Szanowni Państwo!
Z radością zapraszamy do lektury przewodnika po WSG. Korzystamy z zastrzeżonego dla przewodników prawa - subiektywnego doboru prezentowanych treści. Nie znajdziecie tutaj, Szanowni Czytelnicy, oferty edukacyjnej, marketingowej zachęty ani prezentacji kolejnej akcji promocyjnej. To nie jest pękający w szwach od nadmiaru treści informator. Przygotowaliśmy publikację, która jest zaproszeniem do podróży po WSG. Przedstawimy bliskie nam idee i ludzi,
z których jesteśmy dumni. Zrewitalizowaną przestrzeń w Bydgoszczy i Wydziały Zamiejscowe.
Jesteśmy najstarszą niepubliczną Uczelnią w Bydgoszczy. Od 25 lat prowadzimy działalność edukacyjną, której filarami są umiejętności i kompetencje, od 15 lat nadające im wymiar akademicki. Wyższa Szkoła Gospodarki jest
instytucją non profit. Zyski zawsze przeznaczamy na rozwój.
Z nadzieją, że zostanie to dostrzeżone, zapraszamy do lektury.
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NOWOCZESNY KAMPUS

Kiedyś na terenie Kampusu mieściły się
Zakłady Garbarskie, Fabryka Skór
Ludwika Buchholza, Państwowe Zakłady
Obuwnicze Kobra, Państwowe Zakłady
Fotochemiczne Foton, Żegluga Bydgoska.

Nowoczesny Kampus

w centrum miasta

Zajmuje 6 hektarów, umiejscowiony w samym centrum Bydgoszczy
stał się zielonym sercem miasta.
Otwarty dla wszystkich gości: mieszkańców, studentów, turystów
i przypadkowych przechodniów. Ma swoją niepowtarzalną historię.
Z obszaru przemysłowego, otoczony opieką nowych właścicieli,
zyskał wyjątkowy – w skali regionu i kraju – wymiar,
stając się nowoczesną rekreacyjno–naukową przestrzenią.
www.wsg.byd.pl
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NOWOCZESNY KAMPUS

Blisko i komfortowo
Nowoczesny Kampus zaprojektowany został tak, aby w jednym
miejscu organizować życie studenckie, kulturalne, naukowe, biznesowe i rekreacyjne. Przyjazna przestrzeń na stałe wpisała się

Budynek M

Budynek K

Hala widowiskowosportowa

Centrum Europejskie

Akademickie Centrum
Medyczne

Centrum Fitness
i Odnowy Bilogicznej

Hotel akademicki

Budynek A

Budynek B

Budynek C

Budynek L

Przedszkole
akademickie

Biblioteka

Kreator Innowacyjności

Laboratoria
specjalistyczne

Biuro Obsługi Zarządu
Uczelni

Akademicka Przestrzeń
Kulturalna

Willa

Budynki G, H, J

Centrum Kształcenia
Podyplomowego
i Szkoleń

Szkoła Języków Obcych

Mensa studencka
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w krajobraz miasta. Wchłonięta przez dzielnicę Okole, otulona
przez Brdę, zrewitalizowana z troską o detale, otwarta i gościnna,
pieszy szlak przez bydgoskie centrum.

Wyższa Szkoła Gospodarki

Muzeum Fotografii

NOWOCZESNY KAMPUS

Nie tylko w Bydgoszczy
Kampus Wydziału Zarządzania i Inżynierii w Malborku położony jest
w centralnej części miasta i mieści się w zmodernizowanym, zabytkowym budynku, dawnej filii Akademii Morskiej w Gdyni. Od 2006 r. współpracujemy z miejscowymi organizacjami, przedsiębiorcami oraz Miejskim Domem Młodzieży.
Przy WSG działa Chór „Laurenti Amici”, który zrzesza nie tylko studentów. Uczelnia utworzyła Filię Biblioteki Głównej – jej zbiory są stopniowo powiększane, aby
zapewnić dostęp do najnowszych pozycji literatury fachowej zarówno studentom,
jak i mieszkańcom miasta. WSG we współpracy z Urzędem Miasta tworzy Malborskie Centrum Przedsiębiorczości.
www.wsg.malbork.pl

Wydział Zarządzania
i Przedsiębiorczości w SŁupsku

Wydział Gospodarki Turystycznej w Ełku powstał w wyniku przekształcenia Regionalnego Ośrodka
Edukacyjnego, który ma swoją siedzibę w największym
mieście wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego od 2002 r. Podobnie jak inne Wydziały,
ściśle współpracuje z otoczeniem gospodarczym i instytucjami publicznymi, rozwijając dobrze oceniany
przez środowisko branżowe, model nauczania w zakresie turystyki i rekreacji.
www.wsg.elk.pl

Gdańsk

Wydział Zarządzania i Inżynierii
w Malborku

Wydział Studiów Stosowanych
w Bydgoszczy

Wydział Gospodarki
Turystycznej w Ełku

Wydział Techniczny
w Toruniu

Poznań

Warszawa
Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych
w Inowrocławiu

Wrocław

Kraków

W Słupsku, dzięki wydziałowi WSG,
można rozwinąć umiejętności i kompetencje. W tym mieście coraz więcej
zwolenników zyskuje idea kształcenia
ustawicznego. Wydział Zarządzania i Przedsiębiorczości ściśle
współpracuje z Centrum Edukacyjnym Technik, dopełniając kształcenie
o praktyczną naukę, a umiejętności
o zawodowe certyfikaty.

Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu znajduje się w neogotyckim budynku z 1896 r.,
w XIX-wiecznej części miasta na obrzeżach jego centrum.
Współpracę z samorządem zainicjował podpisany przez
władze Inowrocławia i WSG list intencyjny, dotyczący nie
tylko sfery obszaru edukacji, ale także przedsiębiorczości,
kultury, sportu. Trzynastego października 2007 r. odbyła
się w Inowrocławiu pierwsza inauguracja roku akademickiego. Aktualnie dostępnych w Inowrocławiu jest ponad 10
obszarów kształcenia.

W Toruniu, ośrodku o bogatych
tradycjach akademickich, kojarzonym z potencjałem myśli technicznej, nie prowadzono - aż do utworzenia Wydziału Technicznego
- edukacji wyższej w tym obszarze.
Od 2011 r., Toruń może kształcić
specjalistów w zakresie budownictwa, planowania przestrzennego,
mechaników czy mechatroników.

www.wsg.slupsk.pl

www.wsg.inowroclaw.pl

www.wsg.torun.pl

www.wsg.byd.pl
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Rewitalizacja
daje efekty

Przywracać do życia:
budynki, ulice, relacje społeczne.
Wdrażanie nowoczesnych metod
rewitalizacyjnych, rozumianych
jako holistyczny proces odnowy,
to jedno z zadań, jakie od początku
swego istnienia stawia przed sobą
Wyższa Szkoła Gospodarki.

Obszar Kampusu o powierzchni 6 hektarów położony
wzdłuż Brdy sąsiaduje bezpośrednio ze Starym Miastem i Śródmieściem. Dawniej budynki służyły do celów
przemysłowych i magazynowych. Dzisiaj zmodernizowane tworzą nową jakość przestrzeni publicznej. Służą
zarówno studentom, pracownikom, jak i mieszkańcom.
Kampus WSG to wciąż jedyny w Bydgoszczy przypadek
kompleksowej rewitalizacji przestrzennej, funkcjonalnej
i społeczno-kulturowej. Uczelnia objęła obszar całego
kwartału zdegradowanych terenów poprzemysłowych.
Zmieniła jego funkcje i relacje z otoczeniem i mieszkańcami dzielnicy. Z urbanistycznego i socjalnego nieużytku
stała się przestrzenią otwartą i przyjazną.
Od kilku lat WSG wolantariacko realizuje projekt „OKOLica 2.0”, którego celem jest rewitalizacja dobrosąsiedzkich relacji i społecznej aktywności. Do tej pory Uczelnia
zrealizowała kilkanaście działań dedykowanych bezpośrednio sąsiadom, mieszkańcom Okola. To dla nich co
roku organizowana jest Wigilia, otwierane obiekty sportowe, możliwość korzystania z rekreacyjnych terenów
Kampusu, a dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym od 2010 r. uczestniczą w bezpłatnych
półkoloniach, prowadzonych przez pracowników i studentów WSG. Akademicka Przestrzeń Kulturalna to również jedno z miejsc w Uczelni, gdzie mieszkańcy okolicy
mogą spędzać czas.
Tak ważna dla Uczelni rewitalizacja społeczna zaczęła się
w Bydgoszczy, ale w tym mieście się nie kończy. Trwa
we wszystkich kampusach Wydziałów Zamiejscowych.
Doświadczają tego nie tylko słuchacze i studenci z Malborka, Ełku, Inowrocławia, Torunia czy Słupska, ale także
najbliższe otoczenie społeczne WSG. Otwarte, bezpłatne seminaria, wystawy, spotkania, a czasami po prostu
możliwość odpoczynku wśród zadbanej zieleni.
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Przestrzeń przyjazna i otwarta

Miejsce międzypokoleniowych spotkań

Strefa Biznesowa – nie tylko dla studentów

Akademicka Przestrzeń Kulturalna

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Przedsiębiorczość
niejedno ma imię

Przedsiębiorczość akademicka wpisuje się w misję naszej Uczelni,
definiując działania zarówno kadry naukowej, jak i studentów.
Pokazujemy, że szkoła wyższa może funkcjonować na zasadach rynkowych,
a komercjalizacja naukowego know-how przynosi obopólne korzyści.

www.wsg.byd.pl
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Dobre praktyki współpracy regionalnej
Wraz z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Bydgoszczy oraz Urzędem
Miasta Bydgoszczy utworzyliśmy łącznie 15 szkolnych klubów przedsiębiorczości oraz 9 klubów studenckich na terenie 3 województw. Dzięki tak podjętej
inicjatywie w ramach projektu „STARTER – Młodzi w biznesie” ponad
300 uczniów zostało członkami Klubu CashFlow oraz dowiedziało się, jak
pozyskać fundusze na prowadzenie własnej firmy. Wypracowane w ramach
projektu programy nauczania przekazano do ponad 200 szkół ponadgimnazjalnych oraz uczelni makroregionu północno-wschodniego (woj. kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie).
W Klubach CashFlow za pomocą symulacyjnych gier ekonomicznych promujemy rozwój inteligencji finansowej, bezpłatnie szkolimy z zakresu inwestycji giełdowych, organizujemy spotkania z przedsiębiorcami i uczymy, jak
stawiać pierwsze kroki na rynku walutowym Forex (Akademia Junior Trader).
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24 szkolne i studenckie
kluby przedsiębiorczości

150 biznesplanów
tworzonych każdego roku
500 osób korzystających
z pomocy Centrum
Przedsiębiorczości Studenckiej

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Studencka Strefa Biznesowa
Od początku istnienia pierwszego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
w Bydgoszczy z oferty programu AIP skorzystało ponad 300 osób, a ponad 8 tys.
wzięło udział w organizowanych szkoleniach. Obecnie Inkubator wspiera rozwój niemal 80 firm z różnych branż. Dla wielu start-upów przygoda z Inkubatorem była początkiem wejścia na szeroki rynek. Dobrym przykładem biznesowej trampoliny jest
„klubowa.pl”, popularny ogólnopolski portal informujący o wydarzeniach rozrywkowych, czy firma Jaka Cards (artystyczna pracownia papieru), która po kilku latach
preinkubacji w AIP, w ramach projektu realizowanego przez WSG, uzyskała dotację
na start w wysokości 40 tys. złotych. Wśród wielu instytucji, które skorzystały z tego
programu była też firma LAPART zajmująca się profesjonalną naprawą laptopów,
notebooków i komputerów stacjonarnych. Dzięki wsparciu z środków UE możliwy
był zakup sprzętu oraz wynajem lokalu w dogodnej lokalizacji, umożliwiający rozwój
biznesów z Inkubatora.

Dzięki AIP mam siedzibę firmy,
wszechstronną pomoc w zakresie
księgowości, jak i obsługi prawnej. Mogę
spokojnie rozwijać swój biznes, nie
martwiąc się o to, jakie biuro księgowe,
bądź prawne, będzie dla mnie najlepsze.

Gra w Przedsiębiorstwo to nowoczesna forma dydaktyki polegająca na nauce
w działaniu. Dzięki niej uczestnicy, pracujący w czteroosobowych drużynach, rozwiązują realny problem prawdziwego przedsiębiorstwa. Tworząc strategię firmy,
sprawdzają swoją kreatywność i umiejętność podejmowania decyzji. Osadzenie Gry
w rzeczywistości rynkowej stanowi jeden z jej największych walorów edukacyjnych.
Działania zespołu oceniane są przez ekspertów, praktyków biznesu. Wszyscy uczestnicy mogą więc liczyć na bogatą informację zwrotną dotyczącą swojej pracy.

Maciej Stróżyński „BuzzyBees”

Marta Żalińska – Perfekt Błysk
W czym pomogło mi AIP? Przede
wszystkim w obniżeniu obowiązkowych
opłat przy prowadzeniu działalności
i kolejnych kosztów z tym związanych.

Liderzy akademickiego biznesu
Komercjalizacja badań naukowych to jedno z zadań Kreatora Innowacyjności WSG, który wspiera działania aktywizujące współpracę
przedsiębiorców, jednostek otoczenia biznesu oraz samorządów i pracowników naukowych. Działania Kreatora Innowacyjności przyczyniły
się do tej pory do nawiązania współpracy z kilkudziesięcioma przedsiębiorcami z całej Polski. Wspólnie realizowane są programy badawczo-rozwojowe, np. Bon na innowacje, Voucher badawczy.
Od 2005 r. znakomicie działa w Wyższej Szkole Gospodarki Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, który dociera ze swoimi
propozycjami do kilkudziesięciu tysięcy studentów i absolwentów ze
wszystkich uczelni w naszym regionie. Praca Inkubatora na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Bydgoszczy została nagrodzona w konkursie „Społecznie odpowiedzialni” organizowanym w ramach projektu

www.wsg.byd.pl

unijnego „Społeczna odpowiedzialność w regionalnym partnerstwie
na rzecz adaptacyjności”. W ramach tego konkursu przyznano naszemu Akademickiemu Inkubatorowi Przedsiębiorczości tytuł „Organizacji Społecznie Odpowiedzialnej”. Doceniono m.in. ułatwianie wejścia
na drogę własnej kariery, promowanie zachowań kreatywnych, uczenie odpowiedzialności społecznej, uczciwości wobec kontrahentów
i pracowników oraz prowadzenia działalności gospodarczej z dbałością nie tylko o wizerunek własny, ale także dobro społeczne.
Studencka Strefa Biznesowa (SSB), w skład której wchodzi Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, otrzymała Medal Europejski dla
Usług za jakość, która odpowiada standardom europejskim, upublicznianie przykładów dobrej jakości oraz promocję metod jej osiągania. SSB
otrzymała również tytuł „Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju 2011”.

Wyższa Szkoła Gospodarki
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Nauka dla przedsiębiorczości

Kolegium Badań
Stosowanych (KBS)
zajmuje się realizacją zadań naukowo-badawczych. Jednostka ta
koordynuje działania w zakresie finansowania badań naukowych
oraz informuje pracowników naszej Uczelni o możliwościach i zasadach wspomagania rozwoju naukowego. Działalność naukowo-badawcza w Wyższej Szkole Gospodarki dotyczy prowadzenia
badań naukowych przez pracownika lub zespół, w którym uczestniczą pracownicy WSG, opracowywania zagadnień badawczych,
publikacji i prezentacji otrzymanych wyników.
Kolegium Badań Stosowanych WSG otrzymało kategorię „B”
w ocenie parametrycznej jednostek naukowych w grupie Nauk
o Życiu. Uzyskanie tak wysokiej kategorii wiąże się z finansowaniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego badań
naukowych w naszej uczelni przez 4 lata.
Taka ocena jest potwierdzeniem potencjału badawczego, wysokiego poziomu publikacji naukowych i organizowanych konferencji. Działalność naukowo-badawcza w Wyższej Szkole Gospodarki
finansowana jest ze środków własnych, instytucji państwowych,
pochodzących z UE oraz programów krajowych i zagranicznych.

Wyższa Szkoła Gospodarki w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi
Uczelniami, od lat uczy przedsiębiorczości - tej rozumianej jako
gotowość do podejmowania ryzyka, innowacyjności, umiejętności postrzeganiem szans i dostosowywania się do aktualnych
warunków. Modelowym przykładem takich działań jest Centrum
Badań i Rozwoju (inLAB), w którym testujemy trwałą współpracę między Uczelnią a biznesem. Pracownicy naukowi naszej
Uczelni oraz studenci realizują tutaj przedsięwzięcia na potrzeby
przedsiębiorców. Wartość wspólnych projektów przekroczyła już
3.5 miliona złotych.

www.inlab.byd.pl
Pierwszy milion trzeba zarobić

my już to zrobiliśmy

Rozmowa z Anną Pomianowską-Kardaś,
Dyrektorem Centrum Badań i Rozwoju inLAB
Czym jest inLAB?
Biznes potrzebuje zewnętrznego wsparcia w zakresie rozwiązań
innowacyjnych, ponieważ firmy z sektora MŚP często same nie
prowadzą prac badawczo-rozwojowych. Stąd inLAB, dysponując
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wiedzą na temat potencjału WSG – aktywności naukowo-badawczej
wykładowców, studentów i absolwentów, Uczelnia zaprasza firmy do
skutecznego współdziałania.
Skoro to korzystne dla wszystkich biorących udział, to czy
przekłada się to na popularność takiego pomysłu?
Miernikiem skuteczności i obopólnych korzyści dla naukowców
i przedsiębiorców z podejmowania wspólnych działań jest liczba nawiązanych kontaktów z firmami, głównie z naszego regionu (około
200) oraz ilość zrealizowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych
(109). Są firmy, z którymi wykonaliśmy wspólnie po kilka projektów,
np. ADS Finance z Torunia – firma z branży doradztwa finansowego.
Dwa wdrożone projekty, dotyczące m.in. rozwiązań informatycznych,
wydajnie przyczyniły się do zwiększenia sukcesu komercyjnego firmy
na aktualnie bardzo konkurencyjnym rynku. Takich przykładów jest
dużo więcej, i to, że przedsiębiorcy podejmują z nami współpracę po
raz kolejny, jest najlepszym dowodem na to, że działania Centrum
Badań i Rozwoju inLAB są potrzebne. inLAB pełni w tym momencie
ważną rolę konsultanta i pośrednika pomiędzy nauką i biznesem.

LIDER SPORTU

Od lat jesteśmy

liderem sportu
Tak wielu nie ma żadna inna Uczelnia.
Medalistów Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 r.
3 krążki spośród 10 zdobytych przez Polaków,
należą do naszych absolwentów i studentów:
Beaty Mikołajczyk, Adriana Zielińskiego, Magdaleny Fularczyk-Kozłowskiej.

www.wsg.byd.pl
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Akademicki Związek Sportowy
187
zawodników

22
sekcje sportowe

204
członków AZS WSG

10 medali z Akademickich
Mistrzostw Świata
2013/2014

Akademicki Mistrz
Polski
Szkół Niepublicznych

II miejsce wśród
szkół niepublicznych
w Akademickich
Mistrzostwach Polski

IV miejsce
w Akademickich
Mistrzostwach Polski
w trójboju siłowym

5-krotny Akademicki
Mistrz Europy
w wioślarstwie

Akademicki Mistrz
Europy
w siatkówce kobiet

Mistrz Polski
w tenisie stołowym
Akademicki Mistrz Polski
w piłce nożnej

Wielokrotny Mistrz Polski
w ergometrze

O każdym sukcesie stanowią ludzie
To nie medale są jednak najważniejsze. O każdym sukcesie stanowią ludzie. Ich talent, pasje, gotowość do poświęceń. WSG od
lat jest liderem sportu akademickiego. Z każdych zawodów wracamy ze zwycięstwem. W klasyfikacji ogólnej Uczelniany klub
AZS zajął II miejsce wśród uczelni niepublicznych w Polsce oraz
III miejsce w klasyfikacji medalowej wśród wszystkich uczelni
w Polsce.
W WSG zapracowaliśmy na renomę uczelni, która dba o efektywne kształcenie swoich studentów. Znakomita współpraca
z klubami sportowymi, Akademickim Związkiem Sportowym
i świetne warunki do realizowania sportowych pasji, dają całej
naszej społeczności akademickiej powód do dumy.
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Po sukcesie programu Londyn 2012 i udziale 8 naszych studentów
w Igrzyskach, trwają przygotowania do kolejnej Olimpiady. Działa program Rio 2016. Już 40 naszych studentów objętych jest centralnym
szkoleniem swoich związków sportowych.
Wyższa Szkoła Gospodarki jest organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Stan, Perspektywy i Rozwój Ratownictwa, Kultury
Fizycznej i Sportu w XXI Wieku”. To prestiżowe wydarzenie, zawsze, poza
wymiarem teoretycznym, ma też praktyczny i utylitarny charakter, promujący sport, rekreację i bezpieczeństwo na obszarach wodnych. W czerwcu
2013 r., po raz pierwszy w Polsce, akcję ratowania z tonącego samochodu prowadził Główny Instruktor Królewskich Belgijskich Służb Ratowniczych, honorowy patronat nad konferencją sprawował Minister Spraw
Wewnętrznych w Polsce.

LIDER SPORTU

Europejskie Centrum Ratownictwa
i Sportów Wodnych
Jest to pierwszy etap tworzenia w regionie, ogólnopolskiego, a następnie europejskiego centrum szkoleniowego i badawczego. Na mocy porozumienia Bydgoskiego
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Instytutem Zdrowia i Kultury Fizycznej Wyższej Szkoły
Gospodarki, już powołano Europejskie Centrum Ratownictwa i Sportów Wodnych. Wspólnie prowadzone
są regularne działania w celu uzyskania kwalifikacji zawodowych, m.in. kursów i szkoleń takich jak: instruktor
pływania, ratownik WOPR, płetwonurek PADi, instruktor
kajakarstwa i sternik motorowodny.
Na stronie internetowej Wyższej Szkoły Gospodarki możemy przeczytać, że
jednym z celów Uczelni jest rozpowszechnianie idei sprawności fizycznej,
np. poprzez wspieranie kariery sportowców. Nie są to słowa rzucane na wiatr.

Stypendia sportowe

Wykładowcy są świadomi, jak ciężko trenujemy, aby zdobywać medale,
wiedzą, że nie jest łatwo pogodzić sport i naukę, dlatego w każdej wolnej
chwili, gdy jest się na miejscu, zawsze można skontaktować się mailowo czy
telefonicznie z wykładowcą i umówić się na zaliczenie przedmiotu oraz bardzo szybko uzyskać informację o dodatkowym terminie zaliczenia. Jestem
dumny z tego, że moja Uczelnia tak bardzo wspiera sport i sportowców,
pamiętając o wysokim poziomie kształcenia swoich studentów.

Od wielu lat konsekwentnie realizujemy program sportowy, w ramach, którego wspieramy uzdolnionych sportowców. W ostatnim roku z programu korzystało 154
stypendystów.

Dawid Putto
Mistrz Świata w kajakarstwie
wielokrotny medalista Uniwersjady
oraz Akademicki Mistrz Świata

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski przyznał tytuł Mecenasa Bydgoskiego Sportu Prezydentowi Wyższej Szkoły
Gospodarki doc. Krzysztofowi Sikorze za wsparcie środowiska sportowego.

Agnieszka Dybicz – mistrzyni karate, znalazła czas na studia, chociaż
treningom poświęca co najmniej 5 dni
w tygodniu. Wielokrotna Mistrzyni Polski i Europy, a także – co ceni najbardziej – zdobywczyni srebrnego i brązowego krążka na Mistrzostwach Świata.
Na swoim koncie ma ponad 200 medali
zdobytych na krajowych i zagranicznych
zawodach.

Adrian Zieliński: Dzięki WSG mogę
realizować swoje plany sportowe, jak
również zdobywać wykształcenie. Kariera sportowca trwa bardzo krótko, a po jej
zakończeniu trzeba „coś” w życiu robić,
dlatego postawiłem na WSG. Uczelnia dba o każdego swojego sportowca
i stwarza bardzo dobre warunki do nauki i treningu. Polecam tym wszystkim,
którzy chcą pogodzić naukę ze sportem.

www.wsg.byd.pl

Mecenas sportu

stypendia
sportowe

elastyczne
formy kształcenia

współpraca
z klubami
sportowymi

własne
zaplecze

Wyższa Szkoła Gospodarki
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Sport to nie tylko zawodnicy i trenerzy,
to także zaplecze
hala sportowa
na terenie kampusu

rehabilitacja
i odnowa biologiczna

Akademickie
Centrum Medyczne
- kontrakt NFZ

Studenci fizjoterapii i wychowania fizycznego, mogą uczyć się na najlepszym sprzęcie od najlepszych specjalistów. Pod jednym dachem nowoczesnego budynku zlokalizowano jedną z najnowocześniejszych w Bydgoszczy hal sportowych, zgromadzono unikatowy sprzęt i stworzono
wyjątkowe możliwości.
W WSG systemowo wspieramy także wybitnych sportowców, naszych zawodników. Jednym z elementów dedykowanego im programu, jest specjalna opieka oraz możliwość korzystania z rehabilitacji w Akademickim Centrum Medycznym. ACM funkcjonuje na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Najnowszej generacji urządzenia do zabiegów fizjoterapeutycznych
pozwalają pracującym tu specjalistom na podejmowanie naprawdę trudnych wyzwań. Do takich
z pewnością należy kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna pacjentów m.in. po zawale czy plastyce naczyń wieńcowych. W ACM powstał także ośrodek dziennej rehabilitacji dla dzieci, gdzie
działania z zakresu fizjoterapii wspomagane są terapią neurologopedyczną, psychologiczną oraz
terapią zajęciową. Ośrodek otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 90001-2008.
Potwierdza to wdrożenie i utrzymywanie norm jakości według międzynarodowych standardów.
Kadra Akademickiego Centrum Medycznego to m.in. nasi wykładowcy, dla których zdrowie i rehabilitacja pacjentów to nie tylko praca, ale także pasja. Ich akademicka wiedza, doświadczenie
i kompetencje gwarantują najwyższy poziom usług.
www.acm.byd.pl
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Kultura

Pielęgnujemy. Rozwijamy. Tworzymy.
Wydarzenia, warsztaty, wystawy.
Różnorodność, która łączy.
Wyobraźnia, której nic nie ogranicza.
Kultura w WSG.

www.wsg.byd.pl
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Robimy to od początku istnienia naszej Uczelni.

Pielęgnujemy. Rozwijamy. Tworzymy.

Akademicka
Przestrzeń
Kulturalna

To dlatego powstała Akademicka Przestrzeń Kulturalna, unikatowe
miejsce inspiracji i kreacji. Wzajemnie przenikające się przestrzenie.
Żywe i stale rozwijające się. Dynamiczne, jak jego twórcy.
Partnerzy Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej to m.in.: Miejskie
Centrum Kultury w Bydgoszczy, Teatr Polski w Bydgoszczy, Fundacja Tumult, Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Artystyczne Mózg, Wojewódzki Ośrodek Kultury
w Bydgoszczy.
www.kultura.byd.pl

Galeria Debiut
Miejsce otwarte na talent i emocje młodych adeptów sztuki, którzy chcą zaprezentować swoją twórczość publiczności. Dzięki bezpłatnemu udostępnianiu
powierzchni ekspozycyjnej oraz wsparciu organizacyjnemu, kilkudziesięciu
twórców zaprezentowało tutaj swoje prace. Opiekę nad przestrzenią sprawuje
Pełnomocnik Prezydenta ds. polityki kulturalnej WSG Marta Rosenthal-Sikora.

Galeria Nad Brdą
Dojrzali i uznani artyści spotykają się w założonej w 2001 r., przez Dyrektor Generalną WSG Małgorzatę Szymańską-Sikorę, „Galerii nad Brdą”, gdzie swoje
dzieła wystawiali m.in. znakomity krakowski artysta Jan Kanty Pawluśkiewicz,
uznany bydgoski malarz, laureat wielu nagród m.in. Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Jerzy Puciata oraz fotografik i performer, autor instalacji
artystycznych Zbigniew Libera. Galeria nad Brdą działa pro bono.

Studio Nagrań / Klub Muzyczny
Ukryte za kulisami Sali Widowiskowej Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej
WSG Studio Nagrań, wyposażone jest w sprzęt pozwalający na profesjonalne zapisy dźwiękowe, aranżacje i mastering. W marcu 2012 r. rozpoczął
działalność Klub Muzyczny WSG, kierowany przez Rafała Skibę – inżyniera
dźwięku, beatmakera i producenta, bardziej znanego jako Oer z bydgoskiego
projektu hip-hopowego BiszOerKay.
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KULTURA

Muzeum Fotografii
W życiu niejednego fotografa
nadchodzi taki moment, że
oprócz robienia zdjęć pragnie
on dzielić się z innymi swoją
wiedzą i umiejętnościami.
Bydgoska Akademia Fotografii daje tę możliwość
– słuchacze poznają warsztat
fotografa oraz korzystają z jego doświadczenia przy realizacji zdjęć
z różnych tematów fotograficznych.
Relacja mistrz-uczeń to jedno z zadań stawianych przed prowadzącymi i uczestnikami. Kontakt z młodymi pasjonatami fotografii
przyczynia się także do poznawania sposobu patrzenia na świat
w sposób nowatorski, śmiały, a często bardzo oryginalny. I dlatego
prowadzenie Akademii daje mi wiele satysfakcji, zwłaszcza wtedy,
gdy wielu absolwentów nie przestaje działać, realizując autorskie
wystawy, uczestnicząc w konkursach czy zakładając własną firmę.
Arkadiusz Blachowski
Kustosz Muzeum Fotografii

Działa przy Wyższej Szkole Gospodarki od listopada 2004 r.
To jedyna tego rodzaju przestrzeń w północnej Polsce. Muzeum pielęgnuje pamięć o działającej w Bydgoszczy przed
II wojną światowej fabryce „Alfa” oraz Bydgoskim Towarzystwie Fotograficznym. Trzy i pół tysiąca eksponatów
zaświadcza o randze placówki.
Oryginalny, drewniany aparat studyjny z końca XIX w., stara Leica z 1933 r. oraz Kijew 15 TEE, wyposażony w migawkę wachlarzykową – specyficzną konstrukcję, która
w lustrzankach jest prawdziwym ewenementem, budzą zainteresowanie nie tylko koneserów.
Na stałą ekspozycję składają się także powiększalniki, stare
fotografie, w tym unikatowe zdjęcia Jana Bułhaka i Edwarda
Hartwiga, kamery filmowe, projektory, rozmaite akcesoria,
jak również książki i czasopisma o tematyce fotograficznej – z „białych kruków”: „Almanach Fotografii Wileńskiej”
z 1931 r. oraz seria miesięczników „Fotograf Bydgoski”
z lat 1925-1930.

3 500 eksponatów
w Muzeum Fotografii
55 wystaw indywidualnych
i zbiorowych
30 tys. osób kulturalnie
zaangażowanych

www.wsg.byd.pl
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Plus Camerimage
Od 2010 r. jesteśmy partnerem akademickim Międzynarodowego Festiwalu Sztuki
Autorów Zdjęć Filmowych Plus Camerimage. Kochamy kino, więc tłumy studentów
szkół filmowych z całego świata gromadzących się w naszym Kampusie na warsztatach prowadzonych m.in. przez Johna Seale’a (autora zdjęć m.in. do Angielskiego
Pacjenta, Dzieci Gorszego Boga czy Turysty), spotkaniu z pamiętnym Wybrańcem
z Matrixa, Keanu Reeves’em czy też kultowym reżyserem m.in. takich filmów jak
Blue Velvet, Dzikość Serca czy Człowiek Słoń, Davidem Lynche’m, to dla nas zawsze
powód do radości.
Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG jest oficjalnym partnerem Programu Wolontariat i Homestay Camerimage. Specjalnie dla studentów WSG organizatorzy
festiwalu udostępnili wystawę prac słynnego plakacisty z Hollywood, Tomka Opasińskiego (zdjęcie obok), który prowadził w naszej Uczelni warsztaty z grafiki.

Slam Jam
Poezja dla każdego: bez jury, bez zasad, bez interpunkcji. Poezja krzyczana, recytowana, tworzona
w czasie wypowiedzi za pomocą modulacji głosu,
gestów, mimiki. Czysty performance. Potęga kreacji,
która nie ogranicza się tylko do autora utworu, ale też
do żywej reakcji publiczności: konkretna, sceniczna
współpraca.
Fundacja Gaudeamus przy współpracy z kołem naukowym „Other Way”, Instytutem Kulturoznawstwa
Wyższej Szkoły Gospodarki oraz Akademicką Przestrzenią Kulturalną, wspomaga slam poetycki,
który w Bydgoszczy jest formą mało spotykaną.

Pod kątem zarządzania
w kulturze, według mnie
nie ma w regionie, a może
nawet w Polsce, lepszej
uczelni (…).  
Akademicka Przestrzeń
Kulturalna, która daje
nieograniczone możliwości na realizację swoich
pomysłów oraz partnerstwo naszej Uczelni przy festiwalach uznanych nie tylko
w mieście, ale w Polsce i na świecie (m.in Festiwal Prapremier Teatralnych, Camera Obscura czy Camerimage).
Maciej Pulit
absolwent kulturoznawstwa

Siła różnorodności

Hip-hop, miejska kultura i muzyka

Dokumentaliści życia – bydgoscy fotoreporterzy

Anna Serafińska – jazz w najlepszym wydaniu

Breakdance – dla silnych i sprawnych
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NOWE KOMPETENCJE

Nowe kompetencje
nowe możliwości

Sprawdzeni trenerzy i wykładowcy,
niestandardowe rozwiązania, nowoczesne metody.
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń
współpracuje z najlepszymi, bo szkoli najlepszych.

www.wsg.byd.pl
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Zaufało nam
już ponad 14 tysięcy osób
Pełna oferta studiów podyplomowych dostępna jest w 11 miastach północnej Polski.
Nasza inicjatywa, Szkoła Biznesu, studia MBA, zainteresowały kadrę menedżerską,
nie tylko z naszego województwa.

www.k
om
pe
te

Wszystkie programy studiów podyplomowych i szkoleń opracowywane są we współpracy
z doświadczonymi przedstawicielami przedsiębiorstw i organizacji, gwarantując aktualność
przekazywanych treści, sprawdzonych w praktyce gospodarczej lub społecznej.

Nowoczesne metody
„Gra w Przedsiębiorstwo” – szczególnie nowatorska forma dydaktyki jest efektywnym
narzędziem nauczania, które poprzez dobrze
pojętą zabawę i rywalizację przekazuje ważne
treści, umożliwia praktyczne poznanie mechanizmów rynkowych i kształtuje ducha przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.
Jako forma zaliczenia studiów podyplomowych – polega na rozwiązywaniu przez jej
uczestników zadania związanego z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, firmy, instytucji.

je
c
n
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y
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Nowoczesne technologie
Na zamówienie firmy MOBICA zajmującej się tworzeniem oprogramowania na platformy mobilne, powstały studia, których najlepsi absolwenci
od razu po ich ukończeniu otrzymali propozycję zatrudnienia, a współpraca z Akademią CISCO czy ze Stowarzyszeniem Ekspertów Zarządzania
Technologiami ICT przyniosła rezultaty w postaci kolejnych certyfikowanych kierunków i szkoleń.
Wiele kierunków studiów podyplomowych współfinansowanych jest ze
środków Unii Europejskiej, pozwala to na podnoszenie jakości i stałe
obniżanie kosztów.

Seminaria Biznes i Gospodarka

100
kursów i szkoleń
ponad

20

Wyższa Szkoła Gospodarki

Ideą cyklu seminariów szkoleniowych „Biznes i Gospodarka” organizowanych
przez Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń jest popularyzacja wiedzy
z zakresu ekonomii, biznesu, finansów i marketingu. Podczas spotkań otwartych
dla wszystkich zainteresowanych, zawsze konfrontujemy teorię z praktyką i niestandardowym rozwiązywaniem problemów. Dzięki naszej partnerskiej współpracy z sektorem publicznym i prywatnym, możemy zapewnić uczestnikom seminariów najwyższy, merytoryczny poziom.

l
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Master of Business Administration
Naszym celem jest rozwój i jakość gwarantująca profesjonalizm. Rzetelne partnerstwo i mądra
współpraca przyniosły efekty. Umowa o wspólnych studiach MBA podpisana została przez WSG
i znakomitą Maastricht School of Management. Pozyskanie takiego partnera to gwarancja zachowania standardów wypracowanych przez Maastricht School of Management. O jakości prowadzonych
zajęć najlepiej świadczą kariery absolwentów MBA, którzy piastują wysokie stanowiska w takich
firmach, jak: Philips, Goodyear, Daimler Chrysler czy Siemens.

pl

www.mba.byd.pl
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FESTIWAL KOBIECego ROZWOJU
Jest taki, jak kobiety: wszechstronny, kolorowy, nieprzeciętny. Celem przedsięwzięcia, które organizujemy już od wielu
lat, jest wspieranie rozwoju osobistego kobiet, bo przecież
współczesna kobieta to prawdziwa „instytucja”, a łączenie
wielu ról powoduje, że czasami zapomina o sobie.

BYDGOSKA AKADEMIA FOTOGRAFII
Daje możliwość zrealizowania rocznego programu edukacyjnego,
który ma charakter zaawansowanego kursu fotograficznego. Akademię budują członkowie Związku Polskich Artystów Fotografików,
Fotoklubu Rzeczypospolitej, Związku Polskich Fotografów Przyrodniczych, absolwenci kierunków fotograficznych Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, nauczyciele i dydaktycy fotografii, „ikony” dawnego Bydgoskiego Towarzystwa Fotograficznego, a także bydgoscy
fotograficy i artyści. W rocznym programie zajęć znajdują się tematy
pozwalające słuchaczom zdobyć wiedzę i świadomość artystyczną
oraz przygotować się do zrealizowania autorskiego portfolio.
www.baf.byd.pl

www.wsg.byd.pl

www.kobiety.byd.pl

Akademia Bezpieczeństwa WSG
Promuje praktykę w nauczaniu. Słuchacze biorą udział
w zajęciach organizowanych we współpracy ze strażą
pożarną, policją, służbami ratowniczymi oraz Wydziałem
Zarządzania Kryzysowego UM. Kształcenie w tej formie
pozwala na pełną symulację sytuacji zagrożenia. Idea
Bydgoskiej Akademii Bezpieczeństwa w zakresie praktycznego nauczania różnorodnych aspektów bezpieczeństwa
realizowana jest m.in. w ramach studiów podyplomowych,
kursów i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa osób, danych
i informacji, zarządzania bezpieczeństwem oraz specjalistycznych seminariów, konferencji i eventów.
www.akademiabezpieczenstwa.byd.pl

150 kierunków
studiów podyplomowych
ponad

Wyższa Szkoła Gospodarki
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Projekty wspierające współpracę
Uczelni z biznesem
i projekty dla przedsiębiorstw
Uczelnia jest jednym z liderów realizacji programów szkoleniowych „szytych na
miarę”.
Zaufało nam już wiele firm i instytucji zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Potrafimy napisać projekt, który realizowany w partnerstwie, daje pracownikom wymierne korzyści, a pracodawców nie obciąża finansowo. Nasze projekty
realizowaliśmy dla:
PESA BYDGOSZCZ SA. Dla tego przedsiębiorstwa Uczelnia zrealizowała dwa
projekty szkoleniowe: w pierwszym z nich kwalifikacje zawodowe podniosło 638
pracowników produkcji i kadry kierowniczej. W kolejnym przeszkoleni zostali
pracownicy różnych działów przedsiębiorstwa, m.in. w zakresie kompetencji interpersonalnych, przywództwa, kierowania zespołami, zarządzania gospodarką
materiałową i łańcuchami dostaw, redukcji kosztów w gospodarce materiałowej,
skutecznego planowania w logistyce, obsługi wózków jezdnych i suwnic, czy też
technik analitycznych stosowanych w controllingu. Z tych szkoleń skorzystało 538
pracowników przedsiębiorstwa PESA Bydgoszcz SA.

5173 - liczba osób
pracujących objętych
wsparciem projektowym

FROSTA Sp. z o.o. ze szkoleń przygotowanych przez Uczelnię skorzystali wszyscy
pracownicy przedsiębiorstwa, należący zarówno do grupy zarządzającej, jak i produkcyjnej oraz administracyjnej.

3372
- liczba studentów
uczestniczących
w projektach

Kompetencje zarządcze, językowe oraz informatyczne rozwijali podczas prawie
2-letniego projektu, pracownicy przedsiębiorstwa SUMIKA ELECTRONIC MATERIALS POLAND Sp. z o.o. Zaufało nam także 110 pracowników firmy GOTOWSKI
BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE I PRZEMYSŁOWE, dla której realizowaliśmy
szkolenia m.in. w zakresie strategii zarządzania projektami, budżetowania i controllingu, najnowszych przepisów z zakresu zamówień publicznych i prawa pracy,
transportu i spedycji. W ramach projektu pracownicy uczyli się także języków obcych.

28 - liczba
pracodawców,
do których
skierowano projekty

FORT POLSKA Sp. z o.o. i MILARYS POLSKA Sp. z o.o. – to kolejne firmy,
w których przeszkoliliśmy 72 pracowników. Ze specjalistycznych szkoleń skorzystał także NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ELMED BYDGOSZCZ
Sp. z o.o. Pracownicy tej placówki mogli podnieść kwalifikacje m.in. z zakresu
motywowania i oceniania pracowników, zarządzania czasem pracy, monitorowania
zdarzeń niepożądanych w usługach medycznych, z zakresu dostępu do dokumentacji medycznej, czy technologii informacyjnych.
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Umiędzynarodowienie

ma w WSG bardzo konkretny wymiar
Pomiędzy mostami, które połączyły nie tylko dwa brzegi rzeki,
ale także żywiołowy Wschód z postępowym Zachodem,
ascetyczną Północ z radosnym Południem, śpiewny ukraiński miesza się
z wszechobecnym angielskim. Uczymy się siebie wzajemnie, uczymy się od siebie.
Konsekwentnie, już od wielu lat.

www.wsg.byd.pl
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Najwyższe wskaźniki umiędzynarodowienia
Umiędzynarodowienie ma w WSG bardzo konkretny wymiar. To jeden z priorytetów rozwoju naszej Uczelni. Koordynacją działań zajmuje się Dział Spraw Międzynarodowych, który m.in. dba
o międzynarodową reputację Wyższej Szkoły Gospodarki. W ogólnoświatowym rankingu uczelni
wyższych WSG znalazła się na 249. miejscu wśród uczelni z całego świata oraz na 11. wśród polskich uczelni w kategorii „Economic Involvement Ranking”. Wskaźniki, które były brane pod uwagę
podczas sporządzania rankingu, to m.in. publikacje stworzone wspólnie z partnerami ze świata biznesu, odsetek absolwentów studiów licencjackich i magisterskich uzyskujących pracę w regionie,
praktyki dla studentów, zdobyte patenty oraz projekty spin-off. W większości z tych kategorii nasza
Uczelnia uzyskała najwyższą możliwą notę – A.

5 programów
podwójnego
dyplomowania

380 studentów
z zagranicy

Dyplom + dyplom
Kontakty WSG z zagranicą dają naszym studentom okazję do uzyskania uznawanych na całym świecie międzynarodowych dyplomów i certyfikatów. Dzięki udanej współpracy z Hochschule Heilbronn,
jednej z najlepszych uczelni niemieckich kształcących w dziedzinie turystyki i rekreacji, studenci
naszej Uczelni mogą wziąć udział w programie podwójnego dyplomowania i uzyskać dwa dyplomy
ukończenia studiów II stopnia: dyplom WSG na kierunku „turystyka i rekreacja” oraz dyplom Hochschule Heilbronn na kierunku „International Tourism Management”.
Z kolei dzięki porozumieniu podpisanemu z SMK University of Applied Social Sciences (Litwa), studenci Wyższej Szkoły Gospodarki mogą uzyskać dwa dyplomy ukończenia studiów I stopnia w ramach „International Marketing and Branding”. Ponadto, WSG ma w swojej ofercie inne programy
podwójnego dyplomowania prowadzone wspólnie m. in. z Modern University for Humanities (Rosja)
dla kierunków „zarządzanie” i „mechatronika” oraz z Kherson State University (Ukraina) dla kierunku
„wychowanie fizyczne”. Warto wspomnieć, że pierwszą uczelnią, z którą nasza uczelnia podpisała umowę dotyczącą programu podwójnego dyplomowania, był Universite Toulouse II-Le Mirail (Francja).

staże
w instytucjach UE

certyfikaty
językowe

międzynarodowe
kursy intensywne

Inne propozycje
WSG uczestniczy w programie Erasmus+, w którym nasi studenci mają możliwość wyboru uczelni
z kilkunastu krajów i odbycia semestru studiów, otrzymując stypendium Erasmusa (w wysokości od
300 do 450 euro miesięcznie). Rozbudowana sieć partnerskich uczelni zagranicznych daje naszym
studentom ponadto możliwość udziału w międzynarodowych warsztatach w Polsce i za granicą.
Z zagranicznych wyjazdów korzysta także kadra akademicka, która podnosi w ten sposób swoje
kwalifikacje i kompetencje językowe.
Na tych, którzy z różnych powodów nie mają możliwości wyjazdu na dłuższy czas za granicę, czeka
oferta zajęć w językach obcych (przede wszystkim angielskim), odbywających się w Wyższej Szkole
Gospodarki. Zajęcia te prowadzone są zarówno przez wykładowców z Polski, jak i obcokrajowców
(m.in. z Estonii, Finlandii, Holandii, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Węgier).
www.dsm.byd.pl

Mapa satelitarna świata, źródło NASA
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Mapa satelitarna Europy, źródło NASA

40 uczelni
partnerskich

ponad

na całym świecie
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Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct
Europejską strefę publiczną w naszym województwie tworzy Punkt
Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz przy Wyższej
Szkole Gospodarki. Inicjatywy ED mają wymiar ogólnopolski.
Konkurs na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu
współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej
oraz kierowane do młodzieży szkolnej konkursy w ramach
Europejskiego Dnia Języków pozwoliły laureatom m.in. na
wizyty studyjne i płatne staże w instytucjach UE w Brukseli.
www.ed.byd.pl

Regionalny Ośrodek
Debaty Międzynarodowej
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej działający
w WSG od 2013 r. jest jednym z 16 takich ośrodków w Polsce,
które koordynowane są przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Głównym celem jest podejmowanie działań z zakresu
tematyki europejskiej i międzynarodowej, które skierowane są
do społeczności lokalnej.
www.rodm.byd.pl

Dni Ukrainy
w Bydgoszczy

2011 r., 2013 r., 2014 r.
Zorganizowane przez Association of International Students
(AIS) pod patronatem Konsula Generalnego Ukrainy w Gdańsku
i Prezydenta Miasta Bydgoszczy to dowód na zaangażowanie
młodych obywateli Ukrainy. Drugiej edycji towarzyszyły spotkania biznesowe firm polskich i ukraińskich. To efekt współpracy
z Sejmikiem Gospodarczym województwa kujawsko-pomorskiego oraz Urzędem Miasta Bydgoszczy, który w trzeciej edycji
dofinansował międzynarodowe działania studentów.

Wspólnymi siłami
Współpracujemy z ponad 40 uczelniami partnerskimi z 25 krajów
oraz ponad 50 innymi zagranicznymi instytucjami, z którymi realizujemy międzynarodowe projekty. Jednym z priorytetów współpracy międzynarodowej są szkolenia językowe. Uczestnicy kursów powadzonych przez Szkołę Języków Obcych mogą zdecydować się na
egzamin z rodziny ETS GLOBAL (TOEIC, TOEFL, TFI oraz WiDaF),
telc GmbH - The European Language Certificates i London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications (LCCI
IQ). Proponujemy egzaminy z różnych języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, tureckiego, hiszpańskiego,
włoskiego, portugalskiego, czeskiego, arabskiego i polskiego.
www.szjo.byd.pl

www.wsg.byd.pl
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W WSG studiuje blisko 400 obcokrajowców, m.in.
z Ukrainy, Turcji, Portugalii, Mołdawii, Węgier, Rosji,
Czech, Kazachstanu czy Gruzji.
Studenci ci tworzą niepowtarzalny klimat naszej Uczelni.

Association of International Students (AIS)

INTERATE

Realizując potrzeby naszych studentów, powołaliśmy w marcu 2011 r. Association of
International Students (AIS) – organizację
zrzeszającą studentów z zagranicy, którzy
m.in. dzięki współpracy z polskimi kolegami,
realizują swoje pasje związane z promowaniem swojej kultury.
www.ais.byd.pl

Przedmioty wchodzące w skład kursu nauczane są przez wykładowców ze wszystkich
uczelni partnerskich w innowacyjny sposób, m.in. w ramach zadań projektowych realizowanych w grupach międzynarodowych, opartych na kreatywnym rozwiązywaniu
problemów. Studenci rozwiązują zadania związane z funkcjonowaniem rzeczywistej
firmy. Istota gry bazuje na idei międzynarodowej „Gry w Przedsiębiorstwo” („WSG
Bydgoszcz Entrepreneur Cup”) realizowanej od 2008 r. przez Wyższą Szkołę Gospodarki.

Wybrałem WSG, bo cenię możliwość elastycznego, dopasowanego do
moich potrzeb, nauki
oraz możliwości uczestniczenia w zajęciach
prowadzonych
przez
profesorów z zagranicy.
Co jeszcze lubię w zajęciach? Są praktyczne,
dotyczą rzeczywistych problemów biznesowych. Poza
tym, w WSG jest duża grupa zagranicznych studentów, co jest również dla mnie bardzo ważne. Życie
społeczne jest bardzo rozbudowane, mamy możliwość  
udziału w różnych wydarzeniach organizowanych
przez Uczelnię.
Tolga Savas (Turcja)
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International Approaches to Entrepreneurship

www.interate.wsg.byd.pl

Study Buddy
Chcąc zapewnić studentom z zagranicy właściwą aklimatyzację w nowym kraju, Wyższa Szkoła Gospodarki realizuje program „Study Buddy”. Program ma za zadanie
wprowadzić zagranicznych studentów w realia polskie, ułatwić im integrację w środowisku międzynarodowym i wspomóc interakcje międzykulturowe.

PROMAND

Programming Mobile Applications For Android System
Kolejny międzynarodowy kurs intensywny, który koordynuje WSG, to PROMAND
czyli „Programming Mobile Applications for Android System”. Uczestniczą w nim
studenci i wykładowcy z uczelni z Finlandii, Portugalii, Estonii, Litwy, Łotwy i Polski.
Celem tego kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą specyfikacji platformy Android z ukierunkowaniem na wykorzystanie tej wiedzy w przedsiębiorstwach.
www.promand.wsg.byd.pl

Nasza specjalność

edukacja rodzinna
W Wyższej Szkole Gospodarki rozwinięto ideę integrowania działań
na rzecz różnych grup wiekowych,
przełamując schemat kierowania oferty wyłącznie do osób dorosłych.
Dostrzeżono również potencjał wzajemnego uczenia się,
czerpania z międzypokoleniowości oraz łączenia obszarów kształcenia,
uwzględniając współpracę z praktyką i biznesem.
www.wsg.byd.pl
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Ideę edukacji ustawicznej stosujemy w praktyce. Unikatowość naszej edukacji rodzinnej polega m.in. na stworzeniu odpowiedniej propozycji dla każdego pokolenia: dla najmłodszych dzieci mamy przedszkole, dla trochę starszych Uniwersytet Dziecięcy, dla rodziców Uniwersytet Rodzinny,
a dla seniorów, Uniwersytet Trzeciego Wieku. Trzy pokolenia mogą
uczyć się od siebie wzajemnie, dzięki czemu jesteśmy bliżej faktycznego
funkcjonowania społeczeństwa.

Przedszkole akademickie
Z inicjatywy Wyższej Szkoły Gospodarki oraz dzięki dofinansowaniu ze
środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej powstało pierwsze w Bydgoszczy, jedyne przy uczelni wyższej i co ważne, zlokalizowane na terenie
uczelnianego Kampusu, całkowicie bezpłatne przedszkole akademickie.
Dzięki projektowi przedszkola zakładowego „Nasze dzieci pod dobrą opieką”, umożliwiamy osobom po urlopach macierzyńskich czy wychowawczych
powrót do pracy bądź podjęcie studiów.

Półkolonie

www.przedszkole.byd.pl

Program półkolonii przygotowany został przez kadrę naukową Centrum Projektów Edukacyjnych WSG, do jego realizacji wykorzystywane jest zaplecze
całego kampusu, a każdy dzień przynosi dzieciom nowe wrażenia: można
być młodym inżynierem, kucharzem, naukowcem, artystą czy sportowcem.
Liczba dzieci korzystających z naszej propozycji stale rośnie. Wspieramy
także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, organizując – pro bono – gry
i zabawy dla najmłodszych podopiecznych.
www.kolonie.byd.pl
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Nasze projekty edukacyjne
Trwał trzy lata, realizowany był na terenie trzech województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego i towarzyszył
uczniom podzielonym na trzy profile. Nasz sztandarowy współfinansowany przez Unię Europejską projekt edukacyjny pt. Aktywny uczeń, pracownik, obywatel – to ja, dzięki kompetencjom kluczowym”,
objął swoim zasięgiem blisko 4 tys. uczniów, którzy podzieleni byli na 180
grup warsztatowych.
„Aktywny uczeń” zakończył się w sierpniu 2012 r., to nie tylko jeden z największych – nie tylko w skali regionu – projektów edukacyjnych, ale też
nowe doświadczenia i umiejętności, które pozwoliły przygotować kolejny
adresowany do młodzieży licealnej projekt pt. Zintegrowany program
nauczania matematyki, fizyki oraz informatyki – nowe wyzwanie w edukacji .
Od września 2012 r. w 5 liceach ogólnokształcących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego realizowane są lekcje ze specjalnie zaprojektowanym oprogramowaniem wykorzystującym innowacyjne narzędzia
informatyczne. W projekcie udział bierze ponad 160 licealistów. Programy
nauczania przygotowane zostały przez zespół doświadczonych metodyków
Wyższej Szkoły Gospodarki, a celem trzyletniego projektu edukacyjnego
jest podniesienie poziomu, jakości i atrakcyjności nauczania matematyki,
fizyki oraz informatyki.

przedszkole
na terenie
Kampusu

propozycje
dla każdego
pokolenia

międzypokoleniowe
projekty
edukacyjne

Edukacja nauczycieli
Czy nauczyciele muszą się uczyć? Odpowiedź zawsze brzmi: oczywiście
tak, ale to słuchacze zawsze najsurowsi w ocenach, najbardziej wymagający, więc propozycja dla nauczycieli musi być najlepsza z możliwych. Tego
zadania podjęła się Placówka Doskonalenia Nauczycieli WSG.
Proponujemy certyfikowane kursy i szkolenia, dzięki którym każdy słuchacz
może uzyskać wiele cennych kompetencji i uprawnień zawodowych. Nasi
studenci mogą zdobyć kwalifikacje nauczycielskie już w trakcie studiów.
Organizacją i prowadzeniem różnych, często innowacyjnych form zajęć
edukacyjnych i aktywizacyjnych dla dzieci, młodzieży, studentów, nauczycieli oraz seniorów zajmuje się Centrum Projektów Edukacyjnych.
Programy nauczania wykorzystywane w Centrum tworzą wybitni specjaliści
z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych z wieloletnim doświadczeniem
edukatorskim i trenerskim.
www.cpe.byd.pl

jedyny w Polsce
Uniwersytet
Rodzinny

półkolonie
edukacyjne
dla dzieci

www.wsg.byd.pl
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Regionalna Sieć
Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Nie wszystkie obszary życia społecznego są wystarczająco otwarte dla osób
starszych. WSG poszerza dostęp do edukacji akademickiej, działając na
rzecz interesów seniorów. Nie tylko powołaliśmy Uniwersytety Trzeciego
Wieku w Bydgoszczy, ale także utworzyliśmy innowacyjną Regionalną
Sieć, docenioną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
specjalnymi grantami na edukację kulturalną. Sieć tworzy obecnie
28 znakomicie działających uniwersytetów, skupiających blisko
2 tysiące słuchaczy, którzy uczestniczą w wykładach, warsztatach,
wyjazdach studyjnych. Uczelnia – chcąc zaakcentować znaczenie
obchodów Roku 2012 jako Roku Seniorów – była jednym z głównych organizatorów
IX Ogólnopolskiej Konferencji UTW INTEGRACJA – EDUKACJA – SATYSFAKCJA – przeciw stereotypom trzeciego
wieku, która zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem
Jagiellońskim i Urzędem Miasta Inowrocławia, odbyła się
w Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych WSG w Inowrocławiu.

Mam 50+, ale wiek nie ma dla mnie wartości
metrykalnej. Pracuję w weekendy i ten dochód
przeznaczam na swoje pasje. Uwielbiam zwiedzać świat,
odkrywać nowe miejsca, kultury, ciekawych ludzi. Właśnie
do tego najbardziej przydają mi się języki, których uczę się
już kolejny rok w Szkole Języków Obcych WSG.
Poznałam podstawy: angielskiego, niemieckiego,
hiszpańskiego, łaciny, esperanto, chińskiego,
rosyjskiego i migowego. Kontynuuję naukę greckiego.
Ewa Zbelicka
Przewodnicząca Samorządu
Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG
Ewa Zbelicka została powołana przez Ministra Pracy
i Polityki Społecznej do Rady ds. Seniorów.
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Pomocna

Uczelnia

Wśród wielu nagród i wyróżnień, statuetka „Lodołamacze”
zajmuje w WSG szczególne miejsce.
Istotą tego konkursu, którego jesteśmy wielokrotnym laureatem,
jest bowiem integracja osób niepełnosprawnych
i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

www.wsg.byd.pl
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Studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności jest w naszej Uczelni
prawie 140. Taka liczba to świadectwo, że dobrze się tutaj czują. Dla
nas – zobowiązanie do jeszcze lepszej pracy i dalszego podnoszenia
komfortu studiowania.
Studenci niewidomi i słabo widzący mogą skorzystać z pomocy asystenta osób niepełnosprawnych, uczestniczyć w bezpłatnych, współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny warsztatach
i wyjazdach integracyjnych. Uwzględniając potrzeby naszych studentów, utworzyliśmy pierwszy w Polsce północnej Inkubator Przedsiębiorczości Osób Niepełnosprawnych. Zapraszamy do skorzystania ze
specjalnie dedykowanych osobom niepełnosprawnym, dyżurów psychologa. Z myślą o naszych studentach przygotowaliśmy materiały
dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt (system FM wspomagający
słyszenie, dyktafony, BookSense).

Aleksandra Michalik
ma 23 lata.
Bardzo słabo widzi.
Studiowała socjologię.
Uczestniczyła
w realizowanym przez
WSG, wspófinansowanym
z funduszy UE, projekcie „Nic o nas bez
nas”. Pod opieką byłych żołnierzy jednostki
specjalnej GROM wzięła udział w 2 wyjazdach
survivalowych: letnim w Krówce Leśniej
i zimowym w Zieleńcu. W górach – wspinała się.
W lesie – nie zabłądziła. Jest samodzielna
i przekonana o własnych możliwościach.

WSG nawiązała współpracę z Biblioteką Centralną Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie. Bydgoscy deskryptorzy przeszli przez
specjalistyczne szkolenia.
www.niepelnosprawni.byd.pl

Silniejszy ma obowiązek pomagać słabszym
Nasze projekty „Nic o nas bez nas” oraz „PAMON” temu służyły i służą
We współfinansowanym z funduszy UE projekcie „Nic o nas bez
nas” uczestniczyło 65 mieszkańców województwa. Przez dwa lata,
młodzi ludzie uczyli się, jak być mentorami dla swoich rówieśników,
niwelować wykluczenie społeczne i pomagać innym, ale też samym
sobie. Odwiedzili też naszego estońskiego partnera – uczestnicząc
na miejscu w zajęciach prowadzonych przez tamtejszych specjalistów, którzy mentoringiem rówieśniczym w praktyce, zajmują się
już od lat. Jednym z efektów naszego projektu jest opracowanie
„Przewodnika po mentoringu”, unikatowego podręcznika, który
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jest skrzynką narzędziową dla tych, którzy chcą skutecznie pomagać innym. Idea przewodnia projektu PAMON współfinansowanego
z funduszy UE, koncentruje się wokół aktywizacji zawodowej oraz
społecznej młodych osób niepełnosprawnych i niezatrudnionych.
Podjęcie zatrudnienia oraz aktywność społeczna stanowią istotny
element integracji na wszystkich płaszczyznach życia. „Program
Animacji Młodych Osób Niepełnosprawnych” aktywizował zawodowo już kilkadziesiąt osób, które podczas trwania samego projektu
mogły liczyć na płatne staże, stypendium i zwrot kosztów dojazdu.

POMOCNA UCZELNIA

Fundacja Gaudeamus
Działająca przy WSG Fundacja „Gaudeamus” została założona
w 2003 r., jest organizacją pożytku publicznego, dzięki pozyskiwanym środkom finansowym wspiera integrację osób niepełnosprawnych, promuje uzdolnioną młodzież, wielokulturowość
i tolerancję. Podopiecznym Fundacji Gaudeamus, dedykowano
m.in. akcję charytatywną Motyle na tandemach i Motyle dla
Ani. Te na tandemach, miały pomóc Zrzeszeniu Studentów
Niepełnosprawnych uzbierać pieniądze na rower, którym osoba
niewidoma może pojechać na plenerową wycieczkę - tandemy
już są, bezpłatnie udostępniamy je w naszej Uczelni. Ania jest
absolwentką kulturoznawstwa, dla uzyskania samodzielności
potrzebowała nowego wózka. Motyle Fundacji Gaudeamus pomogły.
www.fundacja.byd.pl

programy i projekty
dedykowane osobom
niepełnosprawnym

Fundacja
Gaudeamus

praktyki
i staże

Lodołamacze
– nagroda za wytrwałość
Symbolizuje trudności, jakie niepełnosprawni muszą pokonywać w relacjach społecznych: uprzedzenie, obojętność, bariery
architektoniczne. Nasza Uczelnia lody łamie skutecznie. Już
pięciokrotnie Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wyróżniła WSG statuetką „Lodołamacze”, doceniając
konsekwencję w działaniu na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

www.wsg.byd.pl
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KAMPUS OTWARTY
na wszystkich
– społecznie zaangażowany

Otwarte progi Uczelni sprzyjają kontaktom z najbliższym otoczeniem. Dla nas najważniejsi są ludzie, gdyż to dzięki nim przestrzeń nabiera sensu i życiowego rytmu. Angażujemy i zapraszamy
wszystkich od młodych po dojrzałych – wiek nie ma znaczenia,
przestrzeń Wyższej Szkoły Gospodarki otwarta jest dla każdego.

OKOLICA 2.0
Do tej pory zrealizowaliśmy kilkanaście działań dedykowanych bezpośrednio naszym sąsiadom, mieszkańcom Okola i innych śródmiejskich dzielnic Bydgoszczy. Stałym elementem są m.in. organizowane dla dzieci objętych opieką ROPS, bezpłatne półkolonie
i zajęcia edukacyjne na terenie Kampusu. Nasi studenci przygotowali dwanaście Społecznie Zaangażowanych Projektów. Wszystkie dotyczyły istotnych problemów. Realizowane były z udziałem
mieszkańców miasta w żywej przestrzeni Uczelni i okolicy. Trzykrotnie studenckie projekty zdobywały laury w Ogólnopolskim Konkursie Fundacji Nasza Ziemia. Kampanie społeczne „Kocham to Miasto” i „Prawa Starości” zostały docenione przez branżowy portal
www.kampaniespołeczne.pl.
Każdy Projekt Społecznie Zaangażowany łączy w sobie charakterystyczne dla tej metody pracy elementy dydaktyczne z ideami
solidaryzmu społecznego, który jest trwale obecny w misji WSG.
Wigilia dla sąsiadów
To jedna z naszych najpiękniejszych uczelnianych tradycji. Od kilkunastu lat z radością czekamy na spotkanie w gronie przyjaciół
z naszej okolicy, a raczej OKOLICY, bo taką nazwę, wywodzącą
się od dzielnicy, gdzie mamy główną siedzibę, nadaliśmy naszym
realizowanym społecznie przez studentów i pracowników działaniom.

Kino dla niewidomych
Zamknij oczy i zobacz ten film. Niemożliwe? W Akademickiej
Przestrzeni Kulturalnej wyświetlane są filmy dla osób niewidomych, bo samo wsłuchiwanie się w dialogi nie wystarczy, żeby
zrozumieć, co dzieje się na ekranie. Potrzebne są opisy tego, co
dzieje się na pierwszym i na drugim planie. Oprócz dialogów
i muzyki, uczestnik seansu usłyszy także opis rozgrywającej się
akcji, przyrody i kostiumów. Do tłumaczenia obrazów na słowa
dało się namówić wielu wolontariuszy. „Ci ludzie mają zupełnie
inną wyobraźnię niż osoby zdrowe – zauważa jeden z nich, aby
ich zrozumieć – trzeba wejść w ich świat. Myślę, że to mi się już
udało. Dużo się nauczyłem”.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Jesteśmy pierwszą Uczelnią w Bydgoszczy, która powołała specjalne biuro w celu mądrego i skutecznego pomagania
niepełnosprawnym studentom. Pierwszym Rzecznikiem Osób
Niepełnosprawnych była w naszej Uczelni Małgorzata Andruszkiewicz. Wiemy, że najważniejsza jest aktywizacja społeczna
i zawodowa. Nasi studenci też o tym wiedzą.
To m.in. dlatego powstało Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych WSG, które do tej pory zorganizowało trzy Kujawsko-Pomorskie Zloty Studentów Niepełnosprawnych. Spotkania, poza wymianą myśli i doświadczeń, zawsze mają konkretne
zadania do zrealizowania. Zajmowano się praktykami zawodowymi i stażami studentów niepełnosprawnych.
www.niepelnosprawni.byd.pl
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STUDENCI I ABSOLWENCI

Studenci i absolwenci

Wyższej Szkoły Gospodarki

Ona wymyśliła i stworzyła muzeum. On jest raperem i Bydgoszczaninem Roku.
Ona mistrzynią świata. On z Igrzysk Olimpijskich w Londynie przywiózł złoto,
Ona wywalczyła dla swojej pracy magisterskiej godło Teraz Polska – promocja.
On dwukrotnie zdobył Studenckiego Nobla. Ona odnosi sukcesy na paraolimpiadach.
To Oni. Studenci Wyższej Szkoły Gospodarki.

www.wsg.byd.pl
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Magdalena Fularczyk
Studentka wychowania fizycznego.
Mistrzyni świata w wioślarstwie.
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.

Bisz czyli Jarosław Jaruszewski
Bydgoszczanin Roku 2012.
Polski raper, poeta i producent muzyczny.
Jego płyta „Wilk chodnikowy”
w lutym 2013 r. uzyskała status złotej.
Student kulturoznawstwa.

Beata Mikołajczyk
Dwukrotna medalistka olimpijska,
najlepsza kajakarka w Polsce.
Absolwentka WSG. Odznaczona Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wojciech Garczyński

Absolwent studiów magisterskich.
Był uczestnikiem programu Uczelnia
Liderów. Dwukrotnie zdobył Studenckiego
Nobla, był finalistą ogólnopolskiego
konkursu Primus Inter Pares.

Dorota Bucław
Absolwentka WSG. Po wypadku
samochodowym, podczas którego złamała
kręgosłupa szyjny i została sparaliżowana,
wróciła do pasji sportowej. Mistrzyni
Polski w tenisie stołowym.

Andrzej Tkaczow
Podróżnik, który – jak sam mówi – jeździ tam,
gdzie normalny turysta nie bywa. Gdy pracował w Wielkiej Brytanii, co 10 dni przylatywał
do Bydgoszczy na zajęcia. Jest absolwentem
turystyki i rekreacji – po ukończeniu studiów
podjął pracę w Luxury Travel Management.

Jesteśmy dumni z każdego z nich
Zaufało nam już ponad 20 tysięcy. Nasi studenci i słuchacze. Można
spotkać ich w każdym mieście naszego województwa. I nie tylko. To
dla nich powstawały wydziały w Ełku, Słupsku, Malborku, Inowrocławiu czy Toruniu. Elastyczny system studiów, stypendia, obszary
zamiast klasycznych kierunków, współpraca z przedsiębiorcami.
Ciągłe podnoszenie jakości i wyróżnienia, które są zawsze zobowiązaniem do jeszcze lepszej pracy. To m.in. te konsekwentnie od lat
wdrażane działania skutkują stałym wzrostem pozycji Wyższej Szkoły Gospodarki.

zaufało nam ponad
25 tys. studentów
i słuchaczy
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Ranking Perspektyw klasyfikuje Uczelnię na 31. miejscu w Polsce.
Spośród wielu kategorii, na podstawie których oceniano Uczelnię,
najbardziej cieszą nas wysokie noty w tych obszarach, które od lat są
naszym priorytetem. WSG ma najwyższe wskaźniki umiędzynarodowienia i wielokulturowości spośród wszystkich bydgoskich uczelni.
Nasze osiągnięcia: m.in. sportowe, społeczne i w obszarze kultury
docenia otoczenie. Jesteśmy dumni z tytułu Mecenasa Bydgoskiego
Sportu, Mecenasa Bydgoskiej Kultury, Ambasadora Polskiej Gospodarki, Pracodawcy Roku, Uczelni Przyjaznej Studentom, nagrody
Lodołamacze czy Złotej Wstęgi Brdy.

rozbudowany
system
stypendialny

najwyższe wskaźniki
umiędzynarodowienia

STUDENCI I ABSOLWENCI

Rozmowa z Aleksandrą Sową, studentką Wyższej Szkoły Gospodarki. Zdobywczynią
Mistrzostw Polski w lodziarstwie, uczestniczką Mistrzostw Polski Cukierników, Mistrzostw Świata Cukierników.
Nazwisko Sowa to już marka. Tobie bardziej pomaga czy przeszkadza?
Czasem pomaga, czasem przeszkadza. Znane nazwisko stawia bardzo wysoką poprzeczkę i wielu ludzi wymaga ode mnie najwyższego poziomu, a ja staram się nie
zawieść.
Mogłaś studiować wszędzie, jest wiele znakomitych uczelni w Europie,
które mogłyby sprostać Twoim oczekiwaniom. Dlaczego zostałaś w Bydgoszczy i wybrałaś WSG?
Nie chciałam wyjeżdżać z Bydgoszczy. Podczas studiów cały czas pracowałam, ponieważ jestem zdania, że studia to to tylko część wykształcenia, równie ważna jest
praktyka. Poza tym WSG jest jedną z niewielu uczelni, która posiada specjalność
gastronomiczną.
Jesteś lokalną patriotką?
Tak, to chyba też zaszczepione przez mojego tatę. Bardzo lubię to miasto, lubię
patrzeć, jak się zmienia. Uważam, że Bydgoszcz ma potencjał.

Są silne, odważne, pomysłowe i pracowite.
Nasze studentki i absolwentki
dowodzą, jak przedsiębiorcze potrafią być kobiety.

Daria Kieraszewicz jeszcze podczas studiów odważnie przebrała się w strój średniowiecznej
mieszczki i oprowadzała turystów po Bydgoszczy,
jakiej nie znają nawet bydgoszczanie. Absolwentka kierunku turystyka i rekreacja oraz jedna
z pierwszych studentek, które skorzystały z programu podwójnego dyplomowania z francuską
uczelnią – Universite Toulouse II, założycielka
i współwłaścicielka prywatnego Muzeum Mydła
i Historii Brudu w Bydgoszczy.

Uczelnia Liderów
Od kilku lat Uczelnia realizuje dedykowany
najlepszym i najaktywniejszym studentom,
Program Uczelnia Liderów oraz Uczelnia Liderów 2 skierowany do studentów z zagranicy. To atrakcyjna formuła studiowania ze
znacznymi zniżkami w opłatach czesnego.
Program otrzymał wyróżnienie w konkursie
ministerialnym „Dobre stypendia”.

www.wsg.byd.pl
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Teraz Polska. Promocja
Wyższa Szkoła Gospodarki od 2009 roku
bierze udział w konkursie Teraz Polska
na najlepsze prace magisterskie promujące Polskę.
Spośród 19 prac do tej pory zgłoszonych
do konkursu, 5 zostało nagrodzonych.
Promotorem wszystkich zwycięskich prac
jest prof. Janusz Sewerniak, który zajmuje również pierwsze miejsce w ogólnopolskiej, konkursowej statystyce najlepszych promotorów.
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Od wielu lat wielką intelektualną przygodą było dla
mnie – i jest nadal – prowadzenie interesujących
prac magisterskich. Jedną z takich prac, nagrodzoną
w IV Konkursie TERAZ POLSKA PROMOCJA była praca
Pani mgr Izabeli Sulimowicz „Rzeki bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego, ich zagospodarowanie i użytkowanie turystyczne”. Praca ta otrzymała także
w 2010 r. Nagrodę Specjalną Ministra Sportu i Turystyki.
Wyjątkowość pracy magisterskiej Pani Izabeli Sulimowicz wynika z kilku faktów. (…) podjęcie oryginalnej
problematyki pracy z naukowego punktu widzenia, wnikliwa analiza dokumentów i prac dotyczących uwarunkowań rozwoju turystyki w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitarnym. Niezwykle ciekawe są badania własne
Autorki oraz propozycje związane z wykorzystaniem turystycznym opisywanych rzek
(Brda, Kanał Bydgoski, Wisła, Drwęca) i związanych z nimi produktów turystycznych.     
Prof. Janusz Sewerniak
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Społeczność akademicka
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