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W Wyższej Szkole Gospodarki stosujemy najbardziej skuteczne metody 
przekazywania wiedzy. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że sama teoria nie 
podparta solidną praktyką nie ma już przełożenia na dobre efekty kształ-
cenia. Studia na naszej uczelni to zdobywanie umiejętności praktycznych, 
co na pewno zwiększy Twoje poczucie gotowości do pracy zawodowej, 
do funkcjonowania w różnych grupach społecznych, a także poczucie sen-
sowności własnego wysiłku wkładanego w naukę.

To Ty decydujesz, gdzie i jak chcesz spędzić najbliższe lata życia. Czy efek-
tem studiowania będzie głównie teoria, czy dasz sobie szansę na nabywanie 
nowych umiejętności poprzez kontakt z nowoczesną uczelnią, nastawioną na 
elastyczny proces studiowania, wykorzystującą najnowsze technologie  
i innowacyjne metody kształcenia (projekty, gry symulacyjne).

Nie zostawiaj decyzji przypadkowi i już teraz korzystając z warsztatów, 
szkoleń, biorąc udział w realizowanych przez nas projektach poznaj uczel-
nię i utwierdź się w przekonaniu, że właśnie w WSG chcesz studiować.

7
Filii  

akademickich

2
Wydziały

zagraniczne

10
Ośrodków  

regionalnych

40
Programów

studiów licencjackich,  
inżynierskich i magisterskich

22
Aktywne programy

podwójnego dyplomowania  
w tym w j. angielskim i rosyjskim





Działaj  
w sektorze  

MEDYCZNYM

OBSZARY STUDIÓW

Fizjoterapia
  

Dietetyka
 

Fitness i poradnictwo dietetyczne
  

Usługi medyczno-opiekuńcze
 

Wychowanie fizyczne

3-letnie studia I stopnia 
             (licencjackie)

5-letnie studia II stopnia
             (jednolite magisterskie)          MGR

LIC

RODZAJ STUDIÓW



Wybierz studia z pasją, poparte wyselekcjonowaną  
i praktyczną wiedzą umożliwiającą odnalezienie zupełnie 
nowych i pożądanych przez pracodawców obszarów  
zatrudnienia w działalności sportowej, medycznej czy 
rekreacyjnej.

ŚCIEŻKI KARIERY

publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej w charakterze fizjotera-
peuty, pełnoprawnego i samodzielnego członka zespołu terapeutycznego

praca w ośrodkach odnowy biologicznej, SPA, wellness i klubach sportowych

własna działalność gospodarcza – usługi z zakresu rehabilitacji, leczenia  
i profilaktyki zdrowotnej z wykorzystaniem metod fizjoterapii

gabinety dietetyczne oraz poradnie specjalistyczne zdrowej żywności, za-
kłady gastronomiczne o specjalistycznym profilu np. potraw ekologicznych, 
regionalnych

stacje sanitarno-epidemiologiczne, zakłady dostarczające pożywienie  
do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering)

zakłady żywienia zbiorowego

szkolnictwo, po ukończeniu specjalności nauczycielskiej

zarządzanie klubami sportowymi, obiektami rekreacyjnymi i marketingiem 
sportowym

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

Promocja i profilaktyka zdrowia
Trening zdrowotny
Żywienie w sporcie
Masaż
Marketing w sporcie
Prawo w sporcie
Odnowa biologiczna
Refleksologia
Ratownictwo wodne
Traumatologia w sporcie



Pracuj z 
MENEDŻERAMI

OBSZARY STUDIÓW

Ekonomika małych i średnich firm

Logistyka w przedsiębiorstwie 

International business 

Rachunkowość i usługi finansowe

3-letnie studia I stopnia 
             (licencjackie)

3,5-letnie studia I stopnia
(inżynierskie)

2-letnie studia II stopnia
          (magisterskie) MGR

INŻ

RODZAJ STUDIÓW

LIC



O wyjątkowości kierunku świadczy sam segment odbior-
ców – obecnych i przyszłych menedżerów, głównych  
księgowych, analityków finansowych, znawców rynku. 
Osób dbających o kondycję finansową swoich przedsię-
biorstw. Wyższa Szkoła Gospodarki jest naturalnym środo-
wiskiem dla studiów ekonomicznych - wyróżnia ją podej-
ście do przedsiębiorczości i innowacyjność. 

ŚCIEŻKI KARIERY

specjalista ds. transportu, logistyki 

księgowy  

controller 

analityk finansowy 

pracownik instytucji bankowo-finansowych 

pracownik przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych 

pracownik administracji samorządowej 

menedżer zarządzający pracą zespołów ludzkich

konsultant do spraw personalnych w instytucjach publicznych,  
samorządowych i pozarządowych 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

Rachunkowość finansowa
Prawo podatkowe
Analiza finansowa przedsiębiorstw
Polityka kredytowa i zarządzanie ryzykiem
Przedsiębiorstwo na rynku globalnym
Projektowanie działalności gospodarczej
Systemy logistyczne
Procedury i trendy w transporcie
Systemy informatyczne w TSL
Planowanie logistyczne



Studiuj 
TURYSTYKĘ

OBSZARY STUDIÓW

Turystyka międzynarodowa

Hotelarstwo i gastronomia

International tourism  
and hospitality management

 Menedżer sportu

Zarządzanie i marketing

3-letnie studia I stopnia 
             (licencjackie)

2-letnie studia II stopnia
          (magisterskie) MGR

RODZAJ STUDIÓW

LIC



Podstawowym założeniem programu nauczania WSG jest 
odejście od kształcenia teoretycznego i położenie wyraź-
nego nacisku na wiedzę specjalistyczną, przygotowującą 
do podjęcia zatrudnienia w sektorze usług turystycznych.

ŚCIEŻKI KARIERY

hotele i inne obiekty świadczące usługi noclegowe

biura turystyczne, firmy touroperatorskich i agencje turystyczne 

centra informacji turystycznej

firmy świadczące usługi transportu turystycznego  
(linie lotnicze, żegluga, transport autokarowy)

centra konferencyjno-kongresowe i targowe 

organizacje i stowarzyszenia turystyczne promujące rozwój turystyki,  
np. w lokalnych i regionalnych organizacjach turystycznych

działy urzędów i jednostek samorządu terytorialnego i administracji pań-
stwowej zajmujące się rozwojem i promocją turystyki

własna działalność gospodarcza w branży turystycznej związana  
z obsługą turystów

pilot wycieczek, przewodnik turystyczny i rezydent turystyczny

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

Podstawy Spa & Wellness
Organizacja pracy w hotelarstwie
Systemy i łańcuchy hotelowe
Marketing usług hotelarskich
Rozwiązania IT w hotelarstwie
Prawo gospodarcze. Prawne aspekty marketingu
Projektowanie i wdrażanie strategii marketingowej
Zarządzanie relacjami z klientem
Organizacja imprez MICE
Turystyka biznesowa w hotelarstwie



Pracuj  
w branży 

KREATYWNEJ

OBSZARY STUDIÓW

Nowe media i audiowizualia

Fotografia

Grafika i projektowanie 3D

Design

3-letnie studia I stopnia 
             (licencjackie)

3,5-letnie studia I stopnia
          (inżynierskie) INŻ

RODZAJ STUDIÓW

LIC



Przemysły kreatywne są nowym sektorem światowej go-
spodarki, opartym na kreatywnych, innowacyjnych działa-
niach w zakresie sztuki, mediów i projektowania. Zdolność 
tworzenia nowych rozwiązań oraz produktów, oparta na 
wykorzystaniu wyobraźni i twórczego potencjału, jest 
obecnie najbardziej poszukiwaną cechą na rynku pracy.

ŚCIEŻKI KARIERY

publiczne instytucje kultury, fundacje i stowarzyszenia

edukacja kulturalna

promocja kultury i organizacja życia kulturalnego

redakcje wydawnictw, czasopism, telewizji i radia

centra kultury i sztuki

biura festiwalowe

PR

studia reklamy i projektowania wzorniczego

firmy zajmujące się wdrażaniem produktu wzorniczego 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

Historia designu
Historia sztuki i kultury
Formy wizualne (rysunek, malarstwo, rzeźba) 
Projektowanie graficzne i typografia 
Technologie 3D
Reklama i komunikacja wizualna w praktyce medialnej
Social Media
Warsztaty dziennikarskie 
Analiza dzieła filmowego z elementami krytyki, krytyka artystyczna
Performance i audiowizualne formy kultury



Buduj i 
PROJEKTUJ

OBSZARY STUDIÓW

Budownictwo

Projektowanie użytkowe

Inżynieria budowy

Nieruchomości i zarządzanie  
inwestycjami

Modelowanie informacji  
budowlanych

3,5-letnie studia I stopnia
          (inżynierskie) INŻ

RODZAJ STUDIÓW



Oferta kierowana jest do osób kreatywnych z wyobraźnią. 
Podejmując studia na oferowanych przez uczelnię obsza-
rach zyskujesz praktyczne wykształcenie i umiejętność 
stosowania nowoczesnych technologii i technik kompute-
rowych w projektowaniu oraz wiedzę z zakresu techniki  
i sztuki inżynierii lądowej.

ŚCIEŻKI KARIERY

przedsiębiorstwa i firmy budowlane, budowlano-montażowe - realizujące 
roboty budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego lub drogowego

biura i firmy projektowe – zespoły przygotowujące opracowania  
i dokumentację architektoniczno-konstrukcyjną

wytwórnie i przedsiębiorstwa produkujące materiały budowlane

akredytowane laboratoria budowlane i drogowe

przedsiębiorstwa wykonujące usługi w zakresie wynajmu specjalistycznych 
środków transportu oraz maszyn i urządzeń budowlanych

firmy konsultingowe, doradcze agencje obrotu nieruchomościami

administracja samorządowa i rządowa - jednostki zajmujące się budow-
nictwem, planowaniem przestrzennym, urbanistyką, architekturą, ochroną 
środowiska, gospodarką terenami

organizacje społeczno-gospodarcze, regionalne fundacje i izby gospodarcze

pracownie konserwacji zabytków 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

Komputerowy rysunek techniczny Autocad
Konstrukcje metalowe
Konstrukcje betonowe
Konstrukcje drewniane
Podstawy BIM (Building Information Modeling)
Systemy obliczeń konstrukcji inżynierskich (Robot)
Modelownie architektoniczne ArchiCAD
Zarządzanie obiektami budowlanymi w technologii BIM
Modelowanie parametryczne architektoniczne i konstrukcyjne (Revit – Robot)
Zaawansowane wizualizacje (3DS Max)



Zostań 
INŻYNIEREM

OBSZARY STUDIÓW

Programowanie i technologie www

Mechatronika

Programowanie obrabiarek CNC

 Informatyka stosowana

Grafika i projektowanie 3D

Logistyka w przedsiębiorstwie

Energetyka odnawialna  
i inteligentne budynki

Systemy informatyczne  
w przemyśle

3,5-letnie studia I stopnia 
             (inżynierskie)

1,5-letnie studia II stopnia
          (magisterskie) MGR

RODZAJ STUDIÓW

INŻ



Obszary studiów dopasowane do realnych potrzeb zarów-
no regionalnej branży IT i przemysłu jak i do ogólnopolskich 
oraz międzynarodowych firm. Studia na naszej uczelni 
zapewnią Ci niezbędną wiedzę techniczną dostosowaną  
do poszczególnych dziedzin przemysłu i gospodarki.  
Pozwalają na realizację własnych projektów i rozwiązywanie 
aplikacyjnych problemów inżynierskich i informatycznych 
w bezpośredniej współpracy z branżą.

ŚCIEŻKI KARIERY

projektant sieci informatycznych i teleinformatycznych

administrator systemów informatycznych

administrator baz danych

pracownik działu wparcia technicznego

konsultant w firmach doradczych, zajmujący się prognozowaniem  
zmian w takich branżach jak teleinformatyka, czy media internetowe

programista usług sieciowych

inżynier wdrażający systemy w przedsiębiorstwie

tester oprogramowania 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

Zaawansowane techniki programowania 
Technologie multimedialne i internetowe
Bazy danych w technologii www
Technologie mobilne 
Programowanie i robotyka
Projektowanie układów sterowania
Systemy operacyjne czasu rzeczywistego
Podstawy nanotechnologii
Interfejsy komunikacyjne
Niezawodność i diagnostyka układów mechatronicznych



Dołącz do 
HUMANISTÓW

OBSZARY STUDIÓW

Filologia angielska

Lingwistyka stosowana

Usługi społeczne

Edukacja przedszkolna  
i wczesnoszkolna 

 
Logopedia 

 
Terapia zajęciowa 

 
Integracja sensoryczna

3-letnie studia I stopnia 
             (licencjackie)

2-letnie studia II stopnia
          (magisterskie) MGR

RODZAJ STUDIÓW

LIC



Studia dla osób o wysokich kompetencjach komunikacyj-
nych i wrażliwości społecznej, zorientowanych na pracę 
z ludźmi i dla ludzi. Oparte o zapotrzebowanie rynku na 
wykwalifikowanych praktyków z zakresu nauk społecznych.

ŚCIEŻKI KARIERY

żłobki i kluby dziecięce (publiczne i niepubliczne)

przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, zasadnicze szkoły zawodowe, 
ochotnicze hufce pracy

placówki pomocy dziecku i jego rodzinie

stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz dzieci i inne instytucje pro-
wadzące działalność na rzecz dziecka i rodziny

instytucje organizujące czas wolny dzieci

jednostki samorządu terytorialnego

centralne urzędy administracji państwowej (kuratoria oświaty)

branża szkoleniowa – prowadzenie warsztatów z komunikacji, inteligencji 
emocjonalnej, kompetencji wychowawczych, czy treningów twórczości  
i warsztatów rozwijających kreatywność u dzieci i młodzieży

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

Diagnostyka pedagogiczna
Diagnoza i psychoprofilaktyka uzależnień
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Warsztaty kompetencji pedagogicznych
Socjoterapia
Wiedza o krajach i kulturze anglojęzycznej
Analiza wybranych pozycji z literatury angielskiej / amerykańskiej
Język w mediach / Język w reklamie
Business English
Komunikacja interkulturowa



Studiuj w Formule 1+1
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów uczelnia oferuje nowe możliwości 
połączenia studiów ze studiami podyplomowymi lub kursami i szkoleniami. Umożliwiając 
tym samym zdobycie dwóch dyplomów w jednym czasie oraz uzyskanie dodatkowych 
kompetencji, które zwiększą ich atrakcyjność na rynku pracy. Dodatkowo słuchacz ma 
możliwość uzyskania zwolnienia z części zajęć poprzez zaliczenie efektów kształcenia 
osiągniętych w ramach studiów oraz - 50% zniżki w opłacie czesnego na studiach pody-
plomowych oraz -30% w opłacie czesnego na kursy i szkolenia.



Studia 
DUALNE
Wyższa Szkoła Gospodarki od wielu lat dąży do łączenia 
tradycji akademickiej z potrzebami rynku pracy. Współpraca z 
wieloma przedsiębiorstwami w ramach regularnego kształ-
cenia, jak i realizowanych projektów unijnych, konsekwentnie 
prowadzi do upraktycznienia kształcenia. Kolejnym krokiem 
tego procesu jest realizacja studiów dualnych.

ATUTY STUDIÓW DUALNYCH

absolwent po ukończeniu studiów obok dyplomu, uzysku-
je uprawnienia zawodowe oraz konkretne doświadczenie 
zawodowe,

zaplanowanie ścieżki kariery - przez cały okres studiów stu-
dent związany jest konkretnymi firmami które umożliwiają  
mu ukształtowanie ścieżki kariery – student może korzystać  
z profesjonalnej pomocy działów HR,

część przedmiotów realizowana jest w środowisku pracy 
(również pracownie dyplomowe), u partnerów branżowych,

student ma dostęp do najnowszych (aktualizowanych) tech-
nologii i metod pracy stosowanych w branży,

korelacja system praktyk/staży z partnerami branżowymi,

istnieje możliwość wykonywania aplikacyjnych projektów  
i prac dyplomowych na potrzeby przedsiębiorstwa.

Studia dualne łączą dotychczasowe dobre praktyki przygo-
towania i realizacji kształcenia, takie jak konsultowanie pro-
gramów z przedstawicielami branży i zatrudnianie praktyków 
z danych obszarów do prowadzenia zajęć. W ramach tego 
systemu studiów część zajęć może być realizowana w środo-
wisku pracy (u partnerów uczelni) lub środowisku zbliżonym 
do środowiska pracy. Umożliwia to praktyczne wykorzystanie 
zdobywanej wiedzy oraz wyposaża absolwenta nie tylko  
w wiedzę, ale także umiejętności potrzebne na rynku pracy.

co roku proponujemy naszym Stu-
dentom pulę bezpłatnych miejsc, 
o które mogą się ubiegać osoby  
z wysoką średnią

doceniamy tych, którzy działają 
aktywnie, mają pomysł na siebie 
i swoją karierę, pomagają innym. 
Najwyższe stypendium naukowe 
wynosi 800 zł miesięcznie

odrębną grupę stypendiów 
zapewniamy osobom, które 
potrzebują wsparcia finansowego: 
na naukę, dojazdy, mieszkanie

stypendia dla osób niepełno-
sprawnych otrzymuje 300 Stu-
dentów a aż 900 osób uzyskało 
stypendia socjalne i różnego 
rodzaju zapomogi

jesteśmy dumni z przyznania  
7 Studentom WSG prestiżowych 
stypendiów Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego za wybit-
ne osiągnięcia w nauce i sporcie!

rocznie aż 1800 Studentów WSG 
korzysta z różnych form stypen-
dialnych. 

Ty też masz szansę na obniżenie 
kosztów nauki

Stypendia 
DLA CIEBIE



Uczelnia od lat jest liderem sportu akademickiego. W kla-
syfikacji ogólnej Klub Uczelniany AZS zajął II miejsce wśród 
uczelni niepublicznych oraz wysokie miejsca medalowe 
wśród wszystkich uczelni w Polsce.

Zapracowaliśmy na renomę uczelni, która dba o efektywne 
kształcenie swoich studentów. Naszą kadrę tworzą utytuło-
wani trenerzy i byli reprezentanci kraju w różnych dyscy-
plinach sportu. Znakomita współpraca z ponad 30 klubami 
sportowymi w regionie, Akademickim Związkiem Sporto-
wym i świetne warunki do realizowania sportowych pasji, 
dają całej naszej społeczności akademickiej powód do dumy. 
Co roku możemy pochwalić się wysokimi wynikami na arenie 
kraju, Europy i Świata. 

Po sukcesie programu Londyn 2012 i udziale 8 naszych stu-
dentów w Igrzyskach, w Rio de Janeiro mogliśmy podziwiać 
zmagania aż 11 studentów - sportowców Wyższej Szkoły 
Gospodarki:

Magdealena Fularczyk-Kozłowska, Martyna Mikołajczyk, 
Beata Mikołajczak, Anna Wierzbowska, Maria Wierzbowska, 
Klaudia Breś, Michał Szpakowski, Mateusz Wilangowski, 
Robert Fuchs, Mirosław Ziętarski, Rafał Rosolski.

Doskonale rozwija się również sport osób z niepełnospraw-
nościami. Stworzone sekcje goalball, tenisa stołowego, bocci 
cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a najzdolniejsi 
reprezentują uczelnia na Integracyjnych Mistrzostwach 
Polski.

Członkowie KU AZS WSG mają możliwość korzystania na 
preferencyjnych warunkach z ofert fitness, rehabilitacji oraz 
sklepów sportowych będącymi partnerami strategicznymi.

Akademicki  
Związek 
SPORTOWY WSG



Rozwój technologii związanych z fotografią spowodował, 
że równolegle do techniki pojawiły się nowe możliwości 
edukacji w tym zakresie. Okazuje się, że im prostsza staje się 
obsługa aparatu, tym większe wymagania stawiają przed 
sobą miłośnicy fotografii. To właśnie z myślą o nich powołano 

do życia Bydgoską Akademię Fotografii. Wykładowcy BAF po-
siadają wieloletnie doświadczenie w pracy fotograficznej i są 
specjalistami w swoich dziedzinach. Program skonstruowano 
tak, by przede wszystkim praktykować.  Zarówno w studio, 
plenerze, jak i ciemni analogowej oraz cyfrowej.

Bydgoska Akademia 
FOTOGRAFICZNA

fot. Piotr Wieczorek



tel. 52 567 00 00
www.oferta.byd.pl


