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WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI
W BYDGOSZCZY

UCZELNIA KTÓRA

EFEKTOWNE BO EFEKTYWNE

W marcowym rankingu prywatnych 
wyższych szkół biznesu Magazynu 
Home & Market Wyższa Szkoła Gospo-
darki w Bydgoszczy zajęła 7 miejsce 
w klasyfikacji ogólnej. Aktywność 
Studenckiej Strefy Biznesowej, Akade-
mickiej Przestrzeni Kulturalnej czy AZS 
WSG przełożyły się na fakt, iż w kate-
gorii „rozwój studenta” jesteśmy 
niekwestionowanym liderem na liście 
wszystkich wiodących uczelni bizne-
sowych. W rankingu Perspektyw i Rzecz-
pospolitej (maj 2009), obejmującym 90 
najlepszych uczelni w kraju, WSG 
zajmuje 1 miejsce wśród bydgoskich 
i toruńskich szkół niepublicznych. Po 
raz kolejny WSG uzyskała także certy-
fikat Wiarygodna Szkoła, nadawany 
przez Akademickie Centrum Informa-

cyjne w Poznaniu. W kwietniu br. 
Centrum Europejskie im. Roberta Schu-
mana przy WSG zdobyło Medal Euro-
pejski, a działalność tej instytucji oraz 
uczelnianego Centrum Współpracy 
z Zagranicą przyczyniły się do przyz-
nania WSG tytułu Ambasadora Polskiej 
Gospodarki w konkursie BCC pod 
patronatem Ministra Spraw Zagranicz-
nych (maj 2009). To nagrody, które 
uczelnia zdobyła w ciągu kilku ostatnich 
miesięcy. WSG ma na swym koncie 
również takie sukcesy jak Nagroda 
Parlamentu Studentów Rzeczypospo-
litej - Uczelnia Przyjazna Studentom, 
tytuł Pracodawcy Roku oraz Lodoła-
macza - nagrody przyznawanej za 
pokonywanie barier związanych z nie-
pełnosprawnością. 

Uczelnia rozszerzyła swoją ofertę stypen-
dialną o programy skierowane do osób powra-
cających do Polski oraz tych, które mieszkają 
i pracują za granicą ale są w stanie pogodzić to 
z nauką w naszym kraju. WSG, dzięki swoim 
absolwentom ma w tym zakresie spore 
doświadczenie. Wielu z nich, po ugrunto-
waniu swojej pozycji zawodowej za granicą 
powraca do Uczelni na studia magisterskie.

Cała oferta stypendialna bogata jest 
w korzyści i udogodnienia, mające na celu 
ułatwienie studiowania osobom zajętym 
karierą zawodową i życiem rodzinnym. 
Składający podania na uzupełniające studia 
magisterskie mogą skorzystać m.in. z pro-
gramu „Uczelnia Liderów”, promującego 
osoby, które uzyskały wysoką ocenę na 
dyplomie studiów licencjackich oraz wyróż-
niające się aktywnością w Uczelni i poza nią. 
Warunkiem utrzymania stypendium w kolej-
nych semestrach studiów jest m.in. aktywność 
naukowa pod opieką tutora, wspierającego 
merytorycznie i organizacyjnie rozwój swo-
jego podopiecznego. WSG oferuje także spe-
cjalną zniżkę dla członków rodziny studiu-
jących w Uczelni. Drugą formą stypendium 
w Programie Rodzinnym jest oferta skiero-
wana do mam wychowujących małe dzieci. 

Wymienione programy stypendialne to 
potwierdzenie dbałości Uczelni o rozwój 
talentu, umiejętności i kwalifikacji przyszłego 
studenta.

metrii, Informatyki oraz Mechatroniki, 
WSG zachęca do ubiegania się o stypendia 
przyznawane za samodzielnie stworzone 
aplikacje i programy komputerowe. Kan-
dydaci na studia lingwistyczne są objęci 
programem stypendialnym na podstawie 
uzyskanych międzynarodowych certy-
fikatów językowych, zajęcie czołowych 
miejsc podczas olimpiad w zakresie 
wiedzy lingwistycznej.

Przygotowano również specjalną 
ofertę (Program Bezpłatne Studia) dla 
studentów osiągających dobre wyniki 
w nauce, a także wykazujących aktywność 
w zakresie działalności naukowej i spo-
łecznej. WSG prezentuje wyjątkowe 
w skali kraju podejście do kandydatów na 
studia niestacjonarne, tworząc rozbu-
dowany system wsparcia dla osób pracu-
jących, które zdecydowały się połączyć 
pracę z nauką, by rozwijać swoje umie-
jętności i podnosić kwalifikacje zawo-
dowe. Przygotowano dla nich programy 
stypendialne uwzględniające nie tylko 
zniżki ale pomoc organizacyjną w prze-
biegu studiów. Oto niektóre z nich: 
Program branżowy - dla osób, których 
praca jest ściśle związana z podjętym 
kierunkiem studiów, Program „Mene-
dżer” skierowany do osób na kierow-
niczych stanowiskach, Program „Dobry 
Pracodawca” przynoszący korzyści za-
równo pracodawcy, jak i studiującemu 
pracownikowi, Program „Studia razem”, 
którego adresatem są pracownicy tej samej 
firmy podejmujący studia w WSG. 

Dla przyszłych studentów trybu stacjo-
narnego, na kierunkach: Turystyka i Re-
kreacja oraz Wychowanie Fizyczne, WSG 
przygotowała stypendia sportowe za ponad-
przeciętne wyniki w sporcie. Kandydaci 
składający podania na Kulturoznawstwo 
mają możliwość otrzymania stypendiów 
artystycznych w zakresie dziedzictwa histo-
rycznego, kultury i folkloru, natomiast 
osoby pragnące studiować Architekturę 
i Urbanistykę,  stypendia w zakresie sztuk 
plastycznych oraz grafiki i projektowania 
komputerowego. Dla Kandydatów na So-
cjologię i Nauki o Rodzinie Uczelnia oferuje 
stypendia za działalność społeczną, w szcze-
gólności inicjatywy charytatywne i projekty 
pedagogiczne. Kandydaci na kierunek 
Geografia oraz Gospodarka przestrzenna 
mogą ubiegać się o stypendia za działalność 
w organizacjach krajoznawczych i proeko-
logicznych. Młodzi przedsiębiorcy podej-
mujący studia ekonomiczne na kierunkach: 
Ekonomia, Zarządzanie, Zarządzanie i Inży-
nieria produkcji, Informatyka i Ekonometria 
otrzymują stypendia na podstawie prezen-
tacji biznes planu rodzinnej lub własnej 
firmy, dotychczasowych sukcesów w zakre-
sie inwestycji i przedsiębiorczości oraz 
prezentacji dalszej ścieżki rozwoju. Przy-
szłych studentów Informatyki i Ekono-

Wyższa Szkoła Gospodarki postrzega 
swój sukces jako sumę indywidualnych 
osiągnięć wszystkich przedstawicieli środo-
wiska akademickiego: kadry i studentów. 
Zbudowany przez uczelnię system rozwoju 
pozwala już na etapie rekrutacji rozpoznać 
w gronie kilku tysięcy kandydatów osoby 
szczególnie uzdolnione, posiadające cenne 
doświadczenie zawodowe, aktywne społecz-
nie, młode talenty oraz te, którym należy 
udzielić różnych form wsparcia. 23 formy 
stypendialne przygotowane przez WSG 
mają na celu zmotywowanie do rozwoju 
i wyrównywanie szans poprzez opiekę me-
rytoryczną, wsparcie finansowe, pomoc 
w indywidualnej organizacji studiów. Stara-
nia Uczelni w tym zakresie zostały już nie 
raz docenione, m.in. w postaci nagrody Par-
lamentu Studentów Rzeczpospolitej  „Uczel-
nia Przyjazna Studentom”. W tegorocznym 
rankingu Home & Market WSG zajęła I-sze 
miejsce w kraju w kategorii Rozwój Studenta.

W WSG o stypendia może się ubiegać 
każdy kandydat, który udokumentuje swoje 
dotychczasowe osiągnięcia w obszarze 
związanym z wybranym kierunkiem kształ-
cenia i przedstawi dalszą ścieżkę rozwoju  
np. aktywny udział w działalności kół 
naukowych, sekcji sportowych czy prze-
strzeni artystycznych Uczelni.

Rozwój uczelni to nieustanne podnoszenie jakości kształcenia poprzez aktywność nau-
kową, dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, zapewnienie odpo-
wiedniej bazy dydaktycznej. Można wymieniać jeszcze wiele czynników, które decy-
dują o tym czy uczelnia jest tylko jedną z wielu, czy też pełni rolę lidera, który wyznacza 
nowe trendy i wyprzedza bieżące potrzeby edukacyjne. 

Więcej na:

ROZWIJAsię

www.stypendia.wsg.byd.pl

Najbardziej rozbudowany system stypendialny w regionie
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Na terenach, gdzie jeszcze 10 lat 
temu znajdowały się zrujnowane obiek-
ty produkcyjne, tworząc przemysłowe 
nabrzeże Brdy, rozpościera się Kampus 
WSG. Zajmuje powierzchnię 8 hektarów 
- z kompleksem budynków dydaktycz-
nych i administracyjnych, pięknie 
wkomponowanych w zieleń. Uczelnia 
dysponuje 13 budynkami - imponu-
jącymi nowoczesną bryłą lub wyróżnia-
jącymi się ciekawą historią. Obiekt, 
w którym mieści się Akademicka 
Przestrzeń Kulturalna oraz Muzeum 
Fotografii, był niegdyś zajezdnią tram-
wajów konnych. Pałac, wzniesiony w 
1862 r., należał do rodziny Buchholzów, 
właścicieli garbarni znajdującej się na 
terenie obecnego Kampusu.

Wokół Uczelni rozciągają się tereny 
rekreacyjno-wypoczynkowe o łącznej 
powierzchni 6000 m², boisko do koszy-
kówki, ścieżki spacerowe, przystań ka-
jakowa i żaglowa na rzece oraz boisko 
do water polo. Nowoczesny kompleks, 
malowniczo położony nad Brdą, w sa-
mym sercu Bydgoszczy, spełnia w jed-
nym miejscu wszystkie funkcje nowo-

czesnej uczelni. Już wkrótce na drugim 
brzegu rzeki powstaną kolejne obiekty 
uczelniane.

WSG nie jest wyspą na mapie 
miasta. Od początku wrastała w jego 
życie, dostosowując programy kształ-
cenia do jego potrzeb i reagując na zmia-
ny zachodzące w naszym środowisku.

Rozwój Bydgoszczy znalazł od-
zwierciedlenie w badaniach nauko-
wych, w licznych konferencjach 
i seminariach, projektach studentów 
architektury, w akcjach podejmowa-
nych przez studentów socjologii, turys-
tyki czy geografii.

WSG była jednym z inicjatorów 
aktywizacji Bydgoskiego Węzła Wod-
nego (BWW). W 2005 roku Uczelnia 
przygotowała na zlecenie Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej komplek-
sowe opracowanie, które dało podsta-
wy do dalszych prac poświęconych 
jego rewitalizacji. Uczelnia nadal 
popularyzuje to cenne bydgoskie dzie-
dzictwo organizując seminaria, kon-
kursy, wystawy, projekty.

OTWARTY KAMPUS

DNI BRANZOWE
31.08 - 5.09

SKORZYSTAJ ZE ZNIZKI 50%

SKONSULTUJ SIE 
Z WYKLADOWCAMI

POZNAJ OFERTE STYPENDIOW
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Twoja przyszłość - Twój biznes !

STUDIA LOGISTYCZNE
DOFINANSOWANE

EKONOMIA  -  ZARZĄDZANIE  -  INŻYNIERIA PRODUKCJI

FILOLOGIA - LINGWISTYKA STOSOWANA  -  SOCJOLOGIA

TURYSTYKA I REKREACJA  -  WYCHOWANIE FIZYCZNE

MECHATRONIKA  -  INFORMATYKA  -  KULTUROZNAWSTWO

INFORMATYKA I EKONOMETRIA  -  GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA  -  NAUKI O RODZINIE  -  GEOGRAFIA

STREFA BIZNESOWA
STUDENCKA

Jest jedynym Inkubatorem w Bydgoszczy nale-
żącym do sieci Akademickich Inkubatorów Przedsię-
biorczości działających na terenie całego kraju. W ciągu 
4 lat wprowadził na rynek ponad 30 firm, zrealizował 
setki szkoleń, prelekcji oraz warsztatów z zakresu prak-
tycznych aspektów przedsiębiorczości dla młodych 
osób pragnących założyć swoją firmę. AIP skupił wokół 
siebie grupę inwestorów prywatnych, którzy chętnie 
inwestują pieniądze w innowacyjne i ciekawe pomysły 
młodych ludzi.

AKADEMICKI INKUBATOR
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI przy WSG

Weź udział w grach ekonomicznych, podyskutuj 
o pomysłach biznesowych, podnieś swoje umiejętności 
zarządzania finansami. W Akademii Inwestora poznasz 
ludzi sukcesu i liderów przedsiębiorczości. Znając me-
chanizmy inwestowania, już w trakcie studiów będziesz 
mógł rozpocząć profesjonalne działania inwestycyjne, 
w tym "Grę na Giełdzie Papierów Wartościowych".  

GRA
W PRZEDSIĘBIORSTWO

Weź udział w realnej symulacji ekonomicznej, 
stanowiącej idealne połączenie teorii z praktyką. Naj-
lepsze projekty mają szansę realizacji w działającym 
przedsiębiorstwie, za prawdziwe pieniądze. W 2008 r. 
w wielkim finale Gry uczestniczyło aż 8 zagranicznych 
uczelni partnerskich WSG.

www.wsg.inkubatory.pl

KLUB
CASHFLOW

www.cashflow.wsg.byd.pl

GRA W PRZEDSIĘBIORSTWO
JEU D`ENTREPRISE
ENTERPRISE GAME

www.gwp.wsg.byd.pl

Powstał, aby każdy mógł spróbować fascynujących 
dróg aktywności społecznej: założyć fundację, stowa-
rzyszenie, a może… związek zawodowy. Uczymy od 
podstaw, towarzyszymy w pierwszych krokach. Poma-
gamy aplikować o środki zewnętrzne i pokazujemy, jak 
zdobywać pieniądze na działalność. A wszystko po to, 
by aktywność społeczna była nowoczesna, ekonomi-
czna, ekologiczna i… społeczna.

INICJATOR
SPOŁECZNY

Transport
Spedycja

pod patronatem PrezydentaLogistyka

LOGISTYKA MIEJSKA to wyjątkowe 
studia specjalistyczne dofinansowane 
z funduszu Uczelni. Studenci tej spe-
cjalności, spełniając określone kryteria 
opłacają jedynie 50% czesnego. WSG 
wspiera w ten sposób rozwój miasta 
i regionu, przygotowując przyszłych 
absolwentów do odegrania kluczowej 
roli w procesie optymalizacji rozwią-
zań logistycznych w aglomeracjach 
miejskich. 

ponad

80specjalności
możliwości

www.rekrutacja.wsg.byd.pl

BEZPŁATNE STUDIA
BUDOWA I EKSPLOATACJA POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEMY ENERGII ODNAWIALNEJ

SYSTEMY KONTROLNO-POMIAROWESYSTEMY KONTROLNO-POMIAROWE

poziomie szkoły średniej. Niektórzy będą mogli 
ugruntować dotychczasową wiedzę, inni – 
uzupełnić wiadomości i bezstresowo  rozpocząć 
studia.

Studia w WSG nie będą odbywały się 
wyłącznie w uczelnianych salach wykładowych 
i laboratoriach, ale także bezpośrednio na 
potencjalnych stanowiskach pracy w przedsię-
biorstwach, biurach konstrukcyjnych czy też 
halach produkcyjnych. Wśród przedmiotów 
dominują te, których program obejmuje nowo-
czesne technologie. Dzięki temu absolwent 
mechatroniki w WSG będzie posiadał wiedzę 
powalającą mu na trafne formułowanie i rozwią-
zywanie problemów z wielu dyscyplin z obszaru 
techniki. Spośród ponad 60 przedmiotów 
realizowanych podczas studiów można wy-
różnić grupy przedmiotów ogólnotechnicz-
nych: automatyka i robotyka, elektronika, mate-
riałoznawstwo, mechanika; specjalistycznych: 
budowa i eksploatacja pojazdów, optoelektro-
nika, sztuczna inteligencja, urządzenia energe-
tyki odnawialnej, itp. Program kształcenia 
obejmuje też przedmioty, które wykorzystują 
komputerowe metody projektowanie i symu-
lacji różnych etapów procesu technologicz-
nego, między innymi programy z grupy CAD-
CAM (AutoCad, Solidege, freeCAD, EdgeCAM, 
SolidCAM), CNC, LabView, MatLab.  

W Wyższej Szkole Gospodarki już po 
raz drugi trwa nabór na mechatronikę. 
Uczelnia oferuje 4 specjalności tego 
kierunku: budowa i eksploatacja pojazdów 
trakcyjnych, komputerowe systemy wspo-
magania projektowania i produkcji, systemy 
kontrolno-pomiarowe, systemy energii odna-
wialnej. Absolwent mechatroniki to wysokiej 
klasy specjalista, posiadający interdyscy-
plinarną wiedzę z takich dziedzin jak: 
automatyka, elektronika, informatyka, czy 
też mechanika. Wsparty wiedzą ekono-
miczną i znajomością dwóch języków 
obcych jest idealnym kandydatem dla wielu 
przedsiębiorstw i instytucji. Już dzisiaj 
zgłaszają się do WSG potencjalni praco-
dawcy zainteresowani kandydatami do 
pracy.

Przyszłym studentom tego kierunku 
WSG oferuje wyjątkową propozycję - już 
w tym roku 60 studentów może rozpocząć 
i realizować studia nieodpłatnie, zarówno na 
studiach dziennych, jak i zaocznych. Dla 
wielu maturzystów barierę przed podjęciem 
studiów na kierunkach technicznych stanowi 
obawa przed takimi przedmiotami, jak 
matematyka, czy fizyka. WSG opracowała 
dla przyszłych studentów nieodpłatny, 90-
godzinny kurs z matematyki oraz fizyki, 
niwelujący różnice w przygotowaniu na 

WSG to jedyna uczelnia w regionie, 
w której można obecnie zdobyć zawód 
informatyka na dwóch kierunkach. 
Kandydaci preferujący licencjacką Infor-
matykę i Ekonometrię znajdą w ofercie 
dwie specjalności 3–letnich studiów: 
informatyka w biznesie oraz bankowość 
i ubezpieczenia. Na 3,5-letnich studiach 
inżynierskich na Informatyce będą mogli 
wybrać teleinformatykę lub poligrafię 
cyfrową i multimedia. WSG dysponuje 
wysoko wykwalifikowaną kadrą. Wśród 
prowadzących zajęcia na kierunkach 
„informatycznych” większość osób, poza 
działalnością dydaktyczną i naukową, to 
aktywni zawodowo informatycy. Pro-
wadzą oni firmy informatyczne, współ-
pracują z przedstawicielami wielu 
dziedzin gospodarki w zakresie szeroko 
rozumianej informatyzacji firm, urzędów 
i organizacji. Instytut Informatyki Stoso-
wanej WSG, jako jednostka prowadząca 
kształcenie w zakresie specjalności 
informatycznych, współpracuje przy 

tworzeniu koncepcji kształcenia z wiodą-
cymi firmami branży IT w makroregionie.

Wyjątkową ofertą dla studentów 
WSG jest możliwość uzyskania podczas 
jednego cyklu kształcenia zarówno tytułu 
inżyniera jak i licencjata (Dwudyplo-
mowy Program Studiów). Obecnie 
uczelnia tworzy również możliwości 
poszerzania wiedzy i kompetencji stu-
dentów poprzez uzupełnienie wykształ-
cenia za granicą, między innymi w Danii 
i Austrii.

Studenci WSG mają możliwość 
podnoszenia swoich kompetencji na 
kursach specjalistycznych, między inny-
mi technologii: Cisco, Microsoft, Linux. 
Wśród oferty szkoleniowej wyjątkowe 
w skali kraju są kursy z zakresu infor-
matyki bankowej. Dla informatyków 
mających na swym koncie ciekawe 
osiągnięcia: projekty, aplikacje, różnego 
typu nowatorskie rozwiązania techniczne 
- przygotowano specjalne stypendia 
kandydackie.

Czy warto się specjalizować? Owszem. Są jednak takie dziedziny gospodarki, w których 
wąska specjalizacja np. w zakresie mechaniki, to już zdecydowanie za mało. Łącząc tę wiedzę 
z elektroniką, informatyką i automatyką można zdobyć dyplom inżyniera – mechatronika. Ten 
nowoczesny specjalista jest przygotowany do pracy na wszystkich stanowiskach związanych 
z produkcją urządzeń mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych - od biura konstruk-
cyjnego, poprzez przygotowanie produkcji, kontrolę jakości, odbiór, aż po serwis.

INŻYNIER PRZYSZŁOŚCI

POLIGRAFIA CYFROWA I MULTIMEDIA  -  TELEINFORMATYKA

INFORMATYKA W BIZNESIE  -  BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA

INŻYNIERIA FINANSOWA

nowość

INFORMATYKA W WSG

NAJWIĘKSZY WYBÓR W REGIONIE

Kształcenie na kierunku architektura 
i urbanistyka rozpoczęto w WSG 5 lat temu, 
przy udziale doskonałej międzynarodowej 
i krajowej kadry profesorskiej. Absolwent 
8 - semestralnych studiów pierwszego stop-
nia uzyskuje tytuł inżyniera architekta.  
Student WSG ma możliwość wyboru kilku 
ciekawych specjalizacji: architektura obiek-
tów usługowych, architektura wnętrz i wys-
tawiennictwo, zagospodarowanie przes-
trzenne miast i osiedli, architektura krajo-
brazu i zagospodarowanie obszarów ogro-
dowo-parkowych, architektura i urządzanie 
obiektów sportowo – rekreacyjnych.

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…

Studenci architektury w WSG reali-
zują praktyki w kraju i za granicą, podej-
mują również studia na zagranicznych 
uczelniach, korzystając z międzynarodo-
wej wymiany studentów w programie 
Erasmus. Biorą udział w międzynarodo-
wych wyjazdach studyjnych i warsztatach 
architektoniczno – urbanistycznych we 
Florencji, Atenach, na Maderze. Wyko-
nują w trakcie studiów prace projektowe 
realizowane w kraju, w konwencji 
„workshop design” (Jurata, Kamień Po-
morski, Koronowo, Malbork, Poznań, 
Kórnik, Rydzyna). Studenci wyższych lat 

biorą czynny udział w konkursach urba-
nistycznych. Przygotowywali m.in. kon-
cepcję zagospodarowania strefy nadwiś-
lańskiej w Solcu Kujawskim. Konkursy te 
powstały na mocy porozumienia po-
między Wyższą Szkołą Gospodarki 
a urzędami miejskimi. Obecnie trwają 
prace dotyczące rewitalizacji dworca w 
Aleksandrowie Kujawskim.

Instytut Architektury i Urbanistyki 
WSG w ostatnich 3 latach przygotował 
w formie projektów studenckich kilka-
naście opracowań: m.in. przystanki 
Bydgoskiego Tramwaju Wodnego, pro-
jekty małej architektury miejskiej, kon-
cepcje architektoniczne dworca głów-
nego PKP i otoczenia, zagospodarowanie 

placów miejskich i rynków, inwenta-
ryzację urbanistyczną Starego Fordonu, 
koncepcję zagospodarowania Synagogi 
w Fordonie, koncepcję architektoniczno-
urbanistyczną zachodniej pierzei Starego 
Rynku, projekt zagospodarowania turys-
tycznego Wyspy Młyńskiej, opracowanie 
dotyczące Bydgoskiego Węzła Wodnego. 
Szeroka współpraca WSG z instytucjami 
branżowymi, mecenat, którym uczelnia 
otacza młodych artystów fundując sty-
pendia, współfinansując wyjazdy war-
sztatowe i plenerowe oraz szerokie kon-
takty Instytutu z instytucjami kultury, 
stwarzają przyszłym architektom dosko-
nałe warunki rozwoju.

informatykainformatyka
ekonometriaekonometria

PROGRAM "LIDER TSL" - doświad-
czenie jest w cenie! Stanowi bowiem 
główne kryterium kwalifikacji do pro-
gramu dla pracowników branży Tran-
sport-Spedycja-Logistyka. Stypendyści 
są zwolnieni z opłaty za studia, otrzy-
mują opiekę merytoryczną a także spe-
cjalne granty na udział w konferen-
cjach branżowych oraz zniżki na szko-
lenia z oferty WSG i Akademii Trans-
portu.

GWARANCJA
BEZPLATNYCH STUDIOW/

,

PAKIET KOMPETENCJI
BRANZOWYCH

.

Wszyscy studenci specjalności z zakre-
su transportu i logistyki są włączeni 
w program rozwoju zawodowego. 
Dzięki współpracy Centrum Kształ-

cenia Podyplomowego i Szkoleń WSG 
z Akademią Tranportu oraz Łódzkim 
Stowarzyszeniem Przewoźników Mię-
dzynarodowych i Spedytorów studenci 
będą mogli uzyskać najnowsze kompe-
tencje zawodowe, w tym międzyna-
rodowe certyfikaty, na bardzo korzyst-
nych warunkach.

MIĘDZYNARODOWE 
CERTYFIKATY

LOGISTYKA MIEJSKA

nowość

TRANSPORT

nowość

MIĘDZYNARODOWY

LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE 
TRANSPORTEM

w Inowrocławiu i Malborku

DORADZTWO BANKOWO-UBEZPIECZENIOWE

DORADZTWO FINANSOWO-PODATKOWE

specjalności dofinansowane EFS:

PRAWO  DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

HANDEL MIĘDZYNARODOWY

JĘZYK ANGIELSKI W GOSPODARCE

FINANSE I INWESTYCJE

RACHUNKOWOŚĆ

GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA

nowość

nowość

studia podyplomowestudia podyplomowe
LOGISTYKA I TRANSPORT

HANDEL MIĘDZYNARODOWY

TSL W UNII EUROPEJSKIEJ

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  -  ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI  -  PUBLIC RELATIONS

kursy i szkoleniakursy i szkolenia
EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW JAKO PRZEŁOŻENIE CELÓW
STRATEGICZNYCH NA CODZIENNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

PRZECHOWYWANIE DÓBR I ZARZĄDZANIE ZAPASAMI  

Kursy organizowane
przy współpracy z Fundacją

„Akademia Transportu” 

i gwarancję uzyskania liczącego się w śro-
dowisku branżowym dyplomu. Są wśród nich 
m.in.: Dyrektor Katedry Transportu Spedycji 
i Logistyki WSG, dr Janusz Łacny – Prezydent 
Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego 
(IRU) w Genewie, wcześniej - przewodniczący 
Rady Transportu Towarowego, prof. zw. dr hab. 
Zdzisław Kordel - ekonomista, specjalista ze 
sfery logistyki i ekonomiki transportu oraz dr 
Ilona Urbanyi-Popiołek - autorka ekspertyz dla 
Ministerstwa Infrastruktury nt. żeglugi blis-
kiego zasięgu i autostrad morskich, konsul-
tantka województwa kujawsko-pomorskiego 
w sprawie sieci TEN-T, której celem jest 
poprawa spójności i dostępności komuni-
kacyjnej Polski i połączeń międzyregionalnych.

Wyższa Szkoła Gospodarki od lat jest 
liderem kształcenia w zakresie transportu, 
spedycji i logistyki w makroregionie. 
Z inicjatywy Uczelni powstała Akademia 
Transportu, z którą WSG nadal ściśle 
współpracuje, m.in. w ramach pozyski-
wania środków na rozwój supernowo-
czesnej specjalistycznej bazy dydaktycz-
nej dla regionu a także przy organizacji 
cyklicznej już imprezy Truck & Bus Show. 
Doskonała kadra – zarówno praktyków, jak 
i naukowców to atut, którym kierują się 
zwłaszcza ci kandydaci, którzy pracując 
w branży i posiadając spore doświadczenie, 
chcą się uczyć od największych autory-
tetów, zapewniających wysoki poziom 
realizowanych przedmiotów zawodowych 

ROZWÓJ, WSPÓŁPRACA, DOBRA MARKA

WSG wspólnie z liderami rynku informatycznego oferuje wyjątkowy w skali kraju program, którego ideą jest umożliwienie 
studentom swobodnego korzystania z nowoczesnych technologii. Otrzymują oni wysokiej klasy laptopy, ponosząc wyłącznie 
koszty administracyjne i związane z serwisem. Pozostałą kwotę finansuje Uczelnia. W porozumieniu z Partnerami branżowymi, 
WSG wyposaża komputery w specjalistyczne (poza podstawowym) oprogramowanie - optymalne dla pracy studenta danego 
kierunku. W ubiegłym roku, z programu pilotażowego skorzystało kilkudziesięciu studentów. W tym roku - ofertę poszerzono 
o kolejne kierunki.

skorzystaj z komputera !

www.inicjator.byd.pl

dla menedżeradla menedżera dla inżynieradla inżyniera
dla kandydatów na kierunki ekonomiczne
(ekonomia w tym na Transport, spedycję, logistykę;
 informatyka i ekonometria; zarządzanie) 

dla kandydatów na kierunki inżynierskie (mechatronika; 
architektura i urbanistyka; informatyka; zarządzanie i inży-
nieria produkcji; gospodarka przestrzenna)

  -  kierunków: ekonomia, zarządzanie, 
informatyka, mechatronika, 
teleinformatyka i telekomunikacja - 
dyplom licencjata kierunku informatyka 
i ekonometria o specjalności 

 – 
  -  kierunku ekonomia, specjalności transport, 

spedycja, logistyka – dyplom inżynierski 
kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji 
o specjalności 

  -  kierunku turystyka i rekreacja, specjalności 
zarządzanie gastronomią i dietetyka lub 
w indywidualnych przypadkach dla 
studentów innych specjalności kierunku 
turystyka i rekreacja – dyplom inżynierski 
kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji  
o specjalności 

  -  kierunku informatyka i ekonometria – 
dyplom inżynierski kierunku informatyka

INŻYNIERIA 
FINANSOWA

INŻYNIERIA 
TRANSPORTU I LOGISTYKI

ZARZĄDZANIE 
JAKOŚCIĄ I PRODUKCJĄ ŻYWNOŚCI

STUDIA BEZPŁATNE

Dla osób zdecydowanych na zdobycie 
kompleksowej wiedzy i szerokich umie-
jętności zawodowych WSG przygotowała 
unikatowy w skali kraju Dwudyplomowy 

Program Studiów. Studenci specjalności 
TSL mogą uzyskać dyplom studiów eko-
nomicznych oraz kierunku zarządzanie 
i inżynieria produkcji (na drugim kierunku 
są zwolnieni z ok. 30% zajęć). Absolwenci 
tego programu zapewnią sobie 
bezkonkurencyjną pozycję na rynku 
pracy.

DWUDYPLOMOWY PROGRAM STUDIÓW 
Wyjątkowy system równoległego
kształcenia na dwóch kierunkach 

 

PROGRAM STUDIÓW
 DLA STUDENTÓW i ABSOLWENTÓW

DWUDYPLOMOWY 

DYPLOM INZYNIERSKI
I LICENCJACKI

.

dla studentów specjalnosci TSL

ekonomia

Poznaj technologie jutra

mechatronik
KOMPUTEROWE SYSTEMY WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA PRODUKCJIKOMPUTEROWE SYSTEMY WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA PRODUKCJI

BEZPLATNE STUDIA/
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Twoja przyszłość - Twój biznes !

STUDIA LOGISTYCZNE
DOFINANSOWANE

EKONOMIA  -  ZARZĄDZANIE  -  INŻYNIERIA PRODUKCJI

FILOLOGIA - LINGWISTYKA STOSOWANA  -  SOCJOLOGIA

TURYSTYKA I REKREACJA  -  WYCHOWANIE FIZYCZNE

MECHATRONIKA  -  INFORMATYKA  -  KULTUROZNAWSTWO

INFORMATYKA I EKONOMETRIA  -  GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA  -  NAUKI O RODZINIE  -  GEOGRAFIA

STREFA BIZNESOWA
STUDENCKA

Jest jedynym Inkubatorem w Bydgoszczy nale-
żącym do sieci Akademickich Inkubatorów Przedsię-
biorczości działających na terenie całego kraju. W ciągu 
4 lat wprowadził na rynek ponad 30 firm, zrealizował 
setki szkoleń, prelekcji oraz warsztatów z zakresu prak-
tycznych aspektów przedsiębiorczości dla młodych 
osób pragnących założyć swoją firmę. AIP skupił wokół 
siebie grupę inwestorów prywatnych, którzy chętnie 
inwestują pieniądze w innowacyjne i ciekawe pomysły 
młodych ludzi.

AKADEMICKI INKUBATOR
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI przy WSG

Weź udział w grach ekonomicznych, podyskutuj 
o pomysłach biznesowych, podnieś swoje umiejętności 
zarządzania finansami. W Akademii Inwestora poznasz 
ludzi sukcesu i liderów przedsiębiorczości. Znając me-
chanizmy inwestowania, już w trakcie studiów będziesz 
mógł rozpocząć profesjonalne działania inwestycyjne, 
w tym "Grę na Giełdzie Papierów Wartościowych".  

GRA
W PRZEDSIĘBIORSTWO

Weź udział w realnej symulacji ekonomicznej, 
stanowiącej idealne połączenie teorii z praktyką. Naj-
lepsze projekty mają szansę realizacji w działającym 
przedsiębiorstwie, za prawdziwe pieniądze. W 2008 r. 
w wielkim finale Gry uczestniczyło aż 8 zagranicznych 
uczelni partnerskich WSG.

www.wsg.inkubatory.pl

KLUB
CASHFLOW

www.cashflow.wsg.byd.pl

GRA W PRZEDSIĘBIORSTWO
JEU D`ENTREPRISE
ENTERPRISE GAME

www.gwp.wsg.byd.pl

Powstał, aby każdy mógł spróbować fascynujących 
dróg aktywności społecznej: założyć fundację, stowa-
rzyszenie, a może… związek zawodowy. Uczymy od 
podstaw, towarzyszymy w pierwszych krokach. Poma-
gamy aplikować o środki zewnętrzne i pokazujemy, jak 
zdobywać pieniądze na działalność. A wszystko po to, 
by aktywność społeczna była nowoczesna, ekonomi-
czna, ekologiczna i… społeczna.

INICJATOR
SPOŁECZNY

Transport
Spedycja

pod patronatem PrezydentaLogistyka

LOGISTYKA MIEJSKA to wyjątkowe 
studia specjalistyczne dofinansowane 
z funduszu Uczelni. Studenci tej spe-
cjalności, spełniając określone kryteria 
opłacają jedynie 50% czesnego. WSG 
wspiera w ten sposób rozwój miasta 
i regionu, przygotowując przyszłych 
absolwentów do odegrania kluczowej 
roli w procesie optymalizacji rozwią-
zań logistycznych w aglomeracjach 
miejskich. 

ponad

80specjalności
możliwości

www.rekrutacja.wsg.byd.pl

BEZPŁATNE STUDIA
BUDOWA I EKSPLOATACJA POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEMY ENERGII ODNAWIALNEJ

SYSTEMY KONTROLNO-POMIAROWESYSTEMY KONTROLNO-POMIAROWE

poziomie szkoły średniej. Niektórzy będą mogli 
ugruntować dotychczasową wiedzę, inni – 
uzupełnić wiadomości i bezstresowo  rozpocząć 
studia.

Studia w WSG nie będą odbywały się 
wyłącznie w uczelnianych salach wykładowych 
i laboratoriach, ale także bezpośrednio na 
potencjalnych stanowiskach pracy w przedsię-
biorstwach, biurach konstrukcyjnych czy też 
halach produkcyjnych. Wśród przedmiotów 
dominują te, których program obejmuje nowo-
czesne technologie. Dzięki temu absolwent 
mechatroniki w WSG będzie posiadał wiedzę 
powalającą mu na trafne formułowanie i rozwią-
zywanie problemów z wielu dyscyplin z obszaru 
techniki. Spośród ponad 60 przedmiotów 
realizowanych podczas studiów można wy-
różnić grupy przedmiotów ogólnotechnicz-
nych: automatyka i robotyka, elektronika, mate-
riałoznawstwo, mechanika; specjalistycznych: 
budowa i eksploatacja pojazdów, optoelektro-
nika, sztuczna inteligencja, urządzenia energe-
tyki odnawialnej, itp. Program kształcenia 
obejmuje też przedmioty, które wykorzystują 
komputerowe metody projektowanie i symu-
lacji różnych etapów procesu technologicz-
nego, między innymi programy z grupy CAD-
CAM (AutoCad, Solidege, freeCAD, EdgeCAM, 
SolidCAM), CNC, LabView, MatLab.  

W Wyższej Szkole Gospodarki już po 
raz drugi trwa nabór na mechatronikę. 
Uczelnia oferuje 4 specjalności tego 
kierunku: budowa i eksploatacja pojazdów 
trakcyjnych, komputerowe systemy wspo-
magania projektowania i produkcji, systemy 
kontrolno-pomiarowe, systemy energii odna-
wialnej. Absolwent mechatroniki to wysokiej 
klasy specjalista, posiadający interdyscy-
plinarną wiedzę z takich dziedzin jak: 
automatyka, elektronika, informatyka, czy 
też mechanika. Wsparty wiedzą ekono-
miczną i znajomością dwóch języków 
obcych jest idealnym kandydatem dla wielu 
przedsiębiorstw i instytucji. Już dzisiaj 
zgłaszają się do WSG potencjalni praco-
dawcy zainteresowani kandydatami do 
pracy.

Przyszłym studentom tego kierunku 
WSG oferuje wyjątkową propozycję - już 
w tym roku 60 studentów może rozpocząć 
i realizować studia nieodpłatnie, zarówno na 
studiach dziennych, jak i zaocznych. Dla 
wielu maturzystów barierę przed podjęciem 
studiów na kierunkach technicznych stanowi 
obawa przed takimi przedmiotami, jak 
matematyka, czy fizyka. WSG opracowała 
dla przyszłych studentów nieodpłatny, 90-
godzinny kurs z matematyki oraz fizyki, 
niwelujący różnice w przygotowaniu na 

WSG to jedyna uczelnia w regionie, 
w której można obecnie zdobyć zawód 
informatyka na dwóch kierunkach. 
Kandydaci preferujący licencjacką Infor-
matykę i Ekonometrię znajdą w ofercie 
dwie specjalności 3–letnich studiów: 
informatyka w biznesie oraz bankowość 
i ubezpieczenia. Na 3,5-letnich studiach 
inżynierskich na Informatyce będą mogli 
wybrać teleinformatykę lub poligrafię 
cyfrową i multimedia. WSG dysponuje 
wysoko wykwalifikowaną kadrą. Wśród 
prowadzących zajęcia na kierunkach 
„informatycznych” większość osób, poza 
działalnością dydaktyczną i naukową, to 
aktywni zawodowo informatycy. Pro-
wadzą oni firmy informatyczne, współ-
pracują z przedstawicielami wielu 
dziedzin gospodarki w zakresie szeroko 
rozumianej informatyzacji firm, urzędów 
i organizacji. Instytut Informatyki Stoso-
wanej WSG, jako jednostka prowadząca 
kształcenie w zakresie specjalności 
informatycznych, współpracuje przy 

tworzeniu koncepcji kształcenia z wiodą-
cymi firmami branży IT w makroregionie.

Wyjątkową ofertą dla studentów 
WSG jest możliwość uzyskania podczas 
jednego cyklu kształcenia zarówno tytułu 
inżyniera jak i licencjata (Dwudyplo-
mowy Program Studiów). Obecnie 
uczelnia tworzy również możliwości 
poszerzania wiedzy i kompetencji stu-
dentów poprzez uzupełnienie wykształ-
cenia za granicą, między innymi w Danii 
i Austrii.

Studenci WSG mają możliwość 
podnoszenia swoich kompetencji na 
kursach specjalistycznych, między inny-
mi technologii: Cisco, Microsoft, Linux. 
Wśród oferty szkoleniowej wyjątkowe 
w skali kraju są kursy z zakresu infor-
matyki bankowej. Dla informatyków 
mających na swym koncie ciekawe 
osiągnięcia: projekty, aplikacje, różnego 
typu nowatorskie rozwiązania techniczne 
- przygotowano specjalne stypendia 
kandydackie.

Czy warto się specjalizować? Owszem. Są jednak takie dziedziny gospodarki, w których 
wąska specjalizacja np. w zakresie mechaniki, to już zdecydowanie za mało. Łącząc tę wiedzę 
z elektroniką, informatyką i automatyką można zdobyć dyplom inżyniera – mechatronika. Ten 
nowoczesny specjalista jest przygotowany do pracy na wszystkich stanowiskach związanych 
z produkcją urządzeń mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych - od biura konstruk-
cyjnego, poprzez przygotowanie produkcji, kontrolę jakości, odbiór, aż po serwis.

INŻYNIER PRZYSZŁOŚCI

POLIGRAFIA CYFROWA I MULTIMEDIA  -  TELEINFORMATYKA

INFORMATYKA W BIZNESIE  -  BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA

INŻYNIERIA FINANSOWA

nowość

INFORMATYKA W WSG

NAJWIĘKSZY WYBÓR W REGIONIE

Kształcenie na kierunku architektura 
i urbanistyka rozpoczęto w WSG 5 lat temu, 
przy udziale doskonałej międzynarodowej 
i krajowej kadry profesorskiej. Absolwent 
8 - semestralnych studiów pierwszego stop-
nia uzyskuje tytuł inżyniera architekta.  
Student WSG ma możliwość wyboru kilku 
ciekawych specjalizacji: architektura obiek-
tów usługowych, architektura wnętrz i wys-
tawiennictwo, zagospodarowanie przes-
trzenne miast i osiedli, architektura krajo-
brazu i zagospodarowanie obszarów ogro-
dowo-parkowych, architektura i urządzanie 
obiektów sportowo – rekreacyjnych.

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…

Studenci architektury w WSG reali-
zują praktyki w kraju i za granicą, podej-
mują również studia na zagranicznych 
uczelniach, korzystając z międzynarodo-
wej wymiany studentów w programie 
Erasmus. Biorą udział w międzynarodo-
wych wyjazdach studyjnych i warsztatach 
architektoniczno – urbanistycznych we 
Florencji, Atenach, na Maderze. Wyko-
nują w trakcie studiów prace projektowe 
realizowane w kraju, w konwencji 
„workshop design” (Jurata, Kamień Po-
morski, Koronowo, Malbork, Poznań, 
Kórnik, Rydzyna). Studenci wyższych lat 

biorą czynny udział w konkursach urba-
nistycznych. Przygotowywali m.in. kon-
cepcję zagospodarowania strefy nadwiś-
lańskiej w Solcu Kujawskim. Konkursy te 
powstały na mocy porozumienia po-
między Wyższą Szkołą Gospodarki 
a urzędami miejskimi. Obecnie trwają 
prace dotyczące rewitalizacji dworca w 
Aleksandrowie Kujawskim.

Instytut Architektury i Urbanistyki 
WSG w ostatnich 3 latach przygotował 
w formie projektów studenckich kilka-
naście opracowań: m.in. przystanki 
Bydgoskiego Tramwaju Wodnego, pro-
jekty małej architektury miejskiej, kon-
cepcje architektoniczne dworca głów-
nego PKP i otoczenia, zagospodarowanie 

placów miejskich i rynków, inwenta-
ryzację urbanistyczną Starego Fordonu, 
koncepcję zagospodarowania Synagogi 
w Fordonie, koncepcję architektoniczno-
urbanistyczną zachodniej pierzei Starego 
Rynku, projekt zagospodarowania turys-
tycznego Wyspy Młyńskiej, opracowanie 
dotyczące Bydgoskiego Węzła Wodnego. 
Szeroka współpraca WSG z instytucjami 
branżowymi, mecenat, którym uczelnia 
otacza młodych artystów fundując sty-
pendia, współfinansując wyjazdy war-
sztatowe i plenerowe oraz szerokie kon-
takty Instytutu z instytucjami kultury, 
stwarzają przyszłym architektom dosko-
nałe warunki rozwoju.

informatykainformatyka
ekonometriaekonometria

PROGRAM "LIDER TSL" - doświad-
czenie jest w cenie! Stanowi bowiem 
główne kryterium kwalifikacji do pro-
gramu dla pracowników branży Tran-
sport-Spedycja-Logistyka. Stypendyści 
są zwolnieni z opłaty za studia, otrzy-
mują opiekę merytoryczną a także spe-
cjalne granty na udział w konferen-
cjach branżowych oraz zniżki na szko-
lenia z oferty WSG i Akademii Trans-
portu.

GWARANCJA
BEZPLATNYCH STUDIOW/

,

PAKIET KOMPETENCJI
BRANZOWYCH

.

Wszyscy studenci specjalności z zakre-
su transportu i logistyki są włączeni 
w program rozwoju zawodowego. 
Dzięki współpracy Centrum Kształ-

cenia Podyplomowego i Szkoleń WSG 
z Akademią Tranportu oraz Łódzkim 
Stowarzyszeniem Przewoźników Mię-
dzynarodowych i Spedytorów studenci 
będą mogli uzyskać najnowsze kompe-
tencje zawodowe, w tym międzyna-
rodowe certyfikaty, na bardzo korzyst-
nych warunkach.

MIĘDZYNARODOWE 
CERTYFIKATY

LOGISTYKA MIEJSKA

nowość

TRANSPORT

nowość

MIĘDZYNARODOWY

LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE 
TRANSPORTEM

w Inowrocławiu i Malborku

DORADZTWO BANKOWO-UBEZPIECZENIOWE

DORADZTWO FINANSOWO-PODATKOWE

specjalności dofinansowane EFS:

PRAWO  DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

HANDEL MIĘDZYNARODOWY

JĘZYK ANGIELSKI W GOSPODARCE

FINANSE I INWESTYCJE

RACHUNKOWOŚĆ

GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA

nowość

nowość

studia podyplomowestudia podyplomowe
LOGISTYKA I TRANSPORT

HANDEL MIĘDZYNARODOWY

TSL W UNII EUROPEJSKIEJ

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  -  ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI  -  PUBLIC RELATIONS

kursy i szkoleniakursy i szkolenia
EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW JAKO PRZEŁOŻENIE CELÓW
STRATEGICZNYCH NA CODZIENNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

PRZECHOWYWANIE DÓBR I ZARZĄDZANIE ZAPASAMI  

Kursy organizowane
przy współpracy z Fundacją

„Akademia Transportu” 

i gwarancję uzyskania liczącego się w śro-
dowisku branżowym dyplomu. Są wśród nich 
m.in.: Dyrektor Katedry Transportu Spedycji 
i Logistyki WSG, dr Janusz Łacny – Prezydent 
Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego 
(IRU) w Genewie, wcześniej - przewodniczący 
Rady Transportu Towarowego, prof. zw. dr hab. 
Zdzisław Kordel - ekonomista, specjalista ze 
sfery logistyki i ekonomiki transportu oraz dr 
Ilona Urbanyi-Popiołek - autorka ekspertyz dla 
Ministerstwa Infrastruktury nt. żeglugi blis-
kiego zasięgu i autostrad morskich, konsul-
tantka województwa kujawsko-pomorskiego 
w sprawie sieci TEN-T, której celem jest 
poprawa spójności i dostępności komuni-
kacyjnej Polski i połączeń międzyregionalnych.

Wyższa Szkoła Gospodarki od lat jest 
liderem kształcenia w zakresie transportu, 
spedycji i logistyki w makroregionie. 
Z inicjatywy Uczelni powstała Akademia 
Transportu, z którą WSG nadal ściśle 
współpracuje, m.in. w ramach pozyski-
wania środków na rozwój supernowo-
czesnej specjalistycznej bazy dydaktycz-
nej dla regionu a także przy organizacji 
cyklicznej już imprezy Truck & Bus Show. 
Doskonała kadra – zarówno praktyków, jak 
i naukowców to atut, którym kierują się 
zwłaszcza ci kandydaci, którzy pracując 
w branży i posiadając spore doświadczenie, 
chcą się uczyć od największych autory-
tetów, zapewniających wysoki poziom 
realizowanych przedmiotów zawodowych 

ROZWÓJ, WSPÓŁPRACA, DOBRA MARKA

WSG wspólnie z liderami rynku informatycznego oferuje wyjątkowy w skali kraju program, którego ideą jest umożliwienie 
studentom swobodnego korzystania z nowoczesnych technologii. Otrzymują oni wysokiej klasy laptopy, ponosząc wyłącznie 
koszty administracyjne i związane z serwisem. Pozostałą kwotę finansuje Uczelnia. W porozumieniu z Partnerami branżowymi, 
WSG wyposaża komputery w specjalistyczne (poza podstawowym) oprogramowanie - optymalne dla pracy studenta danego 
kierunku. W ubiegłym roku, z programu pilotażowego skorzystało kilkudziesięciu studentów. W tym roku - ofertę poszerzono 
o kolejne kierunki.

skorzystaj z komputera !

www.inicjator.byd.pl

dla menedżeradla menedżera dla inżynieradla inżyniera
dla kandydatów na kierunki ekonomiczne
(ekonomia w tym na Transport, spedycję, logistykę;
 informatyka i ekonometria; zarządzanie) 

dla kandydatów na kierunki inżynierskie (mechatronika; 
architektura i urbanistyka; informatyka; zarządzanie i inży-
nieria produkcji; gospodarka przestrzenna)

  -  kierunków: ekonomia, zarządzanie, 
informatyka, mechatronika, 
teleinformatyka i telekomunikacja - 
dyplom licencjata kierunku informatyka 
i ekonometria o specjalności 

 – 
  -  kierunku ekonomia, specjalności transport, 

spedycja, logistyka – dyplom inżynierski 
kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji 
o specjalności 

  -  kierunku turystyka i rekreacja, specjalności 
zarządzanie gastronomią i dietetyka lub 
w indywidualnych przypadkach dla 
studentów innych specjalności kierunku 
turystyka i rekreacja – dyplom inżynierski 
kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji  
o specjalności 

  -  kierunku informatyka i ekonometria – 
dyplom inżynierski kierunku informatyka

INŻYNIERIA 
FINANSOWA

INŻYNIERIA 
TRANSPORTU I LOGISTYKI

ZARZĄDZANIE 
JAKOŚCIĄ I PRODUKCJĄ ŻYWNOŚCI

STUDIA BEZPŁATNE

Dla osób zdecydowanych na zdobycie 
kompleksowej wiedzy i szerokich umie-
jętności zawodowych WSG przygotowała 
unikatowy w skali kraju Dwudyplomowy 

Program Studiów. Studenci specjalności 
TSL mogą uzyskać dyplom studiów eko-
nomicznych oraz kierunku zarządzanie 
i inżynieria produkcji (na drugim kierunku 
są zwolnieni z ok. 30% zajęć). Absolwenci 
tego programu zapewnią sobie 
bezkonkurencyjną pozycję na rynku 
pracy.

DWUDYPLOMOWY PROGRAM STUDIÓW 
Wyjątkowy system równoległego
kształcenia na dwóch kierunkach 

 

PROGRAM STUDIÓW
 DLA STUDENTÓW i ABSOLWENTÓW

DWUDYPLOMOWY 

DYPLOM INZYNIERSKI
I LICENCJACKI

.

dla studentów specjalnosci TSL

ekonomia

Poznaj technologie jutra

mechatronik
KOMPUTEROWE SYSTEMY WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA PRODUKCJIKOMPUTEROWE SYSTEMY WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA PRODUKCJI

BEZPLATNE STUDIA/
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mieć znaczące kontakty międzynaro-
dowe. Instytut Kulturoznawstwa i Filo-
zofii WSG ściśle współpracuje z wio-
dącymi uczelniami europejskimi, jak 
Hochschule w Heilbronn, Uniwersytetem 
Goethego we Frankfurcie nad Menem, 
z Uniwersytetem w Wolverhampton, 
Uniwersytetem Indianapolis w Atenach. 
Zapewnia to kontakt kadry i studentów 
WSG z najlepiej kształcącymi w zakresie 
kulturoznawstwa zagranicznymi ośrod-
kami. Wspólnie realizowane są projekty 
naukowe, konferencje, a co dla studentów 
najważniejsze - możliwość studiowania 
zagranicą, w ramach programu Erasmus. 
Specjalności: europeistyka i ameryka-
nistyka, dają znakomite przygotowanie 
do pracy w instytucjach polskich i zagra-
nicznych, związanych z pozyskiwaniem 
i wykorzystywaniem w praktyce fun-
duszy na rozwój kultury. WSG realizuje 
długoletnie projekty dla środowisk lokal-
nych, zachęcające do odkrywania włas-

Współczesna kultura ze względu 
na swoją różnorodność wymaga od jej 
twórców i organizatorów znajomości 
dziedzictwa kulturowego, problemów 
współczesnej kultury, mechanizmów 
funkcjonowania instytucji kultural-
nych oraz sposobów zarządzania nimi. 
Czy jest się członkiem zespołu rocko-
wego, czy kieruje dużą instytucją 
kulturalną, trzeba dobrze orientować 
się w gąszczu przepisów i zasad 
obowiązujących w Polsce i Unii 
Europejskiej. W XXI wieku różne 
dziedziny życia przenikają się, a w wa-
runkach liberalnej demokracji euro-
pejskiej rozwój kultury uzależniony 
jest w coraz większym stopniu od 
ekonomii. Kultura jest coraz bardziej 
docenianym czynnikiem rozwoju 
gospodarczego. W UE duży nacisk 
kładzie się na zachowanie dziedzictwa 
kulturowego. Stąd uczelnie kształcące 
na kierunku kulturoznawstwo muszą 

JEŚLI KULTUROZNAWSTWO - TO W WSG

praktyczne studia humanistyczne

nego dziedzictwa kulturowego i histo-
rycznego, m.in.: rewitalizacja dworu 
w Słaboszewku, przywracanie pamięci o 
ludziach Bydgoskiego Węzła Wodnego, 
rekonstrukcje wydarzeń historycznych 
związanych z Zamkiem Bydgoskim. Stu-
denci uczestniczą także w pracach na 
rzecz rozwoju życia kulturalnego miejsco-
wości i gmin z których pochodzą, np. 
Koronowa i Chełmna. WSG podkreśla 
w procesie kształcenia rolę animatorów 
i organizatorów lokalnych instytucji kul-
turalnych. Studenci mają możliwość 
rozwijania własnych artystycznych ta-
lentów i pasji w Akademickiej Prze-
strzeni Kulturalnej WSG i Centrum 
Kultury Medialnej. Kulturoznawstwo 
w WSG, przez swoją interdyscypli-
narność oraz optymalne łączenie teorii 
z praktyką, daje gwarancję sukcesu 
osobom aktywnym i twórczym.

A
K
A
D
E
M
I
C
K
A

P
R
Z
E
S
T
R
Z
E
Ń

K
U
L
T
U
R
A
L
N
A

Życie Uczelni to życie jej studentów. Ich zaanga-
żowanie, talent, emocje pozwalają kulturze aka-
demickiej rozprzestrzeniać się. Młodzieńcza świeżość 
i twórczy brak pokory sprawiają, że APK WSG zyskuje 
wciąż nowy wymiar i koloryt… Uczelnia kreuje 
i promuje kulturę zarówno wśród własnych studentów, 
jak i w całym środowisku akademickim regionu. APK 
nie zmienia stylu życia studentów, a jedynie wpro-
wadza w ich codzienność refleksje płynące z obco-
wania z kulturą i uwrażliwia na sferę duchową czło-
wieka. Akademicka Przestrzeń Kulturalna to teatr, 
poezja, muzyka, filozofia, malarstwo, fotografia, film, 
reportaż…

www.apk.byd.pl

AKADEMICKA PRZESTRZEŃ
KULTURALNA

Każdy z nas, żyjąc wśród ludzi, czyli 
w środowisku społecznym, z samego tego 
faktu posiada jakąś wiedzę o sobie i o innych. 
Ale ta wiedza nie wystarcza do efektywnego 
działania. Potrzebne jest rozumienie świata – 
a w nim siebie i innych. To rozumienie może 
być użyteczne dla praktyka – również tego, 
który chce rozwijać działalność gospodarczą 
i musi współpracować z otaczającym go 
światem, stanowiącym dla niego kapitał spo-
łeczny, a nie mało znaczący trybik w pro-
dukcji czy usługach. Ważne jest koopero-
wanie z tym kapitałem, bo to nie pieniądze 
i nie maszyna, ale człowiek w liczbie mnogiej 
ze swoimi planami, marzeniami, ambicjami.  
To rozumienie może też być użyteczne dla 
tego, kto chce efektywnie komunikować się 
z innymi. Nieraz zapewne obserwowałeś  
potoki - słów, komunikatów, przekazów wer-

balnych i niewerbalnych. Czy nie miałeś 
ochoty zaprotestować przeciwko temu, że, 
choć dużo mówimy, to tak naprawdę mało 
rozmawiamy? Rzecz nie tylko w tym, że za 
dużo jest popisów medialnych, lecz w tym, że 
– jak mówi amerykański specjalista od 
komunikacji - Marshall Rosenberg – wybie-
ramy język szakala (a zatem nie rozmawiamy 
lecz wyjemy na siebie i nawzajem się 
obszczekujemy) zamiast język żyrafy (zro-
zumienie, empatia, trafne rozpoznawanie 
intencji). O tym rozumieniu można powie-
dzieć jeszcze jedno: jest ono każdemu po-
trzebne, bo pozwala zajrzeć poza fasady 
pięknych deklaracji i nie znoszących sprze-
ciwu słów propagandy i ideologii. Umożli-
wia też budowę zaufania wśród ludzi oraz 
między nimi. Takiego potrzebnego rozu-
mienia dostarcza socjologia.

DLA CIEKAWYCH ŚWIATA

BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

RESOCJALIZACJA

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

POMOC SPOŁECZNA  

MEDIA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

ADMINISTRACJA W UNII EUROPEJSKIEJ

Dzięki studiom socjologicznym w WSG 
zdobędziesz kompetencje w takich dziedzinach, jak:
  -   zarządzanie zasobami ludzkimi 

(dowiesz się, jak efektywnie rozwijać kapitał 
społeczny, jednocześnie rozwijając się samemu),

  -   media i komunikacja społeczna (nauczysz się 
zamieniać język szakala na język żyrafy),

  -   badanie rynku i opinii publicznej 
(poznasz rzeczywistość poza fasadami 
deklaracji i fałszem ideologii),

  -   resocjalizacja oraz pomoc społeczna 
(będziesz potrafił wspierać ludzi w ich 
wysiłkach powrotu do właściwego nurtu życia 
społecznego).

Socjologia zmienia naszą świadomość, pozwalając 
dostrzec nie zawsze zamierzony charakter zjawisk 
w naszym świecie, dziedzictwo przeszłości, bariery 
mentalne, ciągłe zmiany. Rozumiejąc to, możemy za-
akceptować różnorodność naszego świata.

Prowadzi badania nad kulturą, komunikacją 
społeczną oraz nowoczesnymi mediami. Zajmuje się 
reportażem i dokumentem telewizyjnym, historią 
fotografii oraz dziedzictwem Rozgłośni Polskiej Radia 
Wolna Europa. Umożliwia studentom WSG udział 
w ciekawych projektach badawczych, spotkania 
z ludźmi mediów i kultury oraz specjalistyczne 
warsztaty i praktyki dziennikarskie.

CENTRUM KULTURY
MEDIALNEJ

ANIMACJA I ZARZĄDZANIE W KULTURZE  -  DZIENNIKARSTWO I KULTURA MEDIÓW

EUROPEISTYKA I POLITYKA KULTURALNA UE  -  AMERYKANISTYKA
LINGWISTYKA

PRAKTYCZNA STRONA JĘZYKA

Młodym ludziom poszukującym 
pracy w międzynarodowych koncer-
nach czy firmach kooperujących z za-
granicznymi partnerami zdarza się 
słyszeć podczas rozmów kwalifikacyj-
nych, że znajomość jednego języka 
obcego to za mało. Wynika to z faktu, iż 
język obcy nie jest już celem, ale 
narzędziem niezbędnym w pracy – 
służy  nie tylko do obsługi transla-
torskiej, ale w niektórych firmach 
i instytucjach bywa niezbędny do 
wykonywania codziennych czynności 
zawodowych. WSG oferuje studia 
lingwistyczne w 4 poszukiwanych spe-
cjalnościach: język angielski z niemiec-
kim, angielski z rosyjskim, angielski 
z francuskim i angielski z hiszpańskim.

Pracodawcy oczekują dziś prak-
tycznych umiejętności językowych, 
zwłaszcza związanych z tematyką eko-
nomiczną lub ekonomiczno-prawną. 
Taki kapitał czyni z przyszłego absol-
wenta preferowanego kandydata do 
pracy w dynamicznie rozwijających się 
firmach i spółkach z kapitałem zagra-
nicznym. W Bydgoszczy i regionie 
istnieje duże zapotrzebowanie na spe-
cjalistów z zakresu lingwistyki. Poza 
koncernami o zasięgu międzynarodo-
wym, które posiadają w Polsce swoje 
oddziały oraz dużymi firmami krajo-
wymi współpracującymi z partnerami 
zagranicznymi, absolwent lingwistyki 
ma doskonałe perspektywy zatrudnie-
nia w środkach masowego przekazu, 
bankach i towarzystwach ubezpiecze-

niowych, firmach transportowych, 
turystyce, organizacjach rządowych 
i pozarządowych, ośrodkach doradztwa 
i fundacjach. 

WSG rozwija współpracę z uczel-
niami zagranicznymi, m.in. w ramach 
programu Erasmus. Należą do nich 
m.in.: Uniwersytet w Stirling i College 
w Perth (Szkocja), Uniwersytet, 
Uniwersytet Le Mirail w Tuluzie 
(Francja). Wydział Społeczno-Ekono-
miczny WSG prowadzący studia kultu-
roznawcze, zatrudnia wykładowców,
w tym obcokrajowców, specjalizują-
cych się w problematyce europejskiej, 
m.in. historii, antropologii filozoficznej 
i kulturze. Dzięki funkcjonowaniu 
w Uczelni specjalności ekonomicznej 
język angielski w gospodarce, studenci 
filologii mogą dodatkowo uczestniczyć 
w zajęciach prowadzonych w języku 
angielskim z ekonomii, marketingu, 
negocjacji w biznesie, inwestycji, ryn-
ków pracy i ekonomii Unii Euro-
pejskiej, zarządzania zasobami ludz-
kimi, prawa międzynarodowego, ko-
munikacji interkulturowej w biznesie.

Biblioteka WSG jest wyposażona 
w literaturę z zakresu językoznawstwa 
angielskiego, germańskiego, rosyjskie-
go, hiszpańskiego; literatury angiel-
skiej, niemieckiej, rosyjskiej i hiszpań-
skiej, kultury krajów języka angielskiego, 
niemieckiego, rosyjskiego i hiszpań-
skiego, oraz w literaturę i pomoce 
potrzebne do praktycznej nauki języ-
ków. Uczelnia udostępnia także elektro-
niczną bazę czasopism EBSCO.
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