
Takie są wymagania pracodawców. Jak 
zdobyć doświadczenie zawodowe na stu-
diach stacjonarnych? Jak studiować, robiąc 
karierę zawodową?

Wyższa Szkoła Gospodarki nieustannie 
tworzy nowe formy dydaktyczne pozwala-
jące studentom łączyć różne role życiowe. 
Studenci studiów stacjonarnych w ramach 
wszystkich 16 kierunków mają do wyboru 
kilka ścieżek kariery, pozwalających na 
pełne korzystanie z potencjału Uczelni. 
Zarówno student ekonomii, jak i kultu-
roznawstwa, wybierając np. moduł przed-
siębiorczy zdobędzie dodatkowe kwalifi-
kacje w zakresie przygotowania do samo-
dzielnej działalności gospodarczej, nauczy 
się tworzenia projektów i pozyskiwania 
środków, a także pozna zasady etykiety.  

Nastawiona na optymalne przygoto-
wanie zawodowe absolwentów Uczelnia 
podkreśla, że dodatkowe formy aktywności, 
które WSG wypracowała przez lata, powinny 
służyć wszystkim, którzy deklarują chęć roz-
woju wykraczającą poza zajęcia prze-
widziane w standardach. Dzięki specjalnym 
formom organizacyjnym, z tych nowoczes-
nych rozwiązań będą mogli korzystać 
zarówno studenci trybu stacjonarnego, jak
i niestacjonarnego. Co roku w ofercie Wyż-
szej Szkoły Gospodarki pojawiają się 
propozycje rekomendowane przez otocze-
nie biznesowe - przedsiębiorców i praco-
dawców, z którymi Uczelnia ściśle współ-
pracuje. W tegorocznej rekrutacji znajdziemy 
np. specjalności w języku angielskim, m.in. 
sport międzynarodowy na kierunku wy-

chowanie fizyczne i turystyka międzyna-
rodowa  specjalność dwudyplomowa (WSG 
i Hochschule Heilbronn) na kierunku tu-
rystyka i rekreacja. Turystyka WSG (najle-
psza w woj. kuj.-pom., wg rankingu wiodą-
cego pisma branżowego - Wiadomości 
Turystyczne, kwiecień 2010; laureat medalu 
Polskiej Izby Turystyki 2009) wraz z powo-
łaniem Akademii Produktu Regionalnego 
(w partnerstwie z KPODR w Minikowie oraz 
Stowarzyszeniem EuroToques) wprowadza 
do oferty specjalność produkt regionalny 
i agroturystyka oraz turystyka wodna i przy-
gotowaną dla potrzeb wysokiej klasy obie-
któw hotelarskich nowość spa i welness.

Instytut Geografii i Gospodarki Prze-
strzennej WSG współtworzy wraz Uniwer-
sytetem - Adama Mickiewicza w Poznaniu 
oraz Uniwersytetem Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie sieć trzech Uczelni oferują-
cych innowacyjne kształcenie w zakresie 
rozwoju regionalnego, zarówno na kierunku 
geografia, jak i gospodarka przestrzenna.

Trzeci rocznik absolwentów jedynej do-
tąd Architektury i Urbanistyki w regionie 
skorzysta na dobrej współpracy z Zacho-
dniopomorskim Uniwersytetem Technolo-
gicznym. Świeżo upieczeni inżynierowie 
WSG będą tam kontynuować studia ma-
gisterskie. Dzięki umowie podpisanej przez 
Instytut Informatyki Stosowanej WSG z firmą 
Vivid Games - liderem branży, powstała spe-
cjalność programowanie gier i aplikacji multi-
medialnych. To prawdziwy hit dla osób, które 
chciałyby swoje hobby przekuć na dyplom 
inżyniera. W tej dynamicznie zmieniającej 

się dziedzinie poszukiwaną specjalnością 
z pewnością będą też pozostałe nowości 
WSG: inteligentne budynki oraz zarządzanie 
projektami inżynierskimi.

Tych, którzy wybiorą studia logistyczne 
w Wyższej Szkole Gospodarki zapewne 
ucieszy fakt, iż dzięki projektowi realizo-
wanemu z wieloletnim partnerem  Fundacją 
Akademia Transportu, Uczelnia wzbogaciła 
swój potencjał dydaktyczny o, jeden z nie-
licznych w kraju, symulator jazdy samo-
chodem ciężarowym i autobusem. WSG 
poszerza także ofertę studiów II stopnia na 
kierunku ekonomia, prowadzonych w Byd-
goszczy w kwietniu br zainaugurował prof. 
Leszek Balcerowicz, tworzy doskonały 
klimat rozwoju przyszłych znawców rynku.

Mechatronika, realizowana przez WSG 
m.in. we współpracy z PESĄ i Zakładami 
Lotniczymi, oferuje 120 bezpłatnych miejsc 
na studiach inżynierskich finansowanych 
w ramach projektu Kapitał Ludzki.

W odróżnieniu od oferowanych przez 
inne uczelnie programów zapewniających 
możliwość bezpłatnego studiowania jedynie 
osobom z bardzo wysoką średnią i zna-
czącymi osiągnięciami (w WSG jest to jedna 
z 23 form stypendialnych - Uczelnia Liderów) 
Wyższa Szkoła Gospodarki na każdym kie-
runku proponuje specjalności z pulą się-
gającą kilkudziesięciu miejsc finansowa-
nych lub dofinansowanych, o które może się 
ubiegać każdy, na zasadach konkursu świa-
dectw. Nowością są także specjalności 
ekskluzywne - menedżerskie, które dzięki 
dofinansowaniu, utrzymują standardowy 
poziom czesnego - zapewniając zdobycie 
specjalistycznych uprawnień, bez koniecz-
ności odbywania kursów wymaganych 
w przepisach branżowych. I niespodzianka 
dla wszystkich, którzy wybiorą studia 
w Wyższej Szkole Gospodarki - bonus edu-
kacyjny. W ten sposób Uczelnia zachęca 
swoich studentów do podnoszenia kwalifi-
kacji i rozwoju umiejętności. Kwota bonu, 
może być wykorzystana w ramach oferty 
Centrum Kształcenia Podyplomowego 
i Szkoleń WSG, które oferuje blisko 100 
kierunków studiów podyplomowych, bogatą 

ofertę kursów branżowych 
i specjalistycznych szkoleń 

oraz  certyfikowane kur-
sy językowe.
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Inteligencja maszyn to możliwość 
komunikacji z otoczeniem i podejmowa-
nia przez nie autonomicznych decyzji. 
Projektując takie urządzenia trzeba po-
łączyć ze sobą napęd, zestaw sensorów 
zbierających informacje o otoczeniu i sta-
nie urządzenia. Ponadto układ stero-
wania oparty na mikroprocesorze oraz 
oprogramowanie zapewniające wielo-
funkcyjność, elastyczność i możliwość 
rekonfigurowania co umożliwia adaptację 
do zmieniających się warunków.

Mechatronika to rozszerzona robo-
tyka - połączenie automatyki, elektroniki, 
systemów sterowania, informatyki, metro-
logii, optyki. Jest jedną z najszybciej roz-
wijających się dziedzin życia. Inżynie-
rowie mechatronicy są dziś bardzo 
poszukiwani na rynku pracy. Podczas 
studiów uczą się systemowego myślenia, 
formułowania i rozwiązywania proble-
mów. Choć myślą konkretnie - abstrakcja 
nie jest im obca. 
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Na wyposażeniu WSG znajdują się 
roboty o różnym stopniu trudności bu-
dowy i programowania. Są to zestawy 
typu LEGO Mindstorms programowane 
w intuicyjnym graficznym środowisku. 
Umożliwiają one zapoznanie się z ideą 
tworzenia robotów podstawowymi kon-
strukcjami i działaniem różnego rodzaju 
czujników (odległości, dźwięku, koloru 
i dotyku). 

Studia na WSG odbywają się nie 
tylko w uczelnianych salach wykładowych 
i laboratoriach, ale także na potencjalnych 
stanowiskach pracy, w zakładowych 
laboratoriach, biurach konstrukcyjnych 
czy też halach produkcyjnych. Na za-
jęciach studenci korzystają, między 
innymi, z programów z grupy CAD-CAM 
(AutoCad, Solidege, freeCAD, EdgeCAM, 
SolidCAM) CNC, LabVIEW, MatLab. 

Czy wyobrażamy sobie życie bez pralek automatycznych, zautomaty-
zowanych linii produkcyjnych, samochodów, samolotów, satelitów, nowocześ-
nie wyposażonych sal operacyjnych? Lubimy obserwować, jak wizje z filmów 
science fiction stają się rzeczywistością. Fascynuje nas świat robotów, huma-
nizujemy maszyny, chcemy aby same uczyły się, i co tu ukrywać, by wyręczały 
nas w wielu pracach. Tym właśnie zajmuje się mechatronika - wiedza na temat 
inteligentnych urządzeń i procesów. 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

INTELIGENTNE BUDYNKI

Pod pojęciem Inteligencja budyn-
kowa kryje się interdyscyplinarna wie-
dza i umiejętności łączące projekto-
wanie układów mechaniki i automa-
tyki, oraz programowanie. Pozwala to 
tworzyć systemy inteligentnego zarzą-
dzani budynkami. Student tej specjal-
ności jest przygotowywany do pracy 
w zespołach projektowych i wyko-
nawczych zajmujących się projekto-
waniem i wdrażaniem układów auto-
matyki budynkowej. Zdobywa także 

umiejętności programowania: sterow-
ników cyfrowych automatyki budyn-
kowej, central telefonicznych, syste-
mów alarmowych. Niezbędną częścią 
jego kompetencji jest znajomość 
nowoczesnych technologii związa-
nych z tzw. „zieloną energią”, w szcze-
gólności w zakresie obsługi i progra-
mowania sterowników systemów 
wentylacji, ogrzewania i odzyskiwania 
energii. 

GRY I MULTIMEDIA

Dynamicznie rozwijający się 
rynek „rozrywki elektronicznej” potrze-
buje specjalistów w zakresie projekto-
wania i programowania gier na różne 
platformy. WSG przy współpracy z fir-
mą VIVID GAMES otwiera nową spe-
cjalność inżynierską „Programowa-
nie gier i aplikacji multimedialnych”. 
Uczelnia posiada specjalistyczne 
laboratoria i kadrę, której praktyczny 
trzon stanowią branżowcy. Program 
studiów został opracowany w ścisłej 
współpracy z liderami nowczesnych 
rozwiązań. WSG oferuje jedyne 

w Polsce studia, łączące pasję gracza 
z solidnym przygotowaniem zawo-
dowym. Studenci poznają zasady, 
metody i narzędzia służące przetwa-
rzaniu dźwięku i grafiki. Wśród kom-
petencji informatycznych znajdą się 
przede wszystkim takie umiejętności, 
jak: tworzenie silników gier, projekto-
wanie gier, programowanie dla plat-
form Windows XP/Vista, Windows 
Mobile, Linux, Symbian, J2ME, iPhone, 
Android, Nintendo DS. Studenci poz-
nają również technologie sieciowe, 
mobilne, internetowe i multimedialne. 

Czas na inteligentne rozwiązania

Kształcenie na inżynierskim kierunku 
architektura i urbanistyka rozpoczęto 
w Wyższej Szkole Gospodarki 6 lat temu, 
przy udziale doskonałej międzynaro-
dowej i krajowej kadry profesorskiej. 
Uczelnia oferuje kilka ciekawych spe-
cjalizacji: architektura obiektów usługo-
wych, architektura wnętrz i wysta-
wiennictwo, zagospodarowanie przes-
trzenne miast i osiedli, architektura krajo-
brazu i zagospodarowanie obszarów 
ogrodowo-parkowych, architektura i urzą-
dzanie obiektów sportowo – rekreacyj-
nych. Każdy kandydat na kierunek archi-
tektura i urbanistyka w WSG może ubie-
gać się o 40% dofinansowanie studiów.

Wyższa Szkoła Gospodarki stawia 
na praktykę i realizację projektów w kraju 
i za granicą, m.in. w formie między-
narodowej wymiany studentów w pro-
gramie Erasmus, międzynarodowych 
wyjazdów studyjnych i warsztatów archi-
tektoniczno – urbanistycznych (Florencja, 

ARCHITEKTURA
praca i pasja

Mają realny wpływ na przestrzeń w której żyjemy. Odwagę i rozmach by 
tworzyć, przekuwać w kształty swoje wizje i inspiracje. Pozostawiają trwałe 
świadectwo naszej rzeczywistości i tożsamości.  Architekci – ludzie z pasją 
tworzenia.

Ateny, Madera). Studenci WSG biorą 
udział w konkursach urbanistycznych. 
Przygotowywali m.in. koncepcję zagos-
podarowania strefy nadwiślańskiej 
w Solcu Kujawskim i rewitalizacji dworca 
kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim. 
Instytut Architektury i Urbanistyki Wyższej 
Szkoły Gospodarki w ostatnich 4 latach 
przygotował w formie projektów stu-
denckich kilkanaście opracowań: m.in. 
przystanki Bydgoskiego Tramwaju Wod-
nego, projekty małej architektury miej-
skiej, koncepcje architektoniczne dworca 
głównego PKP i otoczenia, zagospodaro-
wanie placów miejskich i rynków, inwen-
taryzację urbanistyczną Starego Fordo-
nu, koncepcję zagospodarowania Syna-
gogi w Fordonie, koncepcję architekto-
niczno-urbanistyczną zachodniej pierzei 
Starego Rynku, projekt zagospodaro-
wania turystycznego Wyspy Młyńskiej, 
opracowanie dotyczące Bydgoskiego 
Węzła Wodnego.

nałe warunki rozwoju. Akademicka Prze-
strzeń Kulturalna WSG, z 10 przestrze-
niami artystycznymi, Galerią Debiut, 
Galerią nad Brdą oraz Muzeum Fotografii 
– tworzą niepowtarzalny klimat  dla przy-
szłych projektantów.

Szeroka współpraca WSG z insty-
tucjami branżowymi, mecenat, którym 
uczelnia otacza młodych artystów fun-
dując stypendia, współfinansując wyjazdy 
warsztatowe i plenerowe oraz szerokie 
kontakty Instytutu z instytucjami kultury, 
stwarzają przyszłym architektom dosko-

MECHATRONIKA

INFORMATYKA



www.wsg.byd.pl
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odnowy biologicznej, gospodarki turystycznej 
i zarządzania sportem. Doceniając wysiłek 
pracujących studentów uczelnia przygotowała 
stypendia dla osób zatrudnionych w branży, 
w tym także dla menedżerów i pracodawców. 

Podczas studiów na kierunku turystyka 
i rekreacja w WSG, a także praktyk w kraju 
i zagranicą studenci poznają najnowsze świa-
towe trendy, uczą się kształtować właściwe re-
lacje z klientami i otoczeniem, zgłębiają tajniki 
marketingu, poznają różne metody zarzą-
dzania. Podczas studiów wiele osób zdobywa 
uprawnienia pilotów wycieczek, animatorów 
wypoczynku i rezydentów, uzyskuje certyfikaty 
barmańskie i kelnerskie. Uczelniane Biuro 
Praktyk od lat współpracuje z takimi sieciami, 
jak: Starwood (UK), Vacanciel (Francja), 
Elmood (USA), Louis Group (Cypr). Zwłaszcza 
do osób planujących zagraniczną karierę 
Wyższa Szkoła Gospodarki kieruje ofertę 
studiów dwudyplomowych, których absol-
wenci otrzymują dyplom WSG i międzynaro-
dowy dyplom francuskiego Uniwersytetu 
Le Mirail w Tuluzie (specjalność strategie roz-
woju turystyki) lub dyplom WSG i niemieckiej 
Hochschule Heilbronn (specjalność turystyka 
międzynarodowa).WSG prowadzi z zakresu 
turystyki studia pierwszego i drugiego stopnia, 
studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia 
branżowe. 

WSG SPORTEM STOI

Klub Uczelniany AZS WSG istnieje tak długo, jak sama Uczel-
nia, czyli 11 lat. Jesteśmy najlepszym klubem w województwie ku-
jawsko-pomorskim i odgrywamy znaczącą rolę w rywalizacji uczel-
nianej w całej Polsce. Wśród 130 szkół zajmowaliśmy w roku 2007 - 
trzecie, w 2008 - pierwsze a w 2009 roku - drugie miejsce. W tym 
roku akademickim prowadzimy ostrą rywalizację o tytuł Mistrza 
Polski z Akademią L. Koźmińskiego z Warszawy - mamy już na 
koncie 4 złote medale w Mistrzostwach Polski w ergometrach kobiet 
i mężczyzn, Mistrzostwach Polski w kolarstwie MTB oraz Mi-
strzostwach Polski w wioślarstwie.

Sukcesy sportowe

AZS WSG prowadzi 23 sekcje sportowe. Startujemy w 34 
konkurencjach. Jeśli czynnie uprawiasz sport i chcesz studiować 
– WSG ma podpisane ponad 20 kontraktów partnerskich z klubami 
z całego regionu. Jesteśmy otwarci na sport wyczynowy. Poma-
gamy w kontynuowaniu kariery sportowej - zawodnikom przyzna-
wany jest indywidualny tok studiowania. Osoby wybitnie uzdolnione 
otrzymują stypendium sportowe i są zwolnione - częściowo bądź 
w całości, z czesnego. Uczelnia zapewnia uczestnictwo w ligach 
amatorskich (piłka nożna, siatkówka, koszykówka).

Uczelnia przyjazna sportowcom

Nazwiska mówią same za siebie: Beata Mikołajczyk - srebrna 
medalistka olimpiady w Pekinie (kajakarstwo), Daniel Trojanowski, 
Patryk Brzeziński (wioślarstwo), Bartłomiej Bartnicki (zapasy) to ko-
lejni olimpijczycy z Pekinu. Spotkasz też osoby znane z telewi-
zyjnych programów - Bartosza Pankau, który wygrał pierwszą 
edycje programu „Mam Talent” oraz finalistkę You Can Dance - 
Kasię Bień.

Studiuj z mistrzami

W skład Akademickiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego 
WSG wchodzą m.in.: nowoczesna hala widowiskowo-sportowa, 
profesjonalna sala do tańca i fitness oraz sala do masażu i fizjo-
terapii. Wyjątkowe usytuowanie Uczelni w zakolu rzeki Brdy daje 
dostęp do nabrzeża. Często spotkasz tu amatorów kajak polo. Jeśli 
nie przepadasz za sportami wodnymi - tuż obok możesz zagrać 
w streetball.

Doskonałe zaplecze

WSG uczestniczy i jest organizatorem wielu wydarzeń spor-
towych, m.in. Mistrzostw Polski w wioślarstwie w Kruszwicy. W roku 
ubiegłym byliśmy współorganizatorami Mistrzostw Europy w tej dys-
cyplinie. Wspieramy wszelkie imprezy akademickie w regionie. 
Nasza hala sportowa służy organizacji wielu interesujących imprez - 
zapraszamy do Klubu Kibica.

Wydarzenia sportowe

Młodym ludziom poszukującym pracy w mię-
dzynarodowych koncernach czy firmach koope-
rujących z zagranicznymi partnerami zdarza się sły-
szeć podczas rozmów kwalifikacyjnych, że zna-
jomość jednego języka obcego to za mało. Wynika 
to z faktu, iż język obcy nie jest już celem, ale na-
rzędziem niezbędnym w pracy – służy  nie tylko do 
obsługi translatorskiej, ale w niektórych firmach 
i instytucjach bywa niezbędny do wykonywania 
codziennych czynności zawodowych. Wyższa 
Szkoła Gospodarki oferuje studia dwujęzyczne 
w ramach czterech najbardziej poszukiwanych 
specjalnościach kierunku filologia: język angielski 
z językiem niemieckim, język angielski z językiem 
rosyjskim, język angielski z językiem francuskim 
i język angielski z językiem hiszpańskim.

Pracodawcy oczekują dziś praktycznych 
umiejętności językowych, zwłaszcza związanych 
z tematyką ekonomiczną, ekonomiczno-prawną 
a także kompetencji informatycznych. Atrakcyjną 
propozycją dla kandydatów jest więc nowość - język  
angielski z informatyką. 

Nowoczesne

HOBBY

PRACA

SPOSÓB
NA ŻYCIE

studia językowe w WSG Faktów, które sprawiają, iż Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy jest 
miejscem idealnym do studiowania ekonomii i finansów jest wiele. Kiedy 
zatrudniam „młodych bankowców” zwracam szczególną uwagę na ich umiejęt-
ność powiązania teorii ekonomii z praktyką gospodarczą oraz entuzjazm. 
Podobnie Ludzie Biznesu, z którymi często rozmawiam, podkreślają wielką war-
tość młodych osób z szeroką wiedzą, którą potrafią wykorzystać, ponieważ na 
studiach oprócz teorii otrzymują COŚ więcej, co znacząco podwyższa ich wartość 
na rynku pracy: przykłady i wiedzę praktyczną.

FAKTYCZNE STUDIA EKONOMICZNE

Fakt 1. Szczególnym świadectwem 
wysokich standardów nauczania na kie-
runku Ekonomia jest nadanie Wyższej 
Szkole Gospodarki drugich w regionie 
(po UMK w Toruniu) uprawnień do 
kształcenia na kierunku Ekonomia dru-
giego stopnia.

Fakt 2. Club CashFlow - to pasjo-
naci ekonomii, finansów i niezależności 
finansowej testują strategie inwestycyjne 
i dzielą się wiedzą. Jest to jedyne miej-
sce, gdzie można sprawdzić efekty swo-
ich decyzji inwestycyjnych bez zaanga-
żowania prawdziwych pieniędzy i testo-
wać wiedzę o rynku finansowym oraz 
inwestycjach alternatywnych w praktyce.

Fakt 3. Do tradycji WSG należy 
organizowana corocznie „Międzynaro-
dowa gra w przedsiębiorstwo”. Event na 
dobre wpisał się też w kalendarz uczelni 
partnerskich Uczelni w wielu krajach. 
Z roku na rok zwiększa się liczba drużyn 
z kraju i zagranicy. To efektywne narzę-
dzie nauczania, poprzez zabawę i rywali-
zację, umożliwia praktyczne poznanie me-
chanizmów rynkowych i wyzwala w mło-
dych ludziach ducha przedsiębiorczości.

Fakt 4. Wyjątkowo dobrze dobrana 
kadra naukowców i praktyków.

Fakt 5. WSG, jako nowoczesna, 
elastyczna i dynamicznie rozwijająca się 
Uczelnia udostępnia studentom niezli-

czone możliwości zdobywania 
dodatkowej wiedzy poprzez zdy-
wersyfikowane kanały dostępu.

Tych faktów można mno-
żyć wiele, kluczowe jest 
jednak to, że każdy kto stu-
diuje w Wyższej Szkole Gos-
podarki w Bydgoszczy otrzy-
muje wszystko co potrzebne, 
aby stać się specjalistą w dzie-
dzinie ekonomii i finansów. Ze 
swego doświadczenia dodam, 
iż jest niezwykłą przyjemno-
ścią rozmawiać z młodymi wy-
kształconymi ludźmi, którzy 
dążą do zdobycia wiedzy, i co 
bardzo ważne, wiedzą o czym 
mówią. Takich osób szukamy! 

Dyrektor Regionalny w De-
partamencie Bankowości Przed-
siębiorstw jednego z wiodących 
banków komercyjnych w Polsce

Turysta, biznesmen, uczestnik konferencji, 
poszukuje dla siebie optymalnych rozwiązań: 
komfortowej komunikacji, hotelu określonej 
kategorii, usług gastronomicznych, transla-
torskich, przewodnickich, rozrywkowych, rekre-
acyjnych i uzdrowiskowych. Lista oczekiwań 
ciągle rośnie. Proporcjonalnie do tego wzrasta 
zapotrzebowanie na personel doskonale 
przygotowany do obsługi tych, którzy przeby-
wając w podróży, powierzają im zdrowie, 
mienie, samopoczucie, a także, zdając się na 
ich profesjonalizm - wizerunek swój i swojej 
firmy. 

Wyższa Szkoła Gospodarki od lat jest 
wiodącym ośrodkiem kształcenia kadr dla 
szeroko pojętej turystyki, oferując studia pier-
wszego i drugiego stopnia, studia podyplo-
mowe oraz specjalistyczne szkolenia bran-
żowe. W ubiegłym roku WSG nagrodzono 
medalem za zasługi dla rozwoju turystyki w na-
szym kraju przez Polską Izbę Turystyki, a w te-
gorocznym rankingu Wiadomości Turystycz-
nych prezentujących najlepiej oceniany kie-
runek turystyka, WSG znalazła się w pierwszej 
dziesiątce w kraju, zajmując I miejsce w re-
gionie. Uczelnię wyróżniają doskonałe kontakty 
z branżą i wykładowcy z wieloletnim doświad-
czeniem w organizacji i obsłudze ruchu 
turystycznego, hotelarstwie, gastronomii, tran-
sporcie, gospodarce turystycznej. 

Gama zawodów występujących w sek-
torze turystyki jest szeroka i bardzo zróżnico-
wana. Na kierunku turystyka i rekreacja kształci 
się w WSG specjalistów od zarządzania 
turystyką, hotelarstwa, gastronomii i dietetyki, 

Beata Mikołajczyk

Srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Pekinie
- kajakarka



Już od kilku lat studenci socjologii 
Wyższej Szkoły Gospodarki dowodzą 
swojej obywatelskiej aktywności przy-
gotowując i realizując kampanie spo-
łeczne, których celem jest zwrócenie 
uwagi na istotne problemy społeczne. 
Piszą osadzone w realiach, profesjo-
nalne projekty z zakresu Public Relations, 
opracowują stosowne metody ich ewa-
luacji, prowadzą monitoring mediów 
i organizują społeczne happeningi. Ich 
działania zyskały uznanie: dwukrotnie 
zdobyli Zielony Grant Henkla, organizu-
jąc we współpracy z Fundacją Nasza Zie-
mia, ekologiczne kampanie społeczne. 
Każdemu projektowi towarzyszy zainte-
resowanie mediów. Dzięki studentom 
WSG i zdobytym grantom, Bydgoszcza-
nie mogli bezpłatnie wymienić stare ża-
rówki na energooszczędne świetlówki, 
pozbyć się plastikowych reklamówek na 
rzecz ekologicznych toreb, dowiedzieć 
się, jak ważne jest oszczędzanie każdej 
kropli wody. By jeszcze bardziej wzmoc-
nić praktyczny wymiar kształcenia, na 
kierunku socjologia w WSG utworzono 
nową specjalność: PR i komunikacja 
marketingowa, tworząc rónież Pracownię 
Public Relations i Marketingu, w której 
swoje pomysły będą mogli realizować 
wykładowcy i studenci wszystkich kie-
runków WSG.   

Umiejętność zarządzania relacjami 
z otoczeniem w taki sposób, aby przy-
czyniać się do rozwoju i budowania pozy-
tywnego wizerunku, jest niezbędna we 
wszelkiego rodzaju organizacjach i obsza-
rach życia publicznego. Bez względu na 
to czy organizacja ma charakter komer-

cyjny czy jest instytucją użyteczności 
publicznej, od dobrych relacji z otocze-
niem, od skutecznej wewnętrznej i zew-
nętrznej komunikacji, od tego, jak buduje 
swoją wiarygodność, zależy w dużym 
stopniu jej powodzenie.

Specjalność „PR i komunikacja mar-
ketingowa” powstała, aby kształcić spe-
cjalistów, którzy będą potrafili sprostać 
wyzwaniom współczesnego rynku w obsza-
rze relacji z otoczeniem i marketingu. 
Interdyscyplinarne wykształcenie poz-
wala realizować wiele zadań, a program 
specjalności, opierając się na socjolo-
gicznej podstawie, prezentuje różno-
rodność PR i współczesnej komunikacji 
marketingowej. Uwzględniając proces 
uczestniczenia PR w funkcjach zarząd-
czych i wizerunkowych, zaproponowany 
zestaw przedmiotów pozwala nauczyć się 
formułowania celów strategicznych i sku-
tecznego doboru taktyk wykonawczych. 
Umiejętność selektywnego wykorzysta-
nia narzędzi jest przydatna w przy-
gotowaniu profesjonalnego projektu PR 
dla organizacji, firmy, produktu czy idei. 

WSG dba o praktyczne przygoto-
wanie studentów nowej specjalności m.in. 
poprzez dobór kadry - specjalistów z róż-
nych dyscyplin nauk społecznych: dzien-
nikarzy, socjologów, psychologów, spe-
cjalistów od zarządzania i marketingu, 
praktyków PR, w tym członków Polskie-
go Stowarzyszenia PR. Wśród metod 
nauczania i form prowadzenia zajęć, poza 
wykładami, realizowane będą warsztaty, 
studia przypadków, spotkania z prakty-
kami, wizyty studyjne. 
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Jeżeli świat kultury: filozofii, historii i literatury jest Ci bliższy niż kolumny 
cyferek, wykresy, krzywe oraz proste – nie martw się o swoje miejsce na rynku 
pracy. Wrażliwość, spostrzegawczość, umiejętność widzenia świata w jego 
różnorodności mogą się bardzo przydać.

PEDAGOGIKA - LONG LIFE LEARNING

Wiele osób twierdzi, że pedago-
gika, to kierunek, który się „przeżył”, 
a przecież w obliczu tendencji do 
pedagogizacji różnych obszarów 
życia: rodziny (np. pomoc dzieciom 
w nauce), czasu wolnego (np. rozwój 
zainteresowań przez całe życie), 
pracy zawodowej (np. konieczność 
ciągłego dokształcania zawodowe-
go) istnieje wręcz rosnące zapotrze-
bowanie na wykwalifikowanych i kom-
petentnych pedagogów. Ważne by 
studia oparte były na najnowszej 
wiedzy, właściwie dobranych meto-
dach, dobrze zdefiniowanych i „obsłu-
giwanych” potrzebach. Podczas stu-
diów pedagogicznych w Wyższej 
Szkole Gospodarki studenci zdobędą 
kwalifikacje umożliwiające wykonywa-
nie zadań na zróżnicowanych i zmie-
niających się stanowiskach, np. do-

radcy w instytucjach oświatowych, 
zakładach pracy, służbie zdrowia, 
organizatora wychowania przed-
szkolnego, animatora w placówkach 
kulturalno-oświatowych i sportowo-
rekreacyjnych. Nowatorskie podejście 
do kształcenia, z którego znana jest 
Wyższa Szkoła Gospodarki, ma rów-
nież miejsce w przypadku pedagogiki. 
Program studiów składa się bowiem 
z modułów, które pozwalają na kom-
ponowanie indywidualnych ścieżek 
kształcenia. Część modułów ma cha-
rakter obligatoryjny, inne moduły są 
fakultatywne. Dyplom absolwenta 
będzie zatem odzwierciedleniem jego 
zainteresowań i kompilacją niezbę-
dnych kompetencji, idealnie dopaso-
wanych do obecnego lub planowa-
nego miejsca i stanowiska pracy. 

Long Life Learning (edukacja przez całe życie) to współczesny model 
rozwoju człowieka. Popularny slogan: „na naukę nigdy nie jest za późno” 
można dziś odpowiedzialnie uzupełnić stwierdzeniem: „ani za wcześnie”. 
Potrzebujemy jednak specjalistów, którzy umiejętnie pokierują procesem 
uczenia się w różnym wieku. Efekty są ważne zarówno dla uczestniczących 
w nim osób, jak i całego społeczeństwa. Mają wpływ na wszystkie sfery 
naszego życia.

KULTURALNE, KULTUROWE, KULTOWE
Współczesna kultura, ze względu na 

swoją różnorodność, wymaga od jej twór-
ców i organizatorów szczególnego przy-
gotowania. Oznacza to znajomość dzie-
dzictwa kulturowego, problemów współ-
czesnej kultury, zarówno popularnej jak 
i wysokiej, mechanizmów funkcjonowania 
instytucji kulturalnych oraz sposobów za-
rządzania nimi. Podobnie jak w innych 
dziedzinach życia, tak i w sferze kultury 
trzeba nieustannie się kształcić. Czy jest 
się członkiem grupy muzycznej i planuje 
nagrać płytę, czy kieruje dużą instytucją 
kulturalną, jak opera, trzeba dobrze orien-
tować się w gąszczu przepisów, ustaleń, 
zasad obowiązujących w Polsce i Unii 
Europejskiej. Niezbędna jest wiedza 
w zakresie nowych trendów i odkryć 
w dziedzinie szeroko pojętej kultury 
współczesnej. Nie jest ona wieżą z kości 
słoniowej, wyrastającą ponad życie 
społeczno-gospodarcze, przeciwnie – 

jest jego częścią.  W XXI wieku różne 
dziedziny życia przenikają się, a w warun-
kach liberalnej demokracji europejskiej 
rozwój kultury uzależniony jest w coraz 
większym stopniu od ekonomii. Kultura 
jest coraz bardziej docenianym czynni-
kiem rozwoju gospodarczego. W Unii 
Europejskiej duży nacisk kładzie się na 
zachowanie dziedzictwa kulturowego. 
Stąd uczelnie kształcące na kierunku kul-
turoznawstwo muszą mieć znaczące kon-
takty międzynarodowe. Instytut Kulturo-
znawstwa i Dziedzictwa Regionalnego 
WSG ściśle współpracuje z wiodącymi 
uczelniami europejskimi, jak Hochschule 
w Heilbronn-Kunzelsau, Uniwersytetem 
Goethego we Frankfurcie nad Menem, 
z Uniwersytetem w Wolverhampton, Uni-
wersytetem Indianapolis w Atenach. Za-
pewnia to kontakt kadry i studentów WSG 
z najlepiej kształcącymi w zakresie kultu-
roznawstwa zagranicznymi ośrodkami. 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy www.wsg.byd.pl
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