzaminacyjnym z licencją na przeprowadzanie egzaminów The European Language Certificates – TELC. Nasza długoletnia tradycja i wieloletnie doświadczenie gwarantują wysoki poziom
kształcenia oraz jakość obsługi nawet najbardziej wymagającego klienta.
Od 1993 roku w naszych szkoleniach wzięło udział ponad 57 tys. klientów indywidualnych i biznesowych.

Studia za granicą
Erasmus
Marzysz o studiach zagranicznych?
Chcesz doskonalić znajomość języków obcych?
Fascynuje Cię poznawanie nowych kultur?
Dobrze trafiłeś. WSZ „Edukacja” oprócz studiów we Wrocławiu, Kłodzku, Kępnie,
Lubinie i czeskich Pardubicach, oferuje swoim Studentom wyjazdy zagraniczne
w ramach programu Erasmus.
Studiując lub odbywając staże zagranicą, możesz pogłębić znajomość języka
obcego, poznać ciekawych ludzi z różnych zakątków świata, a przy okazji zgromadzić cenne doświadczenia, które w przyszłości zaowocują zdobyciem ciekawej i dobrze płatnej pracy.
Studenci „Edukacji” mogą wyjechać na wymianę zagraniczną do jednej z uczelni
partnerskich oraz na praktyki do wybranego kraju (dotyczy UE, a także Obszaru
Rozwoju Gospodarczego w skład, którego wchodzą Norwegia, Islandia i Lichtenstein).
Współpracujemy z Uczelniami z: Hiszpanii, Francji, Czech, Litwy, Łotwy, Niemiec,
Portugalii, Węgier, Włoch, Grecji, Rumunii, Turcji i Belgii. Studia zagraniczne
mogą być wielką życiową przygodą. W dodatku niezwykle pożyteczną, bo wpis
o ich ukończeniu świetnie wygląda w CV.
Naszym Absolwentom pomagamy w znalezieniu
staży zagranicznych w celu zwiększenia ich szans
na rynku pracy.

Studia zagraniczne są wielką
szansą dla każdego, kto poważnie
myśli o przyszłości. Uczestnicząc
w programie Erasmus można
podszkolić język, spotkać ludzi
z całego świata i wymienić się
doświadczeniami.
Katarzyna Stefańska,
Absolwentka WSZ „Edukacja”

Praktyka w ramach programu
Erasmus jest prawdziwą szansą.
”Edukacja” umożliwia realizację
marzeń i otwiera drzwi do kariery.
Dzięki wyjazdowi przełożyłam
wiedzę teoretyczną na praktykę
i zdobyłam cenne doświadczenie.
Była to ciekawa przygoda. Przy
okazji poznałam kulturę Irlandii
i zobaczyłam wiele pięknych
miejsc.
Natalia Bujak,
Absolwentka WSZ „Edukacja”

Miło wspominam mój wyjazd
zagraniczny do Estonii. Uważam,
że Erasmus uczy przede wszystkim
odpowiedzialności, wytrwałości,
tolerancji i samodzielności, ale
także daje szansę sprawdzenia
się w kompletnie nieznanym
środowisku, poznania lepiej
języka, kultury i zwyczajów
obowiązujących w danym kraju.
Polecam!
Beata Kurzawa,
Studentka WSZ „Edukacja”
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Dzięki konkursowi „Wrocławski
Indeks” mam możliwość
studiowania kierunku, który był
moim marzeniem od dziecięcych
lat. Bardzo się cieszę, że studiuję
w WSZ „Edukacja”, ponieważ
zajęcia prowadzone są przez
wykwalifikowanych nauczycieli
akademickich, którzy rozumieją
moje potrzeby, a przede wszystkim
przekazują nam wiedzę nie tylko
teoretyczną, ale też praktyczną.
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Wrocław – nasze miasto
WSZ Edukacja aktywnie współpracuje z Biurem Promocji Miasta, przy projektach
takich jak:

Wrocławski
Indeks

Katarzyna Otrębowska,
Studentka I roku, Dziennikarstwo
i Komunikacja Społeczna

Teper Wrocław
(Teraz Wrocław)

Światowy
Dzień
Życzliwości

„Edukacja”
na Facebooku

Celem konkursu, w którym nagrodami są indeksy
uczelni wyższych oraz stypendia jest zapoznanie młodych ludzi z Wrocławiem i zaprezentowanie im akademickiej strony miasta oraz jego wyjątkowej specyfiki.
Co ciekawe, konkurs „Wrocławski Indeks” odbywa się
w internecie. W tym roku WSZ „Edukacja” ufundowała dla zwycięzców trzy indeksy na studia w murach
Uczelni.

Rekrutacja
Zapisy na studia odbywają się dwa razy w roku – na semestr letni w miesiącach
styczeń i luty oraz na semestr zimowy od maja do końca września. Studentem
studiów I stopnia może zostać każda osoba posiadająca świadectwo dojrzałości. O przyjęcie na studia II stopnia może ubiegać się każdy Absolwent studiów
I stopnia (bez konieczności zdawania różnic programowych).
Pierwszym etapem rekrutacji na studia w WSZ Edukacja jest rejestracja elektroniczna, przy pomocy formularza na stronie:
www.student.edukacja.wroc.pl/rekrutacja

Dokumenty

WSZ „Edukacja” jest dostępna na portalu społecznościowym Facebook.com. Na profilu „Edukacji” znajdziecie najświeższe informacje z życia Uczelni, ogłoszenia, zdjęcia z różnych wydarzeń związanych z naszą szkołą, filmy promocyjne, gry, konkursy i sporo
innych atrakcji. To tutaj możecie przyłączyć się do
dyskusji, zadać nurtujące Was pytania i błyskawicznie
uzyskać wyczerpujące odpowiedzi.

Zapraszamy do odwiedzin naszego profilu
na Facebooku: www.facebook.com/WSZEdukacja

Katarzyna Stefanko,
Absolwentka WSZ „Edukacja”

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia I stopnia
(licencjackie i inżynierskie):

Wrocław jest pierwszym miastem w Polsce, które rozpoczęło kampanię promocyjną w Europie Wschodniej. WSZ „Edukacja” wspiera ten projekt zapraszając
Studentów i wykładowców z Ukrainy, Rosji i Białorusi.

Od 1973 roku na całym świecie 21 listopada obchodzony jest jako Światowy Dzień Życzliwości. Wrocław
od 2006 roku upowszechnia to święto w Polsce. W ramach tej inicjatywy nasi Studenci m.in. zorganizowali
zbiórkę zabawek dla dzieci przebywających w szpitalu
im. Marciniaka.

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.

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)

Biuro Rekrutacji

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia II stopnia
(magisterskie studia uzupełniające):
1

komplet dokumentów identyczny z wymaganym
od kandydatów na studia I stopnia

2

odpis dyplomu studiów I stopnia i suplement
(lub wyciąg z indeksu – dotyczy Absolwentów do 31.XII.2004 r.)

Przyjęcie na studia
Podstawowe warunki rekrutacji na studia I i II stopnia:
–
–

postępowanie kwalifikacyjne w oparciu o przedstawione dokumenty,
kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia otrzymują pisemną decyzję o przyjęciu na studia
i zawiadomienie o terminie rozpoczęcia zajęć.
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Studia podyplomowe
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Studia podyplomowe „Mediator”
zapewniają słuchaczom
dostęp do wiedzy bardzo
doświadczonych praktyków.
Wykładowcy są zawodowymi
trenerami, mediatorami i
sędziami. Zajęcia prowadzone
są metodami warsztatowymi,
co zapewnia ich uczestnikom
nabycie przydatnych,
praktycznych umiejętności,
niezbędnych w prowadzeniu
profesjonalnych mediacji
sądowych i pozasądowych.
Dorota Fedorowska,
kierownik naukowy studiów
podyplomowych „Mediator”

Adresatami studiów są Absolwenci szkół wyższych z tytułem licencjata lub magistra. Szczegóły na: www.wszedukacja.pl/studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu prowadzi studia podyplomowe na następujących kierunkach:

kierunki z zakresu

Komunikacji
Społecznej

kierunki z zakresu

Zarządzania
i Marketingu

kierunki

Pedagogiczne

kierunki

Inne

–
–
–
–
–

Trener biznesu
Mediator
Rzecznik prasowy
Redaktor (Dziennikarz) gazet i biuletynów prasowych
Public relations z elementami psychologii zarządzania

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie i marketing
Zarządzanie w logistyce
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie kapitałem ludzkim z elementami mediacji
Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami
psychologii zarządzania
Zarządzanie zasobami zdrowotnymi człowieka.
Poradnictwo w chorobach cywilizacyjnych
Menedżer w służbie zdrowia
Zarządzanie w administracji
Zarządzanie jakością
Zarządzanie sprzedażą
Menedżer turystyki i hotelarstwa

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Doradca zawodowy
Podyplomowe studia pedagogiczne
Nadzór pedagogiczny
Resocjalizacja
Socjoterapia
Oligofrenopedagogika
Zastosowanie technik multimedialnych i poligraficznych
Informatyka i technologia informacyjna dla nauczycieli
Arteterapia
Pedagogika wczesnoszkolna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Terapia pedagogiczna
Język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

–
–
–
–
–
–
–

Rachunkowość
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami
Pozyskiwanie funduszy unijnych
Służby bezpieczeństwa i higieny pracy
Zastosowanie języka angielskiego w biznesie i gospodarce
Translatorska (język angielski)

–

Rekrutacja
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się dwa razy do roku:
– na semestr letni (nabór: styczeń–luty),
– na semestr zimowy (nabór: czerwiec–wrzesień).

Dokumenty

39
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Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:
1

odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

2

kserokopia dowodu osobistego

3

2 zdjęcia

4

kwestionariusz osobowy

5

dowód wniesienia opłaty

Więcej informacji oraz terminy zajęć znajdziecie Państwo na stronie naszej
Uczelni www.wszedukacja.pl, w dziale Studia Podyplomowe lub zadając pytanie
na adres e-mail: podyplomowe@edukacja.wroc.pl.

Biuro Rekrutacji
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www.wszedukacja.pl
Niniejszy informator nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław
tel. 71 37 72 100–101, fax 71 37 72 107
e-mail: edukacja@edukacja.wroc.pl

