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Szanowni Państwo!

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu jest Uczel-
nią kładącą szczególny nacisk na aspekt praktyczny oferowanych 
kierunków studiów. Jest swoistą perełką wśród wielkopolskich 
uczelni, kształci bowiem studentów zarówno na kierunkach inży-
nierskich, jak i licencjackich. 

Studenci naszej Uczelni mają wspaniałe osiągnięcia. Zdobyli  
III miejsce w krajowym finale Imagine Cup w kategorii Software
Design w roku 2007. Rok później zespół Ewolwenta zdobył również 
III miejsce w ogólnopolskim finale międzynarodowego konkursu  
z zakresu zarządzania Global Management Challenge Poland 2008.
Drużyna z naszej Uczelni była jedyną reprezentacją z Wielkopolski, 
która awansowała do finału!

Tę wysoką jakość kształcenia potwierdzają pracodawcy. W ran-
kingu Newsweeka w roku 2008 nasza Uczelnia uzyskała tytuł Naj-
lepszej Uczelni w Wielkopolsce! W 2010 roku WSKiZ jako jedna  
z nielicznych niepublicznych uczelni wielkopolskich otrzymała dofi-
nansowanie z programu Kapitał Ludzki w kwocie 7 mln złotych na 
projekt „Adekwatne Kwalifikacje”.

Nasza Uczelnia konsekwentnie się rozwija. Od 2010 roku pro-
wadzimy „Program Kształcenia przez Całe Życie”. W listopadzie 
2010 roku w ofercie edukacyjnej pojawiły się 32 kursy skierowa-
ne do osób pracujących, aktualizujące zdobytą wcześniej wiedzę. 
W lutym 2011 r. otworzyliśmy dodatkowo 18 studiów podyplo-
mowych, a od października 2011 r. prowadzimy dwa nowe inży-
nierskie kierunki kształcenia: Automatykę i Robotykę oraz Ochronę 
Środowiska.

Mam nadzieję, że informacje szczegółowe zawarte w niniejszym 
informatorze przekonają Państwa do podjęcia studiów w WSKiZ, 
która jest PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA.

Wybór Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania to najlepsza 
inwestycja w Państwa przyszłość! Zapraszamy, 

dr inż. Eugeniusz Neumann
Rektor WSKiZ
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WŁADZE UCZELNI

KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

DYREKTORZY INSTYTUTÓW

KIEROWNICY ZAKŁADÓW

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania bardzo starannie dobiera kadrę naukowo-dydaktyczną. Należą do niej 
najlepsi wykładowcy – specjaliści z wielu dziedzin nauk technicznych, informatycznych, ekonomicznych oraz spo-
łecznych. Grono to wzbogacają praktycy reprezentujący firmy z różnych branż (np. firmy teleinformatyczne, banki, 
instytucje finansowe, agencje reklamowe i PR, a także firmy produkcyjne i usługowe).

dr 
JAN 
NOWOMIEJSKI
Prorektor 
ds. Dydaktycznych

dr inż. 
JANUSZ 
KLEBAN
Kierownik Zakładu 
Informatyki

dr inż. 
EUGENIUSZ 
NEUMANN
Rektor

dr hab. inż. 
KAROL
RUMATOWSKI 
Zakład 
Automatyki i Robotyki

dr 
AGATA KICIŃSKA
Dyrektor Instytutu 
Nauk Społeczno-
Ekonomicznych

dr 
DARIUSZ STRONKA
Dyrektor Instytutu 
Nauk Technicznych

prof. nadzw. dr hab. inż.
FRANCISZEK 
TOMASZEWSKI
Kierownik Zakładu 
Zarządzania

prof. zw. dr hab. inż. dr h.c.
BOLESŁAW 
JURKOWSKI 
Kierownik Zakładu 
Zarządzania i Inżynierii 
Produkcji

HISTORIA

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  w Poznaniu 
istnieje od 1997 r. Założycielem Uczelni jest Towarzystwo 
Edukacyjne Gaudeamus. 

KALENDARIUM

1997 Początek działalności Wyższej Szkoły 
Komunikacji i Zarządzania 
(kierunek Zarządzanie i Marketing).

2002 Poszerzenie oferty o nowy kierunek  
– Informatykę. 
Startują warsztaty grafiki komputerowej.

2004 Uruchomienie kierunku Zarządzanie  
i Inżynieria Produkcji. 
Start Akademickiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości.

2005 WSKiZ rozpoczyna udział w programie  
Erasmus.

2008 Pierwsze miejsce w rankingu Newsweeka.

2009 Poszerzenie oferty o studia podyplomowe.

2010 Powstanie Akademii Praktyków: 
poszerzenie oferty edukacyjnej 
o kursy podnoszące kwalifikacje.

2011 Poszerzenie oferty edukacyjnej o 2 nowe 
kierunki – Automatykę i Robotykę oraz 
Ochronę Środowiska.

NASZE WARTOŚCI
Na co dzień w działalności Uczelni kierujemy się czterema
podstawowymi zasadami:

PRAKTYCZNOŚĆ 

MOŻLIWOŚCI

RÓWNOWAGA 

PRZYJAZNY CHARAKTER

Naszej Uczelni przyświeca idea praktyczności. Staramy się stwo-
rzyć studentom warunki do efektywnej nauki, zdobywania rzetelnej 
wiedzy i umiejętności niezbędnych w praktyce. Potwierdzeniem  
wysokiego poziomu kształcenia w WSKiZ jest wieloletnia współpraca 
z biznesem (praktyki, staże), która zaowocowała m.in. I miejscem 
Uczelni w Wielkopolsce w rankingu Newsweek (2008 r.).

7 powodów, dla których warto 
u nas studiować:

1 Zdobywasz praktyczną wiedzę i umiejętności.
2 Zwiększasz szanse na atrakcyjną i dobrze płatną pracę.
3 Korzystasz z doświadczenia zagranicznych partnerów.
4 Korzystasz z praktyk i możliwości pracy dla renomowanych firm.
5 Studiujesz bezpiecznie (możliwość ubezpieczenia czesnego).
6 Zdobywasz przydatne certyfikaty (np. Microsoft, CISCO).
7 Możesz otrzymać stypendia na naukę.

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA 
WSKiZ to Uczelnia nowoczesna i przyjazna studentom. Nasza Uczel-

nia przygotowuje do zawodu i stwarza studentom wiele możliwości 
rozwoju osobistego oraz poszerzania swoich zainteresowań. WSKiZ 
uczy przede wszystkim praktyki, co w połączeniu z podstawami teore-
tycznymi zwiększa szanse naszych absolwentów na rynku pracy.

dr 
MICHAŁ 
MICHAŁKIEWICZ
Kierownik Zakładu 
Ochrony Środowiska

Misją Uczelni jest „kształtowanie 
umysłów i osobowości ludzi gotowych 
do podjęcia innowacyjnych wyzwań 
niesionych przez zmiany przestrzeni 
społeczno-kulturowej współczesnego 
świata”.
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dr hab. inż. Karol Rumatowski 
Zakład Automatyki i Robotyki 

Dr hab. inż. Karol Rumatowski jest absolwentem Wydziału Elek-
trycznego Politechniki Poznańskiej. Pracę doktorską o tematyce 
związanej z optymalizacją strukturalną układów śledzących obronił 
w AGH w Krakowie. Stopień naukowy dra hab. uzyskał na podsta-
wie rozprawy pt. „Zastosowanie dyskretnych transformacji Walsha  
i Haara w algorytmach filtracji cyfrowej”. Prowadził wykłady  
w Politechnice Poznańskiej, w Politechnice w Lipsku i w Aachen. 
W latach 1989 – 2001 pracował w Zakładach Elektroniki SIEMENS 
(Austria), zajmując się komputerowym wspomaganiem projekto-
wania i konstrukcji przetwornic impulsowych. 

 „Robotyka należy do najbardziej dynamicznie roz-
wijających się dziedzin techniki. Studenci kierunku 
Automatyka i Robotyka zdobywają praktyczną wie-
dzę inżynierską, m.in. z zakresu: robotyki, elektro-
techniki, technologii informacyjnych, automatyki, 
elektroniki, projektowania inżynierskiego, teorii ste-
rowania, materiałoznawstwa, metrologii, mechaniki 
czy ergonomii, a także przydatną wiedzę z podstaw 
ekonomii i zarządzania przedsiębiorstwem”.

STUDIA INŻYNIERSKIE

AUTOMATYKA 
I ROBOTYKA

Projekt „Adekwatne Kwalifikacje” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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ĆWICZENIA PRAKTYCZNE 
Ćwiczenia praktyczne (min. 50% wszystkich zajęć) realizowane są 

w nowych laboratoriach, które zostały wyposażone  w najnowocze-
śniejsze urządzenia:

• robota przemysłowego Kawasaki FS03 z oprogramowaniem 
rozpoznawania obrazu,

• stanowiska:
– sterowników przemysłowych GE Fanuc VersaMax Micro,
– sterownika przemysłowego GE Fanuc PACSystems RX3i,
– przemysłowych paneli operatorskich Astraada HMI Panel,
– sterowników przemysłowych Horner zintegrowanych 
 z panelem operatorskim, a także elementy wykonawcze takie 

jak: inwertery, sterownik silnika krokowego, sterownik serwo-
napędu, radiomodemy, czujniki.

Dostępne specjalności

Komputerowe systemy sterowania 
procesami produkcyjnymi Studenci wszystkich specjalności zdobywają wiedzę z zakresu informatyki, analizy 

sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i oblicze-
niowych. Nabywają umiejętności opracowywania własnych, prostych aplikacji 
programowania i sterowników logicznych (PLC), sieci komputerowych i sieci prze-
mysłowych oraz poznają programy projektowania układów automatyki, a także 
systemów sterowania i wspomagania decyzji.

Automatyka i robotyka
w zastosowaniach przemysłowych

Automatyka przemysłowa 

 „W perspektywie najbliższych 10 – 15 lat Polskę 
czeka olbrzymi wzrost liczby zastosowań robotów 
przemysłowych. Robotyzacja będzie rozwijała się 
w dużej mierze dzięki wzrastającemu profesjonali-
zmowi instalatorów robotów”.

Konrad Grohsem, 
Dyrektor FANUC Robotics Polska

Czy wiesz, że...

Sterowniki i elementy wykonawcze są rzeczywistymi urządze-
niami i podzespołami używanymi obecnie w przemyśle. Student 
ma więc możliwość nie tylko zapoznania się z zasadami działania 
urządzeń, ale także nabywa praktyczną wiedzę o konkretnych urządze-
niach, którą wykorzysta w swojej pracy. Wyposażenie laboratorium 
zostało dostarczone i zainstalowane przez firmę Astor – jednego  
z największych w Polsce dostawców i integratorów w zakresie  
automatyki przemysłowej.

Warto podkreślić, że studenci Automatyki i Robotyki mogą 
odbywać praktyki w wiodących przedsiębiorstwach tj.: ASTOR, 
Volkswagen – Poznań, Philips Lighting Poland, SIEMENS (IT, ste-
rowanie, automatyka przemysłowa), B7R Automation, Kimball 
Electronics, Wobit (automatyka napędów), IP System (automaty-
ka przemysłowa), Talex (sieci informatyczne) oraz Astat (Kuebler 
aparatura pomiarowa).

Mocne strony absolwentów
• Praktyczna i wszechstronna wiedza inżynierska.
• Doświadczenie zdobyte na praktykach w renomowanych przedsiębiorstwach.
• Trening przygotowania projektów w ramach wielu przedmiotów inżynierskich.
• Zdobyte umiejętności poparte ćwiczeniami i zajęciami laboratoryjnymi, które stanowią minimum 50% wszystkich zajęć.
• Przygotowanie prac dyplomowych nakierowanych na potrzeby przedsiębiorstw.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE 
Absolwenci Automatyki i Robotyki znajdują pracę 

w instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach 
badawczo-rozwojowych, wdrażających i projek-
tujących najnowsze technologie wykorzystywane  
w przemyśle chemicznym, budowy maszyn, meta-
lurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, 
elektrotechnicznym i elektronicznym oraz ochrony 
środowiska. Stanowiska często zajmowane przez 
absolwentów tego kierunku to: robotyk, automatyk, 
konstruktor, inżynier procesu, inżynier specjalista 
utrzymania ruchu lub inżynier specjalista serwisu. 

Według Raportu Płacowego Advisory Group TEST 
Human Resources 2010 wynagrodzenie specjalisty 
automatyka waha się pomiędzy 4430 zł a 6255 zł 
brutto miesięcznie.

STUDIA INŻYNIERSKIE

AUTOMATYKA 
I ROBOTYKA
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dr inż. Janusz Kleban
Kierownik Zakładu Informatyki

Członek IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). 
Uczestniczy w pracach HiPEAC (High-Performance Embedded  
Architecture and Compilation) oraz w projekcie „Inżynieria Internetu 
Przyszłości”. Adiunkt Politechniki Poznańskiej. 

Najlepszą rekomendacją naszego kierunku są sukcesy studentów 
w konkursach programistycznych (np. Imagine Cup) oraz uznanie 
absolwentów na rynku pracy.

NASZE ATUTY
• Kompetentna i doświadczona kadra wykładowców, posiadająca 

wiedzę teoretyczną i praktyczną.
• Możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów: Microsoft 

oraz CISCO.
• 7 laboratoriów komputerowych. W ramach umowy z firmą Microsoft
  (program MSDN-AA) studenci i pracownicy dydaktyczni WSKiZ 

mają możliwość korzystania z oprogramowania firmy Microsoft 
w różnych wersjach językowych i na różne platformy sprzętowe.

• Unikatowe w Wielkopolsce warsztaty grafiki komputerowej pro-
wadzone w języku angielskim przez wykładowców i studentów  
z Indiana University Purdue University Indianapolis (IUPUI, USA).

• Otwartość na inicjatywy studenckie i wspieranie działań podej-
mowanych w ramach studenckiego Koła Naukowego.

• Dobre relacje z poznańskimi uczelniami publicznymi, w szczegól-
ności z Politechniką Poznańską.

„Informatyka w Wyższej Szkole Komunikacji 
i Zarządzania to przede wszystkim praktyczna 
wiedza inżynierska, kompetentni wykładowcy 
oraz dostosowany do potrzeb rynku program 
kształcenia. W ramach zajęć dydaktycznych 
studenci mogą uzyskać certyfikaty takich firm 
jak Microsoft i CISCO oraz certyfikat amery-
kańskiej uczelni IUPUI, potwierdzający umie-
jętności zdobyte podczas warsztatów grafiki 
komputerowej organizowanych przez WSKiZ 
wspólnie z IUPUI”.

STUDIA INŻYNIERSKIE

INFORMATYKA

Informatyka to dziedzina nauki, która rozwija się szcze-
gólnie dynamicznie, stwarzając wciąż nowe wyzwania  
i szanse dla coraz bardziej wyrafinowanych zastosowań. 
Wszystkie prognozy dotyczące rynku pracy przewidują,  
że w najbliższych latach to właśnie w sektorze IT wystąpi 
największe zapotrzebowanie na dobrze przygotowanych 
specjalistów. 
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PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwenci WSKiZ znajdują zatrudnienie w firmach informatycz-

nych zajmujących się zarówno sprzętem, jak i oprogramowaniem oraz 
usługami internetowymi, w przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych 
i instytucjach finansowych, a także w urzędach administracji publicz-
nej. Absolwenci mogą pracować między innymi jako: programiści,  
administratorzy sieci lokalnych i rozległych, projektanci i wykonawcy 
sieci komputerowych, administratorzy systemów IT. Są oni przygo-
towani do pracy na stanowiskach projektantów i administratorów 
komercyjnych baz danych, projektantów i programistów zintegro-
wanych systemów informatycznych; mogą również pracować na 
stanowiskach analityków baz danych.

Dostępne specjalności

  Technologie i zastosowania 
     Internetu

Studenci nabywają umiejętności projektowania, wdrażania i zarządzania systemami informatyczny-
mi funkcjonującymi w ramach Internetu (w tym systemami telefonii IP, poczty elektronicznej, elek-
tronicznego handlu, bankowości i innych). Zyskują również kompetencje w zakresie języków progra-
mowania, metod ochrony danych i różnorodnych mechanizmów tworzenia aplikacji internetowych.

  Bezpieczeństwo systemów 
    informatycznych

Studenci nabywają umiejętności w zakresie analizowania stanu bezpieczeństwa systemów kom-
puterowych (badania zgodności ze standardami), tworzenia, wdrażania i audytu tzw. polityki bez-
pieczeństwa. Zyskują również umiejętności efektywnego wykorzystywania istniejących metod  
i narzędzi zapewniających bezpieczeństwo w systemach komputerowych.

  Administrowanie sieciami 
    komputerowymi

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, budowania i bieżącej obsługi 
sieci komputerowych, a także wiedzę z zakresu znajomości podstawowego sprzętu sieciowego 
firmy CISCO oraz zasad jego konfigurowania.

  Administrowanie bazami danych Studenci nabywają umiejętność administrowania bazami danych, a w szczególności konfigurowa-
nia serwerów bazodanowych, tworzenia kopii zapasowych, odtwarzania baz danych, jak również 
dokonywania analizy danych np. z wykorzystaniem technik Business Intelligence (BI).

Mocne strony absolwentów
• Dobre przygotowanie zawodowe.
• Praktyczna znajomość oprogramowania szeroko wykorzystywanego w biznesie.
• Przygotowanie i gotowość do podnoszenia umiejętności w ramach szkoleń i kursów z zakresu informatyki.
• Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas praktyk realizowanych w renomowanych przedsiębiorstwach.
• Znajomość języka angielskiego pogłębiona bezpośrednimi kontaktami ze studentami amerykańskimi podczas corocznych 
 warsztatów grafiki komputerowej.

STUDIA INŻYNIERSKIE

INFORMATYKA

Czy wiesz, że... 
pracownicy działów IT należą do czołówki najlepiej 
opłacanych grup zawodowych? Średnie wynagro-
dzenie osób pracujących w dziale IT w lutym 2011 
wyniosło 5107 zł brutto (źródło: Bank Danych  
o Inżynierach).

ZAKŁAD INFORMATYKI W PRAKTYCE
W Zakładzie Informatyki powołano Koło Naukowe Studentów  

Informatyki. W ramach koła wyodrębniono następujące sekcje:
• Grupa .NET WSKiZ – zajmująca się programowaniem, w szcze-

gólności z wykorzystaniem platformy .NET.
• NET, Sekcja Internetowa Koła Naukowego – zajmująca się 

głównie technikami programowania opartymi na licencjach.
• Open Source, Sekcja Sieci Komputerowych – zajmująca się  

analizą sieciowych systemów operacyjnych oraz rozwiązywa-
niem sprzętowych i programowych problemów sieciowych.
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OCHRONA ŚRODOWISKA 

STUDIA INŻYNIERSKIE

dr Michał Michałkiewicz 
Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska

Doktor nauk biologicznych, absolwent Wydziału Biologii i Nauk  
o Ziemi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1986 r. 
nauczyciel akademicki, obecnie pracujący na stanowisku adiunkta 
w Instytucie Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Głów-
ne zainteresowania naukowe to biologia sanitarna, hydrobiologia, 
mikrobiologia wód oraz powietrza atmosferycznego, ekologia. Pro-
motor ponad 25 prac magisterskich, autor ponad 100 publikacji 
naukowych, w tym współautor 4 książek. Aktywnie uczestniczy  
w konferencjach naukowych oraz bierze udział w licznych pracach 
naukowo-badawczych. Kilkakrotnie otrzymał nagrodę za osiągnięcia 
naukowe. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Członek Zarządu 
Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego – oddział w Poznaniu.

 „Ochrona przyrody i środowiska w Polsce ma 
bardzo długie tradycje. Po wstąpieniu Polski do UE 
nasz kraj został zobowiązany do zaktualizowania  
i przestrzegania przepisów i norm związanych ze 
środowiskiem, które funkcjonują w innych pań-
stwach europejskich. Tym samym wzrosło zapo-
trzebowanie na specjalistów zajmujących się 
ochroną środowiska. Na kierunku Ochrona Śro-
dowiska przekazujemy studentom wiedzę ogólną  
i specjalistyczną oraz kształcimy umiejętności, któ-
re umożliwią wykonywanie odpowiedzialnej pracy 
zawodowej, ekspertyz w dziedzinie ochrony śro-
dowiska, a także pracy badawczo-laboratoryjnej. 
Absolwent tego kierunku to inżynier – wysoko wy-
kwalifikowany specjalista, który może zajmować 
się sprawami monitoringu, kontrolowania, plano-
wania, zarządzania i organizowania działalności  
w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska”.

To nowy (od 2011 r.) kierunek studiów w WSKiZ bazujący 
na interdyscyplinarnej wiedzy oraz najnowszych osiągnięciach 
naukowo-technicznych i przyrodniczych. Studia te zapewniają 
wiedzę w zakresie organizacyjnych, prawnych, ekonomicznych 
i praktycznych aspektów ochrony środowiska, zdobywaną pod 
okiem fachowców w trakcie specjalistycznych wykładów,  
ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych. 

Projekt „Adekwatne Kwalifikacje” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwenci Ochrony Środowiska znajdują zatrudnienie w nowo-

czesnych zakładach produkcyjnych, placówkach i instytucjach zaj-
mujących się monitorowaniem i zapobieganiem degradacji środo-
wiska naturalnego oraz w instytucjach badawczych i laboratoriach. 

Zakres zdobytej wiedzy pozwoli absolwentowi na pracę zwłasz-
cza w służbach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, in-
stytucjach zajmujących się kontrolowaniem środowiska, w stacjach  
i ośrodkach badania środowiska, w przedsiębiorstwach branżowych 
produkujących i eksploatujących urządzenia inżynierii i ochrony śro-
dowiska, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej, 
laboratoriach badawczych i kontrolnych, parkach narodowych i kra-
jobrazowych, organizacjach ekologicznych, a także w instytucjach 
opracowujących oceny oddziaływania na środowisko oraz monito-
rujących rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Pozwoli mu także na 
współpracę z samorządami lokalnymi, władzami oraz inwestorami  
w zakresie ochrony środowiska. 

Absolwenci specjalności Odnawialne źródła energii mogą dodat-
kowo podjąć pracę w firmach zajmujących się instalacją i sprzedażą 
systemów opartych na odnawialnych źródłach energii.

Czy wiesz, że...
rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu 
energii odnawialnej? Coraz więcej państw chce za-
stępować energię z elektrowni atomowych energią 
pozyskiwaną ze źródeł solarnych, wiatru, biopaliw czy 
wody. Na lata 2007 – 2013 przyznano Polsce ponad 
67 mld euro dotacji. 4,84 mld przeznaczono na cele 
ekologiczne, z czego aż 1,5 mld można wykorzystać 
na projekty Odnawialnych Źródeł Energii realizowane 
przez przedsiębiorstwa prywatne.

Na kierunku Ochrona Środowiska kształceni są wysokiej 
klasy specjaliści – przyszli inżynierowie, przygotowani do 
pracy w przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji 
publicznej. Studenci nabywają umiejętności praktycznego 
wykorzystania technik ochrony środowiska podczas ćwi-
czeń (ponad 60% zajęć) w bogato wyposażonych labora-
toriach: geoinformacji, meteorologii, monitoringu i badań 
środowiskowych, technologii wody, ścieków i gazów odlo-
towych, odnawialnych źródeł energii, projektowania tere-
nów zielonych, chemii i mikrobiologii. 

Studia na tym kierunku umożliwiają ponadto zdobycie prak-
tycznych umiejętności wykorzystania metod techniczno-techno-
logicznych, przyrodniczych i środowiskowych w trakcie studenc-
kich praktyk zawodowych, odbywanych w znaczących firmach  
i instytucjach.

Dostępne specjalności

  Biotechnologie w ochronie środowiska Programy zajęć realizowane w ramach poszczególnych specjal-
ności pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu: procesów biologicz-
nych oraz prawidłowości ekologicznych od poziomu komórki, aż 
po tzw. biotechnologie ekosystemalne, technologii pozyskiwania 
energii ze źródeł odnawialnych oraz roślinnych, znajomości proce-
sów technologicznych realizowanych w przedsiębiorstwach oraz 
sposobów ochrony środowiska przed negatywnymi skutkami dzia-
łalności człowieka.  Studenci nabywają również umiejętności me-
nedżerskie z zakresu: zarządzania przedsiębiorstwem, planowania, 
stosowania rachunku kosztów i opracowywania strategii. 

  Odnawialne źródła energii 

  Ochrona środowiska w przemyśle 

LABORATORIA
Uczelnia posiada profesjonalne zaplecze dydaktyczne. W ramach 

projektu unijnego „Adekwatne Kwalifikacje” WSKiZ pozyskała środki na 
wyposażenie laboratoriów.

W ramach kierunku Ochrona Środowiska zajęcia praktyczne realizowane 
są w laboratoriach: 

• geoinformacji,
• meteorologii,
• monitoringu i badań środowiskowych,
• technologii wody, ścieków i gazów odlotowych,
• odnawialnych źródeł energii,
• projektowania terenów zielonych.

OCHRONA ŚRODOWISKA 

STUDIA INŻYNIERSKIE

Mocne strony absolwentów
• Absolwenci WSKiZ znajdą zatrudnienie w nowoczesnych zakładach produkcyjnych oraz 
 w przedsiębiorstwach usługowych. Wg najnowszego Raportu Płacowego Advisory Group TEST
 Human Resources 2010 główny specjalista ds. ochrony środowiska zarabia średnio 7682 zł brutto miesięcznie.
• Dodatkowe doświadczenie nabyte na praktykach studenckich w dobrych przedsiębiorstwach.
• Wszechstronna wiedza inżynierska (kierunkowa, techniczna, ekonomiczna).
• Umiejętności praktyczne zdobyte podczas ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych, stanowiących min. 50 % wszystkich zajęć.

1716 www.wskiz.eduInformator 2012/13 1716 www.wskiz.eduInformator 2012/13



prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. 
Bolesław Jurkowski
Kierownik Zakładu Zarządzania 
i Inżynierii Produkcji

W 1999 roku otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa w zakresie 
fizyki polimerów od Metal-Polymer Research Institute of Belarus  
National Academy of Sciences (instytut pracujący w zakresie tech-
niki lotniczej i kosmicznej). Jest autorem 23 patentów. Ma dwudzie-
stoletnie doświadczenie w przemyśle polskim i zagranicznym na 
stanowiskach technicznych.

 „Obecna sytuacja na rynku pracy daje zielone 
światło dla inżynierów. W perspektywie najbliż-
szych lat zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu  
zarządzania i inżynierii produkcji będzie ciągle 
wzrastać”.

ZARZĄDZANIE 
I INŻYNIERIA PRODUKCJI

STUDIA INŻYNIERSKIE

Zakład Zarządzania i Inżynierii Produkcji istnieje w WSKiZ od 
2004 r. Oferta Zakładu to wyjątkowa propozycja wśród uczelni nie-
publicznych w Wielkopolsce. W trakcie studiów studenci uzysku-
ją teoretyczną wiedzę menedżerską oraz umiejętności inżynierskie  
w zakresie organizacji i zarządzania procesami produkcyjnymi, stero-
wania procesami regulacji automatycznej i ochrony środowiska, po-
szukiwane przez polskie i europejskie firmy. Umiejętności praktyczne 
absolwenta gwarantują zdobycie atrakcyjnej pracy lub rozpoczęcie 
własnej działalności. W trakcie studiów studenci mają możliwość 
zdobycia dodatkowych specjalistycznych certyfikatów, m.in. TÜV*.

* WSKiZ wraz z TÜV Akademia Polska organizuje szkolenie „Audytor We-
wnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-
N-18001:2004”. Certyfikat TÜV umożliwia efektywne prowadzenie audytów, 
w tym ich planowanie, raportowanie, nadzorowanie oraz podejmowanie 
działań korygujących.
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Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to kierunek studiów cieszący 
się niesłabnącą popularnością. Znaczna część programu studiów 
(ponad 50%) realizowana jest w specjalistycznych laboratoriach 
technologicznych i komputerowych z zakresu: podstaw metrologii, 
badań chemicznych, badań wytrzymałościowych, materiałoznaw-
stwa, podstaw automatyzacji, procesów i technologii produkcji,  
organizacji procesów produkcyjnych, badań wad wyrobów, elek-
troniki i elektrotechniki, grafiki inżynierskiej oraz informatyki. Dzięki 
temu można w praktyce zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami 
wiedzy inżynierskiej.

Z kolei bogaty program komponentu ekonomicznego tego kierun-
ku skoncentrowany jest na problematyce zarządzania procesami 
produkcyjnymi, w tym na projektowaniu nowych systemów pro-
dukcyjnych, eksploatacyjnych, obiektów czy systemów zarządzania. 

Warto podkreślić, że studenci tego kierunku mają możliwość zdo-
bycia dodatkowych specjalistycznych certyfikatów, m.in. TÜV*

* WSKiZ wraz z TÜV Akademia Polska organizuje szkolenie „Audytor We-
wnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-
N-18001:2004”. Certyfikat TÜV umożliwia efektywne prowadzenie audytów,  
w tym ich planowanie, raportowanie, nadzorowanie oraz podejmowanie 
działań korygujących.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE 
Absolwenci WSKiZ znajdują zatrudnienie w nowoczesnych zakła-

dach przemysłowych, gdzie odpowiadają za zarządzanie produkcją 
lub jakością przedsiębiorstwa produkcyjnego czy usługowego. Są 
również chętnie zatrudniani w działach logistycznych, handlowych 
i dystrybucyjnych. Mogą pracować na stanowiskach: menedżera 
ds. zarządzania, menedżera ds. sterowania produkcją i bezpieczeń-
stwem, inżyniera ds. produkcji, analityka BHP. Średnie wynagro-
dzenie inżyniera procesu produkcji oraz specjalisty ds. planowania 
produkcji wynosi 4653 zł brutto. Kierownik działu rozwoju zarabia 
średnio 8824 zł brutto miesięcznie (źródło: Raport Płacowy Advisory 
Group TEST Human Resources 2010).

W roku 2008 roku zespół Koła Naukowego – Ewolwenta, pod 
kierownictwem Pana Rektora dra inż. Eugeniusza Neumanna, zajął  
III miejsce w krajowym finale prestiżowego międzynarodowego kon-
kursu z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem Global Management 
Challenge Poland 2008.

Dostępne specjalności

  Zarządzanie produkcją
Studenci zdobywają wiedzę z zakresu: ekonomii, marketingu przemysłowego, zarządzania  
kadrami, planowania strategicznego oraz komunikacji interpersonalnej. Nabywają także umie-
jętności projektowania i eksploatacji systemów produkcyjnych.

  Zarządzanie jakością oraz  inżynieria  
    bezpieczeństwa i higieny pracy

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu: normalizacji, zarządzania zespołami ludzkimi, zarządza-
nia projektami, rachunku kosztów i innych zagadnień składających się na szeroko rozumiane 
zarządzanie jakością i inżynierią BHP.

  Zarządzanie logistyką

Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu:  
projektowania logistycznych systemów produkcji i zaopatrzenia, a także infrastruktury i tech-
niki wykorzystywanej w procesach logistycznych przedsiębiorstwa. Poznają tajniki logistyki,  
zarządzania zapasami, gospodarki magazynowej oraz gospodarki odpadami.

Mocne strony absolwentów
• Uczenie się od najlepszych specjalistów z Polski i z zagranicy.
• Praktyczne wykorzystanie wiedzy podczas licznych praktyk studenckich.
• Praktyczna wielostronna wiedza inżynierska.
• Trening przygotowania projektów w ramach wielu przedmiotów inżynierskich. 
• Możliwość kontynuowania nauki na Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

NASZE ATUTY
• Starannie dobrana kadra wykładowców z wieloletnim stażem  

pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych w kraju i za granicą.
• Praktyki studenckie odbywające się w przedsiębiorstwach pro-

dukcyjnych.
• Dominująca część zajęć to praktyczne laboratoria i ćwiczenia. 
• Atrakcyjny, praktyczny program kształcenia zapewniający zdobycie 

wiedzy technicznej i ekonomicznej.
• Kształcenie specjalistów – inżynierów dla przedsiębiorstw.
• Dobrze wyposażone laboratoria.
• Zaplecze techniczne w postaci sprzętu i oprogramowania.
• Prace dyplomowe nakierowane na potrzeby przedsiębiorstw.

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

STUDIA INŻYNIERSKIE
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prof. nadzw. dr hab. inż. 
Franciszek Tomaszewski
Kierownik Zakładu Zarządzania

Specjalista w zakresie zarządzania, zarządzania transportem i eksplo-
atacją. Prowadzi od wielu lat wykłady w Wyższej Szkole Komunikacji 
i Zarządzania z zakresu podstaw zarządzania, współczesnych metod  
i koncepcji zarządzania oraz metod sprawnego zarządzania. Wy-
kształcenie inżynierskie pozwala mu na zwrócenie uwagi na wy-
kładach na szersze pojęcie zarządzania przedsiębiorstwem nie tylko  
w ujęciu ekonomicznym i finansowym, ale również w aspekcie tech-
nicznym. Współczesne przedsiębiorstwo to niezwykle skomplikowa-
ny system antropotechniczny, człowiek-maszyna. Współczesny me-
nedżer powinien posiadać również wiedzę z tego zakresu. Elementy 
te obok zasad i fundamentów zarządzania występują w wykładach 
profesora. Członek wielu towarzystw naukowych. Przez dwie ka-
dencje sprawował funkcję przewodniczącego Zespołu Transportu  
Szynowego Komitetu Transportu PAN.

 „Zarządzanie, kierowanie to szczególne przy-
wództwo w świecie biznesu, w świecie walki  
o jakość produktu, rynek i klienta. Wiedza z zakre-
su zarządzania produktem, zarządzania strategicz-
nego, projektem, zasobami ludzkimi, jakością oraz 
wiedza z zakresu finansów przedsiębiorstwa, stra-
tegii marketingowej, zarządzania czasem czy ryzy-
kiem sprawia, że współczesny menedżer znajduje 
się w odpowiednim miejscu i czasie, aby odnieść 
sukces biznesowy. Takie możliwości daje program 
studiów na kierunku Zarządzanie, który został 
opracowany wg najnowszych standardów w za-
kresie zarządzania przedsiębiorstwem i relacjami  
finansowo-marketingowymi. Został on zaprojek-
towany, aby absolwent tego kierunku sprostał 
zadaniom stawianym przed menedżerem przedsię-
biorstwa i wyzwaniom współczesnego rynku. Nasz 
program studiów jest praktyczny i najlepszy meryto-
rycznie, co jest dewizą Wyższej Szkoły Komunikacji  
i Zarządzania – PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA”.

ZARZĄDZANIE 

STUDIA LICENCJACKIE
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PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwenci Zarządzania mogą pracować na takich stanowiskach 

jak: menedżer na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębior-
stwem, specjalista ds. nowych metod i technik zarządzania, specja-
lista ds. zarządzania zasobami ludzkimi oraz marketingu, specjalista 
ds. PR, analityk finansowy, specjalista ds. finansów czy księgowo-
ści. Absolwenci są też przygotowani do kariery na średnich szcze-
blach zarządzania w firmach. Mogą również rozpocząć własną dzia-
łalność gospodarczą.

Mocne strony absolwentów
• Wszechstronne umiejętności – interdyscyplinarna wiedza.
• Połączenie wiedzy z praktyką poprzez udział w projektach i stażach.
• Poszerzanie swojej wiedzy w ramach Studenckiego Marketingowego Koła Naukowego AIDA.
• Rozległa znajomość zagadnień z zakresu zarządzania, finansów i rachunkowości.
• Poznanie najnowszych rozwiązań biznesowych i trendów rynkowych.

Dostępne specjalności

  Rachunkowość 
    i zarządzanie finansami

Program specjalności umożliwia uzyskanie wszechstronnej i praktycznej wiedzy z zakresu m.in.: 
księgowości, finansów, analizy finansowej czy zarządzania wartością firmy. Uwzględnia on również 
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 
Finansowej.

  Zarządzanie przedsiębiorstwem
Studenci otrzymują kompleksowy pakiet wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu organizacji 
i zarządzania przedsiębiorstwem. Poznają nowoczesne metody zarządzania w kluczowych obszarach 
takich jak: planowanie strategiczne, HR oraz finanse.

  Handel i marketing
Studia w ramach tej specjalności dają umiejętności analityczne oraz menedżerskie z zakresu: zarzą-
dzania produktem, marką, prowadzenia kampanii promocyjnej, a także obsługi procesów sprzedaży.

Czy wiesz, że...
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, chcąc 
zwrócić uwagę na istotę strategicznego zarządzania  
w przedsiębiorstwach, ogłosiła rok 2012 Rokiem  
Dobrego Zarządzania? Przedsiębiorcy oraz osoby, któ-
re planują założyć własną działalność gospodarczą  
w 2012 roku, mogą liczyć na wsparcie w postaci: 
szkoleń, doradztwa i dofinansowania.

STUDIA LICENCJACKIE

ZARZĄDZANIE

Wykład – “Dni Praktyków 2011” –  Ireneusz Szpot, Prezes Zarządu firmy SZPOT 

ZARZĄDZANIE
Podstawowym warunkiem sukcesu w biznesie jest znajomość 

mechanizmów rządzących zachowaniem rynku i klientów. Studia na 
kierunku Zarządzanie pozwalają zdobyć studentom wiedzę ogólną  
z takich dziedzin jak: ekonomia, prawo, zarządzanie i marketing oraz 
opanować praktyczne umiejętności menedżerskie tj.: zarządzanie 
przedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie  
finansami czy zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej 
produktu. 

NASZE ATUTY
• Wykładowcy posiadający wieloletnie doświadczenie dydaktyczne 

m.in. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uni-
wersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Politechnice Poznańskiej. 

• Autorskie programy przedmiotów specjalnościowych. 
• Zajęcia z praktykami biznesu.
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STYPENDIA*

Z myślą o studentach WSKiZ od lat z sukcesem oferuje system stypendialny, który pozwala 
obniżyć, a nawet całkowicie pokryć koszty związane z nauką. Uczelnia nagradza swoich naj-
lepszych studentów, umożliwiając im zdobycie stypendiów naukowych oraz stypendiów na 
wyjazdy zagraniczne. Z programu stypendialnego mogą korzystać studenci trybu stacjonarne-
go i niestacjonarnego.

Elementy systemu stypendialnego WSKiZ:

• stypendium za średnią z egzaminu maturalnego – można je otrzymać już na I semestrze,
• stypendia socjalne – 700 zł,
• stypendium rektorskie za wyniki w nauce – ok. 500 zł,
• stypendium mieszkaniowe (dla studentów stacjonarnych) – ok. 400 zł,
• stypendia specjalne dla osób z orzeczeniem o chorobach przewlekłych 
 (np. cukrzyca), niepełnosprawności – od 150 zł do 450 zł,
• jednorazowe wsparcie w wyjątkowych sytuacjach życiowych – 1800 zł,
• stypendia na praktyki i studia za granicą wypłacane z funduszy europejskich.

Ponadto studenci, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji losowej,
mogą wystąpić o zapomogę lub przesunięcie terminu opłaty czesnego.

BO NAJWAŻNIEJSZY JEST STUDENT! WSKiZ – UCZELNIA PRZYJAZNA STUDENTOM

Myśląc o studiach dziennych, zastanawiałam się, czy 
będzie mnie na nie stać. W Biurze Rekrutacji powiedziano 
mi o wielu stypendiach, jakie mogę uzyskać. Z początku 
myślałam, że będą trudno osiągalne, ale jest inaczej! Wy-
sokość mojego stypendium wystarcza mi na pokrycie kosz-
tów nauki (czesne) na 2 kierunkach (kierunek Zarządzanie  
i kierunek Ochrona Środowiska), a także wynajmu pokoju  
w Poznaniu. 

Duża część mojego stypendium pozostaje mi jeszcze na 
życie. Jeśli mogę Wam doradzić, to zanim odrzucicie myśl  
o dziennym studiowaniu, sprawdźcie, ile funduszy możecie  
zyskać dzięki STYPENDIOM! To działa! Studiuj na dziennych  
i ciesz się życiem! Powodzenia!

STUDIUJĘ BEZ PŁACENIA! 
Uczelnia wspiera i premiuje swoich studentów. Z myślą o nich realizuje system stypendialny, 

który pozwala studiować za darmo!

Agnieszka Antosz
studentka III roku Zarządzania 
i I roku Ochrony Środowiska

STYPENDIUM ZA MATURĘ

Z WSKiZ STAĆ CIĘ NA WIEDZĘ! 

* Kwoty za 1 miesiąc. Dane za rok akademicki 2011/12. Środki finansowe pochodzą z budżetu państwa.
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Columbus International 
Business School 
(Saragossa, Hiszpania)

TEI of Kalamata
(Kalamata, Grecja)

WSKiZ
(Poznań, Polska)HTWK

(Lipsk, Niemcy)

Universidad de Jaén
(Jaén, Hiszpania)

(Indianapolis

Indiana University Purdue 
Universisty Indianapolis 

, USA)

Universidade Federal 
de Minas Gerais – UFMG 
(Belo Horizonte, Brazylia)

Columbus International 
Business School 
(Saragossa, Hiszpania)

TEI of Kalamata
(Kalamata, Grecja)

WSKiZ
(Poznań, Polska)HTWK

(Lipsk, Niemcy)

Universidad de Jaén
(Jaén, Hiszpania)

(Indianapolis

Indiana University Purdue 
Universisty Indianapolis 

, USA)

Universidade Federal 
de Minas Gerais – UFMG 
(Belo Horizonte, Brazylia)

mgr Agnieszka Piekarzewska 
Pełnomocnik Rektora 
ds. Współpracy Zagranicznej

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
W 2005 r. Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania dołączyła do grona uczelni 

biorących udział w programie Erasmus (obecnie stanowiącym komponent programu 
„Uczenie się przez całe życie”), który od 25 lat wspiera międzynarodową współpra-
cę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę w celu zrealizowania 
tam części studiów lub odbycia praktyki zawodowej, promuje mobilność pracowni-
ków uczelni oraz daje możliwość korzystania z doświadczeń uczelni innych krajów  
europejskich.

W ramach programu Erasmus WSKiZ podpisała umowy o współ-
pracy z Uczelniami:

 HTWK, Lipsk, NIEMCY

 TEI of Kalamata, GRECJA

 Universidad de Jaén, HISZPANIA

Wyjazdy te dostępne są dla studentów kierunków: Informatyka, 
Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. 

Ponadto program Erasmus pozwala również studentom z całej 
Europy spędzić semestr lub cały rok akademicki w Polsce. W latach 
2009 – 2011 WSKiZ gościła studentów z Universidad de Jaén  
w Hiszpanii. 

Na podstawie umów międzyuczelnianych, poza programem 
Erasmus, WSKiZ współpracuje z następującymi szkołami:

 Columbus International Business School 
 Saragossa, HISZPANIA
 Wieloletni partner projektów Leonardo da Vinci oraz Erasmus,  

oferujący studia z zakresu zarządzania.

 Purdue School of Engineering and Technology w kampusie  
Indiana University Purdue Universisty Indianapolis – IUPUI 

 Indianapolis, USA
 Wieloletni partner w organizacji warsztatów z zakresu grafiki 

komputerowej oraz w zakresie dwustronnej wymiany studentów  
i pracowników.

 Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 
 Belo Horizonte, BRAZYLIA
 Uczelnia partnerska jednego z największych stanów Brazylii. Umo-

wa pozwala na obustronną wymianę studentów i pracowników.  
Od 2010 r. WSKiZ regularnie gości studentów z tej Uczelni.

PRAKTYKI ZAGRANICZNE 
Od 2007 r. program Erasmus oferuje również wyjazdy na prakty-

ki zagraniczne. Studenci WSKiZ mogą odbyć praktyki zagraniczne 
w instytucjach zarejestrowanych na terenie Unii Europejskiej oraz 
Chorwacji, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii i Turcji.

Praktyki zagraniczne są dostępne studentom wszystkich kierunków 
i wszystkich trybów. Praktyka zagraniczna trwa od 3 do 12 miesięcy 
w ramach danej edycji programu.

Magdalena Mrugas
studentka III roku
kierunek Zarządzanie

Justyna Glejzer
studentka III roku
kierunek Zarządzanie

Erasmus calling!
Chcesz wybrać się w podróż do cudownych 

miejsc, poznać ludzi i ich kulturę? Przeżyć niesa-
mowite chwile w nowych, czasem zaskakują-
cych sytuacjach? Jeśli choć raz tak pomyślałeś, 
powiemy Ci jak to zrobić. Odpowiedź jest prosta: 
ERASMUS! 

W ramach programu ERASMUS możesz spę-
dzić w ramach studiów lub praktyk od kilku do 
kilkunastu miesięcy w uczelniach  lub firmach  
w różnych zakątkach świata. My wybrałyśmy 
się do Hiszpanii na praktyki zawodowe. 

Po trzech miesiącach praktyk zawodowych 
na Teneryfie, którą opuściłyśmy z wielkim żalem, 
wciąż nie możemy przyzwyczaić się do miesz-
kania w Polsce. Tak! Kto raz wyjedzie w ramach 
ERASMUSA w dowolne miejsce na świecie, musi 
być przygotowany na to, że powróci odmieniony. 

Wylądowałyśmy na najbardziej barwnej czę-
ści całej Teneryfy – a mianowicie Playa de las 
Americas. Przez naszych nowych znajomych 
zostałyśmy oprowadzone po wielu kultowych 
miejscach. Pokazali nam na czym polega słynna 
„rodzinność” Hiszpanii.

Praktyki, które odbywają się w ramach pro-
gramu Erasmus, są świetną okazją do – jak to 
się potocznie mówi – zwiedzenia kawałka świata.  
To nie tylko praca, ale też odkrywanie nowych 
przestrzeni oraz możliwość podszlifowania i spraw-
dzenia swoich zdolności językowych. Taki wyjazd 
to ogromne doświadczenie, to nauka podejmowa-
nia samodzielnych decyzji, wzrost odporności na 
stres i trudne wyzwania w pracy. Z „załogą” ludzi  
z praktyk bardzo się zżyłyśmy. Ofiarowali nam 
swoją pomoc i pozytywną energię. 

Jeśli ktoś z Was miałby wątpliwości, wahał 
się – „jechać czy nie jechać, czy dam radę?”, 
mamy dla Was odpowiedź: JEDŹ! Atrakcyjne 
stypendium, możliwość odwiedzenia miejsc,  
w których jest naprawdę bardzo tanio, możli-
wość poznania nowych ludzi z całego świata, 
innej kultury, zdobycia cennego życiowego do-
świadczenia to argumenty, które przemawiają na 
korzyść wyjazdu w ramach programu ERASMUS. 
Jeśli oczekujesz od życia „czegoś więcej”, to ten 
program jest właśnie dla Ciebie! Powodzenia!

Justyna i Magdalena
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UCZELNIA

UBEZPIECZENIE STUDIÓW
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania jako jedna z pierwszych 

uczelni wielkopolskich wprowadziła dla swoich studentów możli-
wość ubezpieczenia czesnego. Oznacza to, że w przypadku utraty 
pracy, inwalidztwa czy poważnej choroby student otrzyma środki, 
które pozwolą mu kontynuować studia. 

STREFA STUDENTA 
WSKiZ to nie tylko nauka. Uczelnia zapewnia swoim studentom 

dostęp do wiedzy i nowoczesnych technologii, a także stara się 
stwarzać możliwości do rozwoju ich pasji i zainteresowań.

E-SZKOŁA
To witryna internetowa, która służy do bieżącej komunikacji ze 

studentami. W E-szkole znajdują się ważne informacje związane  
z przebiegiem studiów m.in.: oceny, harmonogram płatności, plany 
zajęć, informacje z dziekanatu, terminy egzaminów i dyżurów wy-
kładowców, materiały dydaktyczne oraz ważne druki i formularze.

STUDENT W DZIEKANACIE
Dziekanat to miejsce, w którym każdy student załatwia wiele waż-

nych spraw. To tutaj przychodzi z podaniami o stypendium, z pismem  
o urlop dziekański, przedłużenie sesji, z prośbą o wydanie duplikatu 
legitymacji studenckiej itp.

Studenci są przyjmowani w wyznaczonych godzinach (godziny
otwarcia dziekanatu dla studentów są zawsze podane na stronie  
internetowej). Z dziekanatem można się kontaktować także tele-
fonicznie i elektronicznie. Starosta roku jest osobą reprezentująca 
studentów danego roku i w ich imieniu może zgłaszać się do dzie-
kanatu. W celu uzyskania szczegółowych informacji m.in. na temat: 
rozpatrzenia podania, ocen, planów itp., najlepiej skorzystać z portalu 
E-szkoła.

SAMORZĄD STUDENCKI 
Dzięki zaangażowaniu studentów w Uczelni działa Samorząd 

Studencki, który reprezentuje sprawy studentów m.in. w obradach  
Senatu czy w rozmowach z Władzami Uczelni. Samorząd Studencki 
jest również odpowiedzialny za organizację inauguracji roku akade-
mickiego, a także za uroczyste absolutorium. 

Samorząd WSKiZ prowadzi również akcje charytatywne i organi-
zuje imprezy studenckie, integracyjne i warsztatowe. Osoby zaanga-
żowane w prace Samorządu Studenckiego uzyskują punkty, które są 
składowymi do stypendium rektorskiego. 

CHÓR KAMERALNY FERMATA
Przy WSKiZ działa również Chór Kameralny „Fermata”, który  

zapewnia oprawę muzyczną w trakcie oficjalnych uroczystości, 
m.in.: podczas inauguracji roku akademickiego czy też absolutorium. 
Chór „Fermata” otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in.: I miejsce  
w konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmie oraz wyróżnienie  
w V Ogólnopolskim Turnieju Chórów o Wstęgę Drwęcy. W chórze 
śpiewają studenci, absolwenci i przyjaciele WSKiZ.

BIBLIOTEKA
Studenci mają do swojej dyspozycji: bogaty księgozbiór zawiera-

jący pozycje ze wszystkich dziedzin nauki, darmowy Internet, prasę 
codzienną, tygodniki i miesięczniki. Biblioteka dysponuje również 
zbiorem książek i multimediów do nauki języków obcych. Całość 
uzupełniają różnorodne wydawnictwa encyklopedyczne, słownikowe 
i statystyczne.  

WYDAWNICTWO
Wydawnictwo uczelniane Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządza-

nia powstało w 1999 roku i od tej pory stanowi nieodłączną część 
działalności edukacyjnej Uczelni. Realizuje ono program tworzenia 
pomocy naukowych dla studentów oraz uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych w formie: skryptów, zeszytów ćwiczeń, podręczników  
i książek, a także promuje działalność naukową wykładowców  
z dziedzin takich jak: ekonomia, matematyka, informatyka, zarządza-
nie, socjologia czy prawo. Obecnie wydawnictwo publikuje również 
w formie elektronicznej.

SPORT W UCZELNI
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania promuje zdrowy styl 

życia. Dlatego też sekcje sportowe są ogólnie dostępne dla studen-
tów wszystkich trybów i każdy może wybrać coś dla siebie spośród 
m.in.: sekcji piłki nożnej, sekcji koszykówki, sekcji piłki siatkowej, 
aerobiku, sekcji pływackiej oraz kulturystyki.

BO NAJWAŻNIEJSZY JEST STUDENT! WSKiZ – UCZELNIA PRZYJAZNA STUDENTOM
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BIURO KARIER
Biuro Karier przy Wyższej Szkole Komunikacji i Zarzą-

dzania działa prężnie od 2005 r. Służy studentom i absol-
wentom informacją, radą i pomocą w skutecznym przej-
ściu z okresu nauki do etapu poszukiwania zatrudnienia, 
a następnie w efektywnym funkcjonowaniu na współcze-
snym rynku pracy.

Biuro Karier organizuje szereg warsztatów służących 
rzetelnemu przygotowaniu studentów i absolwentów do 
wejścia na rynek pracy, między innymi: z metod i spo-
sobów prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, przygoto-
wywania CV i listu motywacyjnego oraz autoprezentacji, 
asertywności, walki ze stresem itp.

Ciekawą inicjatywą Biura Karier są także bezpłatne 
wykłady otwarte z udziałem przedstawicieli biznesu oraz 
konsultantów doradztwa personalnego. 

Dotychczas Biuro Karier zorganizowało m.in warsztaty:

• Dni Pracy WSKiZ, 
• Światowy Tydzień Przedsiębiorczości,
• „Zdobądź Rynek Pracy”,
• „Warsztaty Kariery”,
• „Jak założyć i utrzymać firmę?”,
• „Własna firma szansą dla Ciebie – konsultacje indywi-

dualne”,
• „Pokaż się na rynku pracy”,
• „Autoprezentacja z kamerą”,
• „Jak pozyskać, żeby zyskać”,
• „Komunikacja interpersonalna”,
• „Potęga umysłu”,
• „Walka ze stresem”.

Biuro Karier WSKiZ zajmuje się również organizacją 
praktyk studenckich. Praktyka studencka stanowi inte-
gralny element procesu dydaktycznego w Uczelni i jest 
obligatoryjną formą zajęć dla wszystkich studentów 
WSKiZ. Jednocześnie stanowi dobry sposób promo-
wania studentów WSKiZ na rynku pracy oraz drogę do 
zdobywania konkretnych umiejętności zawodowych  
i wiedzy praktycznej.

mgr inż. Magdalena 
Mendlikowska-Humerczyk 
Kierownik Biura Karier

Wybrani Partnerzy Uczelni w zakresie praktyk  
i staży studenckich:STUDIA   PRACA  KARIERA

Już od 10 lat WSKiZ współpracuje z Purdue 
School of Engineering and Technology dzia-
łającą w kampusie Indiana University Purdue 
University Indianapolis (IUPUI) – jedną z naj-
lepszych i największych uczelni  w Stanach 
Zjednoczonych. Dzięki temu studenci WSKiZ 
co roku biorą udział w bezpłatnych warsztatach 
z zakresu grafiki komputerowej prowadzonych 
przez wykładowców z IUPUI.

Tiffin Univeristy skutecznie od ponad 25 lat 
prowadzi programy MBA w Stanach Zjedno-
czonych i Europie. W porozumieniu z WSKiZ 
uruchomiony został program studiów EMBA  
w Poznaniu.

Akademia Lokalna Cisco działająca przy Wyższej 
Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu 
przygotowuje do zdania honorowanego na ca-
łym świecie egzaminu Cisco Certified Network 
Associate obejmującego tematykę sieci kom-
puterowych.

Od 2005 roku Uczelnia należy do programu 
Microsoft IT Academy, dzięki czemu studenci 
kierunku Informatyka mają dostęp do nowo-
czesnych szkoleń i technologii IT oferowanych 
przez firmę Microsoft.

TÜV Akademia Polska należy do koncernu TÜV 
Rheinland Group – światowego lidera w dzie-
dzinie certyfikacji systemów i wyrobów, a tak-
że usług szkoleniowych. Studenci WSKiZ mogą 
na preferencyjnych warunkach wziąć udział  
w szkoleniach oraz uzyskać specjalistyczne 
certyfikaty.

Na mocy porozumienia o współpracy i wspar-
ciu informatycznym pomiędzy firmą PC GUARD 
S.A. (autorem systemu) i WSKiZ w Poznaniu, 
Uczelnia ma dostęp do zintegrowanego syste-
mu Graffiti.ERP www.graffiti.pcguard.pl

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości 
tworzone są na najlepszych uczelniach ekono-
micznych i technicznych w Polsce. Studenci  
i absolwenci WSKiZ otrzymują wsparcie, dzięki 
któremu mogą otworzyć własną firmę. Dzięki 
pomocy prawnej oraz księgowo-podatkowej 
koncentrują się na rozwijaniu własnych pasji 
biznesowych i na zarabianiu pieniędzy.

PARTNERZY UCZELNI
Siłą Uczelni jest nie tylko potencjał naukowy, ale również kontakty mię-
dzynarodowe oraz orientacja na współpracę ze środowiskiem biznesu.

Patryk Strzelewicz
przedsiębiorca, 
założyciel firmy Q-Workshop
absolwent WSKiZ
kierunek 
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

W 2004 r. założył firmę Q-Workshop, 
zajmującą się produkcją kości do gier 
RPG. Obecnie firma oferuje ponad 1200 
produktów i sprzedaje na całym świecie 
kilkadziesiąt tysięcy kości miesięcznie. 
W 2007 roku Patryk został finalistą 
konkursu ,,Przedsiębiorca Roku 2007”,  
a w roku 2008 – laureatem konkursu 
,,Keep Walking”. 

 „Uczelnia dała mi dodatkową wie-
dzę praktyczną i teoretyczną do pro-
wadzenia własnego biznesu”.

Olga Rudnicka
pisarka, opiekunka społeczna
absolwentka  WSKiZ
kierunek Pedagogika

Pracuje jako opiekunka społeczna  
w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej 
w Śremie. Olga to nowy talent w literaturze 
kobiecej. Jest autorką czterech książek: 
„Martwe jezioro” (2008), „Czy ten rudy kot 
to pies?” (2009), „Zacisze 13” (2009) oraz  
„Zacisze 13. Powrót” (2010) wydanych 
przez wydawnictwo Prószyński Media. 
Olga, poza literaturą, interesuje się mu-
zyką i jeździ konno. Kocha czarne rytmy, 
taniec oraz scrabble.

 „Studia umożliwiły mi poznawnie 
ludzi, zdobywanie wiedzy oraz rozwój 
w pracy, a także pisanie”.

33www.wskiz.edu 33www.wskiz.edu32 Informator 2012/13Informator 2012/13



STUDIA 
PODYPLOMOWE 
I KURSY 

KOLEJNY KROK DO KARIERY 

Studia podyplomowe i kursy uzupełniają nowoczesną, praktyczną 
ofertę edukacyjną WSKiZ. Aktualnie oferowane zakresy tematyczne 
zostały wybrane na podstawie analizy i obserwacji potrzeb szkole-
niowych pracowników i przedsiębiorstw. Zajęcia na studiach pody-
plomowych prowadzone są przez specjalistów – wykładowców oraz 
praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Praktyczna wiedza może 
zostać dodatkowo uzupełniona o przydatne certyfikaty i uprawnienia 
cenione przez pracodawców.

dr Jan Nowomiejski
Prorektor ds. Dydaktycznych WSKiZ

Nauczyciel akademicki od 1983 roku. Doktor nauk ekonomicznych. 
Interesuje się problematyką zarządzania przedsiębiorstwem przy wy-
korzystaniu metod analizy ekonomicznej. Od 2003 roku Dziekan Wy-
działu Zarządzania i Ekonomii WSKiZ, a od 2007 roku Prorektor ds. 
Dydaktycznych. Wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

„Wprowadziliśmy do oferty edukacyjnej WSKiZ 
pakiet nowoczesnych studiów podyplomowych  
i kursów. Tematyka studiów została dostosowana 
do oczekiwań pracowników oraz firm. Nasze stu-
dia to doskonały sposób na podniesienie kwalifika-
cji oraz odświeżenie wiedzy niezbędnej na współ-
czesnym, konkurencyjnym rynku pracy”.

NASZE ATUTY
• Ciekawa tematyka studiów.
• Doświadczona kadra dydaktyczna – najlepsi wykładowcy 
 i praktycy biznesu.
• Program dostosowany do oczekiwań pracowników i firm.
• Możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień (np. certyfikatów).
• Własne zaplecze techniczne.

Studia podyplomowe i kursy

 Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 

 Kierownik Zespołu Projektowego 

 Innowacyjne Procesy Wytwarzania 

 Mediacje i Negocjacje 

 Technologia Informacyjna i Informatyka (dla nauczycieli) 

 Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych 

 Studium Pedagogiki Opiekuńczej i Gerontologii 

 Komunikacja Społeczna w Praktyce 

 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 

 Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem 

 Zarządzanie Ekologiczne 

 Badania Społeczne w Praktyce 

 Zarządzanie Infrastrukturą IT 

 Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsiębiorstwa 

 Inwestycje Kapitałowe 

 Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw 

 Zarządzanie Bezpieczeństwem Publicznym 

 Redakcja TechnicznaSzczegóły oferty znajdą Państwo na stronie 
www.wskiz.edu

 – projekty badawcze i ich realizacja 

35www.wskiz.edu 35www.wskiz.edu34 Informator 2012/13Informator 2012/13



REKRUTACJA 
REJESTRACJA
Na studia można zapisać się:
• w trakcie rekrutacji letniej (od 15 maja) 
 rekrutacja odbywa się na studia stacjonarne i niestacjonarne,
• w trakcie rekrutacji zimowej (od 15 lutego) 
 rekrutacja prowadzona jest na studia niestacjonarne.

W Biurze Rekrutacji
Przyjdź do Biura Rekrutacji. Przygotuj niezbędne dokumenty:
• świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły 
 średniej (dotyczy tzw. „nowej matury”),
• 3 kolorowe zdjęcia (format jak do dowodu osobistego),
• kwestionariusz (wypełnisz go w Biurze Rekrutacji),
• potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej*,
• dowód osobisty.

Przez Internet
Wejdź na stronę www.wskiz.edu – rekrutacja on-line, 
przygotuj wymagane dokumenty i postępuj zgodnie z instrukcjami.

*  Wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 200 zł powoduje umorzenie        
    całości czesnego za pierwszy miesiąc II roku studiów.

Kryteria przyjęć
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik matury.

Koszty nauki
Studia stacjonarne i niestacjonarne:
Automatyka i Robotyka – 440 zł/miesiąc,
Informatyka – 440 zł/miesiąc,
Ochrona Środowiska – 440 zł/miesiąc,
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – 440 zł/miesiąc,
Zarządzanie – 330 zł/miesiąc.

Nr rachunku bankowego: 
BRE Bank S.A. 70 1140 1124 0000 5059 6300 1001 
Dokonując wpłaty na konto należy podać imię, nazwisko, 
kierunek oraz tryb studiów. 

STYPENDIUM ZA MATURĘ

NASZE STYPENDIA
Z myślą o studentach WSKiZ od lat z sukcesem prowadzi system 

stypendialny, który pozwala obniżyć, a nawet całkowicie pokryć koszty 
związane z nauką. Uczelnia nagradza swoich najlepszych studentów, 
umożliwiając im zdobycie stypendiów naukowych oraz stypendiów na 
praktyki i staże zagraniczne. Z programu stypendialnego mogą korzy-
stać studenci trybu stacjonarnego i niestacjonarnego. 

Ponadto studenci, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji 
losowej, mogą wystąpić o zapomogę lub przesunięcie terminu opłaty 
czesnego.

Elementy systemu stypendialnego* WSKiZ:

* Kwoty za 1 miesiąc. Dane za rok akademicki 2011/12. 
   Środki finansowe pochodzą z budżetu państwa.

Stypendium za średnią z egzaminu maturalnego 

– można je otrzymać już na I semestrze.

Stypendia socjalne – 700 zł.

Stypendium rektorskie za wyniki w nauce – ok. 500 zł.

Stypendium mieszkaniowe (dla studentów stacjonarnych) – ok. 400 zł.

Stypendia specjalne dla osób z orzeczeniem o chorobach przewlekłych 

(np. cukrzyca), niepełnosprawności – od 150 zł do 450 zł.

Jednorazowe wsparcie w wyjątkowych sytuacjach życiowych – 1800 zł.

Stypendia na praktyki i studia za granicą wypłacane 

z funduszy europejskich.

• Będziesz mógł tu wrócić 
 na Studia Podyplomowe 
 i kursy – powrót na specjal-

nych warunkach.

• Najlepsi wykładowcy 
 przekazują praktyczną 
 wiedzę w przystępny 
 sposób.

• Na praktykę trafisz 
 do nowoczesnych, 
 dobrze zarządzanych firm! 
 Jeśli się sprawdzisz, 
 to już po 1 roku możesz 

znaleźć miejsce pracy!

• Praca w niewielkich 
 grupach to wysoki 
 komfort nauki.

• Od października 2012 r. 
 dzięki e-learningowi możesz 

studiować, pracując za granicą 
 – gwarantujemy dostęp 
 do doskonałych materiałów 

dydaktycznych.

• Od 15 lat kształcimy 
 kadry dla firm i instytucji, 
 a nasi absolwenci sami 

tworzą miejsca pracy 
 w swoich firmach.

• W laboratoriach będziesz 
mógł dotknąć wszystkiego! 
Może nawet coś zepsujesz, 
ale na pewno nauczysz się 
obsługiwać nowoczesne

 urządzenia! 

• Na Dniach Praktyków 
 zobaczysz co faktycznie 

dzieje się w firmach.

• Nauczymy Cię porozumiewać 
się w języku angielskim, 
niemieckim, hiszpańskim, 

 i rosyjskim.

• Stypendia pozwolą Tobie 
 studiować bez opłat!

• Podczas Absolutorium, 
rzucając biretem i trzymając 
dyplom w dłoni odczujesz 

 satysfakcję z pokonanej drogi.
Bo tu warto studiować!

• Każdy kierunek 
 kształcenia daje 
 Absolwentom szansę 
 na dobrze płatną pracę!

• Spotkasz studentów 
 (i wykładowców) z Brazylii, 

Grecji, Hiszpanii, Niemiec, 
 Stanów Zjednoczonych
 i z całej Polski.

• Zdobędziesz umiejętności, 
których oczekuje rynek 
pracy. Programy kształcenia 
są opiniowane przez Radę 
Patronacką – przedstawicieli  
pracodawców.

• Case study najlepszym 
 sposobem na praktyczną 

naukę.

• WSKiZ to Uczelnia 
 praktycznie najlepsza!

BO UCZELNIĘ TWORZĄ LUDZIE, A STUDENT JEST NAJWAŻNIEJSZY!

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ WSKiZ?

Biuro Rekrutacji 61-575 Poznań, ul. św. Czesława 6
tel. 800 161 044 bezpłatna infolinia, tel. 61 834 59 10
rekrutacja@wskiz.edu, www.wskiz.edu
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KONTAKT
BIURO REKRUTACJI 
61-575 Poznań, ul. św. Czesława 6
tel. 800 161 044 (bezpłatna infolinia)
tel. 61 834 59 10
w godzinach otwarcia BIURA REKRUTACJI

rekrutacja@wskiz.edu
www.wskiz.edu

Godziny otwarcia BIURA REKRUTACJI 
od poniedziałku do piątku: 9.00 – 17.00
sobota (pierwsza i ostatnia w miesiącu): 10.00 – 14.00 

Aktualne informacje na temat godzin otwarcia 
BIURA REKRUTACJI dostępne są na stronie 
www.wskiz.edu

Warunkiem uruchomienia opisanych w informatorze kierunków i specjalności jest zebranie 
odpowiedniej liczby kandydatów na kierunek – minimum 30 osób. 

Wszelkie informacje zamieszczone w tym informatorze były aktualne w momencie odda-
nia go do druku. Uczelnia zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian związanych  
z udoskonaleniem oferty oraz zmianami MNiSW. Informator dotyczy roku akademickiego 
2012/2013. Oddano do druku kwiecień 2012.

www.wskiz.edu
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PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA
www.wskiz.edu
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