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Informacje o uczelni

I.1. Pełna nazwa i adres uczelni 

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ)

Siedziby Uczelni: 

siedziba główna: ul. Różana 17a, 61-577 Poznań,

tel. (48)(061) 834 59 00 – Recepcja

tel. (48)(061) 834 59 01 – Rektorat

siedziba Biura Rekrutacji i Dziekanatu ul. Stary Rynek 87/88, 61-773 Poznań, 

tel. (48)(061) 852 42 52 – Recepcja

tel. (48)(061) 852 42 52 wew.208 – 212 – Dziekanat

bezpłatna linia 0 800 161 044 – Rekrutacja 

adres poczty elektronicznej: uczelnia@wskiz.poznan.pl 

strona internetowa uczelni: www.wskiz.edu
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I.2. Władze uczelni

Rektor: dr Piotr Rzepczyński, prof. WSKiZ 

Kanclerz: mgr Andrzej Piekarzewski 

I.3. Ogólne informacje o uczelni (z podaniem typu i statusu)

I. 3.1 Podstawy prawne:

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania jest uczelnią niepubliczną, działającą w oparciu o:

- decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 września 1997 r. (DNS 1 – 0145/TBM/315/1/97 – 

pozwolenie na prowadzenie studiów na kierunkach:  Zarządzanie  i  Marketing oraz  Ekonomia)  oraz  wpis  do 

rejestru uczelni niepaństwowych pod liczbą porządkową 135,

- przedłużenie okresu ważności zezwolenia prowadzenia działalności edukacyjnej do 30.09.2010 r. 

(decyzja DNS-I-0145-513/TBM/2000 z 18.07.2000 r.),

- uchwałę  nr  15/2002  Prezydium  Państwowej  Komisji  Akredytacyjnej  z  28  lutego  2002 r.  oraz 

decyzję  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  nr  DSW –  3  –  4003 EK/378/02  z  14  marca  2002 roku – 

pozwolenie na prowadzenie studiów na kierunku Informatyka,

- uchwałę Nr 255/2002 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z 13 czerwca 2002 r.  oraz 

decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  nr DSW – 3 – 4003 – EK/727/02 z 19 czerwca 2002 roku - 

pozwolenie na prowadzenie studiów na kierunku Socjologia,

- uchwałę Nr 1115/2004 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z 25 listopada 2004  roku 

oraz decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW 3-4003/222/EK/Rej.135/04 z 27 grudnia 2004 roku 

- pozwolenie na prowadzenie studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,

- uchwałę nr 61/2005 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 lutego 2005  r. oraz 

decyzję  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  nr  DSW-3-4003/366/EK/Rej.135/05 z 31 marca  2005 roku 

pozwolenie na prowadzenie studiów na kierunku Pedagogika,

- Statut Uczelni zatwierdzony  decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  nr DSW – 3 –07- 411 

– 139/07 z 10 lipca 2007 roku.

I.3.2. Historia uczelni

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania istnieje od 1997 r. Założycielem Uczelni jest Towarzystwo 

Edukacyjne  Gaudeamus  sp.  z  o.o  ,  którego  prezesem  jest  mgr  Andrzej  Piekarzewski.  Od  początku  swojej 

działalności WSKiZ prowadziła studia na kierunku Zarządzanie i Marketing zarówno jako studia licencjackie 

jak  i  inżynierskie.  Od  roku  2002  r.  oferta  została  poszerzona  o  kolejne  dwa  kierunki   Informatykę  oraz 

Socjologię. WSKiZ tworząc wielokierunkową uczelnię, od roku 2004 r.  wprowadziła możliwość kształcenia na 

kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji a w 2005 r. również na kierunku Pedagogika.
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I.3.3. Misja Uczelni

Misją Uczelni jest kształtowanie umysłów i osobowości ludzi gotowych do podjęcia wyzwań niesionych 

przez zmiany przestrzeni społeczno-kulturowej współczesnego świata.

I.3.4. Struktura i organizacja

Studia inżynierskie: 

Prorektor: dr inż. Eugeniusz Neumann

Instytut Informatyki

Dyrektor: dr inż. Janusz Kleban

V-ce dyrektor: dr inż. Ewa Idzikowska

Zakład Podstaw Informatyki – kierownik: mgr inż. Hanna Kierzkowska-Kleban

Zakład Systemów Informatycznych – kierownik: dr inż. Janusz Kleban

Instytut Inżynierii Produkcji

Dyrektor: prof. zw. dr hab. inż.  Bolesław Jurkowski

V-ce dyrektor: prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko

Zakład Inżynierii BHP – kierownik: dr hab. Jerzy Olszewski

Zakład Zarządzania Produkcją i Logistyki – kierownik prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko

Zakład Nauk Technicznych – kierownik: prof. zw. dr hab. Bolesław Jurkowski

Katedra Nauk Matematycznych – kierownik: dr Lech Kaczmarek, prof. WSKiZ

Studia licencjackie:

Prorektor: dr Jan Nowomiekjski

Instytut Pedagogiki:

Dyrektor : prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski

V-ce dyrektora: dr Ewa Roman

Instytut Socjologii:

Dyrektor: dr hab. Jan Włodarek, prof. WSKiZ

Z-ca dyrektora: dr Adam Czabański

Instytut Zarządzania:

Dyrektor: dr hab. Małgorzata Kokocińska, prof. WSKiZ

Zakład Zarządzania i Marketingu – kierownik: dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski, prof. WSKiZ

Zakład Finansów i Rachunkowości – kierownik: dr Paweł Lachendro

Zakład Prawa i Ekonomii – kierownik: dr Teresa Majtas

Jednostki międzywydziałowe:

Studium Języków Obcych – kierownik: mgr Urszula Zalewska
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Studium Wychowania Fizycznego – kierownik: mgr Andrzej Gumny

Szczegółową strukturę organizacyjną uczelni przedstawiono w formie diagramu w Dodatku A.

I.3.5. Informacje ogólne

Obecnie  w Wyższej  Szkole  Komunikacji  i  Zarządzania  studiuje  prawie  3 000 studentów.  Rekrutacja 

kształtuje się na poziomie 1 000  studentów. Tytuł inżyniera i licencjata WSKiZ otrzymało już ponad 6 000 

osób. Z powodzeniem radzą oni sobie na rynku pracy, ponieważ wiedza teoretyczna, którą zdobywają w czasie 

studiów poparta jest praktyką w wielu znanych i świetnie prosperujących firmach. Uzyskanie tytułu licencjata 

lub inżyniera we WSKiZ umożliwia kontynuowanie nauki na  studiach uzupełniających magisterskich, między 

innymi na Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. 

Absolwenci  WSKiZ  mogą  wybrać  również  naukę  na  jednym  z  licznych  kierunków  oferowanych  przez 

działającą na uczelni Akademię Studiów Podyplomowych.

Zajęcia  w  WSKiZ  prowadzone  są  przez  zespół  wyspecjalizowanych  wykładowców  z  dziedzin  nauk 

informatycznych, społecznych i ekonomicznych oraz praktyków życia gospodarczego. Wszyscy nasi pracownicy 

dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni przydzieleni są organizacyjnie do poszczególnych katedr, zaś nad całym 

procesem  kształcenia  pieczę  sprawują  władze  uczelni  gwarantując  swoim  doświadczeniem  naukowym 

najwyższy  poziom  edukacji.  Obecnie  kadra  Uczelni  to  około  250  wykładowców,  w  tym  ponad  25 

samodzielnych  pracowników naukowych. Są to lektorzy,  informatycy,  wykładowcy oraz praktycy  biznesu z 

zakresu marketingu, zarządzania, informatyki, socjologii, psychologii, bankowości oraz finansów. Profesjonalna 

wiedza oraz zaangażowanie tych ludzi zapewnia odpowiedni poziom nauczania.

WSKiZ odwiedzają także wykładowcy z renomowanych,  zagranicznych  Uczelni.  Zajęcia  dla naszych 

studentów  prowadzili  między  innymi  Andy  Shaw  z  University  of  Cambridge  czy  Klaas  van  der  Werf  z 

Noordelijke Hogeschool Lenwarden z Holandii, prof. Reinhard Selten – laureat  nagrody Nobla w dziedzinie 

ekonomii, a także wykładowcy Purdue University – prof. Mark Bannayete oraz Clark Cory i Kellen Miacher. 

I.4. Kalendarz roku akademickiego

Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry: zimowy i letni.

Semestr zimowy:

Studia stacjonarne  - 17  tygodni od 01.10.2008 do 23.01.2009

Studia niestacjonarne popołudniowe – 17  tygodni od 01.10.2008 do 23.01.2009

Studia niestacjonarne weekendowe – 17 zjazdów w terminach od 19.09.2008 do 25.01.2009

Semestr letni:

Studia stacjonarne  - 17 tygodni od 23.02.2009 do 19.06.2009

Studia niestacjonarne popołudniowe - 17 tygodni od 23.02.2009 do 19.06.2009
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Studia niestacjonarne weekendowe – 17 zjazdów w terminach od 27.02.2009 do 05.07.2009

Harmonogram roku akademickiego 2008/2009

 studia stacjonarne
"A"

studia niestacjonarne
"B" "C"

Zajęcia semestru zimowego od 01.10.2008
do 23.01.2009 

od 01.10.2008
do 23.01.2009

od 19.09.2008
do 25.01.2009

Wakacje zimowe od 22.12.2008
do 02.01.2009

od 22.12.2008
do 02.01.2009

od 22.12.2008
do 01.01.2009

Zimowa sesja egzaminacyjna od 26.01.2009
do 06.02.2009

od 26.01.2009
do 06.02.2009

od 30.01.2009
do 08.02.2009

Zimowa sesja egzaminacyjna
(semestry kończące studia)

od 26.01.2009
do 06.02.2009

od 26.01.2009
do 06.02.2009

od 23.01.2009
do 01.02.2009

Sesja poprawkowa od 09.02.2009
do 20.02.2009

od 09.02.2009
do 20.02.2009

od 13.02.2009
do 22.02.2009

Zajęcia semestru letniego od 23.02.2009
do 19.06.2009

od 23.02.2009
do 19.06.2009

od 27.02.2009
do 05.07.2009

Przerwa wiosenna od 09.04.2009
do 14.04.2009

od 09.04.2009
do 14.04.2009

od 09.04.2009
do 14.04.2009

Dni wolne

od 10.11.2008
do 11.11.2008

od 10.11.2008
do 11.11.2008

od 10.11.2008
do 11.11.2008

od 01.05.2009
do 03.05.2009

od 01.05.2009
do 03.05.2009

od 01.05.2009
do 03.05.2009

od 11.06.2009
do 12.06.2009

od 11.06.2009
do 12.06.2009 –

Letnia sesja egzaminacyjna od 22.06.2009
do 03.07.209

od 22.06.2009
do 03.07.209

od 10.07.2009
do 19.07.2009

Letnia sesja egzaminacyjna
(semestry kończące studia)

od 22.06.2009
do 03.07.2009

od 22.06.2009
do 03.07.2009

od 26.06.2009
do 05.07.2009

Wakacje letnie od 04.07.2009
do 13.09.2009

od 04.07.2009
do 13.09.2009

od 20.07.2009
do 03.09.2009

Sesja poprawkowa od 14.09.2009
do 25.09.2009

od 14.09.2009
do 25.09.2009

od 04.09.2009
do 13.09.2009

I.5. Wykaz prowadzonych programów studiów

• Informatyka - studia inżynierskie, prowadzone jako studia stacjonarne trwające 7 semestrów oraz jako 

studia niestacjonarne trwające 8 semestrów 

Specjalności:

− sieci i systemy multimedialne, 

− technologie i zastosowania Internetu, 

− administrowanie sieciami komputerowymi, 

• Zarządzanie -  studia  licencjackie,  prowadzone  jako  studia  stacjonarne  i  niestacjonarne  trwające  6 

semestrów 

Specjalności:

− finanse i rachunkowość,

− zarządzanie przedsiębiorstwem,

− marketing,
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• Socjologia - studia licencjackie, prowadzone jako studia stacjonarne i niestacjonarne trwające 6 semestrów, 

Specjalności:

− zarządzanie potencjałem ludzkim,

− socjologia mediów i rynku,

• Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia inżynierskie, prowadzone jako studia stacjonarne trwające 7 

semestrów, oraz jako studia niestacjonarne trwające 8 semestrów 

Specjalności:

− zarządzanie produkcją,

− zarządzanie jakością,  inżynieria bezpieczeństwa i higieny pracy,

− logistyka,

• Pedagogika - studia  licencjackie,  prowadzone  jako  studia  stacjonarne  i  niestacjonarne  trwające  6 

semestrów, 

Specjalności: 

− praca socjalna,

− resocjalizacja,

− doradztwo zawodowe i personalne.

I.6. Zasady rekrutacji / przyjęć na studia

Biuro Rekrutacji WSKiZ prowadzi rekrutację na studia 2 razy w roku: 

- w trakcie rekrutacji letniej (od maja do września) – rekrutacja odbywa się na studia stacjonarne oraz 

niestacjonarne, 

- w  trakcie  rekrutacji  wiosennej  (od  lutego  do  marca)  –  rekrutacja  prowadzona  jest  na  studia 

niestacjonarne.

- Wymagane dokumenty: 

• świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (dot. nowej matury), 

• 3 zdjęcia legitymacyjne, 

• dowód osobisty, 

• książeczkę wojskową (mężczyźni) - z dokładnym adresem WKU. 

W Biurze Rekrutacji zawsze czekają na kandydatów przedstawiciele Uczelni, którzy pomagają załatwić 

wszystkie formalności. Dokumenty kandydaci mogą również składać przez Internet (opcja: Rekrutacji on-line w 

serwisie internetowym szkoły). 

O  przyjęciu  na  studia  decyduje  rozmowa  wstępna  polegająca  na  sprawdzeniu  umiejętności  oraz 

przygotowaniu  do podjęcia studiów na określonym kierunku.  Kandydat  może zostać  zwolniony z rozmowy 

wstępnej jeśli na egzaminie maturalnym z przedmiotu uprawniającego do zwolnienia – wyznaczonego przez 
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Komisję  Rekrutacyjną  WSKiZ  –  uzyskał  wynik  30%  na  poziomie  podstawowym  lub  20%  na  poziomie 

rozszerzonym. 

Przedmioty uprawniające do zwolnienia, na poszczególne kierunki:

• Socjologia – „Wiedza o społeczeństwie" lub „Historia"

• Pedagogika  - „Wiedza o społeczeństwie" lub „Historia"

• Zarządzanie – „Wiedza o społeczeństwie" lub „Matematyka" lub „Historia"

• Informatyka – „Matematyka" lub "Fizyka" lub „Informatyka"

• Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - "Matematyka" lub „Fizyka i Astronomia" lub „Chemia"

W  przypadku,  gdy  kandydat  zdawał  maturę  starym  systemem  lub  nie  uzyskał  wymaganego  progu 

procentowego  (dotyczy  „nowej  matury”  ),  musi  podejść  do  rozmowy  wstępnej,  na  którą  umawiany  jest 

indywidualnie przez pracownika BR.

Biuro Rekrutacji znajduje się w budynku Uczelni na Starym Rynku 87/88.

Godziny funkcjonowania: poniedziałek - piątek:  8.00-16.00

                                          sobota: 10.00 -14.00  

Na wszystkie pytania odpowiedzi można znaleźć na stronie internetowej www.wskiz.edu lub dzwoniąc 

pod numer bezpłatnej infolinii 0 800 161 044                                                         

Odpłatności  za  studia  są  zróżnicowane  w  zależności  od  kierunku  i  trybu  studiów.  Uczelnia  oferuje 

również szeroką gamę stypendiów co pozwala znacznie obniżyć koszty nauki. Czesne na naszej Uczelni opłaca 

się w 12 ratach. Pozwala to minimalizować obciążenia miesięczne wynikające ze studiowania. 

Opłaty za studia (12 rat)
TRYB/KIERUNEK Informatyka Zarządzanie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Socjologia Pedagogika

Stacjonarny 440 zł 380 zł 420 zł 390 zł 380 zł
Niestacjonarny 400 zł 320 zł 390 zł 320 zł 320 zł

I.7. Najważniejsze przepisy uczelniane

Uczelnia  działa  w  oparciu  o  zapisy  w  Statucie  oraz  Regulaminie  Studiów.  Regulamin  studiów 

zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły: www.wskiz.edu. Ponadto  jest on prezentowany w Dodatku B 

do niniejszego pakietu informacyjnego. (zawiera  wszystkie regulacje / zasady dotyczące systemu ECTS, w tym: 

zasady rejestracji studentów.)

I.8. Dane uczelnianego koordynatora ECTS

Koordynator uczelniany ECTS pełni rolę konsultanta ds. systemu punktowego – mgr inż. Renata Rasińska 

adres mailowy: rrasinska@wskiz.edu, tel.: (48)(061) 834 59 46

9

http://www.wskiz.edu/
http://www.wskiz.edu/index.php?option=com_content&task=view&id=151&Itemid=73


II. Informacje o programach studiów – opis ogólny

II.1. Przyznawane kwalifikacje (dyplomy, tytuły zawodowe) 

Wyższa Szkoła Komunikacji  i  Zarządzania  to obecnie  jedyna uczelnia niepubliczna w Wielkopolsce, 

która oferuje tak różnorodne możliwości podjęcia studiów. Wielokierunkowość Uczelni sprawia, iż spotykają się 

tu  studenci  o  różnorodnych  zainteresowaniach,  powstają  ciekawe  relacje  międzyludzkie  i  panuje atmosfera, 

jakiej nie można spotkać na innych uczelniach. Celem Uczelni jest kształcenie wszechstronnych specjalistów na 

poziomie studiów zawodowych. W związku z tym, dostosowując się do wymogów Deklaracji Bolońskiej oraz 

ustawy  o  szkolnictwie  wyższym,  Uczelnia  prowadzi  studia  inżynierskie  oraz  licencjackie;  z  zakresu  nauk 

informatycznych, technicznych, ekonomicznych oraz społecznych. Są to tzw. studia I stopnia, mające na celu 

przekazanie głównie  praktycznej wiedzy wspomaganej teorią. Programy studiów, limity realizowanych godzin 

dydaktycznych  oraz  ich  zawartość  merytoryczna  ściśle  wypełniają  kryteria  programowe ustanowione  przez 

Państwową  Komisję  Akredytacyjną.  Jednocześnie  program  nauczania  jest  ciągle  modyfikowany  i 

uatrakcyjniany,  by optymalnie  wykształcić  przyszłych  absolwentów.  Zdobyta  praktyczna  wiedza  umożliwia 

absolwentom  WSKiZ  kontynuowanie  nauki,  na  podstawie  zawartych  porozumień,  na  studiach  II  stopnia 

(prowadzonych przez np. Politechnikę Poznańską, Uniwersytet A. Mickiewicza czy Uniwersytet Ekonomiczny 

w Poznaniu), bez konieczności dodatkowego zaliczania różnic programowych. Dzięki temu poszerzają oni swoją 

wiedzę  i  umiejętności,  poznają  najlepszych  i  najbardziej  cenionych  specjalistów z  danej  dziedziny,  a  także 

uzyskują  dyplom  drugiej  uczelni.  Wiemy  z  naszego  10-letniego  doświadczenia,  że  początki  studiowania 

zazwyczaj  nie  są proste.  Dlatego  studia w naszej  Uczelni  są  tak zorganizowane,  aby umożliwić  studentom 

stopniową aklimatyzację w naszym środowisku akademickim. Większa liczba  ćwiczeń i laboratoriów pojawia 

się  począwszy  od  drugiego  semestru,  gdy  student  zdąży  już  „okrzepnąć”  i  przywyknąć  do  „zwyczajów” 

panujących na wyższej uczelni. 

Informatyka to dziedzina nauki,  która rozwija się dynamicznie,  stwarzając wciąż  nowe wyzwania  i  szanse 

rozwoju. „Informatyzuje się” niemal całe nasze codzienne życie, co absolwentom tego rodzaju studiów stwarza 

nieograniczone perspektywy znalezienia atrakcyjnej pracy zawodowej. Studia inżynierskie w WSKiZ to przede 

wszystkim kierunkowe przedmioty informatyczne (m.in. wstęp do programowania,  usługi internetowe), które 

stanowią  około  60%  programu  studiów.  Jest  on  tak  skonstruowany,  aby  dostarczyć  Tobie  jak  najwięcej 

praktycznej  wiedzy  i  umiejętności. Przedmioty  teoretyczne  stanowią  jedynie  jego  niezbędne  uzupełnienie. 

Znaczna  część  programu  studiów  informatycznych  realizowana  jest  w  20-osobowych  specjalistycznych 

laboratoriach, wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy. Wyjątkowym uzupełnieniem toku studiów 

informatycznych  są  warsztaty  grafiki  komputerowej,  prowadzone  w  kilkunastodniowym  bloku  przez 

wykładowców i studentów z Purdue University. 
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W trakcie studiów, w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych,   student może uzyskać dodatkowe 

uznawane w świecie  certyfikaty ukończenia kursów Microsoft lub  Cisco. Certyfikaty te studenci otrzymują po 

ukończeniu zajęć  z  wybranych  przedmiotów I  tak po zaliczeniu przedmiotów  wstęp do programowania   i 

programowanie -  języki wysokiego poziomu otrzymują certyfikat ukończenia kursu Microsoft o numerze MS 

2667 -  Introduction to Programming Po ukończeniu przedmiotów programowanie  w C oraz programowanie 

obiektowe otrzymują certyfikat  ukończenia kursu o numerze  MS  2124 – Programming with C#. W ramach 

przedmiotów systemy baz danych oraz projektowanie baz danych otrzymują certyfikat  ukończenia kursów o 

numerach  MS 2071 -  Querying Microsoft SQL Server 2000 with Transact-SQL i MS 2073 -  Programming a 

Microsoft SQL Server 2000 Database. W ramach działające przy Uczelni IT Microsoft Academy  Pro Platiunum 

studenci przygotowują się do wybranego przez siebie egzaminu MCP.- Microsoft Certified Professional.

Po ukończeniu przedmiotu Sprzęt sieciowy studenci otrzymują certyfikat CCNA 1 - Networking Basics, a 

po ukończeniu przedmiotu Sieci Rozległe certyfikat  CCNA 2 - Routers and Routing Basics.

Po czwartym semestrze studenci odbywają 6-tygodniową praktykę zawodową. Otrzymają w ten sposób 

niepowtarzalną szansę spędzenia sześciu tygodni w takich firmach jak:  IBM Polska, Hewlett Packard Polska, 

Era GSM, Plus GSM, SUN Microsystems, Dom Data. Studenci i absolwenci kierunków inżynierskich w WSKiZ 

znajdują zatrudnienie (już w trakcie studiów) w najlepszych firmach, np. w Siemensie – najbardziej atrakcyjnym 

pracodawcy według grupy badanych inżynierów (ranking Rzeczpospolitej z dn. 22.03.2006, ankietowano ponad 

5200 inżynierów ubiegających się o stanowiska techniczne). 

W trakcie czwartego lub piątego semestru student wybiera najbardziej  odpowiadającą mu specjalność 

studiów. Dzięki temu może poszerzać swoją wiedzę i zainteresowania w tym obszarze informatyki, który będzie 

mu  najbliższy.  Od  tego  momentu  w  programie  studiów  pojawiają  się  przede  wszystkim  przedmioty 

specjalizacyjne,  których  celem jest  także ułatwienie  startu  na rynku pracy.  Swoje fascynacje  zagadnieniami 

informatycznymi studenci mogą rozwijać uczęszczając na wyjątkowe przedmioty fakultatywne, które sami sobie 

dobierają.  Na trzecim lub czwartym roku studiów studenci zaczynają uczęszczać na seminarium dyplomowe, 

którego celem jest napisanie, a następnie obrona pracy inżynierskiej. 

Uczelnia organizuje wiele imprez związanych z procesem dydaktycznym, m.in.: Warsztaty Dydaktyczne, 

wykłady otwarte Akademii Wiedzy, Konferencje IT Academy, Akademia Java, itp. 

Absolwenci  kierunku  Informatyka  otrzymują  dyplom  ukończenia  studiów  zawodowych  oraz  tytuł 

zawodowy „inżyniera”. Warunki jakie musi spełnić student, aby otrzymać dyplom są określone w Regulaminie 

Studiów.

Zarządzanie. Jednym  z  podstawowych  warunków  sukcesu  w  biznesie  jest  zorientowanie  na  klienta  i 

użytkownika  produktów.  By  osiągnąć  ten  efekt  potrzebna  jest  specjalistyczna  wiedza  o  mechanizmach 

rządzących zachowaniem rynku i klientów. Niezbędna jest umiejętność badania i analizy rynku, dostosowanie 

strategii firmy do zmieniającego się otoczenia oraz przełożenia tej strategii na działanie przedsiębiorstwa.

Znaczna  część  programu  studiów  biznesowych  realizowana  jest  od  II  semestru  w  20-osobowych 

specjalistycznych laboratoriach, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy. Studenci nabywają 

również  umiejętność  posługiwania  się  biznesowym  językiem  angielskim,  a  także  mają  szansę  uzyskania 

międzynarodowych certyfikatów językowych. 

11



W trakcie trzeciego semestru wybiera się specjalność studiów. Od tego momentu w programie studiów 

pojawiają się przede wszystkim przedmioty specjalizacyjne.  Swoje fascynacje zagadnieniami gospodarczymi 

studenci rozwijają także uczęszczając na wyjątkowe przedmioty fakultatywne, które sami sobie wybierają. Po 

czwartym semestrze odbywa się 6-tygodniową praktykę zawodową. 

Absolwenci  kierunku  Zarządzanie  otrzymują  dyplom  ukończenia  studiów  zawodowych  oraz  tytuł 

zawodowy „licencjata”. Warunki jakie musi spełnić student, aby otrzymać dyplom są określone w Regulaminie 

Studiów.

Zarządzanie  i  Inżynieria  Produkcji. Wybierając  ten  kierunek  studenci  uzyskają  teoretyczną  wiedzę 

menedżerską  oraz  umiejętności  inżynierskie  w zakresie  organizacji  i  zarządzania procesami  produkcyjnymi, 

poszukiwane zarówno przez polskie jak i europejskie firmy. Jak wynika z analiz firmy rekrutacyjno-doradczej 

Bank  Danych  o  Inżynierach,  prawie  90% wszystkich  ofert  pracy  dla  inżynierów pochodzi  z  Wielkopolski. 

Właśnie tu najbardziej aktywni są zagraniczni inwestorzy. Poszukiwani są inżynierowie różnych specjalności m. 

in.  na  stanowiska  w  działach  kontroli  jakości  i  na  produkcji,  potrzebni  są  zarówno  technolodzy  jak  i 

menedżerowie. 

Znaczna  część  zajęć  w  ramach  tego  kierunku  studiów  realizowana  jest  w  11  specjalistycznych 

laboratoriach technologicznych i komputerowych z zakresu:  Podstaw metrologii, Badań chemicznych, Badań 

wytrzymałościowych,  Materiałoznawstwa,  Podstaw  automatyzacji,  Procesów  i  technologii  produkcji,  

Organizacji procesów produkcyjnych, Badań wad wyrobów i badań niszczących, Elektroniki i elektrotechniki,  

Grafiki  inżynierskiej  oraz  Informatyki. Dzięki  temu  można  w  praktyce  zapoznać  się  z  najnowszymi 

osiągnięciami wiedzy inżynierskiej. Bogaty blok przedmiotów ekonomicznych zogniskowany jest natomiast na 

problematyce zarządzania procesami produkcyjnymi, w tym projektowaniu nowych systemów produkcyjnych, 

eksploatacyjnych, obiektów czy systemów zarządzania. 

W trakcie czwartego semestru wybiera się specjalność studiów. Od tego momentu w programie studiów 

pojawiają  się  przedmioty  specjalizacyjne.  Specjalistyczną  wiedzę  inżynierską  studenci  mogą  poszerzyć 

uczęszczając  na  przedmioty  fakultatywne,  które  sami  sobie  wybierają.  Wiedzę  można  również  pogłębić  w 

trakcie corocznych warsztatów z zakresu inżynierskiej grafiki komputerowej prowadzonych przez wybitnych 

specjalistów z IUPUI (Purdue University). W ramach programu Erasmus można wyjechać na semestr lub rok 

studiów do Hochschue fűr Technik, Wirtschaft und Kultur (Lipsk, Niemcy). Po I i II  roku studiów odbywa się 

praktykę zawodową (łącznie 320 godz.). 

Absolwenci  kierunku  Zarządzanie  i  Inżynieria  Produkcji  otrzymują  dyplom  ukończenia  studiów 

zawodowych oraz tytuł zawodowy „inżyniera”. Warunki jakie musi spełnić student, aby otrzymać dyplom są 

określone w Regulaminie Studiów.

Socjologia to nauka badająca społeczne reguły,  procesy i struktury,  które łączą i dzielą ludzi, tworzą lub są 

przejawem więzi  między ludźmi.  Człowiek jest  o tyle  obiektem zainteresowania  socjologii,  o  ile  jest  istotą 

społeczną,  częścią  jakiejś  grupy,  społeczności,  stowarzyszenia,  czy  instytucji  społecznej,  bądź  podlega 

stosunkom  społecznym.  Rzeczywistymi  przedmiotami  badań  socjologii  są  właśnie  grupy  społeczne, 

społeczności,  stowarzyszenia,  instytucje  oraz  relacje  społeczne.  Komunikacja  międzyludzka,  zachowania 

społeczności  oraz uwarunkowania tych  zachowań to główne zagadnienia  na kierunku Socjologia.  W trakcie 
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studiów studenci dowiadują się jak istotną rolę powyższe elementy odgrywają w życiu prywatnym, politycznym, 

gospodarczym.  Wiedza,  którą  uzyskują,  pozwala  na  trafne  zidentyfikowanie  problemu,  a  następnie  na  jego 

optymalne rozwiązanie.

W trakcie trzeciego semestru wybiera  się  specjalność studiów. Dzięki  temu studenci  mogą poszerzać 

swoją  wiedzę  i  zainteresowania  w tym obszarze  socjologii,  który  jest  im najbliższy.  Od tego  momentu  w 

programie studiów pojawiają się przede wszystkim przedmioty specjalizacyjne. Swoje fascynacje zagadnieniami 

socjologicznymi studenci rozwijają uczęszczając na wyjątkowe przedmioty fakultatywne, które sami wybierają. 

Po czwartym semestrze odbywa się 6-tygodniową praktykę zawodową. 

Absolwenci  kierunku  Socjologia  otrzymują  dyplom  ukończenia  studiów  zawodowych  oraz  tytuł 

zawodowy „licencjata”. Warunki jakie musi spełnić student, aby otrzymać dyplom są określone w Regulaminie 

Studiów.

W ramach kierunku Pedagogika studenci dowiadują się jaką rolę odgrywa samowychowanie i samokształcenie 

młodzieży i dorosłych, oddziaływanie wychowawcze instytucji wychowania pozaszkolnego – środków masowej 

komunikacji,  organizacji  młodzieżowych,  placówek kulturalnych  (teatrów,  klubów, muzeów i  in.),  instytucji 

wychowania  religijnego  itp.  Mają  możliwość  analizowania  i  oceny  zjawisk  społecznych,  które  powodują 

konieczność  świadczenia  pomocy  społecznej,  świadczenia  usług  opiekuńczych  oraz  pobudzania  społecznej 

aktywności.  Zawodowa  aktywność  absolwenta  skierowana  będzie  wobec  osób,  które  przejawiają  objawy 

nieprzystosowania  społecznego,  demoralizacji,  a  także  wobec  osób,  które  weszły już  w konflikt  z  prawem, 

celem przywrócenia ich społeczeństwu.

Na trzecim semestrze student wybiera specjalność. Od tego momentu w programie studiów pojawiają się 

przede wszystkim przedmioty specjalizacyjne. Swoje fascynacje zagadnieniami pedagogicznymi studenci mogą 

rozwijać także uczęszczając na specjalnie dobrane przedmioty fakultatywne. Studia licencjackie na kierunku 

Pedagogika  trwają 6 semestrów we wszystkich  trybach.  Po drugim i  czwartym semestrze oraz  na trzecim i 

piątym  semestrze  studiów  stacjonarnych  odbywa  się  dwutygodniową  praktykę  zawodową,  realizowaną  w 

specjalistycznych  ośrodkach.  To  właśnie  bardzo  rozbudowana  liczba  godzin  zajęć  praktycznych  oraz  ich 

"życiowy" charakter decydują o wyjątkowości tych studiów. 

Absolwenci  kierunku  Pedagogika  otrzymują  dyplom  ukończenia  studiów  zawodowych  oraz  tytuł 

zawodowy „licencjata”. Warunki jakie musi spełnić student, aby otrzymać dyplom są określone w Regulaminie 

Studiów.

II.2. Warunki przyjęć 

Warunki,  które  student  musi  spełnić,  aby  został  przyjęty  na  poszczególne  kierunki  są  określone  w 

zasadach rekrutacji:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz rozmowa wstępna. 

Można zostać zwolnionym z rozmowy wstępnej jeżeli uzyskano: 

• pozytywną ocenę (min. 30% na poziomie podstawowym lub 20% na poziomie rozszerzonym) na 

świadectwie maturalnym z przedmiotu wyznaczonego poniżej w tabelce –"nowa matura" do 2006 roku 

włącznie

13



• pozytywną ocenę (min. 30% na poziomie podstawowym lub poziomie rozszerzonym) na świadectwie 

maturalnym z przedmiotu wyznaczonego poniżej w tabelce – matura od 2007 roku, 

Wykaz przedmiotów uprawniających do zwolnienia z rozmowy wstępnej: 

• dla kandydatów na kierunek Socjologia – "Wiedza o społeczeństwie" lub "Historia"

• dla kandydatów na kierunek Pedagogika – "Wiedza o społeczeństwie" lub "Historia"

• dla kandydatów na kierunek Zarządzanie – "Wiedza o społeczeństwie" lub "Matematyka" lub 

"Historia" lub "Geografia"

• dla kandydatów na kierunek Informatyka – "Matematyka" lub "Fizyka" lub "Informatyka"

• dla kandydatów na kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – "Matematyka" lub "Fizyka i 

Astronomia" lub "Chemia"

Jeśli na egzaminie maturalnym nie były zdawane przedmioty uprawniające do zwolnienia, wówczas o przyjęciu 

Cię na studia zdecyduje wynik rozmowy. Rozmowa wstępna dotyczy także osób posiadających  starą maturę. 

Celem  rozmowy jest  poznanie  Twoich  indywidualnych  predyspozycji,  motywacji  oraz  oczekiwań  wobec 

Uczelni.  W  trakcie  rozmowy  sprawdza  się  ogólną  wiedzę  z  zakresu  kierunku,  na  którym  kandydat  chce 

studiować. 

Zgodnie  z  Regulaminem Studiów student  z  innej  szkoły  wyższej  może  zostać  przyjęty  na  studia  w 

Uczelni,  za  zgodą  rektora  i  z  uwzględnieniem  standardów  nauczania  obowiązujących  dla  danego  kierunku 

studiów,  jeżeli  w  szkole  wyższej,  którą  opuszcza,  uzyskał  przynajmniej  rejestrację  na  drugi  semestr  oraz 

wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów w niej obowiązujących.

II. 3. Cele programów studiów dotyczące kształcenia i przygotowania zawodowego 

Informatyka:

Absolwent  kierunku  informatyka  w  Wyższej  Szkole  Komunikacji  i  Zarządzania  w  Poznaniu  jest 

specjalistą  w  zakresie  różnorodnych  zastosowań  informatyki,  zdolnym  do  samodzielnego  i  twórczego 

rozwiązywania  problemów  oraz  podejmowania  decyzji  dotyczących  nowoczesnych  technologii 

informatycznych.  Wiedza  teoretyczna  absolwenta  obejmuje:  zasady  budowy  i  działania:  sprzętu 

komputerowego, sieci teleinformatycznych,  systemów operacyjnych,  baz danych, aplikacji multimedialnych i 

innych.  Do  umiejętności  praktycznych  zaliczyć  należy:  obsługę  nowoczesnego  sprzętu  komputerowego, 

programowanie w różnych środowiskach, administrowanie systemami informatycznymi. Posiada on wiedzę i 

umiejętności techniczne pozwalające na: projektowanie,  tworzenie, implementowanie,  wdrażanie i efektywne 

eksploatowanie  systemów  informatycznych.  Jest  również  gotowy  do  weryfikacji  komponentów  systemów 

informatycznych zgodnie z ich specyfikacją. Dobre przygotowanie z zakresu podstaw informatyki pozwala mu 

na dalszy samodzielny rozwój zawodowy oraz umożliwia uzupełnianie wiedzy i szybkie dostosowywanie się do 

najnowszych technologii  komputerowych,  co jest  niezmiernie ważne biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju i 

szybkość zmian w dziedzinie informatyki.  W programie studiów położono nacisk na powiązanie gruntownej 

wiedzy  teoretycznej  z  jej  wykorzystaniem  w  praktyce,  dzięki  czemu  absolwent  jest  nie  tylko  inżynierem 

informatykiem  potrafiącym  posługiwać  się  narzędziami  informatycznymi  i  oprogramowaniem w sytuacjach 
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rutynowych,  ale  potrafi  również  szukać  rozwiązań  w  sytuacjach  niekonwencjonalnych,  wymagających 

interdyscyplinarnego spojrzenia. Dzięki takiemu podejściu jest przygotowany do pracy zarówno w przemyśle, 

biznesie czy administracji, ale również w ośrodkach badawczo rozwojowych. Może również kontynuować naukę 

na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

W  zależności  od  wybranej  specjalności  absolwenci  posiadają  dodatkową  wiedzę  i  umiejętności  w 

wybranym obszarze.  Integralną częścią sylwetki absolwenta jest charakterystyka proponowanych specjalności. 

Obecnie Uczelnia oferuje trzy specjalności: sieci i systemy multimedialne, technologie i zastosowania Internetu, 

oraz administrowanie sieciami komputerowymi.

Specjalność  Sieci  i  systemy multimedialne jest  przeznaczona dla osób, które po ukończeniu studiów 

chciałyby  zajmować  się  tworzeniem systemów  multimedialnych  oraz  zarządzaniem nowoczesnymi  sieciami 

szerokopasmowymi.  W  kształceniu  studentów  tej  specjalności  nacisk  jest  położony  na  technologie 

wykorzystywane  w  nowoczesnych  sieciach  teleinformatycznych  oraz  systemach  multimedialnych.  Wśród 

zagadnień  wykładanych  w ramach przedmiotów specjalizacyjnych  znajdują się,  między innymi:  technologie 

umożliwiające komunikację multimedialną, telewizja cyfrowa, technologie DVD i Blu-ray, metody kompresji 

dźwięku i obrazu, techniki tworzenia prezentacji i systemów multimedialnych, transmisja w sieciach telefonii 

komórkowej,  systemy  transmisji  satelitarnej,  protokoły  komunikacyjne  w  sieciach  przewodowych  i 

bezprzewodowych, projektowanie sieci komputerowych itd.

Absolwenci  specjalności  Technologie  i  zastosowania  Internetu są  przygotowani  do  projektowania, 

wdrażania i zarządzania systemami informatycznymi funkcjonującymi w ramach Internetu, w tym systemami 

WWW,  telefonii  IP,  poczty  elektronicznej,  elektronicznego  handlu,  elektronicznej  bankowości,  itp.  W 

kształceniu  studentów  tej  specjalności  nacisk  położony  jest  na  istniejące  i  przyszłościowe  rozwiązania  w 

zakresie protokołów transmisji, języków programowania, metod ochrony danych i różnorodnych mechanizmów 

tworzenia  aplikacji  internetowych.  Absolwent  specjalności  Technologie  i  zastosowania  Internetu jest 

przygotowany  do  pracy,  między  innymi,  na  takich  stanowiskach  jak:  projektant/programista  aplikacji 

sieciowych, administrator serwerów WWW, VoIP, poczty elektronicznej, konsultant i analityk specjalizujący się 

w technologiach internetowych. Specjaliści o takim przygotowaniu znajdują zatrudnienie, między innymi, w: 

firmach oferujących usługi internetowe, bankach i instytucjach finansowych a także innych przedsiębiorstwach 

stosujących technologie internetowe.

Kształcenie na specjalności:  Administrowanie sieciami komputerowymi jest prowadzone w oparciu o 

zasady  Akademii  Sieci  Komputerowych  CISCO,  a  jego  głównym  celem  jest  przygotowanie  specjalistów 

posiadających  wiedzę teoretyczną i umiejętności  praktyczne w zakresie projektowania,  budowania i bieżącej 

obsługi  sieci  komputerowych.  Podczas  zajęć  laboratoryjnych  studenci  mają  dostęp  do  urządzeń  sieciowych 

firmy CISCO i zapoznają się z zasadami ich konfigurowania. Studenci, którzy zaliczą wszystkie testy wymagane 

programem Akademii  Sieci  Komputerowych CISCO, będą przygotowani do zdania egzaminu CCNA (Cisco 

Certified Network Associate), który jest przeprowadzany w centrach certyfikacyjnych, a uzyskany certyfikat jest 

identyczny  we  wszystkich  państwach  i  wszędzie  honorowany.  Zajęcia  dydaktyczne  prowadzone  w ramach 

specjalności nie obejmują wszystkich semestrów Akademii Sieci Komputerowych CISCO, stąd studenci, którzy 

będą chcieli przystąpić do egzaminu CCNA, będą musieli uzupełnić wiedzę samodzielnie lub na dodatkowym 

kursie w akademii lokalnej działającej przy WSKiZ. Semestry ukończone w ramach zajęć dydaktycznych będą 

potwierdzone certyfikatem CISCO.
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Absolwent  specjalności  Administrowanie  sieciami  komputerowymi może  pracować  m.in.  jako: 

administrator  sieci  lokalnych  i  rozległych, projektant  i  wykonawca  sieci  komputerowych,  administrator 

systemów IT, analityk systemowy itp.

Absolwenci  kierunku  Informatyka  otrzymują  dyplom  ukończenia  studiów  zawodowych  oraz  tytuł 

zawodowy  „inżyniera”.  Wyższa  Szkoła  Komunikacji  i  Zarządzania  stwarza  warunki  do  tego,  by  w  pełni 

zrealizować normy dotyczące sylwetki absolwenta kierunku Informatyka określone rozporządzeniem Ministra 

Edukacji  Narodowej i  Sportu z dnia 12.07.2007 roku oraz dąży do tego,  aby jak najskuteczniej kształtować 

zaprezentowaną powyżej sylwetkę absolwenta. 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posiada wiedzę w wybranym zakresie inżynierii 

produkcji  oraz  nauk  ekonomicznych  i  o  zarządzaniu.  Posiada  również  umiejętności  menadżerskie  oraz 

rozwiązywania  zagadnień  z  wybranego  zakresu  inżynierii  produkcji,  w  tym  projektowania  nowych  i 

nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych; nadzorowania obiektów i 

systemów zarządzania; doboru i szkolenia personelu; zarządzania kosztami, finansami i kapitałem; zarządzania 

przedsiębiorstwem;  marketingu;  logistyki;  zarządzania  inwestycjami  rzeczowymi;  formułowania  zadań  z 

zakresu technologii zarządzania i finansów, transferu technologii i innowacyjności.

Absolwent Zarządzania i Inżynierii Produkcji jest przygotowany do: zarządzania procesami produkcyjnymi w 

wybranym  zakresie  inżynierii  produkcji;  organizowania  i  zarządzania  personelem oraz  koordynowania  prac 

zespołów  pracowniczych;  udziału  w  realizacji  i  wdrażaniu  prac  badawczych  i  rozwojowych,  zwłaszcza 

dotyczących  innowacji  technologicznych  i  organizacyjnych  oraz  udziału  w  pracach  dotyczących  doradztwa 

technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania.

Absolwent  kierunku  Zarządzanie  i  Inżynieria  Produkcji  jest  przygotowany  do  pracy  w:  małych, 

średnich  i  dużych  przedsiębiorstwach  zajmujących  wybranym  zakresem  inżynierii  produkcji;  jednostkach 

projektowych  i  doradczych  zajmujących  się  wybranym  zakresem  inżynierii  produkcji;  jednostkach 

gospodarczych  oraz  administracyjnych,  w  których  wymagana  jest  wiedza  techniczna,  ekonomiczna  i 

informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. 
W  zależności  od  wybranej  specjalności  absolwenci  posiadają  dodatkową  wiedzę  i  umiejętności  w 

wybranym obszarze.  Integralną częścią sylwetki absolwenta jest charakterystyka proponowanych specjalności. 

Obecnie  Uczelnia  oferuje  trzy  specjalności:  zarządzanie  produkcją,  zarządzanie  jakością,  inżynieria 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz logistyka. 

Wybierając specjalność  Zarządzanie produkcją  student otrzymuje kompleksowy pakiet wiedzy oraz 

praktycznych  umiejętności  z  zakresu  ekonomicznych  i  organizacyjnych  uwarunkowań  działania 

przedsiębiorstwa,  poznaje  tajniki  nowoczesnego  zarządzania  kadrami,  zarządzania  firmą  w  sytuacjach 

kryzysowych,  planowania  strategicznego,  finansów  przedsiębiorstw  oraz  prawnych  uwarunkowań 

funkcjonowania gospodarki.  Otrzymuje wiedzę ułatwiającą podejmowanie decyzji  o jakości i  nowoczesności 

produktów, wzroście produktywności oraz obniżeniu kosztów własnych produkcji. Absolwent tej specjalności 

może  pracować  m.in.  jako:  konsultant  w  zakresie  zarządzania  produkcją,  menedżer  średniego  szczebla 

zarządzania, a także menedżer ds. sterowania produkcją. 
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Program specjalności Zarządzanie jakością, inżynieria bezpieczeństwa i higieny pracy pozwala uzyskać 

szeroką  wiedzę  w  zakresie  kierowania,  nadzorowania  i  koordynowania  procesów  związanych  z 

bezpieczeństwem  pracy.  Studenci  zdobywają  praktyczne  umiejętności  dotyczące  przygotowywania  analiz 

czynników wpływających  na ryzyko  zawodowe oraz wiedzę jak tworzyć  koncepcje  usuwania potencjalnych 

zagrożeń na stanowiskach pracy. Absolwent tej specjalności podejmuje pracę m.in. na stanowisku: menedżera 

ds. zarządzania bezpieczeństwem pracy, analityka bhp. 

W  ramach  specjalności   Logistyka studenci  uzyskują  szeroką  wiedzę  z  zakresu  przedmiotów 

ekonomicznych, technicznych oraz informatycznych, która pozwala skutecznie konkurować na rynku pracy i 

ubiegać  się  o  zatrudnienie  w  działach  logistycznych,  handlowych,  dystrybucyjnych  czy  spedycyjnych 

przedsiębiorstw  przemysłowych.  Absolwent  tej  specjalności  może  pracować  jako:  konsultant  ds.  logistyki, 

menedżer ds. gospodarki materiałowej, menedżer ds. handlu elektronicznego. 

Absolwenci  kierunku  Zarządzanie  i  Inżynieria  Produkcji  otrzymują  dyplom  ukończenia  studiów 

zawodowych oraz tytuł zawodowy „inżyniera”. Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania stwarza warunki do 

tego, by w pełni zrealizować normy dotyczące sylwetki absolwenta kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

określone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12.07.2007 roku oraz dąży do tego, 

aby jak najskuteczniej kształtować zaprezentowaną powyżej sylwetkę absolwenta. 

Zarządzanie

Absolwent  WSKiZ  kierunku  Zarządzanie   posiada   wiedzę   teoretyczną  i  praktyczną  z  zakresu  nauk  o 

zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – 

przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Posiada umiejętności rozpoznawania, 

diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i 

informacjami.  Jest  przygotowany  do  realizacji  podstawowych  funkcji  zarządzania  procesami 

(przedsięwzięciami)  w  organizacjach  o  charakterze  gospodarczym,  administracyjnym  lub  bezpieczeństwa 

publicznego. 

Absolwent kierunku Zarządzanie przygotowany jest do pracy w charakterze specjalisty organizacji i 

zarządzania  oraz  menadżera/kierownika  średniego  szczebla  zarządzania  w  przedsiębiorstwach  lub 

kierownika/dowódcy  zespołu  w  strukturach  bezpieczeństwa  państwa,  a  także  do  prowadzenia  własnej 

działalności. Absolwent posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania 

oraz pracy w zespole. 

W  zależności  od  wybranej  specjalności  absolwenci  posiadają  dodatkową  wiedzę  i  umiejętności  w 

wybranym obszarze.  Integralną częścią sylwetki absolwenta jest charakterystyka proponowanych specjalności. 

Obecnie  Uczelnia  oferuje trzy  specjalności:  finanse  i  rachunkowość,  zarządzanie  przedsiębiorstwem  oraz 

marketing.

Finanse to podstawa funkcjonowania każdej nowoczesnej gospodarki, dlatego absolwenci  specjalności 

Finanse  i  rachunkowość znajdują  atrakcyjne  zatrudnienie  na  rynku  pracy.  Program  nauczania  uwzględnia 

Międzynarodowe  Standardy  Rachunkowości,  których  zastosowania  szeroko  wkraczają  do  polskiej 

rachunkowości.  Uwzględniona  jest  interdyscyplinarność  kształcenia,  zgodnie  z  najbardziej  nowoczesnym 

wizerunkiem menedżera specjalisty w dziedzinie finansów i rachunkowości.  Program specjalności umożliwia 

uzyskanie  wszechstronnej  i  praktycznej  wiedzy  oraz  umiejętności  z  zakresu  m.in.  księgowości,  polityki 

17



finansowej  przedsiębiorstw,  zarządzania  kapitałem,  analizy  przedsięwzięć  inwestycyjnych.  Absolwent  tej 

specjalności znajduje zatrudnienie jako: audytor ekonomiczny, główny księgowy, dyrektor finansowy, dyrektor 

inwestycyjny, analityk finansowy. 

W  ramach  specjalności  Zarządzanie  przedsiębiorstwem studenci  otrzymują  kompleksowy  pakiet 

wiedzy oraz praktycznych  umiejętności  z zakresu ekonomicznych  i organizacyjnych  uwarunkowań działania 

przedsiębiorstwa,  na  wszystkich  jego  najważniejszych  płaszczyznach.  Poznają  tajniki  nowoczesnego 

zarządzania  kadrami,  zarządzania  firmą  w  sytuacjach  kryzysowych,  planowania  strategicznego,  finansów 

przedsiębiorstw oraz prawnych uwarunkowań funkcjonowania gospodarki. Absolwent tej specjalności prowadzi 

konsulting  w  zakresie  zarządzania,  samodzielną  działalność  gospodarczą,  może  pracować  jako  menedżer 

średniego szczebla zarządzania, a także członek zarządu rad nadzorczych. 

Studia  w  ramach  specjalności  Marketing  dają  umiejętności  do  pełnienia  funkcji  menedżerskich  z 

obszaru  kampanii  promocyjnych,  kreowania  wizerunku  organizacji,  a  także  obsługi  produkcji  w  dużych 

przedsiębiorstwach  produkcyjnych  itp.   Absolwent  tej  specjalności  pracuje  m.in.  jako:  project  manager, 

specjalista ds. public relations, account manager, analityk rynkowy, sales manager, operations manager. 

Nabyta  wiedza  ekonomiczna,  marketingowa  oraz  techniczna  w  ramach  specjalności  Marketing  na 

rynku  motoryzacyjnym pozwoli  na  samodzielne  przygotowywanie  planów  marketingowych,  prowadzenie  i 

współudział w badaniach rynku motoryzacyjnego, planowanie i prowadzenie działań reklamowych i PR-owych. 

Absolwent  tej  specjalności  znajdzie  zatrudnienie  w  dziale  marketingu  we  wszystkich  przedsiębiorstwach 

produkcyjnych branży motoryzacyjnej, w firmach dealerskich, hurtowniach części zamiennych, a także firmach 

usługowych. Będzie także przygotowany do pełnienia funkcji sales managerów i dealer managerów. Posiadana 

wiedza  umożliwi  mu  także  prowadzenie  własnego  przedsiębiorstwa  handlowo-usługowego  w  branży 

motoryzacyjnej. 

Absolwenci  kierunku  Zarządzanie  otrzymują  dyplom  ukończenia  studiów  zawodowych  oraz  tytuł 

zawodowy  „licencjata”.  Wyższa  Szkoła  Komunikacji  i  Zarządzania  stwarza  warunki  do  tego,  by  w  pełni 

zrealizować normy dotyczące sylwetki absolwenta kierunku Zarządzanie określone rozporządzeniem Ministra 

Edukacji  Narodowej i  Sportu z dnia 12.07.2007 roku oraz dąży do tego,  aby jak najskuteczniej kształtować 

zaprezentowaną powyżej sylwetkę absolwenta. 

Socjologia:

Absolwent   kierunku  Socjologia  posiada  wiedzę  z  zakresu  socjologii  poszerzoną  o  podstawy  nauk 

społecznych. Zdobyte umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych i 

prawnych. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, a także gromadzenia, przetwarzania 

oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Posiada umiejętności pracy zespołowej. Umie wykonywać 

podstawowe analizy statystyczne z pomocą informatycznych narzędzi wspomagających. Umie komunikować się 

z otoczeniem. Potrafi wykonywać analizy społeczne pod kątem odpowiednich adresatów, zdając sobie sprawę z

ograniczeń  towarzyszących  transferowi  wiedzy  Jest  przygotowany  do  pracy  w  instytucjach  publicznych, 

prywatnych i non profit.

W  zależności  od  wybranej  specjalności  absolwenci  posiadają  dodatkową  wiedzę  i  umiejętności  w 

wybranym obszarze.  Integralną częścią sylwetki absolwenta jest charakterystyka proponowanych specjalności. 

Obecnie Uczelnia oferuje dwie specjalności: zarządzanie potencjałem ludzkim oraz socjologia mediów i rynku.
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Najcenniejszy kapitał w firmie to kapitał ludzki. Dlatego też specjaliści dbający o ten kapitał są niezbędni 

by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie  każdej  organizacji.  Specjalność  Zarządzanie  potencjałem ludzkim 

przeznaczona jest dla osób, które chcą zajmować się polityką personalną w przedsiębiorstwie – rozwojem kadr, 

wytyczaniem ścieżek rozwoju zawodowego pracowników czy Human Resources.  Absolwent tej specjalności 

znajduje zatrudnienie w  firmach zarządzających kapitałem ludzkim, pracuje w działach personalnych, a także 

zajmuję się rekrutacją w firmach doradztwa. 

Specjalność  Socjologia mediów i  rynku przeznaczona jest  dla  osób,  które chcą  się  dowiedzieć jakie zasady 

rządzą  funkcjonowaniem  mediów  zarówno  tradycyjnych  jak  i  elektronicznych?  Jak  budować  przekaz 

reklamowy  tak,  aby  osiągnąć  maksymalną  efektywność?  To  oczywiście  tylko  niektóre  z  zagadnień 

przeznaczonych  dla  osób,  które  posiadają  niekonwencjonalne  pomysły  i  chcą  je  połączyć  z  wiedzą  i 

profesjonalnymi umiejętnościami.  Absolwent tej  specjalności  może pracować m.in.  na stanowisku: analityka 

rynku reklamowego, konsultanta ds. reklamy, project managera, managera mediów. . 

Absolwenci  kierunku  Socjologia  otrzymują  dyplom  ukończenia  studiów  zawodowych  oraz  tytuł 

zawodowy  „licencjata”.  Wyższa  Szkoła  Komunikacji  i  Zarządzania  stwarza  warunki  do  tego,  by  w  pełni 

zrealizować normy dotyczące  sylwetki  absolwenta  kierunku Socjologia  określone  rozporządzeniem Ministra 

Edukacji  Narodowej i  Sportu z dnia 12.07.2007 roku oraz dąży do tego,  aby jak najskuteczniej kształtować 

zaprezentowaną powyżej sylwetkę absolwenta. 

Pedagogika:

Absolwent   kierunku  Pedagogika  dysponuje  podstawową  wiedzą  ogólno-pedagogiczną,  historyczno-

filozoficzną,  socjologiczną  i  psychologiczną  niezbędną  do  zrozumienia  społeczno-kulturowego  kontekstu 

kształcenia,  wychowania  i  pracy  opiekuńczej  oraz  do  kształtowania  własnego  rozwoju  zawodowego.  Ma 

umiejętność  komunikacji  społecznej,  posługiwania  się  warsztatem  diagnostycznym,  wzbogacania  oraz 

doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu 

metodycznego.  Ma  umiejętność  refleksyjnego  spojrzenia  na  własną  rolę  zawodową  oraz  pogłębionego 

rozumienia rzeczywistości  edukacyjnej.  Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od 

wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność pedagogiczną. Jest przygotowany do 

pracy  w:  szkolnictwie  (po  ukończeniu  specjalności  nauczycielskiej  –  zgodnie  ze  standardami  kształcenia 

przygotowującego  do  wykonywania  zawodu  nauczyciela)  w  placówkach  oświatowo-wychowawczych, 

poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej i 

w wymiarze sprawiedliwości.

W  zależności  od  wybranej  specjalności  absolwenci  posiadają  dodatkową  wiedzę  i  umiejętności  w 

wybranym obszarze.  Integralną częścią sylwetki absolwenta jest charakterystyka proponowanych specjalności. 

Obecnie Uczelnia oferuje 3 specjalności: doradztwo zawodowe i personalne, praca socjalna oraz resocjalizacja. 

Celem studiów na specjalności  Doradztwo Zawodowe i  Personalne jest  przygotowanie  studentów do 

pracy w charakterze doradcy zawodowego udzielającego porad młodzieży i osobom dorosłym. Odbywa się to 

poprzez  dostarczenie  studentom  specjalistycznej  wiedzy  oraz  wykształcenie  umiejętności  spostrzegania, 

analizowania i wyjaśniania występujących w społeczeństwie różnic społeczno-ekonomicznych, diagnozowania 

uwarunkowań  osobistych,  warunków  środowiskowych,  wyjaśniania  przyczyn,  trendów  i  zmian  życia 

społecznego oraz  rynku pracy.  Absolwent  tej  specjalności  pozna sposoby diagnozowania  lokalnych  rynków 
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pracy oraz etyczne zasady doradztwa. Będzie również charakteryzował  się wysokim poziomem kompetencji 

doradczych,  postaw  przedsiębiorczych  i  kompetencji  interpersonalnych.  Nabędzie  także  umiejętność 

zastosowania narzędzi diagnostycznych i prognostycznych w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego 

oraz  w  pracy  z  bezrobotnymi.  Absolwent  tej  specjalności  otrzymuje  niezbędną  wiedzę  dającą  możliwość 

zatrudnienia  w  charakterze  doradcy  zawodowego  i  szkolnego  doradcy  zawodowego,  menedżera  ds. 

pracowniczych, menedżera działów personalnych, specjalisty ds. szkoleń zawodowych, trenera, m.in. w takich 

jednostkach organizacyjnych jak: urzędy pracy, agencje i biura doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy, 

działy  socjalne  i  działy  personalne  firm,  poradnie  psychologiczne-pedagogiczne,  szkoły  i  studenckie  biura 

karier, organizacje pozarządowe biorące udział w programach aktywnej walki z bezrobociem. 

W  obecnych  czasach  coraz  więcej  osób  korzysta  ze  wsparcia  pomocy  socjalnej.  Wzrasta  społeczne 

zapotrzebowania  na  profesjonalistów  wyposażonych  w  określoną  wiedzę  i  umiejętności,  którzy  mogą 

wspomagać  jednostki,  grupy  oraz  środowiska  lokalne  w  usuwaniu  przeszkód  uniemożliwiających  aktywne 

uczestniczenie w życiu społecznym. Specjalność  Praca socjalna przeznaczona jest dla osób cechujących  się 

wrażliwością, które chcą pomagać ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym, czują w sobie misję walki z 

patologiami społecznymi. Absolwent tej specjalności podejmuje pracę w lokalnych instytucjach i organizacjach 

rządowych, samorządowych i pozarządowych, na stanowiskach związanych z rozwiązywaniem różnorodnych 

problemów społecznych doświadczanych przez społeczności lokalne i współtworzące je rodziny. 

Absolwenci  kierunku  Pedagogika  otrzymują  dyplom  ukończenia  studiów  zawodowych  oraz  tytuł 

zawodowy  „licencjata”.  Wyższa  Szkoła  Komunikacji  i  Zarządzania  stwarza  warunki  do  tego,  by  w  pełni 

zrealizować normy dotyczące sylwetki  absolwenta kierunku Pedagogika określone rozporządzeniem Ministra 

Edukacji  Narodowej i  Sportu z dnia 12.07.2007 roku oraz dąży do tego,  aby jak najskuteczniej kształtować 

zaprezentowaną powyżej sylwetkę absolwenta. 

II.4. Dalsze możliwości kształcenia 

Realizowany  program  studiów  przygotowuje  absolwenta  każdego  kierunku  WSKiZ  do  podjęcia 

studiów II stopnia na tym kierunku lub pokrewnych.

II.5. Plan studiów wraz liczbą punktów 

Program studiów wraz  z  liczbą punktów ECTS przyporządkowaną do każdego przedmiotu stanowi 

Dodatek C do niniejszego pakietu informacyjnego. 

II.6. Egzamin końcowy

1. Studia  kończy  obrona  pracy  dyplomowej  i  egzamin  dyplomowy.  Formę  tego  egzaminu 

określa rozdział 7 § 43 – 48 Regulaminu studiów WSKiZ (załącznik B) 

II.7. Zasady oceniania i egzaminowania 

Wykaz egzaminów kończących semestry przedstawiono w diagramach, które znajdują się w dodatku C do 

niniejszego pakietu informacyjnego.
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Sposób oceniania i składowe oceny końcowej określają § 33 - 37 Regulaminu studiów WSKiZ  (załącznik 

B).

II.8. Wydziałowy koordynator ECTS

Brak ze względu na bez wydziałowy charakter uczelni.

II. Opis poszczególnych przedmiotów

Opis przedmiotów (karty ECTS / sylabusy) realizowanych na kierunku Informatyka zawiera dodatek E 

pakietu informacyjnego ECTS. 

III. Ogólne informacje dla studentów

III.1. Koszty utrzymania 

Ważnym  składnikiem  kosztów  utrzymania  jest  czesne.  Uczelnia  oferuje  również  szeroką  gamę 

stypendiów co  pozwala  znacznie  obniżyć  koszty  nauki.  Czesne  na  naszej  Uczelni  opłaca  się  w  12  ratach. 

Pozwala to minimalizować obciążenia miesięczne wynikające ze studiowania. Zestawienie wysokości tych opłat 

dla poszczególnych kierunków studiów przedstawiono w punkcie I.6. 

Wysokość innych opłat wnoszonych przez studentów w trakcie studiów – opłat, które mogą mieć wpływ 

na  koszty  utrzymania  studenta  –  określa  Regulamin  opłat  za  studia  WSKiZ  prezentowany  w  dodatku  D 

niniejszego pakietu informacyjnego ECTS.

III.2. Zakwaterowanie 

Koszt zakwaterowania zależny jest od jego formy (akademik, stancja,  mieszkanie) i  waha się między 
350zł a 800 zł miesięcznie. 

III.3. Posiłki 

W  budynku  uczelni  przy  ul.  Różanej  17a  znajduje  się  bar  dla  studentów.  Mogą  oni  korzystać  

z niego od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 17.30 oraz w weekendy od 8.30 do 18.30. 

III.4. Opieka zdrowotna 

Studenci pochodzący z krajów Unii Europejskiej mogą korzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych 

na takich samych zasadach jak polscy ubezpieczeni. Jako dowód objęcia ubezpieczeniem okazują Europejska 

Kartę  Ubezpieczenia  Zdrowotnego  albo  certyfikat  zastępczy.  Posiadając  te  dokumenty  mogą  korzystać  ze 

świadczeń zdrowotnych, ale tylko u tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z NFZ. O tym, jak długo 

karta  jest  ważna,  decyduje  ubezpieczyciel  wystawiający  kartę;  datę  upływu  ubezpieczenia  wpisuje  do  tego 

dokumentu. 
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Studenci, którzy rozpoczynają naukę na uczelni w Polsce, a pochodzą spoza państw Unii Europejskiej, 

np. z Ukrainy, mogą podpisać umowę o Dobrowolnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym z dyrektorem właściwego 

(ze względu na miejsce pobierania nauki) oddziału wojewódzkiego NFZ. Do zawarcia umowy niezbędne jest 

przedstawienie  zaświadczenia  ze  szkoły  o  tym,  ze  dana  osoba  ma  status  studenta.  Miesięczna  składka  na  

ubezpieczenie dla  studentów wynosi aktualnie 35,70 zł.

III.5. Świadczenia i udogodnienia dla studentów o specjalnych potrzebach

Obiekty,  którymi dysponuje uczelnia nie są w pełni przyjazne dla osób na wózkach, jednak atmosfera 

tolerancji i chęci pomocy – mamy nadzieję – rekompensuje choć w części brak podjazdów czy wind.

III.6. Ubezpieczenie

Zgodnie  z  przepisami,  studenci  podlegają  obowiązkowi  ubezpieczenia  zdrowotnego w  Narodowym 

Funduszu Zdrowia. Ponadto dzięki podpisanej umowie WSKiZ  z firmą Allianz wszyscy nasi studenci od dnia 

15 września 2006 r. zostali ubezpieczeni  na wypadek śmierci oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Ubezpieczenie dla Studentów WSKiZ jest bezpłatne. 

III.7. Pomoc materialna dla studentów

Studenci  WSKiZ mogą otrzymać  stypendium nawet  już  od  pierwszego  semestru studiów.  Z systemu 
stypendialnego korzystają także studenci trybu niestacjonarnego.

Elementy systemu stypendialnego WSKiZ: 

• stypendium od pierwszego semestru studiów - za średnią z egzaminu maturalnego - stypendium do 40% 

wysokości czesnego

• stypendia naukowe - fundowane ze środków uzyskanych z Ministerstwa Edukacji i Nauki 

• stypendia za wyniki w sporcie - stypendium do 15% wysokości czesnego

• stypendia socjalne,  stypendium mieszkaniowe, stypendium na wyżywienie - fundowane ze środków 

uzyskanych z Ministerstwa Edukacji i Nauki

• stypendia specjalne - dla osób niepełnosprawnych

• stypendia  na  praktyki,  staże,  wymianę  zagraniczną  z  funduszy europejskich  -  do 100% wysokości 

czesnego i opłat związanych z wyjazdem

• stypendia z Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości - stypendium do 50% wysokości czesnego

• studenci, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji losowej mogą wystąpić o zapomogę lub 

przesunięcie terminu opłaty czesnego

III.8. Biuro obsługi studentów / dziekanat
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Dziekanat WSKiZ jest w pełni skomputeryzowany. Do obsługi studentów wykorzystywany jest system 

informatyczny obsługi dziekanatu, internetowy system informacyjny dla studentów, kandydatów i pracowników, 

w którego skład wchodzi między innymi, internetowy system składania podań na studia oraz studencki serwer 

pocztowy.  System  obsługi  dziekanatu  to  zaawansowany technologicznie  i  efektywny  system informatyczny 

kompleksowo wspomagający obsługę  dydaktyki  na wyższej  uczelni.  Zapewnia  pełną automatyzację  procesu 

rekrutacji, ewidencjonowania studentów, rozliczania sesji egzaminacyjnych, itp.

Dziekanat WSKiZ mieści się w budynku WSKiZ, Stary Rynek 87/88, 61-773 Poznań. 

Telefony: (48)(61) 852 42 52 w.208-212.

Godziny otwarcia dziekanatu:

poniedziałek 10:00 – 14:00
16:00 – 18:00

wtorek 10:00 – 14:00

środa 10:00 – 14:00
16:00 – 18:00

czwartek 10:00 – 14:00
16:00 – 18:00

piątek nieczynne
sobota 09:00 – 15:00

III.9. Baza dydaktyczna 

Główna siedziba Uczelni od roku akademickiego 2004/2005 znajduje się w Poznaniu przy ul Różanej 

17a,  w  budynku  o  powierzchni  2129,5  m2.  Znajdują  się  w  nim  pomieszczenia  dydaktyczne,  laboratoria 

komputerowe, gabinety Rektora i Kanclerza, Dziekana Wydziału Technologii Informacyjnych, biura: Dyrektora 

Zarządzającego, Kwestury, Działu Planowania, Działu Informatyki, Kierownika Studium Podstaw Informatyki, 

Działu  Kadr  i  Płac,  Rektoratu,  Wydawnictwa,  Biblioteki,  Działu  Administracji  (z  recepcją  i  szatnią),  oraz 

Specjalisty ds. Organizacyjnych.

Powierzchnia dydaktyczna budynku obejmuje 7 sal wykładowych o łącznej powierzchni ponad 466 m2 

oraz  8  laboratoriów  komputerowych,  na  które  przeznaczono  łącznie  327,5  m2.  Pracownie  komputerowe 

wyposażone  są  w 140 komputerów multimedialnych.  Wszystkie  stanowiska  komputerowe  Uczelni  w ilości 

ponad  200  szt.  są  podłączone  do  Internetu.  Na  potrzeby  prowadzonej  dydaktyki  zakupiono  kolejną  partię 

komputerów wyposażonych w procesory Intel Pentium IV 2,4 GHz wraz z monitorami LCD. Zbudowano od 

podstaw szkielet sieci komputerowej w technologii Gigabajtowej z wykorzystaniem urządzeń firmy 3Com – w 

porównaniu do dotychczas eksploatowanej nastąpił 10-cio krotny wzrost jej wydajności. Zakupiono kolejne dwa 

serwery do obsługi infrastruktury edukacyjnej Uczelni.

Wszyscy  studenci,  wykładowcy  i  pracownicy  posiadają  swoje  indywidualne  uczelniane  konta 

internetowe  umożliwiające  sprawdzanie  planu  zajęć,  terminarzy  sesji,  zjazdów,  dostęp  do  dedykowanych 

materiałów  dydaktycznych  oraz  informacji  osobistych. Każdy  wykładowca  posiada  możliwość  publikacji 

materiałów dydaktycznych przeznaczonych zarówno dla poszczególnych grup jak i dla wszystkich studentów.

Budynek  przy  ul.  Różanej  17  A  wykorzystywany  jest  przez  Uczelnię  na  podstawie  umowy najmu 

zawartej na czas określony do 2007 roku z możliwością automatycznego przedłużenia  na czas nieokreślony.
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W bibliotece  znajduje  się  8810 woluminów,  prenumerowanych  jest  35  czasopism oraz  Informator 

Prawno-Gospodarczy  LEX.  Dodatkowo  w  zbiorach  znajdują  się  122  woluminy  oprawionych  czasopism  i 

zeszytów naukowych niepaństwowych szkół wyższych. Zbiory specjalne obejmują 172 jednostki, w tym: 106 

kaset audio, 23 kasety wideo, 33 płyty CD-ROM oraz 10 dyskietek. Biblioteka WSKiZ współpracuje z innymi 

bibliotekami w ramach nieodpłatnej wymiany wydawnictw uczelnianych. Księgozbiór tworzony jest na potrzeby 

wszystkich prowadzonych w WSKiZ kierunków studiów i jest systematycznie powiększany o pozycje zgłaszane 

przez wykładowców. Obecnie obejmuje on ok. 500 tytułów bezpośrednio związanych  z informatyką  oraz 8 

czasopism informatycznych.

Biblioteka obsługiwana jest przez zintegrowany system informatyczny SOWA firmy Sokrates Software 

z Poznania. Zbiory katalogowane są tylko w systemie komputerowym i nie istnieje katalog w formie tradycyjnej. 

Katalog  ten  jest  dostępny  z  komputerów  umieszczonych  w  czytelni  oraz  przez  Internet  i  może  być 

przeszukiwany wg: autora, tytułu, hasła przedmiotowego, sygnatury, wydawcy oraz roku wydania. Od pewnego 

czasu  wszystkie  nowe  pozycje,  są  wprowadzane  łącznie  z  wyszczególnieniem  zawartości  spisu  treści,  co 

powoduje, że katalog daje możliwość zapoznania się ze spisem treści wybranej pozycji.

Studenci identyfikowani są za pomocą kodu kreskowego, naklejanego na legitymację studencką i nie 

posiadają oddzielnych kart bibliotecznych. Mogą oni również zamawiać/rezerwować pozycje książkowe przez 

Internet  i  telefon.  Informacja  o  tym  czy  pozycja  jest  już  do  odbioru  jest  przekazywana  pocztą  mailową. 

Pracownicy biblioteki informują studentów o ofercie większych poznańskich bibliotek i pomagają w znalezieniu 

książek  w  katalogach  elektronicznych.  Wiele  poznańskich  bibliotek  umożliwia  studentom  WSKiZ  na 

bezpośrednie korzystanie ze swoich zasobów.

Dla obsługi biblioteki i czytelni WSKiZ dedykowana jest wydzielona część sieci komputerowej. W jej 

skład wchodzi 12 komputerów osobistych z procesorem Celeron 600 MHz, 128 MB RAM i HDD 8 GB, z tej 

liczby  9  komputerów  dostępnych  jest  dla  studentów  czytelni.  Umożliwiają  one  dostęp  do  Internetu  oraz 

zapoznanie się z katalogiem biblioteki oraz rezerwację pozycji  bibliotecznych. Ponadto można w ten sposób 

zapoznać się z zasobami bibliotek zgromadzonymi na nośnikach elektronicznych.

Godziny otwarcia biblioteki:

Pon-Czw: 8.00 - 18.00, Pt: 8.00 - 15.00, Sob: 10.00 - 18.00; 

ul. Różana 17a, 61-577 Poznań, 

tel. (061)8345944 

Uczelnia  korzysta  także  z  pomieszczeń  obiektu  dydaktycznego  zlokalizowanego  przy  Starym  Rynku 

87/88 w Poznaniu, gdzie wynajmuje sale dydaktyczne o łącznej powierzchni ok. 1626 m2 oraz pomieszczenia 

biurowe:  władz  dziekańskich,  Kierownika  Studium Języków  Obcych,  Dziekanatu,  Biura  Rekrutacji,  Działu 

Marketingu, Specjalisty ds. Praktyk Studenckich, oraz Archiwum i inne. 

Umowa dzierżawy pomieszczeń przy Starym Rynku została zawarta na czas określony do 2009 roku z 

możliwością jej przedłużenia.

Wyższa  Szkoła  Komunikacji  i  Zarządzania,  na  podstawie  stosownych  umów  korzysta  także  z 

pomieszczeń  sportowych  w  Szkole  Podstawowej  nr  40  przy  ulicy  Garbary  40  (zajęcia  programowe  z 

wychowania  fizycznego,  sekcja  kulturystyczna,  aerobik)  oraz  z   pomieszczeń  laboratoryjnych  Ośrodka 
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Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Oponiarskiego „Stomil”  przy ulicy Starołęckiej 18 w Poznaniu (zajęcia 

laboratoryjne z chemii, materiałoznawstwa),  z których  korzystają studenci  kierunku Zarządzanie i Inżynieria 

Produkcji. 

Sale  dydaktyczne  oraz  laboratoria  komputerowe  we  wszystkich  budynkach  wykorzystywanych  przez 

Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzania spełniają wymagania zarówno w zakresie odpowiedniego dostępu 

światła  dziennego,  jak  i  przewidzianego  normą  natężenia  sztucznego  oświetlenia.  Sale  wyposażone  są  w 

wygodne w użyciu tablice suchościeralne,  w odpowiednie meble przystosowane do celów dydaktycznych,  a 

także atestowane wykładziny podłogowe. Do dyspozycji wykładowców są również przekazano rzutniki pisma 

oraz rzutniki multimedialne umożliwiające prowadzenie zajęć przy wykorzystaniu komputerowo opracowanych 

materiałów edukacyjnych. W salach dydaktycznych w budynku przy ul. Różanej istnieje możliwość podłączenia 

komputera wykładowcy do Internetu, jeśli zaistnieje taka potrzeba podczas wykładu lub ćwiczeń tablicowych. 

Można również skorzystać z uczelnianej sieci bezprzewodowej.

III.10. Informacje praktyczne dla studentów przyjezdnych 

Poznań należy do najważniejszych ośrodków szkolnictwa wyższego w kraju ze względu zarówno na potencjał 

ilościowy jak i jakość kadry naukowej. W skali kraju Poznań zajmuje czwarte miejsce po Warszawie, Krakowie i 

Wrocławiu pod względem liczby studentów ogółem, a 3 miejsce (razem z Krakowem), biorąc pod uwagę liczbę szkół 

wyższych. 

Znacznie lepiej Poznań wypada pod względem liczby studentów przypadających na 1000 mieszkańców. W 

kategorii tej od ok. 10 lat pozostaje krajowym liderem, wyprzedzając tak znane ośrodki akademickie jak Warszawa 

Kraków czy Wrocław. Co 15 student w Polsce kształci się w Poznaniu. Na 25 uczelniach (w tym 8 państwowych) 

studiuje ponad 130 tys. studentów.

Informacje  przydatne studentom z innych krajów jak i z innych miast Polski, dotyczące Poznania można znaleźć 

m.in.  na stronach:

− www.epoznan.pl

− www.city.poznan.pl

− www.poznan4u.com.pl/

− www.poznan.naszemiasto.pl/

− www.info.poznan.pl/

− www.tutej.pl/

III.11. Kursy językowe 

WSKiZ  organizuje kursy języka hiszpańskiego dla studentów i absolwentów biorących udział w programie 

Leonardo da Vinci. Kursy prowadzone są na poziomie podstawowym i mają na celu przygotowanie językowe 

osób wyjeżdżających w ramach LdV na staże do Columbus IBS ( Hiszpania, Saragossa).

Instytucje organizujące kursy języka polskiego w Poznaniu:
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EMPiK Szkoła Języków Obcych - Poznań

SJO Poznań
ul. Mielżyńskiego 14 
Tel.: (61) 851 00 62 
Fax: (61) 851 00 72 

Centrum Językowe IDEA - Poznań
Stary Rynek 71
61-772 Poznań
tel.(061) 855 24 24
fax.(061) 854 94 43

Cieślak & Nowak Sp. z o.o.
61-701 Poznań 
ul. Fredry 7/14
tel. 853 80 42

Europejskie Centrum Językowe Sp. z o.o.
ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań
tel. 0-61 87 87 342, fax 0-61 87 87 343
kom. 0507 119 337

FELBERG British & American English School - Poznań
Poznań
ul. Mielżyńskiego 18
tel. (61) 855 26 80, 855 15 32

INKANTACJE - Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń
Poznań 60-514
ul. Szamarzewskiego 17 I p. pok. 6
tel./fax: 061 843-20-08

JDJ Bachalski
Poznań
ul. 27 Grudnia 17/19
tel./fax(0-61) 855-72-78

KONTAKT Centrum Języków Obcych - Poznań
Plac Bernardyński 1a/1
61-844 Poznań
tel. (061) 851-31-41

PERFECT YOUR LANGUAGE - Szkoła Językowa - Poznań
ul. Gronowa 22 (III pt), 61-655 Poznań 
(Winogrady)
tel. 061-826-00-85
tel. kom. 0660-44-06-83

Vasco Da Gama w Poznaniu
ul Taczaka 10 (II piętro)
61-818 Poznań
tel./fax(061) 851 78 75

III.12. Praktyki 
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Praktyka  studencka  jest  integralnym  elementem  procesu  dydaktycznego  w  WSKiZ,  stanowi,  więc 

obligatoryjną  formę  zajęć  dla  wszystkich  studentów  WSKiZ.  Jednocześnie  może  być  dobrym  sposobem 

promowania  studentów  WSKiZ  na  rynku  pracy,  jak  i  sposobem  zdobywania  przez  nich  konkretnych 

umiejętności zawodowych i wiedzy praktycznej. 

Istnieją 3 sposoby odbywania praktyk studenckich.

1. Praktyka organizowana przez Uczelnię. Student zgłasza w deklaracji praktyki chęć odbycia praktyki. 

Uczelnia  oferuje  studentowi  miejsce  odbycia  praktyk  i  informuje  go  o terminie  i  miejscu  odbycia 

praktyki. 

2. Praktyka  organizowana  samodzielnie przez  studenta.  Student,  który  organizuje  sobie  praktyki  we 

własnym  zakresie,  jest  zobowiązany  wypełnić  deklarację  praktyki  (uzyskanie  pieczątki  firmy)  i 

dostarczyć ją do Biura Karier. Uczelnia po podpisaniu odpowiedniej umowy z wskazaną firmą kieruje 

studenta na praktykę. 

3. Praktyki  studenckie  winny  odbywać  się  zgodnie  z  programem  praktyk  dla  konkretnego  kierunku 

studiów i wybranej przez studenta specjalizacji. Wszystkie programy praktyk można znaleźć na stronie 

internetowej  Uczelni.  Warunkiem zaliczenia  praktyki  studenckiej  jest  uzyskanie  pozytywnej  opinii 

zakładowego  opiekuna  praktyk  oraz  zaświadczenia  z  odbycia  praktyk  i  sprawozdania  z  praktyk 

(Informatyka), jak również uzyskanie wpisu do indeksu wraz z pieczątką firmy – indeks str.82. 

Praktyki studenckie mogą odbywać się w zależności od zainteresowań studenta i wybranej specjalności, 

w  bankach,  w  księgowości  dużych  przedsiębiorstw  produkcyjnych,  działach  informatyki,  agencjach 

reklamowych itp. Dotychczas studenci naszej Uczelni odbywali praktykę między innymi w firmach: PZU S.A., 

Hewlett-Packard Polska, PBK S.A., IBM Polska, Era GSM, ComputerLand S.A., Plus GSM, DomData, Silpol, 

Optimus S.A., Wrigley Polska, TP S.A., Izba Celna, Federacja Stowarzyszeń Nauk Technicznych NOT Rada w 

Poznaniu, Gerdes MC Sp.z o.o., Shepered Institute, Computer Service Support S.A., Urząd Miasta Poznania, 

GlaxoSmithKline, BZ WBK w Poznaniu, i inne. Nierzadko zdarza się, że miejsce praktyki studenta staje się 

później dla niego miejscem pracy. 

Z dniem 1 czerwca zostali powołani następujący Wydziałowi Pełnomocnicy do spraw praktyk:

• Wydział Technologii Informacyjnych: mgr Aneta Klaczyńska, 

• Wydział Komunikacji Społecznej: mgr Monika Kijko 

• Wydział Zarządzania i Ekonomii: dr inż. Erwin Przybysz. 

Po  zakończeniu  praktyki  student  jest  zobowiązany przedstawić  sprawozdanie  zawierające  opis  zadań 

wykonanych w okresie trwania praktyki

We WSKiZ do dyspozycji  studentów i absolwentów jest  również Biuro Karier.  Misją każdego Biura 

Karier  jest  służyć  informacją,  radą i pomocą studentom oraz absolwentom wyższych  uczelni  w skutecznym 

przejściu  z  okresu  nauki  do  etapu  poszukiwania  zatrudnienia,  a  następnie  efektywnym  funkcjonowaniu  na 

współczesnym  rynku  pracy.  Biuro  Karier  Wyższej  Szkoły  Komunikacji  i  Zarządzania  w  marcu  2005 roku 

zostało oficjalnie wpisane do rejestru agencji zatrudnienia w Ministerstwie Gospodarki i Pracy pod nr 1373/1a 
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jako agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pod nr 

1373/2 jako agencja doradztwa personalnego, pod nr 1373/4 jako agencja poradnictwa zawodowego. 

Z usług Biura Karier naszej uczelni korzystają przede wszystkim Ci studenci i absolwenci, którzy chcą 

uzyskać poradę zawodową i informacje o rynku pracy,  jak również pracodawcy poszukujący kandydatów na 

praktyki, staże i wolne stanowiska pracy. Biuro Karier naszej uczelni między innymi uczy metod i sposobów 

prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, oraz jak pisać Cv i list motywacyjny, a więc jak najlepiej zaprezentować 

się  przed  pracodawcą.  W  ramach  naszego  biura  prowadzone  są  bezpłatne  wykłady  otwarte  z  udziałem 

przedstawicieli biznesu oraz konsultantów doradztwa personalnego. Prowadzone są również zajęcia szkoleniowe 

dające praktyczne umiejętności w zakresie prawa gospodarczego, prawa handlowego oraz prawa pracy. 

Działalność  Biura  Karier  to  również  aktywny  udział  w  Targach  Pracy  i  Edukacji,  współpraca  z 

Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Biur Karier w Polsce oraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu, oraz z 

większymi firmami wielkopolski, a tym samym pozyskiwanie ofert pracy dla studentów i absolwentów WSKiZ. 

Kontakt do Działu Praktyk i Biura Karier:

Magdalena Mendlikowska – Humerczyk – koordynator Biura Karier

Tel. 061 852 42 52 wew.206

mhumerczyk@wskiz.poznan.pl

Godziny dyżurowania:

poniedziałek - czwartek: 10:00 - 14:00

piątek, sobota: 8:00 - 11:00

III.13. Zajęcia pozauczelniane i rekreacyjne 

Poznań jest jednym z najstarszych i największych miast Polski, dziś przede wszystkim dynamicznym i 
otwartym  na  świat  centrum  biznesu,  kultury  i  sportu.  Jako  niekwestionowana  stolica  handlowa,  przyciąga 
zagranicznych inwestorów - największe światowe koncerny i korporacje zatrudniają tu tysiące pracowników. 
Jako  miasto  kultury,  zaprasza  artystów  z  całego  świata  do  realizacji  nawet  najbardziej  kontrowersyjnych 
projektów.  Więcej  informacji  o  wydarzeniach  i  życiu  kulturalnym  Poznania  znajdziesz: 
http://www.epoznan.pl/index.php?section=kultura

Jako miasto sportu, oferuje szereg atrakcyjnych możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Poznań 
jest miastem nietuzinkowym, w którym umiejętnie łączy się tradycja z nowoczesnością. To dlatego przyciąga co 
roku  ludzi  odważnych,  ambitnych,  którzy  poszukują  swojego  miejsca  i  są  gotowi  zmierzyć  się  z  nowymi 
wyzwaniami.  Więcej  informacji  o  wydarzeniach  sportowych  i  rekreacji  znajdziesz: 
http://www.epoznan.pl/index.php?section=sport

III.14. Stowarzyszenia studenckie 

Nasi  studenci  mają  szerokie  możliwości  działania  w  ramach  studenckich  organizacji  kulturalnych, 
sportowych i naukowych. Ich krótki opis przedstawiono poniżej.

Studenckie Koło Naukowe Informatyki 
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Opiekun: mgr inż. Hanna Kleban (Kleban@wskiz.edu)

Przewodniczący: Paweł Wasilewski (pawel.wasilewski@studentconsultant.org) 

W ramach koła działają: 

Sekcja sieci komputerowych – analizująca sieciowe systemy operacyjne oraz rozwiązująca sprzętowe i 

programowe problemy sieciowe, 

Grupa.net – zajmująca się programowaniem, w szczególności z wykorzystaniem platformy NET 

Sekcja internetowa  – zajmująca się głównie technikami programowania opartymi na licencjach Open 

Source,

Oprócz tego na Uczelni działają:

Poznański Chór Kameralny FERMATA 

Opiekun: dyrygent Mateusz MJ Sibilski 

kontakt: mateusz_sibilski@wp.pl

Studenckie Forum Business Centre Club

Celem jego jest propagowanie idei przedsiębiorczości wśród młodych Polaków, integracja środowiska 

studentów w regionie, tworzenie reprezentacji środowiska studentów, jako partnera władz lokalnych

Akademicki Związek Sportowy 

Opiekunowie: Andrzej Gumny, Kinga Monarcha.

Kontakt: azs@wskiz.edu

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 

Opiekun: Paweł Muszyński. 

Więcej informacji:  http://www.inkubator.poznan.pl/

oraz inne Koła Naukowe między innymi:

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania, 

Studenckie Koło Naukowe Socjologii,

Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki, 

Studenckie Koło Naukowe Marketingu.
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