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KILKA SŁÓW O UCZELNIACH
Jakie studia wybrać? Myśląc o przyszłości, decyduj mądrze. Wybierz Uczelnię, która wchodzi w skład Grupy Uczelni Vistula. Z nami
rozwiniesz swój indywidualny potencjał, nauczysz się krytycznego myślenia i odpowiedzialnego przywództwa. Staniesz się liderem
przyszłości. Uczelnie Vistula to synonim 30 lat doświadczenia, prestiżu, innowacyjnego modelu kształcenia, wysokiego poziomu
nauczania i orientacji na praktykę.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula
w Warszawie

Akademia im. A. Gieysztora w Pułtusku
– filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
w Warszawie

Wyższa Szkoła Handlowa
we Wrocławiu

Olsztyńska Szkoła Wyższa
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AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
W WARSZAWIE
vistula.edu.pl
Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest otwartą na świat szkołą wyższą o wielokulturowym
i innowacyjnym podejściu do współczesnych i przyszłych wyzwań. Plasuje się w czołówce
najlepszych niepublicznych uczelni w Polsce z kadrą, którą tworzą wybitni eksperci
i praktycy. Instytucję wyróżniają prestiżowe międzynarodowe akredytacje: CEEMAN IQA (The
International Association for Management Development in Dynamic Societies International
Quality Accreditation), która potwierdza wysoki poziom kształcenia menedżerskiego; ACCA
(The Association of Chartered Certified Accountants) będąca najważniejszą akredytacją
w obszarze finansów i rachunkowości oraz PMI GAC (Global Accreditation Center for Project
Management Education Programs), która jest świadectwem wysokiej jakości kształcenia
w obszarze zarządzania projektami.
AFiB Vistula od lat jest liderem w umiędzynarodowieniu. Wdraża innowacje, rozwija e-learning,
śledzi to, co ważne – zagadnienia cyberbezpieczeństwa, politykę Chin, Przemysł 4.0, rozwój
sztucznej inteligencji i robotyki. Oferuje ponad 40 programów – studia I i II stopnia, w języku
polskim i angielskim, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w tym online, a także studia
podyplomowe. To uczelnia, w której studenci są najważniejsi.
W atmosferze otwartości, zaufania i partnerstwa odkryjesz swoje zdolności i sprecyzujesz
plany zawodowe. Zdobędziesz wiedzę, która naprawdę będzie ci potrzebna i kwalifikacje
poszukiwane przez pracodawców. Niezbędne doświadczenie zyskasz podczas płatnych
i bezpłatnych praktyk oraz staży w firmach z różnych branż. Weźmiesz udział w prestiżowych
projektach.
Studenci Vistuli już niebawem jadą do Dubaju, w którym w ramach płatnych praktyk będą
obsługiwać polski pawilon na światowej wystawie EXPO.
Vistula współpracuje z ponad 40 zagranicznymi uczelniami. Studenci studiów I stopnia na
kierunkach Informatyka oraz Zarządzanie ze specjalnością Zarządzanie Przedsiębiorstwem
mogą studiować przez dwa semestry w Centria University w Finlandii i w efekcie uzyskać
dyplom licencjacki obu instytucji.
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AKADEMIA IM. ALEKSANDRA GIEYSZTORA
W PUŁTUSKU – filia Akademii Finansów
i Biznesu Vistula w Warszawie
vistula.edu.pl/pultusk
Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku – filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie to
rozpoznawalna marka, dorobek i prestiż. Oferuje studia I i II stopnia oraz studia magisterskie i podyplomowe.
Kształci na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo narodowe, Finanse i rachunkowość, Historia, Politologia,
Pedagogika oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Do tej pory mury uczelni opuściło ponad 50 tys.
absolwentów, którzy zdobyli wiedzę pod kierunkiem wybitnych postaci świata nauki. Naukowcy z Instytutu
Antropologii i Archeologii Akademii wsławili się odkryciem grobu Mikołaja Kopernika we Fromborku. Studia nad
szczątkami wielkiego astronoma przyciągnęły uwagę środowisk naukowych w kraju i za granicą i spotkały się
z szerokim zainteresowaniem globalnych mediów.
Akademia – jako jedyna uczelnia niepaństwowa w Polsce – jest członkiem prestiżowego Stowarzyszenia Santiago de
Compostela.
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SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI I HOTELARSTWA
VISTULA W WARSZAWIE
vistulahospitality.edu.pl

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula jest renomowaną uczelnią prostudencką z międzynarodową atmosferą
i silnymi związkami z biznesem. Kształci dla rynku pracy sektora czasu wolnego i hotelarstwa. Jest pierwszą uczelnią
w Polsce, która zdobyła prestiżową akredytację THE-ICE (The International Centre of Excellence in Tourism and
Hospitality Education) – znak najwyższej jakości nauczania.
SGTiH Vistula oferuje unikatowe programy studiów licencjackich i magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych.
Kształci na kierunkach Turystyka i rekreacja, Turystyka i hotelarstwo oraz Dietetyka.
Uczelnia jest szkołą globalnych możliwości, która przygotuje cię do międzynarodowej kariery. Zyskasz dyplom uznanej
na rynku instytucji. Dzięki umowie zawartej z B.H.M.S. Business & Hotel Management School w Lucernie możesz przez
rok studiować w Szwajcarii i zdobyć podwójny a nawet potrójny dyplom licencjacki lub magisterski – Vistuli i zarazem
uczelni zagranicznych B.H.M.S i Robert Gordon University.
W SGTiH Vistula zdobędziesz cenne doświadczenie podczas krajowych i zagranicznych praktyk. Możesz też uzyskać
uznawane na całym świecie certyfikaty zawodowe.
Uczelnia szczyci się swoimi absolwentami. Śledzi ich kariery i wspiera, a najlepszych z nich nagradza. Doroczny
konkurs Kompasy Vistuli wyłania i honoruje osoby, które odniosły znaczący sukces na polu zawodowym związanym
z szeroko pojętą gościnnością, mają zapał i potencjał. Kompetencje i zawodowa ścieżka absolwentów Vistuli są miarą
jej sukcesu. Świadczą o jakości kształcenia i praktycznego przygotowania. Są najlepszymi ambasadorami Uczelni.
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA, WSPÓŁPRACA
Perspektywy – czołowe miejsce wśród Uczelni Niepublicznych w prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych
Perspektywy 2020 oraz Lider pod względem umiędzynarodowienia; studenci i kadra pochodzą ze 100
krajów, wszystkie kierunki są prowadzone w języku polskim i angielskim.

ELA - 1. miejsce w ogólnopolskim systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół
wyższych (ELA) w kategorii „Zarządzanie”; absolwent niestacjonarnych studiów II stopnia na wydziale
Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiB Vistula zarabia rok po ukończeniu uczelni średnio 9 193,10 zł
brutto miesięcznie.

Stowarzyszenie ONZ - United Nations Association Poland – współpraca Grupy Uczelni Vistula z UNAP
jest dla studentów szansą zdobycia nowych umiejętności, otwiera przed nimi szanse uczestnictwa
w inicjatywach silnie powiązanych z działalnością ONZ w Polsce. Umożliwia też dołączenie do
Stowarzyszenia na preferencyjnych warunkach.
Organizacja ma swoje biuro w kampusie Uczelni Vistula. Realizuje projekty wspierające i upowszechniające
wiedzę nt. ONZ i roli, jaką odgrywa w niej Polska. Prowadzi programy z zakresu zrównoważonego rozwoju,
praw człowieka, aktywności obywatelskiej, edukacji i demokracji.
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AKREDYTACJE I CERTYFIKATY

The GAC Accredited Program
seal is a mark of Project Management Institute, Inc.

AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
ACCA – AFiB Vistula posiada, jako jedna z niewielu uczelni w Polsce, pełen zakres akredytacji ACCA;
absolwenci kierunku Finanse i rachunkowość mają możliwość zdobycia zwolnień ze wszystkich egzaminów
ACCA na poziomie Fundamentals. Dzięki temu mogą szybciej rozpocząć proces zdobycia kwalifikacji
zawodowej ACCA i stać się członkiem tej międzynarodowej organizacji certyfikującej specjalistów z zakresu
rachunkowości oraz finansów. Nasi studenci, dzięki tej akredytacji, łatwiej zdobywają pracę, zarówno
w Polsce, jak i za granicą.
PMI GAC – kierunek Zarządzanie w AFiB Vistula został wyróżniony przez PMI Global Accreditation Center for
Project Management Education Programs (GAC). Akredytacja umożliwia studentom dostęp do najnowszej wiedzy oraz
materiałów dydaktycznych z obszaru zarządzania projektami. Otwiera możliwości ścisłej współpracy z najlepszymi
uczelniami biznesowymi kształcącymi w tym obszarze – na poziomie wymiany studentów i kadry oraz rozwoju programu
i materiałów dydaktycznych. Stanowi też element wyróżniający wśród uczelni i programów zorientowanych na kształcenie
w obszarze zarządzania projektami.
CEEMAN IQA – Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula
posiada międzynarodową akredytację instytucjonalną CEEMAN International Quality Accreditation. To jedna
z najbardziej prestiżowych i cenionych międzynarodowych akredytacji w obszarze edukacji menedżerskiej.
Potwierdza spełnienie wymogów dotyczących sprawnego funkcjonowania jednostki, wysokiej jakości kształcenia
i badań naukowych, stabilności finansowej, wpływu na otoczenie, relacji ze środowiskiem biznesu i zaangażowania
w odpowiedzialne praktyki.

SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI I HOTELARSTWA VISTULA
THE-ICE – jedna z dwóch najważniejszych na świecie akredytacji przyznawanych uczelniom kształcącym na potrzeby
branż zajmujących się turystyką, rekreacją, organizacją wydarzeń i sztuką kulinarną. SGTiH Vistula jako pierwsza
w Polsce zdobyła tę akredytację. Dzięki temu, studenci mogą mieć pewność wysokiej jakości programów kształcenia
stworzonych zgodnie z europejskimi standardami, które są skoncentrowane na studentach, nastawione na zrozumienie
wiedzy, krytyczne myślenie oraz rozwijające kompetencje analityczne i społeczne. Akredytacja jest też dowodem
wysokich kwalifikacji kadry – jej dużego doświadczenia akademickiego, przywódczego i branżowego. Stanowi również
potwierdzenie intensywnej współpracy uczelni z biznesem i rozpoznawalności instytucji na świecie
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ATUTY UCZELNI VISTULA
W Uczelniach Vistula znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, by maksymalnie wykorzystać potencjał studiowania. Od wsparcia
doświadczonych opiekunów - mentorów, po rozwijanie swoich pasji w klubach studenckich!
Dołącz do nas i korzystaj z możliwości, które dają ci nasze Uczelnie.
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ATRAKCYJNE
I PRZYSZŁOŚCIOWE
KIERUNKI STUDIÓW

DYPLOM
UZNANYCH
NA RYNKU UCZELNI

ŚCISŁA
WSPÓŁPRACA
Z BIZNESEM

PRESTIŻOWE CERTYFIKATY
I AKREDYTACJE:
ACCA, CEEMAN,
PMI GAC I THE ICE

MOŻLIWOŚĆ
STUDIOWANIA
W JĘZYKU POLSKIM
I ANGIELSKIM

PODWÓJNE
I POTRÓJNE
DYPLOMOWANIE

STUDIA ONLINE:
UCZ SIĘ, KIEDY, GDZIE
I JAK CHCESZ

DOFINANSOWANIE
DO STUDIÓW

INSTYTUT
KONFUCJUSZA:
NAUCZ SIĘ
CHIŃSKIEGO

KLUBY STUDENCKIE
I SEKCJE SPORTOWE –
RÓB TO, CO KOCHASZ!

WIELOKULTUROWE
ŚRODOWISKO

KAMPUS
W ŚWIETNEJ
LOKALIZACJI

WYBIERZ SWOJE STUDIA W UCZELNIACH VISTULA
W WARSZAWIE
Wszystkie kierunki studiów I i II stopnia są prowadzone w języku polskim i angielskim.

AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA W WARSZAWIE
AKREDYTACJE

KIERUNEK

STUDIA
I STOPNIA
(LICENCJAT)

STUDIA
II STOPNIA
(MAGISTER)

STUDIA
ONLINE
I STOPNIA

STUDIA
ONLINE
II STOPNIA

STUDIA
INŻYNIERSKIE

SEMINARIA
DOKTORSKIE

Architektura
Dziennikarstwo
i komunikacja społeczna
Ekonomia
Filologia angielska
Finanse
i rachunkowość
Grafika
Informatyka
Stosunki
międzynarodowe
Zarządzanie
The GAC Accredited Program seal is a mark of Project Management Institute, Inc.

SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI I HOTELARSTWA VISTULA W WARSZAWIE
AKREDYTACJE

KIERUNEK

STUDIA
I STOPNIA
(LICENCJAT)

STUDIA
II STOPNIA
(MAGISTER)

STUDIA
ONLINE
I STOPNIA

STUDIA
ONLINE
II STOPNIA

STUDIA
INŻYNIERSKIE

SEMINARIA
DOKTORSKIE

Dietetyka
Turystyka i rekreacja
Turystyka i hotelarstwo
Warunkiem uruchomienia I semestru jest zawsze zebranie określonej liczby kandydatów.
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ARCHITEKTURA
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STUDIA PROWADZONE SĄ
W JĘZYKU
LUB

Architektura to 8 semestrów studiów inżynierskich, które pozwalają na rozwój w wielu dziedzinach. To kierunek dla kandydatów
wszechstronnie uzdolnionych, łączy ze sobą nauki ścisłe, humanistyczne oraz artystyczne.
Nasi wykładowcy są absolwentami prestiżowych uczelni, czynnie działającymi architektami, którzy podczas zajęć dzielą
się ze studentami nie tylko wiedzą, ale również cennym doświadczeniem zawodowym.

Architektura w AFiB Vistula jest kierunkiem praktycznym. Wszystkie ćwiczenia odbywają się w bezpośrednim kontakcie
z prowadzącymi. Kładziemy duży nacisk zarówno na naukę projektowania, jak i oprogramowania, ułatwiającą proces
projektowy. Biorąc pod uwagę znaczenie prezentacji projektów architektonicznych przywiązujemy szczególną wagę do
kształcenia w zakresie wizualizacji i prezentacji graficznej bazując na profesjonalnie wyposażonej pracowni komputerowej
(3ds Max, AutoCad, Revit, Sketchup, Photoshop, Blender, Rhinoceros).
W trakcie studiów, w kameralnej, przyjaznej atmosferze nauczysz się świadomie wykorzystywać wiedzę z zakresu technologii
budowlanych, instalacyjnych i konstrukcyjnych, by tworzyć oryginalne wizje architektoniczne. Dowiesz się, jak zarządzać
i prowadzić własną działalność gospodarczą, biuro lub pracownię oraz jak chronić własność intelektualną i prawa autorskie.
Dzięki wiedzy z zakresu autoprezentacji i marketingu wyróżnisz się na tle konkurencji.
Po studiach architektonicznych w AFiB Vistula możesz rozwijać karierę w biurach i pracowniach projektowych, firmach
deweloperskich i budowlanych, w urzędach, agencjach reklamowych i wydawnictwach.

ARCHITEKTURA

Pod ich okiem studenci Vistuli odnoszą wiele sukcesów. Ostatnio wygrali międzynarodowy prestiżowy konkurs z zakresu
architektury krajobrazu w Ponte de Lima w Portugalii i mogli osobiście nadzorować realizację zaprojektowanego ogrodu.
Z kolei jedna z prac dyplomowych otrzymała wyróżnienie w V Edycji Nagrody im. Jerzego Regulskiego, 2020 w kategorii Idea.

CZAS TRWANIA:
4-letnie studia I stopnia (inżynierskie)
– 8 semestrów
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NABYWANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI

ARCHITEKTURA

nauka programów graficznych
(Auto Cad, Photoshop, 3ds Max)

rysunek techniczny

projektowanie
architektoniczne
i urbanistyczne

wiedza z zakresu historii
architektury, teorii architektury
i urbanistyki oraz historii sztuki
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wiedza z zakresu
budownictwa, konstrukcji,
mechaniki i fizyki budowli

wiedza z zakresu
przepisów
techniczno-budowlanych

znajomość języka obcego
na poziomie B2

CO PO STUDIACH?

OPŁATA
ROCZNA

OPŁATA
SEMESTRALNA
(2 RATY W ROKU)

10 RAT
W ROKU

STUDIA STACJONARNE

PARTNERSTWA:
Praktyki:
Griner, Moje Wnętrze, Marquardt Design,
RDH Atelier.

5 500 zł

2 900 zł

620 zł

ARCHITEKTURA

Umiejętności zdobyte podczas studiów
architektonicznych otworzą przed tobą możliwości
podjęcia pracy przy rozmaitych projektach zarówno
architektonicznych, jak i przy drobniejszych
formach projektowych (projektowanie wnętrz,
projektowanie scenografii, projektowanie graficzne
i inne).

KONTAKT DO REKRUTACJI
adres:
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
parter, pok. 28

tel.: + 48 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
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DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
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STUDIA PROWADZONE SĄ
W JĘZYKU
LUB

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie rola dziennikarza jest niezwykle istotna. Dlatego powinien być
jeszcze bardziej wszechstronny i czujny. Dzięki studiom w AFiB Vistula rozwiniesz te kompetencje. Przygotujemy cię do
zawodu, który stanie się twoją pasją. Opanujesz narzędzia, które pomogą innym poznać i zrozumieć świat oraz podejmować
kluczowe decyzje. Dzięki temu odniesiesz sukces w zawodzie.
Jakość dziennikarstwa jest najważniejszym wyzwaniem dla przyszłości mediów i społeczeństw. Dlatego swoją przygodę
z mediami zaczniesz ucząc się od wybitnych ekspertów, którzy podzielą się z tobą unikalną wiedzą i doświadczeniem.
Stawiamy na praktyczny wymiar kształcenia. Podczas warsztatów i praktyk w popularnych mediach będziesz uprawiać różne
formy dziennikarskie, nauczysz się działać pod presją czasu, poznasz pracę dziennikarza „od kuchni”. Dowiesz się również,
jak wykorzystywać kompetencje dziennikarskie do prowadzenia skutecznej komunikacji społecznej w reklamie i marketingu.
Z nami zdobędziesz pewną pozycję na rynku. To ty będziesz wyznaczać standardy i trendy.

CZAS TRWANIA:
3-letnie studia I stopnia (licencjackie)
– 6 semestrów
SPECJALNOŚCI:
• Dziennikarstwo biznesowe
• Dziennikarstwo mediów społecznościowych

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Jeśli ciekawi cię świat i ludzie, masz przenikliwy umysł, nie boisz się zadawać trudnych pytań i chcesz pracować w mediach
lub tworzyć własne media, to studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Akademii Finansów i Biznesu
Vistula są właśnie dla ciebie.
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DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

NABYWANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI
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znajomość zasad
prowadzenia biznesu
umiejętność
komunikacji
biznesowej
umiejętność szybkiego
przetwarzania
i selekcji informacji

umiejętność
interpretacji
zjawisk społecznych,
politycznych
i gospodarczych

umiejętność
krytycznego myślenia

kreatywność

umiejętność
zarządzania mediami

umiejętność
projektowania mediów,
w tym projektowania
internetowego

umiejętność projektowania
stron internetowych
i prowadzenia skutecznych
kampanii w mediach
społecznościowych

OPŁATA
ROCZNA

OPŁATA
SEMESTRALNA
(2 RATY W ROKU)

10 RAT
W ROKU

STUDIA STACJONARNE

Program przygotowuje profesjonalistów efektywnie
poruszających się po rynku pracy i skutecznie
znajdujących zatrudnienie w wiodących mediach
tradycyjnych oraz w nowych mediach. W każdej
z oferowanych specjalności zdobędziesz wiedzę
i umiejętności właściwe dla uniwersalnie pojętego
dziennikarstwa, co umożliwi ci pracę zarówno
w mediach lokalnych, jak i globalnych, tabloidach,
mediach analitycznych i komentarzowych. Studia
pozwolą ci realizować się jako dziennikarz biznesowy,
communication manager, specjalista od fact
checkingu, PR manager, rzecznik prasowy, specjalista
ds. wizerunku marki.

5 100 zł

2 700 zł

580 zł

STUDIA NIESTACJONARNE

4 500 zł

2 400 zł

520 zł

KONTAKT DO REKRUTACJI
adres:
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
parter, pok. 28

tel.: + 48 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

CO PO STUDIACH?

19

EKONOMIA
MOŻESZ STUDIOWAĆ
RÓWNIEŻ W TRYBIE ONLINE

20

STUDIA PROWADZONE SĄ
W JĘZYKU
LUB

Biznes e-commerce, green economy, ekonomika transportu i logistyki, a może ekonomia gospodarki cyfrowej? W Akademi
Finansów i Biznesu Vistula znajdziesz specjalności, które są odpowiedzią na potrzeby dynamicznie zmieniającego się
otoczenia gospodarczego.

Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych, który prowadzi kierunek Ekonomia, posiada prestiżową międzynarodową
akredytację CEEMAN IQA. Będziesz pracować z wybitnymi, doświadczonymi wykładowcami i praktykami biznesu, dzięki
którym postawisz pierwsze kroki w zawodzie. Nauczysz się, jak stworzyć biznesplan oraz przeprowadzić analizę zagrożeń
i ryzyka. Poznasz zagadnienia prawne, finansowe i organizacyjne, a także uwarunkowania i założenia funkcjonowania
przedsiębiorstw. Dowiesz się, jak efektywnie prowadzić działalność handlową, marketingową oraz inwestycyjną w kraju
i za granicą, jak badać rynki, skutecznie negocjować i zawierać kontrakty oraz jak realizować transakcje w środowisku
międzykulturowym. Pracodawcy bardzo wysoko cenią praktyczne umiejętności. Dzięki wiedzy i kompetencjom, które z nami
zdobędziesz, osiągniesz sukces.

CZAS TRWANIA:
3-letnie studia I stopnia (licencjackie) – 6 semestrów

2-letnie studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry

SPECJALNOŚCI:
• Zielona Gospodarka/Green Economy NOWOŚĆ
• Ekonomika transportu i logistyki NOWOŚĆ
• Biznes e-commerce NOWOŚĆ
• Strategie biznesu i polityka gospodarcza I
• Biznes międzynarodowy I

SPECJALNOŚCI:
• Międzynarodowa polityka gospodarcza NOWOŚĆ
• Ekonomia gospodarki cyfrowej NOWOŚĆ
• Ekonomika transportu i logistyki NOWOŚĆ
• Strategie biznesu i polityka gospodarcza II
• Biznes międzynarodowy II

EKONOMIA

Ekonomia od lat jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków studiów. Ekonomiści są pożądani we wszystkich branżach
i doskonale wynagradzani. Po studiach w Akademii Finansów i Biznesu Vistula ty też znajdziesz się w tym elitarnym gronie.
Zdobędziesz wiedzę z zakresu mikro- i makroekonomii. Poznasz najnowsze trendy. Odkryjesz tajemnice zjawisk globalnych
i lokalnych. Wybierając jedną ze specjalności, zdobędziesz przewagę nad konkurencją.

KONTAKT DO REKRUTACJI
adres:
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, parter, pok. 28

tel.: + 48 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
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NABYWANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI

umiejętność przewidywania
skutków decyzji ekonomicznych
na podstawie znajomości teorii
ekonomicznych i podstawowych
technik prognostycznych

EKONOMIA

umiejętność wykorzystywania podstawowej
wiedzy teoretycznej z zakresu ekonomii
oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu
formułowania praktycznych wniosków
użytecznych dla decydentów

umiejętność obserwacji zjawisk
ekonomicznych ze wskazaniem
ich przyczyn i wykorzystaniem
podstawowych narzędzi
analitycznych

22

umiejętność sporządzania
zestawień, raportów, analiz
i ekspertyz ułatwiających
podejmowanie poprawnych decyzji
ekonomicznych

Po ukończeniu studiów na kierunku Ekonomia masz
szerokie możliwości zatrudnienia.
W zależności od specjalności, którą wybierzesz,
możesz podjąć pracę w różnego rodzaju
przedsiębiorstwach, międzynarodowych korporacjach
i organizacjach pozarządowych. Możesz spełnić się
również w samodzielnej działalności gospodarczej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE PO UKOŃCZENIU
STUDIÓW LICENCJACKICH
SPECJALNOŚĆ ZIELONA GOSPODARKA
/ GREEN ECONOMY: NOWOŚĆ
• specjalista ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
(CSR),
• ekspert ds. zrównoważonego rozwoju w firmach
i instytucjach,
• specjalista lub menedżer w przedsiębiorstwach
zajmujących się zieloną energią,
• samodzielna działalność gospodarcza.
SPECJALNOŚĆ EKONOMIKA TRANSPORTU I LOGISTYKI:
NOWOŚĆ
• własna działalność gospodarcza w obszarze handlu
międzynarodowego,
• specjalista w agencji celnej,

• menedżer firmy spedycji krajowej lub międzynarodowej,
• specjalista ds. marketingu,
• księgowy,
• główny księgowy,
• analityk finansowy,
• doradca podatkowy.
SPECJALNOŚĆ BIZNES E-COMMERCE: NOWOŚĆ
• specjalista działu e-commerce,
• specjalista lub menedżer działu marketingu,
• własna działalność gospodarcza – małe i średnie
przedsiębiorstwa, sklepy i platformy handlowe online,
• pracownik agencji reklamowej lub innej organizacji
zajmującej się kształtowaniem wizerunku marki
z ugruntowaną wiedzą z obszaru ekonomii i marketingu.
SPECJALNOŚĆ STRATEGIE BIZNESU I POLITYKA
GOSPODARCZA I:

EKONOMIA

CO PO STUDIACH?

• specjalista w centrum logistycznym,
• menedżer działu sprzedaży w przedsiębiorstwach
produkcyjnych i usługach,

• doradca ekonomiczny,
• specjalista ds. analiz rynkowych,
• specjalista ds. obsługi środków UE,
• analityk ekonomiczny,
• menedżer przedsiębiorstwa,
• specjalista ds. wsparcia rozwoju biznesu.
SPECJALNOŚĆ BIZNES MIĘDZYNARODOWY I:
• specjalista ds. projektów międzynarodowych,
• specjalista ds. biznesu międzynarodowego,
• dyspozytor międzynarodowy,
• specjalista w handlu międzynarodowym.
23

PERSPEKTYWY ZAWODOWE PO UKOŃCZENIU
STUDIÓW MAGISTERSKICH

EKONOMIA

SPECJALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA POLITYKA
GOSPODARCZA: NOWOŚĆ
• analityk (adviser) w instytucjach publicznych,
• analityk w administracji rządowej,
• ekspert w organizacjach międzynarodowych,
• doradca w prywatnych firmach,
• pracownik biznesu międzynarodowego,
• pracownik agend międzynarodowych organizacji
gospodarczych.

24

SPECJALNOŚĆ EKONOMIA GOSPODARKI CYFROWEJ:
NOWOŚĆ
• analityk baz danych,
• koordynator usług inteligentnych
w przedsiębiorstwach, bankach i innych organizacjach,
• specjalista do spraw nowych technologii.
SPECJALNOŚĆ EKONOMIKA TRANSPORTU I LOGISTYKI:
• własna działalność gospodarcza w obszarze handlu
międzynarodowego,
• pracownik agencji celnych,
• pracownik centrów logistycznych,
• pracownik działów sprzedaży w przedsiębiorstwach
produkcyjnych i usługach,
• pracownik firm spedycji krajowej i międzynarodowej.
SPECJALNOŚĆ STRATEGIE BIZNESU I POLITYKA
GOSPODARCZA II:
• analityk lub konsultant w korporacjach
międzynarodowych,
• przedsiębiorstwa i instytucje regulujące działalność
podmiotów gospodarczych lub promujące
przedsiębiorczość,

• menedżer przedsiębiorstwa,
• kierownik projektu,
• doradca strategiczny i biznesowy,
• specjalista ds. wyceny nieruchomości,
• specjalista ds. ryzyka,
• analityk efektywności biznesu.
SPECJALNOŚĆ BIZNES MIĘDZYNARODOWY II:
• przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne,
• organizacje międzynarodowe,
• organy rządowe i samorządowe,
• specjalista międzynarodowych usług finansowych
i kapitałowych,
• menedżer projektów międzynarodowych,
• pracownik w międzynarodowych firmach handlowych.
OPŁATA
ROCZNA

OPŁATA
SEMESTRALNA
(2 RATY W ROKU)

10 RAT
W ROKU

STUDIA STACJONARNE
I STOPNIA (LICENCJAT)
5 500 zł

2 900 zł

620 zł

STUDIA STACJONARNE
II STOPNIA (MAGISTER)
6 100 zł

3 200 zł

680 zł

STUDIA NIESTACJONARNE I STUDIA ONLINE
I STOPNIA (LICENCJAT)
5 000 zł

2 650 zł

570 zł

STUDIA NIESTACJONARNE
II STOPNIA (MAGISTER)
5 400 zł

2 850 zł

610 zł

FILOLOGIA ANGIELSKA

STUDIA PROWADZONE SĄ
W JĘZYKU
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W dobie globalizacji świadomość kulturowa i znajomość języków obcych, zwłaszcza angielskiego, to podstawa. Co szósta
osoba na świecie posługuje się dziś językiem angielskim. Dominuje on w polityce, biznesie, nauce i dyplomacji.
Studia z zakresu filologii angielskiej w Akademii Finansów i Biznesu Vistula pozwolą ci opanować ten język w stopniu
biegłym (C1 po zakończeniu studiów I stopnia oraz C2 po zakończeniu studiów II stopnia). Nauczysz się też drugiego,
wybranego języka w stopniu zaawansowanym (B2). To doskonały start.

FILOLOGIA ANGIELSKA

Wszystkie wykłady i zajęcia mają formę interaktywną, kładziemy nacisk na umiejętności praktyczne. Wyróżnia nas kameralna
atmosfera, indywidualne podejście oraz dynamiczne i wielokulturowe środowisko. Z takim doświadczeniem twoja pozycja na
rynku pracy od razu wzrośnie.
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Wśród naszych wykładowców są m. in. językoznawcy, literaturoznawcy i kulturoznawcy, ale również eksperci z bogatym
doświadczeniem praktycznym - tłumacze, menedżerowie kultury i pracownicy sektora wydawniczego. Z nimi odkryjesz
kulturę, historię, literaturę i media obszaru anglojęzycznego. Zdobędziesz również wiedzę z zakresu marketingu, biznesu
i turystyki. Poczujesz się pewnie i poradzisz sobie w każdej sytuacji.
Rozwiniesz także kompetencje miękkie, w tym umiejętność prowadzenia dyskusji i argumentacji. Nauczysz się strategii
retorycznych. Wykorzystasz to w każdej pracy – zarówno w biznesie, jak i w polityce. Odnajdziesz się w każdym zakątku
świata.
Jesteśmy centrum egzaminacyjnym TOEIC oraz TOEFL (IBT), w związku z czym egzamin końcowy z praktycznego języka
angielskiego pozwala na uzyskanie tych certyfikatów. Dzięki studiom językowym będziesz rozwijać się zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami, jakąkolwiek dziedzinę i zawód wybierzesz.
Nasz program zawiera rozszerzony kurs z drugiego wybranego języka obcego. Studenci języka chińskiego mają możliwość
wyjazdu na obóz letni do Chin, by poznać kulturę i przetestować własne umiejętności językowe w autentycznej interakcji.
Studenci języka hiszpańskiego mogą skorzystać z wyjazdów do uniwersytetów w Hiszpanii. Wybierając język polski jako
swój drugi język, studenci zagraniczni nie tylko zdobywają umiejętności niezbędne w ich codziennym życiu w kraju,
ale również uczestniczą w wycieczkach, wydarzeniach kulturalnych oraz klubach dyskusyjnych organizowanych przez
pracowników uczelni i współpracujące instytucje. Swoje umiejętności językowe będą mogli potwierdzić międzynarodowym
certyfikatem ECL.

3-letnie studia I stopnia (licencjackie)
– 6 semestrów

2-letnie studia II stopnia (magisterskie)
– 4 semestry

SPECJALNOŚCI:
• Medioznawstwo i biznes międzynarodowy
• Translatoryka
• Kultura i literatura krajów anglojęzycznych

SPECJALNOŚCI:
• Studia kulturoznawczo-medioznawcze
• Tłumaczenia

FILOLOGIA ANGIELSKA

CZAS TRWANIA:

CERTYFIKATY JĘZYKOWE:
• Język angielski: TOEIC, TOEFL; współpraca z ETS, LanguageCert, Prometric
• Język chiński: HSK, współpraca z Confucius Classroom
• Język polski: ECL Examination System

PARTNERSTWA:
Praktyki:
Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich | Schneider Electric Sp. z.o.o. | Sitel Group | Szkoła językowa Tutlo | Biuro Tłumaczeń
MIW | Biuro Tłumaczeń Twoje Tłumaczenie | Rubicon Language Solution | Siteimpuls | Nuria en español.

WYMIANA AKADEMICKA:
Tianjin University of Technology w Chinach.
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FILOLOGIA ANGIELSKA

NABYWANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI

praktyczna znajomość słownictwa
i pojęć wykorzystywanych
w biznesie, umiejętność
prowadzenia
prezentacji, negocjacji,
opracowania
materiałów reklamowych
w językach obcych

język angielski
na poziomie C1 po I stopniu
i C2 po II stopniu
(potwierdzone
egzaminem TOEIC)

drugi język obcy
na poziomie B2
(potwierdzony odpowiednim
egzaminem wg wyboru języka)
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praktyczne przygotowanie
do pracy w mediach
z wykorzystaniem języków
obcych

umiejętności translatorskie:
warsztat tłumacza
specjalistycznego,
przygotowanie do
tłumaczeń biznesowych,
pisemnych i ustnych oraz
filmowych i literackich

wiedza nt. kultury obszaru
języka angielskiego oraz
drugiego wybranego języka

CO PO STUDIACH?

OPŁATA
ROCZNA

OPŁATA
SEMESTRALNA
(2 RATY W ROKU)

10 RAT
W ROKU

STUDIA STACJONARNE
I STOPNIA (LICENCJAT)
5 500 zł

• lektor w szkole językowej,
• redaktor portali i prasy anglojęzycznej,
• organizator i menedżer wydarzeń kulturalnych,
• tłumacz specjalistyczny w biurze tłumaczeń,
• redaktor lub autor treści w mediach i/lub branży
wydawniczej,
• organizator imprez kulturalnych w branży
rozrywki,
• pracownik międzynarodowych firm i korporacji,
• pracownik organizacji państwowych
i pozarządowych, instytucji edukacyjnych
i kulturalnych.

620 zł

STUDIA STACJONARNE
II STOPNIA (MAGISTER)
6 100 zł

3 200 zł

680 zł

FILOLOGIA ANGIELSKA

Po ukończeniu studiów na kierunku Filologia
angielska z rozszerzonym drugim językiem
obcym możesz znaleźć pracę zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami i pasjami jako:

2 900 zł

STUDIA NIESTACJONARNE
I STOPNIA (LICENCJAT)
5 000 zł

2 650 zł

570 zł

STUDIA NIESTACJONARNE
II STOPNIA (MAGISTER)
5 400 zł

2 850 zł

610 zł

KONTAKT DO REKRUTACJI
adres:
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
parter, pok. 28

tel.: + 48 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
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FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Z AKREDYTACJĄ ACCA
MOŻESZ STUDIOWAĆ
RÓWNIEŻ W TRYBIE ONLINE

30

STUDIA PROWADZONE SĄ
W JĘZYKU
LUB

Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych, który prowadzi kierunek Finanse i rachunkowość, posiada prestiżową
międzynarodową akredytację CEEMAN IQA. Program kształcenia jest oparty na światowych standardach i został wyróżniony
akredytacją ACCA. Wybierając specjalność ACCA masz szansę zdobyć tytuł specjalisty międzynarodowej klasy z zakresu
corporate financial management. To cię wyróżni – wzrośnie twoja wartość na rynku pracy. Zyskasz paszport do szybkiej,
międzynarodowej kariery.
Masz do wyboru także inne wyselekcjonowane specjalności, pozwalające poznać te obszary sektora finansowego, w których
chcesz być ekspertem. Wybitni wykładowcy i praktycy wprowadzą cię w tajniki rynku polskiego oraz rynków zagranicznych.
Zyskasz kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu,
rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego oraz prawa
i podatków.
Po naszych studiach czekają na ciebie biura rachunkowe i podatkowe, banki, największe światowe korporacje, towarzystwa
ubezpieczeniowe i instytucje finansowe. Jeśli postawisz na rozwój własnej działalności gospodarczej, też osiągniesz
sukces.
Międzynarodowe środowisko Uczelni Vistula oraz możliwość nauki w języku angielskim dodadzą ci skrzydeł. Takich właśnie
specjalistów pracodawcy poszukują.

CZAS TRWANIA:
3-letnie studia I stopnia (licencjackie)
– 6 semestrów

2-letnie studia II stopnia (magisterskie)
– 4 semestry

SPECJALNOŚCI:
• Przedsiębiorczość
• Bankowość i usługi finansowe I
• Rachunkowość i finanse ACCA
• Rachunkowość i finanse
• Analityk rynku finansowego

SPECJALNOŚCI:
• Doradztwo podatkowe i kontrola podatkowa
• Analityk finansowy
• Audyt wewnętrzny
• Bankowość i usługi finansowe II
• Doradztwo inwestycyjne i consulting

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Z AKREDYTACJĄ ACCA

Wiedza i kompetencje w dziedzinie finansów i rachunkowości dają uznanie i prestiż. Specjalistów wciąż jednak brakuje,
a są potrzebni niemal w każdej firmie, instytucji, a także w administracji państwowej i samorządowej. Bez nich nie da się
prowadzić żadnego biznesu.
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FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Z AKREDYTACJĄ ACCA
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NABYWANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI

umiejętności i kompetencje
do oceny ryzyka
inwestycyjnego

umiejętność
podejmowania decyzji
o charakterze
finansowym

zaawansowane
kompetencje
z zakresu rachunkowości

umiejętność prowadzenia
działalności doradczej
w odniesieniu do instytucji
finansowych, przedsiębiorstw
i osób fizycznych

umiejętność analizy
zjawisk finansowych
i prognozowania
z wykorzystaniem
metod ilościowych
i wnioskowania
statystycznego

umiejętność wykorzystania
nowoczesnych technik
informatycznych
i informacyjnych w finansach
i bankowości, w tym metod
i technik pozyskiwania danych

• analityk finansowy,
• doradca podatkowy,
• własna działalność gospodarcza.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE PO UKOŃCZENIU
STUDIÓW LICENCJACKICH
SPECJALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:
• ekspert w przedsiębiorstwie,
• własna działalność gospodarcza,
• doradca inwestycyjny.
SPECJALNOŚĆ BANKOWOŚĆ I USŁUGI FINANSOWE I:
• specjalista do spraw sprzedaży i obsługi klienta,
• doradca klienta,
• kasjer bankowy,
• kasjer walutowy,
• agent kredytowy,
• doradca hipoteczny,
• doradca inwestycyjny,
• specjalista do spraw obsługi kart,
• doradca leasingowy,
• analityk kredytowy.
SPECJALNOŚĆ RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE ACCA:
• dyrektor finansowy,
• dyrektor generalny,
• główny księgowy,
• kontroler,
• biegły audytor,
• analityk finansowy,
• doradca podatkowy,
• doradca inwestycyjny.

SPECJALNOŚĆ ANALITYK RYNKU FINANSOWEGO:
• analityk kredytowy,
• analityk systemu IT,
• analityk finansowy,
• specjalista ds. oceny ryzyka.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE PO UKOŃCZENIU
STUDIÓW MAGISTERSKICH
SPECJALNOŚĆ DORADZTWO PODATKOWE
I KONTROLA PODATKOWA:
• doradca podatkowy,
• specjalista do spraw kontroli finansowej,
• ekspert w przedsiębiorstwie,
• pracownik aparatu skarbowego i kontroli skarbowej,
• egzekutor lub inspektor kontroli,
• dyrektor finansowy.
SPECJALNOŚĆ ANALITYK FINANSOWY:
• audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów
publicznych i sektorze prywatnym,
• makler giełdowy,
• broker,
• specjalista ds. zarządzania ryzykiem,
• analityk finansowy.

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Z AKREDYTACJĄ ACCA

CO PO STUDIACH?

SPECJALNOŚĆ RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE:
• księgowy,
• główny księgowy,
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FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Z AKREDYTACJĄ ACCA
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SPECJALNOŚĆ AUDYT WEWNĘTRZNY:
• audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów
publicznych i sektorze prywatnym,

OPŁATA
ROCZNA

• specjalista do spraw kontroli wewnętrznej,
• specjalista do spraw zarządzania ryzykiem.
SPECJALNOŚĆ BANKOWOŚĆ I USŁUGI FINANSOWE II:
• dyrektor departamentu banku,
• kierownik placówki bankowej,
• dyrektor sprzedaży,
• dyrektor ds. rozwoju produktu,
• doradca klienta korporacyjnego,
• analityk kredytowy.
SPECJALNOŚĆ DORADZTWO INWESTYCYJNE
I CONSULTING:
• agent ubezpieczeniowy,
• rzeczoznawca majątkowy,
• doradca inwestycyjny,
• pośrednik w obrocie nieruchomościami,
• makler giełdowy.

OPŁATA
SEMESTRALNA
(2 RATY W ROKU)

10 RAT
W ROKU

STUDIA STACJONARNE
I STOPNIA (LICENCJAT)
5 100 zł

2 700 zł

580 zł

STUDIA STACJONARNE
II STOPNIA (MAGISTER)
6 100 zł

3 200 zł

680 zł

STUDIA NIESTACJONARNE I STUDIA ONLINE
I STOPNIA (LICENCJAT)
4 500 zł

2 400 zł

520 zł

STUDIA NIESTACJONARNE I STUDIA ONLINE
II STOPNIA (MAGISTER)
5 400 zł

2 850 zł

610 zł

KONTAKT DO REKRUTACJI
adres:
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
parter, pok. 28

tel.: + 48 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

GRAFIKA

STUDIA PROWADZONE SĄ
W JĘZYKU
LUB
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Pomimo pandemii rynek sztuki zmienia się i zwiększa zasięg zarówno w Polsce, jak i na świecie. Branża reklamowa ewoluuje
i podnosi się po ciosie zadanym gospodarkom przez COVID-19, a to znaczy, że dla grafików znów nastają dobre czasy.
Na kierunku Grafika Wydziału Sztuki, Techniki i Komunikacji Akademii Finansów i Biznesu Vistula zaangażujesz się
w postępującą rewolucję cyfrową. Połączysz tradycyjne techniki artystyczne z nowoczesnymi, opartymi na warsztacie
fotograficznym i cyfrowym. Aż 70% zajęć ma charakter praktyczny, a integralną częścią studiów są praktyki zawodowe oraz
plenery malarskie. Dzięki temu rozwiniesz swoją pasję i umiejętności poszukiwane przez pracodawców.

GRAFIKA

W trakcie studiów możesz wybrać jedną z dwóch specjalności. Na Grafice artystycznej otrzymasz silne podstawy w zakresie
rysunku, malarstwa i ilustracji, co pozwoli ci zapoznać się ze złożonością procesu twórczego. Poznasz co najmniej 10 technik
graficznych: linoryt, linoryt barwny, suchą igłę, mezzotintę, miedzioryt, akwafortę, akwatintę, litografię, serigrafię i algrafię.
Nauczysz się korzystać z wybranych środków przekazu i narzędzi. Rozwiniesz artystyczną niezależność i gotowość do
samodzielnej pracy twórczej. Zrozumiesz specyfikę zarówno rynku artystycznego, jak i branży reklamowej. Twoja wartość na
rynku pracy wzrośnie.
Wybierając Grafikę interdyscyplinarną zdobędziesz wiedzę niezbędną do pracy w branży reklamowej. Zyskasz kompetencje
i doświadczenie niezbędne w projektowaniu komunikacji wizualnej. Poznasz programy graficzne pakietu Adobe CC: Photoshop,
Illustrator, In Design, Premiere Pro, After Effect, Animate Pro. Dowiesz się, jak tworzyć w różnych technikach, jak przygotowywać
i przetwarzać materiały graficzne w wersję cyfrową i gotową do druku, jak projektować realizacje multimedialne. Nauczysz się
też tworzenia filmów animowanych, zdjęć i ilustracji. Dzięki temu pewnie wejdziesz w środowisko profesjonalistów. Spełnisz
się i odniesiesz sukces zawodowy.

CZAS TRWANIA:
3-letnie studia I stopnia (licencjackie)
– 6 semestrów

2-letnie studia II stopnia (magisterskie)
– 4 semestry

SPECJALNOŚCI:
• Grafika artystyczna
• Grafika interdyscyplinarna

SPECJALNOŚCI:
• Grafika artystyczna
• Grafika interdyscyplinarna

PARTNERSTWA:
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Praktyki: ID Advertizing | CATHRIN | Alpaca studio | Schneider Electric Sp. z.o.o. | Eucon Grupa Prawnicza Sp. z o.o.

NABYWANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI

wiedza z zakresu
psychofizjologii widzenia

budowanie od podstaw
założeń projektów
graficznych

umiejętność formułowania i analizy
problemów oraz dobrania do
nich odpowiednich estetyk i form
wypowiedzi

umiejętność sprawnego
posługiwania się popularnymi
programami graficznymi

wiedza z zakresu prawa

GRAFIKA

znajomość różnych
technik artystycznych

własności intelektualnej

znajomość podstawowych
zagadnień z historii sztuki
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CO PO STUDIACH?

OPŁATA
ROCZNA

OPŁATA
SEMESTRALNA
(2 RATY W ROKU)

10 RAT
W ROKU

STUDIA STACJONARNE
I STOPNIA (LICENCJAT)
8 100 zł

GRAFIKA

PERSPEKTYWY ZAWODOWE PO SPECJALNOŚCI
GRAFIKA ARTYSTYCZNA
• projektant w instytucjach kulturalno-artystycznych
(m.in. galerie, teatry),
• projektant w wydawnictwach,
• ilustrator w instytucjach i firmach,
• instruktor zajęć plastycznych,
• projektant w artystycznych studiach projektowych
i agencjach reklamowych,
• artysta grafik w drukarniach,
• grafik kreatywny,
• specjalista ds. DTP,
• art director,
• projektant gier komputerowych.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE PO SPECJALNOŚCI
GRAFIKA INTERDYSCYPLINARNA
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• projektant grafiki i multimediów,
• specjalista ds. DTP,
• ilustrator,
• fotograf,
• nauczyciel sztuki,
• animator kultury,
• pracownik domu kultury, świetlicy artystycznej,
• organizator warsztatów dla dzieci, młodzieży
i dorosłych.

4 200 zł

890 zł

STUDIA STACJONARNE
II STOPNIA (MAGISTER)
8 100 zł

4 200 zł

890 zł

STUDIA NIESTACJONARNE
I STOPNIA (LICENCJAT)
6 200 zł

3 250 zł

690 zł

STUDIA NIESTACJONARNE
II STOPNIA (MAGISTER)
6 200 zł

3 250 zł

690 zł

KONTAKT DO REKRUTACJI
adres:
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
parter, pok. 28

tel.: + 48 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

INFORMATYKA

STUDIA PROWADZONE SĄ
W JĘZYKU
LUB
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Infomatyka to dziś najpopularniejszy kierunek studiów. W Akademii Finansów i Biznesu Vistula zyskasz solidne przygotowanie
w tej dziedzinie. Zrobisz pierwszy krok do kariery w IT.
Uważnie słuchamy tego, co mówią młodzi ludzie. Wiemy, jakie są ich oczekiwania. W naszej Uczelni zyskasz więc ogromne
możliwości rozwoju w różnych kierunkach. Będziesz zgłębiać tajemnice sztucznej inteligencji, machine learningu, Big Data
i robotyki. Zdobędziesz wiedzę z zakresu automatyki, technologii cyfrowych i multimedialnych oraz matematyki i fizyki.
Poznasz języki programowania i najnowsze trendy. Nauczysz się tworzyć bezpieczne sieci komputerowe, bazy danych,
aplikacje, strony internetowe i gry. Opanujesz różne języki programowania – CSharp, Java, XHTML, CSS3 oraz JavaScript.

INFORMATYKA

Dzięki kadrze ekspertów i współpracy z takimi firmami, jak No Gravity Games, Microsoft, Cisco i Oracle zyskasz praktyczne
umiejętności, dzięki czemu z marszu wejdziesz do zawodu.
Program realizowany w czasie studiów przygotuje cię do egzaminów, dzięki którym zdobędziesz certyfikaty Microsoft
Certified Technology Specialist (MCTS), Microsoft Certified IT Professional (MCITP), Oracle Certified Associate (OCA) oraz
Oracle Certified Professional (OCP). Będą one potwierdzeniem kompetencji, co umocni twoją pozycję na rynku pracy.
W programie jest 750 (I stopień) / 420 (II stopień) godzin praktyk zawodowych. Prace zaliczeniowe i dyplomowe możesz
tworzyć we współpracy z wiodącymi polskimi firmami IT. Seminaria kierunkowe pozwolą ci z kolei włączyć się do dyskusji
naukowych z obszaru informatyki.
Dzięki umowie o podwójnym dyplomowaniu, tzw. double degree, zawartej między Akademią Finansów i Biznesu Vistula oraz
Centria University of Applied Sciences w Finlandii, możesz studiować przez dwa semestry w uczelni partnerskiej i w efekcie
uzyskać dyplom inżynierski obu instytucji.

CZAS TRWANIA:
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3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) – 7 semestrów
SPECJALNOŚCI:
• Inżynieria tworzenia gier komputerowych NOWOŚĆ
• Sztuczna inteligencja i jej zastosowania w inżynierii
NOWOŚĆ
• Inżynieria baz danych
• Inżynieria technologii internetowych
• Inżynieria cyberbezpieczeństwa i sieci komputerowych
• Inżynieria systemów informatycznych

1,5-roczne studia II stopnia (magisterskie) – 3 semestry
SPECJALNOŚCI:
• Analiza i inżynieria danych NOWOŚĆ
• Projektowanie i zastosowania sieci bezprzewodowych
dla Internetu Rzeczy
• Projektowanie i zastosowania aplikacji mobilnych
• Cyberbezpieczeństwo i niezawodność systemów
informatycznych i przemysłowych
44
43

umiejętność doboru metodologii rozwiązywania
zadań inżynierskich oraz technologii do praktycznej
implementacji tych rozwiązań

umiejętność wykorzystania
wiedzy teoretycznej
do rozwiązywania
praktycznych zadań
inżynierskich

znajomość podstaw
teoretycznych działalności
inżynierskiej

definiowanie problemów
inżynierskich oraz formułowanie
i wdrażanie ich skutecznych
i etycznych rozwiązań

umiejętność przewidywania
zagrożeń i nadzorowania
procesów projektowania,
implementacji, testowania,
wdrażania i pielęgnacji rozwiązań
zadania inżynierskiego
umiejętność planowania
pracy i rozwoju własnego,
jak i zespołowego
umiejętność pracy
w zespole,
w tym w zespole
wielokulturowym
i wirtualnym

INFORMATYKA

NABYWANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI
PO STUDIACH I STOPNIA

wysoki poziom komunikacji
technicznej w środowisku
wielokulturowym
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NABYWANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI
PO STUDIACH II STOPNIA

INFORMATYKA

umiejętność przewidywania zagrożeń i nadzorowania procesów projektowania,
implementacji, testowania, wdrażania i pielęgnacji
rozwiązań zadania technicznego

umiejętność doboru metodologii
rozwiązywania zadań technicznych
oraz technologii do praktycznej
implementacji tych rozwiązań

znajomość zaawansowanych
teorii wykorzystywanych
do rozwiązywania
złożonych
zadań technicznych

umiejętność definiowania
złożonych problemów technicznych
oraz kreatywne i etyczne podejście
do formułowania i wdrażania ich
rozwiązań
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umiejętność planowania
pracy oraz rozwoju własnego
i zespołowego

umiejętność wprowadzania
rozwiązań technicznych do
codziennego życia w swoim
środowisku
umiejętność budowania
efektywnych zespołów do
rozwiązywania złożonych
zadań technicznych
z uwzględnieniem aspektów
wielokulturowości
i środowiska wirtualnego
wysoki poziom
komunikacji technicznej
w środowisku
wielokulturowym

CO PO STUDIACH?

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA BAZ DANYCH:
• analityk danych,
• architekt danych.
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA TECHNOLOGII
INTERNETOWYCH:

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA TWORZENIA GIER
KOMPUTEROWYCH: NOWOŚĆ
Nabędziesz wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie
praktyczne w projektowaniu, tworzeniu oraz integrowaniu
gier komputerowych. Zajęcia na tej specjalizacji
prowadzone są we współpracy z No Gravity Games.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
• twórca grafik i ilustracji,
• twórca gier.
SPECJALNOŚĆ SZTUCZNA INTELIGENCJA I JEJ
ZASTOSOWANIA W INŻYNIERII: NOWOŚĆ
Zapoznasz się z teoretycznymi aspektami sztucznej
inteligencji z naciskiem na metodologie i techniki
stosowane w inżynierii i zarządzaniu i pozyskasz
praktyczne doświadczenie w wykorzystaniu nabytej wiedzy
w praktycznych projektach.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
• specjalista od Big Data,
• inżynier robotyki,
• inżynier sztucznej inteligencji.

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA CYBERBEZPIECZEŃSTWA
I SIECI KOMPUTEROWYCH:
• specjalista od sieci i Internetu,
• White Hat Hacker,
• specjalista od cyberbezpieczeństwa.
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH:
• kontroler jakości i specjalista od testów,
• architekt oprogramowania.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE PO UKOŃCZENIU
STUDIÓW MAGISTERSKICH

INFORMATYKA

PERSPEKTYWY ZAWODOWE PO UKOŃCZENIU
STUDIÓW INŻYNIERSKICH

• twórca grafik i ilustracji,
• specjalista od sieci internetowej,
• twórca stron internetowych.

SPECJALNOŚĆ ANALIZA I INŻYNIERIA DANYCH:
NOWOŚĆ
Przemysł doświadcza obecnie dotkliwego braku
specjalistów od analizy i zastosowań danych
i prognozy zgodnie orzekają, że rozbieżność
między wymaganiami przemysłu a dostępnością
kwalifikowanych absolwentów będzie wzrastać.
Studenci naszego programu przyczynią się do
zredukowania tej rozbieżności przez pozyskanie
specjalistycznego wykształcenia, zarówno w sferze
wiedzy teoretycznej, jak i doświadczeń praktycznych,

43

od światowej klasy naukowców, inżynierów
i mentorów. Poza kursami w dziedzinach analizy
danych, rozwiązywania problemów w Pythonie,
wizualizacji danych, metod sztucznej inteligencji
i głębokiego uczenia maszynowego, program oferuje
seminaria i ćwiczenia praktyczne mające na celu
uzupełnienie wiedzy teoretycznej i technicznej przez
krytyczne aspekty praktycznej kompetencji biznesowej.
Nabędziesz w ten sposób unikalny zestaw umiejętności
oczekiwanych i wymaganych przez czołowe firmy
świata.

INFORMATYKA

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Oracle | Microsoft | Asecco | CISCO | ICCSS | IFS | No Gravity
Games | Olsonet | Magnimind.

OPŁATA
ROCZNA

SPECJALNOŚĆ PROJEKTOWANIE I ZASTOSOWANIA
SIECI BEZPRZEWODOWYCH DLA INTERNETU RZECZY:
• inżynier sztucznej inteligencji,
• specjalista od sieci,

5 500 zł

10 RAT
W ROKU

2 900 zł

620 zł

STUDIA STACJONARNE
II STOPNIA (MAGISTER)
7 000 zł

3 650 zł

770 zł

STUDIA NIESTACJONARNE
I STOPNIA (INŻYNIER)
5 000 zł

• specjalista od sensorów,
• specjalista od sieci bezprzewodowych.

SPECJALNOŚĆ CYBERBEZPIECZEŃSTWO
I NIEZAWODNOŚĆ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
I PRZEMYSŁOWYCH:
• specjalista od sieci lokalnych i internetowych,
• White Hat Hacker,
• specjalista od cyberbezpieczeństwa.

OPŁATA
SEMESTRALNA
(2 RATY W ROKU)
STUDIA STACJONARNE
I STOPNIA (INŻYNIER)

• analityk danych,
• architekt danych.

SPECJALNOŚĆ PROJEKTOWANIE I ZASTOSOWANIA
APLIKACJI MOBILNYCH:
• specjalista od oprogramowania,
• kontroler jakości i specjalista od testów,
• twórca aplikacji mobilnych.
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PARTNERSTWA BIZNESOWE:

2 650 zł

570 zł

STUDIA NIESTACJONARNE
II STOPNIA (MAGISTER)
6 200 zł

3 250 zł

690 zł

KONTAKT DO REKRUTACJI
adres:
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
parter, pok. 28
tel.: + 48 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
MOŻESZ STUDIOWAĆ
RÓWNIEŻ W TRYBIE ONLINE

STUDIA PROWADZONE SĄ
W JĘZYKU
LUB
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Kariera zawodowa w środowisku międzynarodowym to ekscytująca przygoda. Rozumienie mechanizmów międzynarodowych
jest niezwykle istotne szczególnie dzisiaj. Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Akademii Finansów i Biznesu
Vistula doskonale cię do niej przygotują. Program studiów, kadra oraz infrastruktura uzyskały bardzo wysoką ocenę Polskiej

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Komisji Akredytacyjnej. Wydział Biznesu i Stosunków międzynarodowych, który prowadzi kierunek Stosunki międzynarodowe,
posiada prestiżową międzynarodową akredytację CEEMAN IQA. Kompetencje, które rozwiniesz, pozwolą ci realizować się
w wybranym obszarze.
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Zdobędziesz szeroką wiedzę nt. problemów globalnych oraz mechanizmów międzynarodowej współpracy i rywalizacji
na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i militarnej. Dowiesz się, jaka jest rola czynników kulturowych, religijnych
i regionalnych. Odkryjesz tajemnice negocjacji i dyplomacji. Nauczysz się też dwóch języków obcych, co pozwoli ci
swobodnie poruszać się w międzynarodowym środowisku.
Z nami rozwiniesz też miękkie kompetencje – komunikatywność, zdolność współpracy, wywierania wpływu, przedsiębiorczość
i elastyczność. Są to umiejętności wysoko oceniane przez pracodawców. Dzięki nim odnajdziesz się w różnych warunkach.
Połączysz przygotowanie teoretyczne z wiedzą praktyczną. Będą cię wspierać badacze stosunków międzynarodowych oraz
wybitni praktycy dyplomacji, politycy i eksperci w różnych dziedzinach stosunków międzynarodowych. Nawiążesz cenne
kontakty i wyróżnisz się wiedzą niedostępną w podręcznikach.
Zdobyte na naszym kierunku kompetencje ułatwią Ci zdobywanie kolejnych szczebli kariery w międzynarodowych
korporacjach, instytucjach publicznych i finansowych, w mediach lub w dyplomacji.

CZAS TRWANIA:
3-letnie studia I stopnia (licencjackie)
– 6 semestrów

2-letnie studia II stopnia (magisterskie)
– 4 semestry

SPECJALNOŚCI:
• Komunikowanie międzynarodowe
• Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
• Zarządzanie kryzysem w środowisku międzynarodowym

SPECJALNOŚCI:
• Międzynarodowe relacje biznesowe
• Studia transatlantyckie
• Bezpieczeństwo międzynarodowe, migracje i terroryzm

umiejętność pracy z wykorzystaniem
materiałów w różnych językach

umiejętność sporządzania
raportów analitycznych

umiejętność pracy
z materiałami
prasowymi

umiejętność
identyfikowania
dezinformacji i fake-newsów
oraz weryfikowania informacji

umiejętność analizy sytuacji
międzynarodowej

umiejętność
komunikowania się
w językach obcych

umiejętność
komunikacji

umiejętność negocjacji
i mediacji
kreatywność i otwartość
na zmiany

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

NABYWANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI

umiejętność pracy
w zespole
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STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

CO PO STUDIACH?
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PERSPEKTYWY ZAWODOWE PO UKOŃCZENIU
STUDIÓW LICENCJACKICH
SPECJALNOŚĆ KOMUNIKOWANIE MIĘDZYNARODOWE:
• administracja publiczna,
• instytucje zajmujące się promocją
i gospodarką,
• agencje marketingowe i PR,
• organizacje międzynarodowe,
• instytucje samorządu gospodarczego,
• ośrodki analityczno-badawcze,
• agencje HR,
• firmy konsultingowe,
• think-tanki,
• organizacje pozarządowe,
• media.
SPECJALNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
I MIĘDZYNARODOWE:
• administracja rządowa,
• krajowe agencje bezpieczeństwa,
• międzynarodowe agencje ds. bezpieczeństwa,
• firmy doradcze,
• ośrodki analityczne, badawcze i eksperckie,
• instytucje Unii Europejskiej,
• NATO,
• ONZ,
• media.

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE KRYZYSEM
W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM:
• administracja publiczna,
• międzynarodowe agencje ds. bezpieczeństwa,
• firmy i korporacje,
• firmy konsultingowe,
• organizacje pozarządowe,
• instytucje Unii Europejskiej,
• ONZ,
• NATO,
• działy współpracy międzynarodowej w przedsiębiorstwach,
• media.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE PO UKOŃCZENIU
STUDIÓW MAGISTERSKICH
SPECJALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWE RELACJE BIZNESOWE:
• instytucje publiczne, państwowe i samorządowe,
• fundacje i stowarzyszenia,
• organizacje pozarządowe,
• korporacje i organizacje międzynarodowe,
• firmy konsultingowe,
• centra badawcze, think-tanki i instytucje badawczorozwojowe,
• agencje marketingowe i PR,
• działy marketingu firm i instytucji,
• think-tanki,
• agencje badań rynkowych.
SPECJALNOŚĆ STUDIA TRANSATLANTYCKIE:
• placówki dyplomatyczne w USA,
• organizacje międzynarodowe działające w Europie i Ameryce,
• firmy eksportowe operujące na rynku europejskim
i amerykańskim,
• firmy amerykańskie,

OPŁATA
ROCZNA

• media.
SPECJALNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO
MIĘDZYNARODOWE, MIGRACJE I TERRORYZM:
• ambasady i placówki zagraniczne,
• międzynarodowe organizacje i korporacje,
• administracja publiczna,
• think-tanki zajmujące się analizą zagrożeń
międzynarodowych,
• instytuty badawcze,
• organizacje pozarządowe,
• instytucje Unii Europejskiej,
• agendy ONZ.

OPŁATA
SEMESTRALNA
(2 RATY W ROKU)

10 RAT
W ROKU

STUDIA STACJONARNE
I STOPNIA (LICENCJAT)
5 100 zł

2 700 zł

580 zł

STUDIA STACJONARNE
II STOPNIA (MAGISTER)
6 100 zł

3 200 zł

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

• sektor usług i turystyki,
• oddziały administracji publicznej
współpracujące z inwestorami z USA,

680 zł

STUDIA NIESTACJONARNE I STUDIA ONLINE
I STOPNIA (LICENCJAT)
4 500 zł

2 400 zł

520 zł

STUDIA NIESTACJONARNE I STUDIA ONLINE
II STOPNIA (MAGISTER)

PARTNERSTWA:
Praktyki i staże:
• Centrum Stosunków Międzynarodowych
• Magazyn Think Tank
Współpraca z pracownikami Polskiego Instytutu
Spraw Międzynarodowych – zajęcia prowadzone
przez analityków ds. bezpieczeństwa i stosunków
międzynarodowych.
Współpraca z członkami Stowarzyszenia
Euroatlantyckiego – zajęcia prowadzone przez byłych
dyplomatów.
Współpraca z United Nation oraz z Association United
Nation Global.

5 400 zł

2 850 zł

610 zł

KONTAKT DO REKRUTACJI
adres:
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
parter, pok. 28

tel.: + 48 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

51

49

ZARZĄDZANIE Z AKREDYTACJĄ PMI GAC
MOŻESZ STUDIOWAĆ
RÓWNIEŻ W TRYBIE ONLINE
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STUDIA PROWADZONE SĄ
W JĘZYKU
LUB

The GAC Accredited Program
seal is a mark of Project
Management Institute, Inc.

Firma to ludzie, infrastruktura, środki materialne i finansowe. Trzeba wiedzy i wyobraźni, aby tym wszystkim zarządzać.
W Akademii Finansów i Biznesu Vistula kształcimy ludzi, którzy chcą wziąć odpowiedzialność za firmę. Po studiach na
kierunku Zarządzanie zostaniesz liderem i odniesiesz sukces. Wydział Biznesu i Stosunków międzynarodowych, który

Na wyselekcjonowanych specjalnościach nauczysz się, jak efektywnie zarządzać kapitałem, czasem, umiejętnościami
ludzi i całymi projektami. Zdobędziesz solidną i praktyczną wiedzę z dziedziny ekonomii, finansów i rachunkowości,
prawa i marketingu. Poznasz najnowsze trendy w zarządzaniu. Zobaczysz, że jest to zarówno rzemiosło, jak i sztuka.
Z nami rozpoczniesz przygodę życia, która dostarczy ci adrenaliny i satysfakcji. Specjalność Zarządzanie projektami
w organizacji posiada prestiżową akredytację PMI GAC. Akredytacja umożliwia studentom dostęp do najnowszej wiedzy
oraz materiałów dydaktycznych z obszaru zarządzania projektami. Otwiera możliwości ścisłej współpracy z najlepszymi
uczelniami biznesowymi kształcącymi w tym obszarze – na poziomie wymiany studentów i kadry oraz rozwoju programu
i materiałów dydaktycznych. Stanowi też element wyróżniający wśród uczelni i programów zorientowanych na kształcenie
w obszarze zarządzania projektami.
Wybitni wykładowcy i praktycy biznesu pomogą ci rozwinąć kompetencje zarówno twarde, jak i miękkie. Nauczysz się
odporności i elastyczności. Rozwiniesz umiejętności strategiczne i organizacyjne. Dowiesz się, jak wyznaczać cele
i mobilizować ludzi, a także czym jest misja i odpowiedzialność biznesu.
W trakcie studiów będziemy aktywnie wspierać twoją przedsiębiorczość. Doświadczenie będziesz zdobywać podczas praktyk
w firmach krajowych i zagranicznych.
Nasze biznesowe, praktyczne i indywidualne podejście w kształceniu będzie procentować w przyszłości. Wyróżnisz się
i znajdziesz się w grupie absolwentów o najwyższych dochodach.

ZARZĄDZANIE Z AKREDYTACJĄ PMI GAC

prowadzi kierunek Zarządzanie, posiada prestiżową międzynarodową akredytację CEEMAN IQA.
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ZARZĄDZANIE Z AKREDYTACJĄ PMI GAC

CZAS TRWANIA:
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3-letnie studia I stopnia (licencjackie)
– 6 semestrów

2-letnie studia II stopnia (magisterskie)
– 4 semestry

SPECJALNOŚCI:
• Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w biznesie –
NOWOŚĆ
• Marketing i sprzedaż
• Zarządzanie zasobami ludzkimi
• Zarządzanie biznesem
• Zarządzanie projektami w organizacji

SPECJALNOŚCI:
• Zarządzanie marketingiem i sprzedażą w firmach
południowokoreańskich NOWOŚĆ
• Zarządzanie przedsiębiorstwem w środowisku
międzynarodowym
• Zarządzanie marketingiem w środowisku
międzynarodowym
• Zarządzanie zasobami ludzkimi w środowisku
międzynarodowym
• Zarządzanie projektami e-biznesowymi w środowisku
międzynarodowym

KONTAKT DO REKRUTACJI
adres:
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
parter, pok. 28

tel.: + 48 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
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umiejętność
podejmowania decyzji
umiejętność skutecznego
komunikowania się, negocjowania
i przekonywania
umiejętność planowania,
organizacji, koordynacji
i kontroli realizacji projektów

umiejętność
diagnozowania
i rozwiązywania
problemów związanych
z zarządzaniem

dobra organizacja
pracy własnej

umiejętność wyważonej
i kompetentnej oceny pracy
innych

umiejętności
interpersonalne
umiejętność
autoprezentacji i pracy
w zespole

kreatywność
i elastyczność

zorientowanie na
osiągnięcie wyznaczonego
celu

ZARZĄDZANIE Z AKREDYTACJĄ PMI GAC

NABYWANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI
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CO PO STUDIACH?

SPECJALNOŚĆ MARKETING I SPRZEDAŻ:
• specjalista ds. marketingu,
• specjalista ds. sprzedaży,

ZARZĄDZANIE Z AKREDYTACJĄ PMI GAC

• specjalista ds. obsługi klientów,
• przedstawiciel handlowy.
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Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie
możesz podjąć pracę w różnego rodzaju
przedsiębiorstwach, międzynarodowych korporacjach,
organizacjach pozarządowych czy agencjach
reklamowych i agencjach badań rynku.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE PO UKOŃCZENIU
STUDIÓW LICENCJACKICH
SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE
CYBERBEZPIECZEŃSTWEM W BIZNESIE NOWOŚĆ
Studiując na tej specjalności zdobędziesz niezbędną
wiedzą w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem
w biznesie. Nauczysz się, jak rozpoznawać rodzaje
zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz jak tworzyć zespoły
ds. bezpieczeństwa i zarządzać nimi. Poznasz techniki
i metody włamań do systemów informatycznych oraz
zasady postępowania po cyberataku.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
• audytor wewnętrzny cyberbezpieczeństwa,
• analityk ryzyk związanych z cyberatakiem,
• planista działań związanych z systemami
bezpieczeństwa,
• specjalista w zakresie cyberbezpieczeństwa.

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI:
• specjalista ds. kadr i płac,
• specjalista ds. rekrutacji i projektów HR,
• specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi.
SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE BIZNESEM:
• kierownicze stanowiska w organizacji na
poziomie lokalnym, regionalnym lub globalnym.
SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
W ORGANIZACJI:
• project manager,
• specjalista ds. projektów.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE PO UKOŃCZENIU
STUDIÓW MAGISTERSKICH
SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE MARKETINGIEM
I SPRZEDAŻĄ W FIRMACH
POŁUDNIOWOKOREAŃSKICH NOWOŚĆ
Po tej specjalności możesz podjąć pracę w charakterze
specjalisty ds. marketingu, sprzedaży i PR
w przedsiębiorstwach południowokoreańskich.
Poznasz podstawy języka koreańskiego, zyskasz
wiedzę na temat kultury biznesu koreańskiego oraz
kształtowania wizerunku marek i organizacji z sektora
prywatnego i publicznego. Zdobędziesz także wiedzę
nt. procesów zmian kulturowych i społecznych.

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
E-BIZNESOWYMI W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM:
• kierownik e-projektu,
• key account menedżer ds. e-commerce,
• digital product menedżer.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
• dyrektor marketingu w firmie koreańskiej,
• starszy specjalista ds. sprzedaży i marketingu,
• dyrektor ds. PR i komunikacji.
SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM:
• dyrektor działu,
• dyrektor regionalny (zwłaszcza w skali
międzynarodowej),
• dyrektor operacyjny.
SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE MARKETINGIEM
W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM:

OPŁATA
ROCZNA

10 RAT
W ROKU

STUDIA STACJONARNE
I STOPNIA (LICENCJAT)
5 100 zł

• dyrektor marketingu w korporacji międzynarodowej,
• dyrektor ds. sprzedaży i marketingu,
• dyrektor handlowy.
SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM:
• dyrektor HR w międzynarodowej korporacji,
• starszy specjalista ds. pozyskiwania talentów,
• konsultant ds. rekrutacji i employer brandingu.

OPŁATA
SEMESTRALNA
(2 RATY W ROKU)

2 700 zł

580 zł

STUDIA STACJONARNE
II STOPNIA (MAGISTER)
6 100 zł

3 200 zł

680 zł

STUDIA NIESTACJONARNE I STUDIA ONLINE
I STOPNIA (LICENCJAT)
4 500 zł

2 400 zł

520 zł

ZARZĄDZANIE Z AKREDYTACJĄ PMI GAC

Poznasz marketing międzynarodowy na wszystkich
poziomach – od relacji rynkowych do programów
partnerstwa publiczno-prywatnego. Wymienione
zagadnienia są przedstawione w szerokim kontekście
problematyki dotyczącej marketingu oraz PR firm,
organizacji komercyjnych i non-profit.

STUDIA NIESTACJONARNE I STUDIA ONLINE
II STOPNIA (MAGISTER)
5 400 zł

2 850 zł

610 zł
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DIETETYKA

56

STUDIA PROWADZONE SĄ
W JĘZYKU
LUB

Zdrowe i racjonalne żywienie to nie tylko moda, ale autentyczna, wciąż rosnąca potrzeba współczesnych społeczeństw.
Specjaliści, którzy mają solidną, kompleksową wiedzę z zakresu dietetyki są dziś poszukiwani i pożądani. Znajdziesz się
wśród nich dzięki studiom w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula.
Na kierunku Dietetyka kształcimy profesjonalistów. Zyskasz kompetencje, które pozwolą ci działać w obszarach mających
wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka. Zdobędziesz kwalifikacje i odniesiesz sukces na polu zawodowym.

Z nami zyskasz renomę profesjonalisty i pewną pozycję na rynku. Rozpoczniesz niezwykle satysfakcjonującą pracę z ludźmi
i fascynującą karierę.

DIETETYKA

Program nauczania jest unikatowy w skali kraju. Wykładowcami są praktykujący dietetycy, którzy pracują także naukowo.
W trakcie studiów nauczysz się nie tylko diagnozować i rozpoznawać potrzeby osób odwiedzających gabinet dietetyka.
Dowiesz się również, jak powinien odżywiać się człowiek zdrowy ze zwróceniem uwagi na zróżnicowaną aktywność fizyczną,
wiek, stan fizjologiczny, a także narodowość czy upodobania kulinarne. Dzięki zdobytej wiedzy samodzielnie będziesz
komponować diety. Zyskasz kompetencje potrzebne, by wspomóc swoich klientów w ich pracy nad sprawnością, wydolnością
i kondycją psychiczną. Nauczysz się technologii przetwarzania żywności i komponowania potraw. Umiejętności zawodowe
będziesz szlifować również podczas praktyk zawodowych w wyspecjalizowanych placówkach.

CZAS TRWANIA:
3-letnie studia I stopnia (licencjackie)
– 6 semestrów
SPECJALNOŚCI:
• Dietetyka dla osób aktywnych fizycznie
• Poradnictwo dietetyczne
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NABYWANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI

DIETETYKA

umiejętność identyfikacji i korygowania błędów żywieniowych
poprzez indywidualny dobór warunków utrzymania
właściwej masy ciała

umiejętność doboru składników
diety z wykorzystaniem zasady
różnorodności i znajomość
zwyczajów żywieniowych
związanych z narodowością
klienta, w zależności od
planowanego sposobu
funkcjonowania organizmu

umiejętność określenia wpływu
poszczególnych składników
żywności na funkcjonowanie
organizmu człowieka zdrowego
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umiejętność zaproponowania
właściwych receptur i technologii
przetwarzania żywności oraz sposobów
komponowania potraw, tak aby uzyskać
założoną i zaprojektowaną wartość
odżywczą, wykorzystując możliwości
nowoczesnych aparatów i urządzeń
technologicznych

umiejętność krytycznej
oceny rzeczywistej wartości
diet lansowanych przez
modę, zwłaszcza diet
odchudzających

łatwość nawiązywania
kontaktu (podstawowe
umiejętności komunikacji
z klientem oraz
z obszaru psychodietetyki)

CO PO STUDIACH?

OPŁATA
ROCZNA

OPŁATA
SEMESTRALNA
(2 RATY W ROKU)

10 RAT
W ROKU

STUDIA STACJONARNE

5 300 zł

2 800 zł

590 zł

STUDIA NIESTACJONARNE

4 800 zł

2 550 zł

550 zł

DIETETYKA

PERSPEKTYWY ZAWODOWE PO UKOŃCZENIU
STUDIÓW
• dietetyk w poradniach dietetycznych przy klubach
fitness, siłowniach, klubach sportowych,
• dietetyk w poradniach dietetycznych ogólnie
dostępnych,
• dietetyk w szkołach, przedszkolach, żłobkach,
• dietetyk niezależny, prowadzący własną
działalność gospodarczą.

PARTNERSTWA:
Poradnia Dietetyczna Żaneta Rybak | Strofit Aneta Strelau
| Michał Wrzosek | Poradnia Odchudzania i Odżywiania
EFFECTA Agnieszka Jeżewska.
POROZUMIENIA W SPRAWIE PRAKTYK:
Leonardo Hotels Warsaw Sp. z o.o. | Starwood Services
Poland Sp. z o.o. (Sheraton Warsaw Hotel) | Holding Liwa
Sp. z o.o. (Hotel Warszawa) | Belvedere Cafe Łazienki
Królewskie Sp. z o.o. | Varsovia Apartamenty
Sp. z o.o. | Chopin Airport Development Sp. z o.o. |
Poradnia Dietetyczna Żaneta Rybak | Strofit Aneta Strelau
| Oli Olga Karlikowska | Poradnia EFECTA Agnieszka
Jeżewska | Restauracja Florian Ogień czy Woda.

KONTAKT DO REKRUTACJI
adres:
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
parter, pok. 28

tel.: + 48 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

59

TURYSTYKA I REKREACJA Z AKREDYTACJĄ THE-ICE
TURYSTYKA I HOTELARSTWO Z AKREDYTACJĄ THE-ICE

60

STUDIA PROWADZONE SĄ
W JĘZYKU
LUB

Turystyka i rekreacja to dotychczas jeden z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki światowej, który po pandemii
z pewnością wróci na ścieżkę dynamicznego wzrostu. Studia w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula dadzą ci
szansę zawodowego spełnienia się w tym fascynującym obszarze. Otworzą się przed tobą drzwi do kariery w dynamicznym,

Na kierunku Turystyka i rekreacja na studiach licencjackich oraz Turystyka i hotelarstwo na studiach magisterskich
zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne w działalności przedsiębiorstw branży turystycznej w nowej,
pocovidowej rzeczywistości. Poznasz arkana efektywnego zarządzania turystyką wypoczynkową i biznesową, obiektami
hotelowymi i gastronomią oraz sportem dla wszystkich. Dowiesz się, jak zorganizować wyjazdy pełne atrakcji czy
wydarzenia biznesowe, jak zarządzać hotelem, restauracją czy też biurem podróży. Ten biznes stanie się twoją pasją, da ci
satysfakcję i pieniądze.
Opanujesz zagadnienia marketingu, prawa, zarządzania ludźmi oraz ryzykiem. Zdobędziesz wiedzę w obszarze turystyki
z zakresu najnowszych technologii informatycznych, stosunków międzykulturowych i oddziaływania człowieka na otoczenie.
Z naszymi wybitnymi ekspertami i praktykami rozwiniesz też pożądane w branży inne kompetencje – komunikatywność,
znajomość języków obcych, umiejętności organizacyjne oraz przedsiębiorczość.
Pierwsze doświadczenie w branży zyskasz dzięki naszemu programowi praktyk zawodowych. Będziesz je rozwijać, angażując
się w prace kół naukowych oraz podczas zajęć terenowych.
Dzięki wiedzy i kompetencjom zdobytym w SGTiH Vistula szybko będziesz piąć się po szczeblach kariery w branży – w Polsce
lub za granicą.

CZAS TRWANIA:
TURYSTYKA I REKREACJA
3-letnie studia I stopnia (licencjackie) – 6 semestrów

TURYSTYKA I HOTELARSTWO NOWOŚĆ
2-letnie studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry

SPECJALNOŚCI:
• Hotelarstwo i gastronomia
• Turystyka biznesowa
• Turystyka czasu wolnego
• Rekreacja w turystyce

SPECJALNOŚCI:
• Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii
• Zarządzanie wydarzeniami
• Zarządzanie w turystyce

TURYSTYKA | REKREACJA | HOTELARSTWO

innowacyjnym środowisku. Będziesz podróżować, poznawać świat i ludzi.

61

TURYSTYKA | REKREACJA | HOTELARSTWO

TURYSTYKA I REKREACJA Z AKREDYTACJĄ THE-ICE – STUDIA I STOPNIA NOWOŚĆ

62

SPECJALNOŚĆ HOTELARSTWO I GASTRONOMIA
Jeżeli chcesz pracować w obiektach hotelarskich, prowadzić własny biznes gastronomiczny lub pracować w części
restauracyjnej, ta specjalność jest właśnie dla ciebie. Poznasz współczesne trendy rynku turystycznego oraz najnowsze
rozwiązania technologiczne. Zdobędziesz wiedzę z zakresu planowania działalności hotelarskiej oraz efektywnego
zarządzania obiektami hotelarskimi i gastronomicznymi. Dowiesz się, jakie są zasady ich funkcjonowania jako całości oraz
poszczególnych działów, jak zapewnić gościom i pracownikom bezpieczeństwo i jak rozwijać biznes z sukcesem.
SPECJALNOŚĆ TURYSTYKA BIZNESOWA
Specjalność ta jest odpowiedzią na potrzeby sektora turystyki biznesowej. W trakcie studiów dowiesz się, jak skutecznie
organizować podróże służbowe, kongresy, konferencje, imprezy motywacyjne lub pikniki firmowe. Nauczysz się samodzielnie
zaplanować wydarzenia biznesowe, takie jak targi, study tour, study press czy imprezy korporacyjne. Wybierając tę specjalność
możesz zostać członkiem Meeting Professional International (MPI) i brać udział w międzynarodowych konferencjach
branżowych organizowanych w Londynie, Kopenhadze, Davos, Düsseldorfie czy Barcelonie.
SPECJALNOŚĆ TURYSTYKA CZASU WOLNEGO
To specjalność adresowana do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z działaniami w obszarze turystycznym, np.
w biurach podróży. W trakcie studiów odkryjesz, co to znaczy wyjazd pełen atrakcji. Dowiesz się, jak kreatywnie współpracować
z grupą turystów czy radzić sobie w niespodziewanych sytuacjach. Poznasz kulturę i historię różnych zakątków świata.
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, by realizować się w zawodzie organizatora imprez turystycznych.
SPECJALNOŚĆ REKREACJA W TURYSTYCE
Aktywny wypoczynek ma coraz więcej zwolenników. Rynek potrzebuje więc wykwalifikowanej kadry, która w sposób
profesjonalny dostarczy klientom oczekiwany przez nich produkt. Jeśli chcesz związać swoją karierę zawodową
z planowaniem i organizacją rekreacji w turystyce, a także zachowań prozdrowotnych, ta specjalność jest dla ciebie. W trakcie
studiów zyskasz fachową wiedzę i umiejętności dostosowywane do pojawiających się trendów i innowacji na rynku. Dowiesz
się, jak zadbać o to, by klienci zawsze chcieli do ciebie wracać.

TURYSTYKA I HOTELARSTWO Z AKREDYTACJĄ THE-ICE – STUDIA II STOPNIA NOWOŚĆ

Ta specjalność jest kierowana do osób, które interesują się planowaniem działalności hotelarskiej i gastronomicznej oraz jej
zarządzaniem i promocją. Poznasz krajowy i globalny rynek oraz zdobędziesz wiedzę z zakresu zarządzania bazą noclegową
i lokalami gastronomicznymi.
SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE WYDARZENIAMI
Na tej specjalności zdobędziesz umiejętności niezbędne do organizowania podróży służbowych, konferencji, targów oraz
innych wydarzeń biznesowych. Studiując w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula, otrzymasz możliwość udziału
w międzynarodowych kongresach czy podróżach motywacyjnych. Możesz także zostać członkiem MPI (Meeting Professional
International), co pozwoli ci uczestniczyć w konferencjach branżowych organizowanych m.in. w Londynie, Kopenhadze,
Davos, Düsseldorfie i Barcelonie.
SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE
Jest to specjalność idealna dla tych, którzy chcą poznać prawne, ekonomiczne i marketingowe aspekty globalnej turystyki.
Odkryjesz zasady funkcjonowania rynku turystycznego, jego produkty, a także regiony turystyczne. Będziesz zdobywać wiedzę
podczas międzynarodowych projektów, dzięki współpracy z przedsiębiorstwami organizującymi wyjazdy i podróże.

PARTNERSTWA:
Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorów Spotkań MPI POLAND | Orbis S.A. | Polska Izba Turystyki | Izba Gospodarcza
Hotelarstwa Polskiego | Meeting Planner Sp. z o.o. | Hotel Sheraton Warsaw (Starwood Services Poland Sp. z o.o.) | Hotel
Bristol, a Luxury Collection Hotel. Warsaw (Royal Bristol Warsaw Sp. z o.o.) | The Greek Gourmet Kubiak-Vafidis S.J. | Ministry
of Creativity Sp. z o.o. | El Padre Sp. z o.o. | Klub Agencji Eventowych (Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR) |
Varsovia Apartamenty Sp. z o.o. | J.W. Construction Holding S.A. | Hotel Warszawa (Holding Liwa Sp. z o.o.) | Leonardo Hotels
(Leonardo Hotels Warsaw Sp. z o.o.) | Hotel The Westin Warsaw (Holmsett Investments Sp. z o.o.) | Mouzenidis Travel Sp.
z o.o.
POROZUMIENIA W SPRAWIE PRAKTYK:
Leonardo Hotels Warsaw Sp. z o.o. | Starwood Services Poland Sp. z o.o. (Sheraton Warsaw Hotel) | Holmsett Investments
Sp. z o.o. (The Westin Warsaw) | Holding Liwa Sp. z o.o. (Hotel Warszawa) | Belvedere Cafe Łazienki Królewskie Sp. z o.o. |
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie Dobra Wola OPP | Mouzenidis Travel Sp. z o.o. | Biuro
Podróży Janus | Restauracja Florian Ogień czy Woda | Varsovia Apartamenty Sp. z o.o. | HIE WARSZAWA MOKOTÓW Sp.
z o.o. | PROFITTRAVEL SERVICES Sp. z o.o. | Sound Garden Hotel Sp. z o.o. | Mazurkas Travel Biuro Podróży Sp. z o.o.
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NABYWANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI
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innowacyjność

kreatywność

umiejętność
budowania relacji

elastyczność

komunikatywność

umiejętności
menedżerskie

umiejętności
analityczne

przedsiębiorczość

umiejętność pracy
w zespole

CO PO STUDIACH?

OPŁATA
ROCZNA

OPŁATA
SEMESTRALNA
(2 RATY W ROKU)

10 RAT
W ROKU

4 600 zł
PERSPEKTYWY ZAWODOWE PO UKOŃCZENIU
STUDIÓW LICENCJACKICH
Po studiach możesz podjąć pracę w przedsiębiorstwach
turystycznych, hotelarskich, gastronomicznych
i rekreacyjnych oraz instytucjach zajmujących się szeroko
pojętą turystyką i rekreacją. Zyskasz kompetencje
niezbędne w zarządzaniu firmami turystycznymi (biura
podróży, obiekty noclegowe), a także do działalności
w obszarze organizacji wydarzeń biznesowych
i programowania aktywnego ruchowo czasu wolnego.

2 450 zł

530 zł

STUDIA NIESTACJONARNE
TURYSTYKA I REKREACJA I STOPNIA (LICENCJAT)
4 200 zł

2 250 zł

490 zł

STUDIA STACJONARNE
TURYSTYKA I HOTELARSTWO II STOPNIA (MAGISTER)
4 600 zł

2 450 zł

530 zł

STUDIA NIESTACJONARNE
TURYSTYKA I HOTELARSTWO II STOPNIA (MAGISTER)
4 200 zł

2 250 zł

490 zł

PERSPEKTYWY ZAWODOWE PO UKOŃCZENIU
STUDIÓW MAGISTERSKICH
Te studia otworzą ci drzwi do kariery zawodowej
w obszarze turystyki, hotelarstwa i gastronomii,
a także w zakresie animacji czasu wolnego na szczeblu
kierowniczym i administracyjnym w środowisku krajowym
i międzynarodowym. Możesz także zdecydować się na
prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Z łatwością odnajdziesz się również w pracy wirtualnej,
która wiąże się nie tylko ze zdalnym kontaktem z klientem,
ale także z realizacją projektów prowadzonych
ze współpracownikami z różnych miast, krajów czy
nawet kontynentów.

KONTAKT DO REKRUTACJI
adres:
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
parter, pok. 28

tel.: + 48 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
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STUDIA STACJONARNE
TURYSTYKA I REKREACJA I STOPNIA (LICENCJAT)
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STUDIA PODYPLOMOWE
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Kluczem do sukcesu jest dziś wąska specjalizacja. Pracodawcy zwracają uwagę na dyplomy, uprawnienia i kwalifikacje.
Dlatego wielkim atutem jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, dzięki którym otrzymasz dodatkową szansę
na udaną karierę zawodową.
Studia podyplomowe są adresowane do kandydatów posiadających dyplom studiów licencjackich, inżynierskich lub
magisterskich. W ich trakcie poszerzysz praktyczną wiedzę lub zdobędziesz zupełnie nowe umiejętności potrzebne do awansu,

Studia podyplomowe w Vistuli to wąska specjalizacja i atrakcyjne, unikatowe kierunki zaprojektowane zgodnie z potrzebami
rynku. W trakcie zajęć prowadzonych przez ekspertów i praktyków rozwiniesz swój potencjał, zyskasz pewność siebie
i satysfakcję.
Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o sfinansowanie studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy. Warunkiem
jest złożenie w PUP wniosku wraz z uzasadnieniem, że ukończenie danych studiów zapewni uzyskanie odpowiedniej pracy.

PROGRAMY:
• Administrowanie funduszami europejskimi
• Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce
• Cyberbezpieczeństwo dla informatyków NOWOŚĆ
• Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA
• Full-Stack Data Science Program
• Komunikacja techniczna
• MBA – Dyplomacja NOWOŚĆ
• Menedżer transportu drogowego
CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ
• Metodyka nauczania języków obcych

KONTAKT DO REKRUTACJI

• Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
i jako drugiego
• Rzeczoznawstwo pojazdów, maszyn i urządzeń
• Testowanie oprogramowania
• Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski
• Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością
w biznesie i administracji NOWOŚĆ
• Zarządzanie w lotnictwie cywilnym NOWOŚĆ

STUDIA PODYPLOMOWE

zmiany pracy lub branży. Wyspecjalizujesz się w wybranym obszarze. Ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych
wzmocnisz swoją pozycję na rynku.

adres:
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
2 piętro, pok. 220

tel.: + 48 22 45 72 329/363
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl
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STUDIA ONLINE
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Studia licencjackie albo magisterskie bez codziennych zajęć w uczelni bądź zjazdów raz na dwa tygodnie? Tak, z Vistulą jest
to możliwe. Studia online to ogólnoświatowy trend, a my jesteśmy w tym obszarze liderem.

Studia online to nowoczesna, hybrydowa forma studiów, łącząca w sobie spotkania w kampusie Uczelni na początku i na
końcu semestru oraz samodzielną naukę na platformie e-learningowej. Głównym narzędziem przekazywania wiedzy są
multimedialne lekcje e-learningowe oraz webinary – sesje na żywo w wirtualnej klasie, podczas których wykładowca prowadzi
zajęcia z wykorzystaniem kamery internetowej i materiałów dydaktycznych w formie cyfrowej. Ty możesz zadawać pytania
wykładowcy oraz komunikować się z innymi studentami poprzez czat. Nagrania sesji są archiwizowane i możesz do nich
wracać wielokrotnie. Materiały dydaktyczne i nagrania sesji są dostępne przez cały okres trwania studiów.
Studia online są jak każde inne studia, tyle, że forma przekazywania wiedzy jest różna. Program nauczania jest dokładnie
taki sam, jak w przypadku studiów niestacjonarnych. Dyplom też dostaniesz taki sam.

STUDIA ONLINE

Nasze studia online stwarzają wyjątkowe możliwości – są elastyczne i bardzo wygodne. Uczysz się, gdzie chcesz i kiedy
chcesz, we własnym tempie, samodzielnie organizując swój czas. Potrzebujesz tylko komputera i sprawnego łącza
internetowego. Możesz więc studiować i jednocześnie pracować lub zajmować się rodziną. Jest to również świetne
rozwiązanie, jeśli mieszkasz za granicą albo daleko od ośrodka akademickiego.
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CZAS TRWANIA:
3-letnie studia I stopnia (licencjackie) – 6 semestrów

2-letnie studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry

KIERUNKI:

KIERUNKI:

STUDIA ONLINE

• EKONOMIA
SPECJALNOŚĆ:
• Biznes międzynarodowy I
• FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Z AKREDYTACJĄ ACCA
SPECJALNOŚCI:
• Rachunkowość i finanse ACCA
• Rachunkowość i finanse
• Analityk rynku finansowego
• STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
SPECJALNOŚCI:
• Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
• ZARZĄDZANIE
SPECJALNOŚCI:
• Marketing i sprzedaż
• Zarządzanie zasobami ludzkimi
• Zarządzanie biznesem
• Zarządzanie projektami w organizacji

• FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Z AKREDYTACJĄ ACCA
SPECJALNOŚCI:
• Doradztwo podatkowe i kontrola podatkowa
• Analityk finansowy
• STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
SPECJALNOŚCI:
• Bezpieczeństwo międzynarodowe, migracje i terroryzm
• ZARZĄDZANIE
SPECJALNOŚĆ:
• Zarządzanie przedsiębiorstwem w środowisku
międzynarodowym

KONTAKT DO REKRUTACJI
adres:
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
parter, pok. 28
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tel.: + 48 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

PROGRAM ERASMUS+
€

Międzynarodowe doświadczenie to ogromny kapitał. W Uczelnich Vistula możesz je zdobyć dzięki programowi
Erasmus+, w którym bierzemy aktywny udział. To projekt Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży
i sportu. W jego ramach nawet przez rok możesz studiować i podnosić kwalifikacje za granicą, w jednej z naszych
wielu partnerskich uczelni. Zdobędziesz miesięczne dofinansowanie do 520 euro na studia i do 620 euro na praktyki.
Erasmus+ zmienia młodych ludzi – ich życie i umysły. To przyspieszony kurs dorosłości. Za granicą będziesz
samodzielnie podejmować wiele decyzji dotyczących uczelni, mieszkania i różnych sytuacji z życia codziennego.
Nabierzesz pewności siebie i zdolności przystosowywania się do nowych okoliczności, nauczysz się rozwiązywania
problemów. Pracodawcy to docenią.
Udział w programie Erasmus+ poszerza horyzonty. Poznasz nowy kraj, wielu nowych ludzi i kulturę, podniesiesz
kompetencje językowe, możesz też nauczyć się zupełnie nowego języka. Zdobędziesz cenne kontakty i zawrzesz
ciekawe znajomości i przyjaźnie. To może być jeden z najciekawszych okresów w twoim życiu, a kompetencje, które
rozwiniesz, będą procentować w przyszłości. Łatwiej osiągniesz sukces. Z międzynarodowym doświadczeniem
szybciej znajdziesz pracę, a pracodawcy chętniej powierzą ci większą odpowiedzialność.
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STYPENDIA
Wykształcenie kosztuje. Czesne, utrzymanie, podręczniki, pomoce naukowe – to spore wydatki. Możesz je jednak
realnie obniżyć. Uczelnie Vistula oferują bogaty system stypendialny. To bezzwrotna pomoc materialna ze środków
z budżetu państwa.
Stypendium socjalne przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i online niezależnie od wieku,
kształcącym się na studiach I i II stopnia, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Taki student może również otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu
studenckim lub w innym obiekcie, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby
lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
Stypendium Rektora jest z kolei skierowane do studentów, którzy uzyskują wysoką średnią ocen lub mają osiągnięcia
naukowe, artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Za wybitne dokonania
w tych obszarach student może otrzymać stypendium ministra.
O stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami mogą starać się studenci posiadający orzeczenie
właściwego organu o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne.
W przypadku, gdy młody człowiek, z przyczyn losowych, znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej może
otrzymać zapomogę. Zdarzeniem losowym jest np. choroba albo klęski żywiołowe.
W Vistuli nikt nie zostaje bez wsparcia. Jeśli go potrzebujesz, pomożemy.
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DZIAŁ KARIER I PRAKTYK
Im wcześniej nawiążesz pierwszy kontakt ze światem biznesu, tym lepiej. W Dziale Karier i Praktyk Vistuli znajdziesz
profesjonalistów, którzy ci to ułatwią. Dzięki nim dowiesz się, jak zaplanować karierę. Będziesz mógł zbadać swoje
kompetencje i skorzystać z doradztwa metodycznego wspierającego tworzenie ścieżki kariery zawodowej. Weźmiesz
udział w ciekawych szkoleniach i warsztatach, podczas których rozwiniesz pożądane przez pracodawców kompetencje,
zwłaszcza interpersonalne i społeczne. Poznasz swoje mocne strony. To klucz do sukcesu.
Dział Karier i Praktyk bardzo blisko współpracuje z pracodawcami i nawiązuje kontakty z renomowanymi firmami
i instytucjami – polskimi i międzynarodowymi. Dwa razy w roku organizuje targi pracy – jesienią JobSpot i wiosną
JobDay. Dzięki temu zyskasz doskonałą okazję do bezpośredniej rozmowy z rekruterami, a my wesprzemy cię
w skutecznym aplikowaniu i pomożemy przygotować profesjonalne CV, w którym zaprezentujesz mocne strony
i atrakcyjnie ułożysz treści. To cię wyróżni i szybko znajdziesz wymarzoną pracę.

82

73

W Vistuli skorzystasz z portalu E-Kariera i zaprojektujesz swoją idealną ścieżkę zawodową. To innowacyjne narzędzie,
jakiego w Polsce jeszcze nie było. Łączy kanały komunikacji między młodymi ludźmi, którzy mają ambicje znalezienia
satysfakcjonującej, dobrze płatnej pracy, a pracodawcami, którzy potrzebują wykwalifikowanej kadry z konkretnym
wykształceniem i umiejętnościami.
Filarem portalu jest system badania kompetencji online, dzięki któremu zidentyfikujesz umiejętności pożądane na
rynku. Spotkasz się z doradcami i otrzymasz wskazówki dotyczące dalszego rozwijania kompetencji.
W bazie rozwoju znajdziesz natomiast propozycje szkoleń, ciekawe teksty na temat kreowania ścieżki kariery
zawodowej oraz linki do interesujących filmów i podcastów.
E-Kariera ułatwia i przyspiesza rekrutację. Korzystając z platformy, zdobędziesz przewagę tuż przed wejściem na rynek
pracy.
Na portalu E-Kariera możesz założyć swoje konto z informacjami o sobie. Dzięki temu otrzymasz dostęp do
wyselekcjonowanych specjalnie dla ciebie ofert pracy i staży i nawiążesz kontakt z potencjalnymi pracodawcami.
Możesz im przesłać w prosty sposób swoje CV.
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KOŁA I ORGANIZACJE STUDENCKIE
Na pewno już wiesz, że aby odnieść sukces, same studia często nie wystarczą. Dobrze jest wyróżnić się wśród wielu
innych młodych ludzi i wybić ponad przeciętność. Możesz to osiągnąć angażując się w działalność kół naukowych
i organizacji studenckich. Połączysz przyjemne z pożytecznym i odniesiesz same korzyści.
W Vistuli masz ogromny wybór. Działa m.in. Koło Bankowców, Dietetyków, HR, Hotelarstwa, Turystyki Biznesowej
„2B”, Dziennikarstwa, Architektury, Dyplomacji, Foto Klub i wiele innych. Skupiają one studentów, których łączą
podobne zainteresowania i pasje. Poznasz ciekawych ludzi, a dzięki wspólnej pracy zdobędziesz dodatkową wiedzę
oraz cenne doświadczenie. Nauczysz się dyskutować i tworzyć projekty, nabierzesz też pewności siebie. Twoja
dodatkowa aktywność zostanie doceniona przez pracodawców. Będziesz mieć dużo lepszy start.
Organizacje studenckie są bardziej skierowane na działalność społeczną. Ich członkami są studenci, którzy naukowo
działają w różnych obszarach. Łączy ich jednak zamiłowanie do działania na rzecz dobra wspólnego. Są kreatywni
i ambitni, potrafią inspirować innych. Współdziałanie z takimi ludźmi jest wspaniałą przygodą. Zdobędziesz wyjątkowe
doświadczenie. Możesz poznać kogoś, kto zmieni twoje życie.
Vistula ma także ofertę dla miłośników muzyki i śpiewu. W naszej Uczelni działa Chór Akademicki. Jeśli zaś sport
jest twoją pasją Klub AZS jest dla ciebie. Sport kształtuje charakter. Uczy dyscypliny, konsekwencji i wytrwałości.
Wykorzystasz to w życiu i w pracy.
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PROGRAM MENTORSKI
Gdy rozpoczynasz studia, może ci towarzyszyć stres. To nic dziwnego – nowa szkoła, nowe środowisko i nowi ludzie.
W Vistuli nie poczujesz się samotnie. Poprowadzi cię i pomoże twój Mentor. To również student, ale o 2-3 lata starszy
i już bardziej doświadczony. Dzięki niemu łatwo i szybko odnajdziesz się w społeczności akademickiej, a potem
rozwiniesz skrzydła.
Program Mentorski to unikatowy projekt. Powstał, by wspierać nowych studentów, zachęcać ich do pełnego
wykorzystania ich potencjału i możliwości rozwoju, które dają im Uczelnie Vistula, a także by poprawiać wyniki
naukowe.
Mentor jest doradcą, opiekunem i przewodnikiem, który wspiera, uczy i służy nowemu studentowi za wzór do
naśladowania. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, wskazuje kierunki rozwoju. Motywuje też do pozytywnych
zmian i pomaga w nawiązywaniu cennych znajomości. Rozwiniesz z nim umiejętności uczenia się, analizy i refleksji.
Zdobędziesz kompetencje organizacyjne i zawodowe. Wzmocnisz też pewność siebie, poczucie niezależności oraz
umiejętności przyjmowania krytyki i podejmowania ryzyka. Zyskasz nowe umiejętności z zakresu przywództwa,
doradztwa i międzykulturowości. To cenne cechy, które wykorzystasz w karierze zawodowej.
Liczba Mentorów w Uczelniach Vistula rośnie z każdym rokiem. Rośnie też liczba studentów, którzy doceniają, jak
ważne są takie partnerskie relacje.
Program Mentoringu to tylko jedna z wielu form wsparcia studentów. W Vistuli możesz też liczyć na pomoc kolegów,
doradców i kadry akademickiej.
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ZASADY REKRUTACJI

KROK 1
Wejdź na stronę vistula.edu.pl
lub vistulahospitality.edu.pl
i wybierz kierunek studiów.

KROK 2
Kliknij przycisk APLIKUJ ONLINE
i wypełnij formularz rejestracyjny.

KROK 3

KROK 4

Wydrukuj i podpisz dokumenty, które
dostaniesz na maila. Opłać wpisowe.

Przyjdź na uczelnię z kompletem
dokumentów*.

KROK 5
Po złożeniu dokumentów i podpisaniu umowy otrzymasz decyzję o przyjęciu na studia.
Od teraz witamy Cię w gronie naszych studentów!

* Listę wymaganych dokumentów znajdziesz na stronie
vistula.edu.pl lub vistulahospitality.edu.pl
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KAMPUS WARSZAWA
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
tel.: +48 22 45 72 300
vistula.edu.pl
vistulahospitality.edu.pl
KAMPUS PUŁTUSK
ul. Mickiewicza 36B, 06-100 Pułtusk
tel.: + 48 605 211 244
vistula.edu.pl/pultusk

@uczelniavistula

@uczelniavistula

uczelniavistula

uczelniavistula

