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WITAJ W WSH we Wrocławiu!

Z radością witamy cię w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, gdzie 
wraz ze studentami z 30 krajów i 5 kontynentów tworzymy wyjątkowe 
środowisko do nauki. 

W tym przewodniku znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane 
pytania. Pomożemy ci postawić pierwsze kroki w uczelni. 

Cieszymy się, że jesteś z nami! 
WSH Team
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SPIS TREŚCI
PIERWSZE KROKI WE WROCŁAWIU

POZWOLENIE NA POBYT

ZAKWATEROWANIE

KOMUNIKACJA MIEJSKA

PORUSZANIE SIĘ PO MIEŚCIE

PIERWSZE KROKI NA UCZELNI

1. UŻYTECZNE INFORMACJE

• Wi-Fi

• Legitymacja studencka

• Udogodnienia dla studenta

• Sesja

• Polskie święta – dni wolne

• Niedziele handlowe

• Organizacja Roku Akademickiego

2. GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI

• Plan 

• Wirtualny Dziekanat

• Biblioteka

3. POMOCE NAUKOWE I JĘZYKOWE

• TOEIC 

• CERTYFIKAT LanguageCert Test of English

• CERTYFIKOWANY EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO

• TELL ME MORE – ROSETTA STONE

• Materiały edukacyjne

4. BIURA NA UCZELNI: GDZIE SZUKAĆ POMOCY

• Dziekanat

• Kwestura | Dział Obsługi Finansowej Studenta

• Program ERASMUS+

• Biuro Karier

• Stypendia 

• Pełnomocnik Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawościami

• Samorząd Studencki

5. ROZWIJAJ SWOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA

• Koła studenckie

• Klub Absolwentów
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POZWOLNENIE NA POBYT

Studenci cudzoziemcy spoza UE mają obowiązek posiadania ważnej 
wizy lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu i studiowania                         
w Polsce.

Cudzoziemcy studiujący w Polsce mogą starać się o otrzymanie 
zezwolenia na pobyt czasowy. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu 
kształcenia się I-go i II-go stopnia lub jednolitych studiach magisterskich 
udziela się cudzoziemcowi, gdy celem jego pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych 
studiów wyższych. Pierwszą Kartę Pobytu dostaje się na okres 15 
miesięcy. Kolejne zezwolenie może być wydane na czas trwania studiów 
nie dłużej niż na 3 lata.

Jak złożyć wniosek o Kartę Pobytu?
1. Osobiście po wcześniejszej rezerwacji
wizyty na stronie https://rezerwacje.duw.pl/
reservations/  lub osobiście po wcześnie-
jszym wypełnieniu wniosku online, wydru-
kowaniu oraz zarezerwowaniu wizyty na
stronie https://przybysz.duw.pl w

Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we 
Wrocławiu 
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
pl. Powstańców Warszawy 1 

lub w jednej z trzech delegatur urzędu:

Delegatura w Legnicy
ul. F. Skarbka 3

59-220 Legnica

Delegatura w Wałbrzychu
ul. Słowackiego 23a

58-300 Wałbrzych

Delegatura w Jeleniej Górze
ul. Piłsudskiego 12

58-500 Jelenia Góra

2. Pocztą na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

Więcej informacji znajdziesz tu: https://przy-
bysz.duw.pl/cudzoziemcy-pobyt/zezwole-
nia-na-pobyt-czasowy/studia/ 

          UWAGA!

Wojewoda może odmówić udzielenia kolejnej 
karty pobytu, gdy cudzoziemiec nie zaliczył 
roku studiów w określonym terminie.

Jeżeli cudzoziemiec został skreślony z listy 
studentów Uczelnia niezwłocznie zawiadamia 
pisemnie o tym fakcie wojewodę, który wydał 
kartę pobytu.

Po zakończeniu studiów absolwent polskiej 
uczelni może starać o pozwolenia na pozosta-
nie w Polsce przez rok i poszukiwanie pracy.

https://rezerwacje.duw.pl/reservations/
https://przybysz.duw.pl
https://przybysz.duw.pl/cudzoziemcy-pobyt/zezwolenia-na-pobyt-czasowy/studia/
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Uczelnia nie posiada własnego akademika, ale możesz 
skorzystać z kilku możliwości:

1. Jeśli wolisz znaleźć mieszkanie samodzielnie, najlepiej szukać tutaj:

ZAKWATEROWANIE

Chcesz obniżyć koszt zakwaterowania?

Wynajmij mieszkanie z kolegą albo z koleżanką z roku! 
Razem będzie taniej i weselej!

Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu mieszkania możesz 
skorzystać z usług agencji Berelocated.pl. Z kodem "WSH 
Students" otrzymasz 10% zniżki na ich usługi.

• www.pepehousing.com - z kodem ,,WSH'' otrzymasz 15% zniżki na 
opłatę rezerwacyjną

• www.olx.pl

• www.otodom.pl

• www.gumtree.pl

• www.gratka.pl

2. Starać się o miejsce w akademiku jednej z wrocławskich uczelni.           
Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie konkretnej uczelni.

3. Zarezerwować miejsce w prywatnym akademiku:
     Student Depot

https://www.studentdepot.pl/en/dormitory-wroclaw 

www.otodom.pl
www.m.morizon.pl
www.gratka.pl
https://www.studentdepot.pl/en/dormitory-wroclaw
www.pepehousing.com
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W bezpośrednie otoczenie uczelni bez trudu dojedziesz: 

Autobusem 
Tramwajem
Pociągiem

Bilety komunikacji miejskiej:

• bilety kupisz w automatach (na przystankach), w kioskach i środkach komunikacji. Bilet
można zakupić z zniżką jedynie za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej;

• najkorzystniejszą opcją jest zakup biletów długookresowych, np. bilet semestralny na 4 lub
5 miesięcy, oraz wyrobienie UrbanCard, możliwe w punkcie UrbanCard przy ul.
Grabiszyńskiej.

• Bilety możesz zakodować na swojej legitymacji studenckiej. Szczegółowe informacje
dostępne są na stronie: www.urbancard.pl oraz www.wroclaw.pl/rodzaje-i-ceny-biletow

• W komunikacji miejskiej często można spotkać kontrolerów. W przypadku braku biletu
można otrzymać wysoki mandat.

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Korzystaj z aplikacji jakdojade.pl

Najdokładniejsza i najpopularniejsza wyszukiwarka 
połączeń komunikacji miejskiej.

www.urbancard.pl
www.wroclaw.pl/rodzaje-i-ceny-biletow
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Pobierz aplikację Mapy Google na swój telefon

Dzięki niej odkryjesz najciekawsze miejsca we Wrocławiu 
i dowiesz się, jak najłatwiej do nich trafić!

Aby dotrzeć na uczelnię lub w inne miejsce, możesz skorzystać 
z alternatywnych rozwiązań: 

Na uczelnie wygodnie dojedziesz rowerem lub hulajnogą. Możesz 
skorzystać z miejskiej wypożyczalni rowerów WRM (Wrocławski Rower 
Miejski) lub wypożyczyć hulajnogę przez aplikację hive, Lime-S lub 
Bolt.

Stacje rowerowe rozmieszczone są na terenie całego Wrocławia https://wroclawskirower.pl/

Znajdujemy się w tętniącej życiem dzielnicy Wrocławia, położonej parę 
minut jazdy od śródmieścia. Posiadamy własny parking z tyłu 
budynku, który dla studentów jest bezpłatny. 

Bolt, Uber, iTaxi, MyTaxi – tanie przejazdy samochodem, 
alternatywa dla taksówek.

Więcej informacji o przejazdach taksówkami znajdziesz tutaj: bolt.eu, www.uber.com,  
www.itaxi.pl, free-now.com

PORUSZANIE SIĘ PO MIEŚCIE

https://wroclawskirower.pl/
http://www.uber.com
http://www.itaxi.pl
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Spróbowaliśmy zebrać dla ciebie najważniejsze informacje, które mogą 
przydać się na studiach. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub chcesz 
dowiedzieć się więcej, wejdź na naszą stronę: www.handlowa.eu

Możesz korzystać z szybkiego Internetu na terenie całej uczelni.

Aby się połączyć, wybierz sieć: WSH 
Dostęp jest otwarty

PIERWSZE KROKI NA UCZELNI 
1. Użyteczne informacje

WI-FI

http://www.handlowa.eu
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Każdy student, który złożył wszystkie dokumenty wymagane w 
procesie rekrutacji oraz uregulował wymagane płatności jest 
uprawniony do odbioru legitymacji. 

Legitymacja studencka jest przepustką do zniżek. Największe ulgi przysługują na podróże – 
kupując bilet na pociąg, uzyskasz 51% zniżki. Z ważną legitymacją studencką mniej zapłacisz 
za bilety do kina, teatru, muzeum, galerii i na koncerty. Tańsze dla studentów są też 
pływalnie, siłownie, kluby fitness oraz wstęp na imprezy sportowe. Możesz też dostać rabat 
w wielu restauracjach i barach. 

Legitymacja studencka jest bardzo ważnym dokumentem, uważaj żeby jej nie zgubić!

LEGITYMACJA STUDENCKA

Na terenie Uczelni masz do dyspozycji:

UDOGODNIENIA DLA STUDENTÓW

• bistro

• automaty z przekąskami oraz zimnymi
i gorącymi napojami

• czytelnię

• bibliotekę cyfrową

• 2 strefy chillout

• ogólnodostępne komputery z dostępem
do Internetu (w holu głównym)

• Wi-Fi

• parking

• Biuro Karier (pok. 2/6)
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FORMA EGZAMINÓW

Egzaminy mogą odbywać się w formie pisemnej, ustnej lub w formie zadania praktycznego. 
Ustala to wykładowca, a informację w tej sprawie przekazuje studentom na pierwszych 
zajęciach. 

TERMINY

Przysługują Ci dwa bezpłatne terminy egzaminów. Planowo egzaminy odbywają się w 
terminach przewidzianych harmonogramem sesji egzaminacyjnej. Możesz również przystąpić 
do nich wcześniej, tj. na ostatnich zajęciach przewidzianych w planie (jeśli wykładowca wyraża 
zgodę). 
W przypadku braku zaliczenia egzaminów w dwóch pierwszych terminach, masz prawo 
ubiegać się o warunkowe wpisanie na listę studentów semestru programowo wyższego. 
Kryterium uzyskania wpisu warunkowego jest pozytywna decyzja Dziekana na Twoje 
podanie, które należy złożyć w dziekanacie. Wpis warunkowy wiąże się z dodatkowymi 
opłatami. Jeśli nie zaliczysz egzaminów warunkowych, możesz zostać skreślony z listy 
studentów uczelni.

Pamiętaj, że w te dni sklepy, urzędy i inne miejsca pracy są zamknięte, a na uczelni nie ma zajęć.

SESJA

POLSKIE ŚWIĘTA – DNI WOLNE 
W ROKU AKADEMICKIM  2021/2022

Data Nazwa

1 listopada Dzień Wszystkich Świętych

11 listopada Święto Niepodległości

25 grudnia Boże Narodzenie (pierwszy dzień świąt)

26 grudnia Boże Narodzenie (drugi dzień świąt)

1 stycznia Nowy Rok

6 stycznia Święto Trzech Króli

4 kwietnia Wielkanoc

5 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny

1 maja Święto Konstytucji 1 Maja

3 maja Międzynarodowe Święto Pracy

5 czerwca Zielone Świątki

16 czerwca Boże Ciało

15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętrzej Maryi Manny
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KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO

NIEDZIELE HANDLOWE W ROKU AKADEMICKIM 
2021/2022

W Polsce tylko wybrane niedziele w ciągu roku są niedzielami 
handlowymi, w pozostałe obowiązuje zakaz handlu. W tych 
dniach otwarte są stacje benzynowe, żabki, restauracje oraz 
puby.

• 30 stycznia 2022
• 10 kwietnia 2022
• 24 kwietnia 2022
• 26 czerwca 2022
• 28 sierpnia 2022
• 11 grudnia 2022
• 18 grudnia 2022

Wydrukowany kalendarz roku akademickiego można odebrać z 
recepcji lub ściągnąć ze strony Uczelni. Zaznaczone na nim będą 
daty sesji egzaminacyjnych, przerwy letnie, zimowe i świąteczne.

Organizację roku akademickiego możesz również sprawdzić na stronie internetowej: www. 
handlowa.eu/dla-studenta/organizacja-roku-akademickiego/

http://www.handlowa.eu/dla-studenta/organizacja-roku-akademickiego/
http://www.handlowa.eu/dla-studenta/organizacja-roku-akademickiego/


PIERWSZE KROKI NA UCZELNI 
2. Źródła i narzędzia: Gdzie szukać informacji

Swój plan znajdziesz na:  
https://handlowa.eu/dla-studenta/organizacja-roku-akademickiego/

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące harmonogramu zajęć: wyślij e-mail do Biura Organizacji Zajęć. 
Kontakt znajdziesz na stronie: https://handlowa.eu/o-nas/jednostki-uczelniane/organizacja-zajec-
dydaktycznych/

12

PLAN

https://service.handlowa.eu/
mailto:anna.winiarska@handlowa.eu
https://handlowa.eu/dla-studenta/organizacja-roku-akademickiego/
https://handlowa.eu/o-nas/jednostki-uczelniane/organizacja-zajec-dydaktycznych/
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USOSWEB

• przedmiotach z każdego
semestru studiów

• uzyskanych ocenach

• zaliczonych semestrach
studiów

• płatnościach

• złożonych podaniach i
decyzjach władz

• planie zajęć

• grupach, do których
jesteś przypisany

• aktualnych ogłoszeniach

• wykładowcach (m.in.
terminy konsultacji/
dyżurów, ich grafiku
zajęć)

• aktach prawnych
(regulaminach, zarządze
niach

Wszyscy studenci mają dostęp do informatycznego narzędzia online -
Usosweb, który służy do prezentowania informacji o przebiegu studiów oraz    
finansach studenta. 

W systemie USOSweb masz dostęp do informacji o:

13

http://www.handlowa.eu/dla-studenta/niezbednik-studenta-%E2%80%A2
http://www.handlowa.eu/dla-studenta/niezbednik-studenta-%E2%80%A2
www.handlowa.eu/dla-studenta/niezbednik-studenta-i-roku
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BIBLIOTEKA 

BIBLIOTEKA (pokój 0/12)

Biblioteka WSH udostępnia swoje zbiory na miejscu w przytulnej Czytelni oraz wypożycza poza 
obręb uczelni. W Bibliotece można skorzystać z komputerów podłączonych do Internetu oraz 
przyjść z własnym laptopem i podłączyć go do sieci. Istnieje możliwość korespondencji z 
Biblioteką za pomocą e-maila, również w ten sposób Czytelnicy mają możliwości przedłużania 
terminu zwrotu książek oraz rezerwacji poszukiwanych tytułów.

Aby wypożyczyć książki do domu, należy zapisać się do Biblioteki. Aby zapisać się do 
Biblioteki, trzeba zgłosić się osobiście z ważną legitymacją studencką.
Materiały wyszukujesz samodzielnie w katalogu on-line Biblioteki OPAC, do którego dostęp 
znajduje się na stronie internetowej: www.handlowa.eu/dla-studenta/biblioteka/

Biblioteka WSH to przyjazne miejsce, gdzie znajdziesz ok. 20 000 książek, 
w tym ponad 600 publikacji w językach obcych oraz kilkadziesiąt tytułów 
czasopism polskich i zagranicznych.

tel: +48 71 333 11 10
e-mail:  biblioteka@handlowa.eu

Godziny pracy biblioteki 
znajdziesz na stronie:

https://handlowa.eu/dla-
studenta/biblioteka/

http://www.handlowa.eu/dla-studenta/biblioteka/
mailto:biblioteka@handlowa.eu
https://handlowa.eu/dla-studenta/biblioteka/


15 1515



16

W WSH we Wrocławiu możesz zdać egzamin językowy potwierdzony 
certyfikatem TOEIC.

TOEIC to egzamin oceniający umiejętności rozumienia ze słuchu oraz czytania ze 
zrozumieniem. TOEIC jest najbardziej popularnym egzaminem, uznanym przez pracodawców 
na całym świecie. Możesz przygotować się do niego na platformie oraz podczas zajęć z języka 
angielskiego.

TOEIC

TELL ME MORE to platforma e-learningowa, która pozwala szybko                           
i skutecznie nauczyć się języka. W każdej chwili możesz ćwiczyć 
pisownię, czytanie, gramatykę i mówienie!

Hasło i login otrzymasz mailowo wraz z krótką prezentacją jak korzystać z platformy krok po 
kroku.  

TELL ME MORE – Rosetta Stone 

Na początku zajęć wykładowcy informują o źródłach naukowych, 
takich jak: podręczniki, książki, e-booki, kursy online. Na większości 
przedmiotów obowiązkowy jest ich zakup. 

Materiały edukacyjne

PIERWSZE KROKI NA UCZELNI 
3. POMOCE NAUKOWE
I JĘZYKOWE



WSH we Wrocławiu jest Akredytowanym Centrum egzaminów 
LanguageCert!

LanguageCert Test of English (LTE) to najbardziej nowoczesny i praktyczny certyfikat języko-
wy na świecie. Najnowsze technologie oraz koncentracja na wygodzie kandydata pozwalają 
przeprowadzić egzamin w Twoim domu, z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i 
wiarygodności egzaminu.

CERTYFIKAT LanguageCert Test of English

Jest to oficjalny dokument, powszechnie uznawany nie tylko przez 
instytucje państwowe.

Pozwala określić kompetencje w posługiwaniu się językiem polskim jako obcym na wybranym 
poziomie według ESOKJ (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Do egzaminu mogą przystąpić cudzoziemcy                    
i obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, niezależnie od tego, czy, gdzie, jak długo                  
i w jaki sposób się przygotowywali.

Egzamin certyfikowany z języka polskiego 
według ESOKJ
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Dziekanat to centrum administracyjno-informacyjne dla 
studentów. Jego pracownicy poza obsługą studentów muszą 
również zajmować się obsługą administracyjno-biurową 
przebiegu studiów każdego studenta.

DZIEKANAT (pokój 2/1)

PIERWSZE KROKI NA UCZELNI 
4. Biura na Uczelni: gdzie szukać
pomocy

Poniedziałek 09:00 – 15:00

Wtorek 09:00 – 15:00

Środa 09:00 – 15:00

Czwartek 09:00 – 15:00

Piątek 09:00 – 15:00

Sobota** 07:30 – 15:30

Niedziela nieczynne

*godziny pracy mogą ulec zmianie 
**soboty zjazdowe

DZIEKANAT 
GODZINY PRACY*
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Do zadań dziekanatu należy:

• przygotowywanie i wydawanie zaświad-
czeń o stanie studiów i innych, wynika-
jących z potrzeb studentów i zgodnych
z przepisami

• generowanie oraz wydawanie na prośbę
studentów kart przebiegu studiów

• przekazywanie danych dotyczących
studentów właściwym jednostkom
wewnątrz Uczelni i poza nią, zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych

• przygotowywanie i wydawanie nowych
legitymacji

• przedłużanie ważności legitymacji
• przygotowywanie i wydawanie duplika-

tów legitymacji
• przekazywanie studentom odpowiedzi

na ich pytania
• rozwiązywanie trudnych sytuacji po-

przez indywidualne rozmowy i wydawa-
nie instrukcji

• wyjaśnianie wątpliwości odnośnie cyklu
kształcenia

• sporządzanie dokumentacji związanej
z urlopami, indywidualną organizacją
studiów, warunkowym zaliczeniem
semestru czy powtarzaniem roku

• korespondencja mailowa i telefoniczna
ze studentami

• wprowadzanie i przygotowywanie w
systemie uczelnianym semestrów oraz
przedmiotów dla każdego studenta

• promowanie na następne semestry
• opiniowanie podań studentów i przeka-

zywanie do Dziekana/Rektora
• przygotowywanie dla prowadzących za-

jęcia list poszczególnych grup studenc-
kich i ich aktualizowanie po każdym
semestrze

• wydawanie protokołów do zaliczeń
przedmiotów programowych oraz
warunkowych a także różnic programo-
wych

• rzetelne prowadzenie dokumentacji
studentów

• prowadzenie systemu POL-on związane
z obsługą studentów  w zakresie posia-
danych uprawnień

• opracowywanie sprawozdań dla Głów-
nego Urzędu Statystycznego i Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

• przyjmowanie prac dyplomowych
• przygotowywanie dokumentacji związa-

nej z egzaminami dyplomowymi
• przygotowywanie i wydawanie dyplo-

mów
• wystawianie duplikatów dyplomów
• przyjmowanie rezygnacji i dalsza ich

obsługa
• skreślanie z listy studentów
• wydawanie dokumentów archiwalnych
• współpraca przy organizacji inauguracji

roku akademickiego i uroczystego wrę-
czenia dyplomów ukończenia studiów.
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DZIAŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ STUDENTA 
(pokój 1/6) KWESTURA (pokój 3/11)

NAUKA NA UCZELNI JEST ODPŁATNA. STUDENT PONOSI NASTĘPUJĄCE OPŁATY:

• opłata administracyjna
• czesne
• inne świadczenia dodatkowe, tj. opłaty za zaświadczenia, powtarzane przedmioty,

duplikaty dokumentów, odpisy dyplomu i suplementu w języku obcym (oraz opłaty
dodatkowe zgodne z wykazem w Uchwale Rady Wykonawczej w sprawie opłat za  naukę i
innych opłat dla studentów – wydawanej na dany rok akademicki)

SYSTEM USOSweb

Każdy student może weryfikować swoje rozliczenia finansowe w USOSweb gdzie znajdzie

• informacje o naliczonych opłatach i ich rozliczeniu
• informacje o indywidualnym numerze konta (Polacy)

Szczegółowe informacje odnośnie rozliczeń finansowych można również uzyskać 
bezpośrednio w Dziale Obsługi Finansowej Studenta lub w Kwesturze.

TERMINY PŁATNOŚCI

Studenci mają do wyboru następujące opcje i terminy płatności:

• opłata jednorazowa (roczna), płatna do 30.09. – nabór w semestrze zimowym lub do
28.02. (dotyczy wszystkich studentów)

• opłata semestralna, płatna 2 razy w roku – za sem. zimowy do 30.09., za sem. letni do
30.01. (dotyczy wszystkich studentów)

• opłata miesięczna – 10 rat płatnych w okresie od 30.09. do 30.06. (opłaty tylko w PLN
dla obywateli UE i posiadacze Karty Polaka)

• opłata miesięczna – 12 rat płatnych w okresie od 30.09. do 30.08. (opłaty tylko w PLN
dla obywateli UE i posiadaczy Karty Polaka)

PŁATNOŚCI

Uczelnia daje gwarancję stałości opłat czesnego w trakcie studiów. Opłaty czesnego 
określone są w Zarządzeniach Rektora w sprawie opłat za naukę i innych opłat dla studentów, z 
którymi każdy student ma obowiązek zapoznać się w trakcie rekrutacji. Zarządzenia te są 
również dostępne na stronie www.handlowa.eu w zakładce O nas -> Ważne dokumenty (wybrane 
zarządzenia Rektora)
Opłaty za studia i opłaty dodatkowe należy dokonywać na odpowiednie konto bankowe –
zgodnie z wybraną walutą płatności, tj. PLN, EUR.
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OPÓŹNIENIA W PŁATNOŚCIACH

Opłaty czesnego powinny być na koncie uczelni najpóźniej w dniu jej wymagalności 
(np. 30.09. (raty) lub 30.01. (za semestr)) W przypadku opóźnień wpłat czesnego 
uczelnia:

• dolicza ustawowe odsetki
• może wstrzymać wydanie zaświadczeń lub wydanie hologramu przedłużającego

legitymację
• skreślić z listy studentów (odpowiednie zapisy są zawarte w umowie o studiowanie)

WPŁATY NA KONTA BANKOWE

W tytule wpłaty zawsze powinno widnieć imię i nazwisko studenta, nr legitymacji oraz 
informacja, czego dotyczy wpłata (np. czesne za semestr lub opłata za powtarzanie 
przedmiotu)

Dane adresowe:  Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 22
53-238 Wrocław

Santander Bank Polska S.A.
Kod SWIFT: WBKPPLPP

Wpłaty powinny być dokonywane w następujący sposób:

• Polacy – na indywidualny numer konta

• Obcokrajowcy – na ogólne numery kont w zależności od waluty wpłaty:

Wpłaty w PLN
Nr konta: 04 1500 1155 1211 5005 3031 0000

Wpłaty w EUR
Nr konta: 76 1090 2402 0000 0001 2997 5347

W przypadku oplat czesnego w EUR jest możliwość wpłaty w PLN po przeliczeniu kursem 1 EUR = 4,49 PLN

KTOŚ INNY PŁACI ZA MOJE STUDIA (RODZINA/FIRMA)

Zawsze, gdy przelewu dokonuje inna osoba niż student, w tytule przelewu należy podać imię 
i nazwisko studenta oraz numer legitymacji. Informacje te są niezbędne do prawidłowego 
zidentyfikowania wpłaty.
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Poniedziałek nieczynne
Wtorek, Środa, Czwartek 10:00 – 14:00
Piątek nieczynne
Sobota 07:30 – 15:00

Niedziela nieczynne

*godziny pracy mogą ulec zmianie 

DZIAŁ OBSŁUGI FINANSOWEJ STUDENTA, KWESTURA
GODZINY PRACY*

(tylko soboty określone w grafiku dostępnym w Wirtualnym Dziekanacie)

ZALEGŁOŚCI FINANSOWE

W przypadku zaległości finansowych powyżej jednej raty uczelnia rozpoczyna procedury 
windykacyjne, tj.:

• wysłanie maila z wezwaniem do zapłaty zaległości
• wysłanie pisemnego wezwania do zapłaty

W przypadku braku spłaty zaległości po wysłaniu dwóch wezwań do zapłaty, uczelnia przekazuje 
zadłużenie do windykacji przez firmę Kaczmarski Inkasso i w przypadku wysokich zaległości 
dokonuje wpisu dłużnika do KRD (Krajowy Rejestr Długów).

REZYGNACJA ZE STUDIÓW

Student może zrezygnować ze studiów w dowolnym momencie. Musi jednak spełnić następu-
jące warunki:

• złożyć na piśmie podanie do Dziekana o wykreślenie z listy studentów
• rozliczyć się z wszystkich należnych opłat do dnia skreślenia (zgodnie z zapisami w Umowie

o studiowanie)

SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW

Zgodnie z zapisami w Umowie o studiowanie student jest zobowiązany do spłaty wszystkich 
zaległych opłat. Brak rozliczenia się z uczelnią skutkuje przekazaniem zadłużenia do firmy 
windykacyjnej.

PONOWNE PRZYJĘCIE NA UCZELNIĘ

Student, który zrezygnował lub został skreślony z listy studentów, może ubiegać się o 
ponowne przyjęcie na uczelnię, pod warunkiem spłaty zaległości finansowych oraz wniesieniu 
opłaty reaktywacyjnej.

URLOP DZIEKAŃSKI

W trakcie urlopu dziekańskiego student nie ponosi opłat czesnego. Jeśli w okresie urlopu realizuje 
zaległe przedmiotu wówczas ponosi opłatę tylko za powtarzane przedmioty  - zgodnie z decyzją 
Dziekana).

ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli student w trakcie studiów 
zmienia nazwisko, adres pocztowy 
i/lub e-mailowy jest zobowiązany 
niezwłocznie poinformować o tym 
Dziekanat. Aktualne dane studenta 
są konieczne do sprawnego 
informowania o ważnych sprawach 
dotyczących studiów.
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Zachęcamy do odwiedzenia zakładki Biura Karier

na stronie i skorzystania z platformy jobteaser:

www.handlowa.eu/dla-studenta/biuro-karier/

Studiuj za granicą – Program Erasmus+ 

W Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu masz możliwość wzięcia udziału w unijnym 
programie Erasmus+, który umożliwia naukę za granicą. W zależności od uczelni, studiowanie 
w innym kraju może odbywać się przez jeden semestr lub więcej.

• Studiuj na jednej z 48 partnerskich uczelni w Europie.
• Nabierz doświadczenia na stażu w zagranicznej firmie.
• Podnieś swoje kompetencje językowe.
• Zdobądź miesięczne dofinansowanie do 500 euro

na studia i do 600 euro na staż.

Dowiedz się, kto może wyjechać i jakie wymagania 
trzeba spełnić: www.handlowa.eu/dla-studenta/erasmus

PROGRAM ERASMUS+ (pokój 2/18)

Biuro Karier (POKÓJ 2/6)
To miejsce, w którym zrozumiesz, jak ważny jest pierwszy kontakt ze światem biznesu 
jeszcze w trakcie studiów.

Wtorek i Czwartek: 10:00-14:00

*godziny pracy mogą ulec zmianie

PROGRAM ERASMUS+ 
GODZINY PRACY*

BIURO KARIER 
GODZINY PRACY*

Poniedziałek – Piątek: 8:00-16:00

Zachęcamy do umawiania się indy-
widualnie z doradcami
*godziny pracy mogą ulec zmianie

U nas otrzymasz:

• interesujące oferty pracy, praktyk i staży;

• pomoc w stworzeniu profesjonalnego CV;

• przygotowanie do rozmowy
kwalifikacyjnej;

• profesjonalne doradztwo zawodowe;

• ciekawe szkolenia i warsztaty;

• badanie kompetencji;

• ... i jeszcze więcej!

http://www.handlowa.eu/dla-studenta/erasmus
http://www.handlowa.eu/dla-studenta/biuro-karier/
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STYPENDIA (POKÓJ 1/6)

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu oferuje bogaty system wspierania studentów, który 
pozwoli ci realnie obniżyć koszty nauki. Obywatele polscy i cudzoziemcy przyjmowani na 
studia na zasadach jak obywatele polscy, mogą ubiegać się o bezzwrotną pomoc material-
ną (ze środków z budżetu państwa) w formie:

• stypendium socjalnego;
• stypendium socjalnego powiększonego ze względu na miejsce zamieszkania;
• stypendium Rektora dla najlepszych studentów;
• stypendium dla osób niepełnosprawnych;
• stypendium Ministra za wyjątkowe osiągnięcia;
• zapomogi na wypadek zdarzenia losowego.

Wnioski należy składać zgodnie z harmonogramem stypendialnym osobiście. w Dziale 
Obsługi Finansowej Studenta (pokój 1/6).

Więcej informacji na naszej stronie: www.handlowa.eu/dla-studenta/stypendia/

STYPENDIA 
GODZINY PRACY*

Wtorek, Środa, Czwartek 10:00-14:00
oraz w wybrane weekendy
*godziny pracy mogą ulec zmianie

Kontakt:
justyna.stachera@handlowa.eu

tel.: 71 333 11 05

http://www.handlowa.eu/dla-studenta/stypendia/
mailto:justyna.stachera@handlowa.eu
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Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu jest nowoczesną uczelnią, która stwarza przyjazne 
warunki do studiowania osobom o różnym stopniu niepełnosprawności. Aby umożliwić takim 
studentom pełny udział w procesie kształcenia, WSH posiada udogodnienia zarówno w sferze 
organizacyjnej jak i dydaktycznej.

Studenci z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie, takie jak: 

• stypendia;
• indywidualny tok studiów, zmiany formy zaliczenia przedmiotu;
• sprzęt wyrównujący szanse (dyktafon, czytnik e-book, tablet);
• kursy internetowe (z zakresu informatyki oraz nauki języka obcego);
• Książki w wersji elektronicznej e-booki;
• Wsparcie psychologiczne w formie online.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej 
www.handlowa.eu/o-nas/studenci-z-niepelnosprawnoscia/

KOORDYNATOR DS. OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ( pokój 2/6)

KOORDYNATOR DS. OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

marcin.szymkowiak@handlowa.eu 
pokój 2/6
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http://www.handlowa.eu/o-nas/studenci-z-niepelnosprawnoscia/
mailto:piotr.wolniak@handlowa.eu
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SAMORZĄD STUDENCKI 

Samorząd jest reprezentantem interesów społeczności studenckiej we Władzach Uczelni. Robi 
wszystko, abyś miał pewność, że jesteś dobrze słyszany i traktowany poważnie.

Samorząd studencki:

• dba o prawa studentów i czuwa nad wypełnianiem obowiązków wynikających ze statusu
studenta;

• udziela informacji na temat życia uczelni;
• organizuje imprezy, konkursy, konferencje.

Nie krępuj się, zadawaj pytania członkom Samorządu, dziel się z nimi swoimi pomysłami lub 
obawami:

• możesz również wysłać e-mail na adres:
samorzad_studencki@handlowa.eu

Jeśli jesteś aktywny, kreatywny, lubisz udzielać się społecznie i masz zamiłowanie do działania 
na rzecz dobra wspólnego, potrafisz inspirować innych i masz dużą motywację do działania, a 
jednocześnie zależy Ci na zdobyciu doświadczenia przydatnego w przyszłej pracy zawodowej - 
dołącz do grona członków Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu.

SAMORZĄD STUDENCKI 
KONTAKT

samorzad_studencki@handlowa.eu
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mailto:samorzad_studencki@handlowa.eu
mailto:samorzad_studencki@handlowa.eu
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PIERWSZE KROKI NA UCZELNI 
5. Rozwijaj swoje pasje
i zainteresowania

Koła studenckie
Jeśli chcesz aktywnie uczestniczyć w życiu studenckim, dołącz do 
jednego z działających na Uczelni kół naukowych, lub stwórz własne! 

Chcesz dołączyć do koła naukowego?

• sprawdź aktualne koła naukowe
• jeżeli znajdziesz jakieś zgodne ze swoimi

zainteresowaniami wyślij e-mail do opieku-
na koła

• przyjdź na spotkanie

Masz pomysł na koło naukowe?

• zgłoś pomysł wykładowcy, który mógłby
merytorycznie wesprzeć działalność

• zachęć minimum 5 osób
• zorganizuj spotkanie
• wspólnie z opiekunem przygotuj komplet

dokumentów
• działaj!
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Koło naukowe 
Fabryka Sukcesu
Misją koła jest zostać inkubatorem młodych 
liderów, którzy nie tylko potrafią nakreślić 
realne wizje swojej przyszłości zawodowej, 
ale przede wszystkim organizować działania 
zmierzające ku ich realizacji.

Opiekunowie koła: 
dr Agnieszka Faron 
agnieszka.faron@handlowa.eu
dr Dariusz Socha 
dariusz.socha@handlowa.eu

Koło naukowe 
Nowoczesne Zarządzanie 
Podstawowym celem działalności Koła jest 
poszerzanie wiedzy z zakresu zarządza-
nia finansami i rachunkowości w różnych 
branżach gospodarki oraz integracja stu-
dentów o podobnych naukowych zaintere-
sowaniach.

Opiekun koła:
dr Tetyana Pasko 
tatiana.pasko@handlowa.eu

Koło naukowe 
“E.T.” Education and Tourism
Misją Koła jest rozwijanie i popularyzowanie 
wiedzy o turystyce, rekreacji i hotelarstwie. 

Opiekunowie koła:
dr Marta Drozdowska 
marta.drozdowska@handlowa.eu
dr Izabela Gruszka 
izabela.gruszka@handlowa.eu

Koło naukowe 
“Liga Liderów / League of Leaders”
Misją Koła jest rozwijanie umiejętności 
przywódczych odpowiednich dla wyzwań 
stawianych przez współczesną gospodarkę 
oraz kreowanie globalnych liderów, którzy 
wywierają realny wpływ na biznes poprzez 
etyczne zarządzanie i zaangażowanie na 
rzecz odpowiedzialności społecznej.

Opiekun koła: 
dr Aneta Szymańska aneta.szymanska@
handlowa.eu

KOŁA NAUKOWE DZIAŁAJĄCE NA UCZELNI

Więcej informacji na stornie internetowej: www.handlowa.eu/dla-studenta/kola-naukowe

mailto:agnieszka.faron@handlowa.eu
mailto:dariusz.socha@handlowa.eu
mailto:tatiana.pasko@handlowa.eu
mailto:marta.drozdowska@handlowa.eu
mailto:izabela.gruszka@handlowa.eu
http://www.handlowa.eu/dla-studenta/kola-naukowe
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KLUB ABSOLWENTÓW
Klub Absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej oraz Klub Absolwentów MBA służy 
podtrzymywaniu i pielęgnowaniu więzi Absolwentów z naszą Uczelnią. 

Zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu do 
aktywności oraz grona naszych Absolwentów. 

Jako Uczelnia zwracamy szczególną uwagę, aby pozostać w bliskich, trwałych i partnerskich 
relacjach z Absolwentami jednocześnie zachęcając do dzielenia się swoją wiedzą oraz 
doświadczeniem. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: 
www.handlowa.eu/dla-studenta/klub-absolwentow/

http://www.handlowa.eu/dla-studenta/klub-absolwentow/
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Wyższa Szkoła Handlowa
we Wrocławiu

ul. Ostrowskiego 22
 53-238 Wrocław
tel. 71 333 11 02
www.handlowa.eu

PRZEWODNIK
DLA STUDENTA
Keep calm and read the handbook

http://www.handlowa.eu



