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Na Strefę Obsługi Studenta składają się jednostki administracyjne Uczelni, których zadaniem 
jest kompleksowa obsługa studentów. W bud G znajdziesz: Biuro Stypendialne, Finansową 
Obsługę Studenta, Dziekanat, Biuro Osób Niepełnosprawnych. Jednostki Strefy zajmują się 
sprawami związanymi z przebiegiem studiów każdego studenta, ale też wieloma innymi 
zadaniami, z których nie zawsze zdajemy sobie sprawę, m.in.: ustalaniem sesji, przydziałem 
stypendiów, rozliczeniem finansowym, przygotowaniem dyplomatorium, prowadzeniem 
archiwum, doradztwem dla studentów niepełnosprawnych.

Specjaliści Strefy Obsługi Studenta służą radą i doświadczeniem, pomagają rozwiązywać 
problemy, z którymi się do nich zwrócisz. Doradzają w sprawie: urlopu dziekańskiego - uzyskania 
oraz przedłużenia wpisu warunkowego, powtarzania roku, egzaminu komisyjnego, wznowienia 
studiów - począwszy od II roku,  załatwienia wszystkich formalności związanych z ukończeniem 
studiów, odwołania się od decyzji Dziekana (np. od skreślenia z listy studentów). W dziekanacie 
możesz odebrać: legitymację, zaświadczenia o nauce - na życzenie, do banku itp.

Podstawowym źródłem informacji dla Ciebie są: 

Wortal Studencki, w którym zamieszczamy bieżące informacje dotyczące planu zajęć, 
organizacji studiów, terminów zjazdów, sesji egzaminacyjnej oraz wszelkich atrakcji życia 
studenckiego w naszej Uczelni i w instytucjach partnerskich WSG. 

Znajdziesz tu wyniki egzaminów, dyżury wykładowców, skontaktujesz się z opiekunem grupy, 
uzyskasz najważniejsze dokumenty związane z przebiegiem studiów. Logując się przez wortal 
studencki w ISAPSie możesz złożyć wniosek o: indywidualną organizację studiów, wpis 
warunkowy na kolejny rok studiów, wznowienie studiów, zmianę trybu nauczania lub kierunku 
studiów. 
 

W każdej chwili możesz także porozmawiać z konsultantem, pod numerem telefonu 52 567 00 45 
lub wysłać zapytanie na adres: dziekanat@byd.pl. Zapraszamy także do naszego biura w bud 
G, parter, pok. G25. 

www.student.wsg.byd.pl

WORTAL STUDENCKI

Wirtualny Dziekanat – ISAPS 

STREFA OBSŁUGI STUDENTA
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Elastyczność studiów - zajęcia do wyboru, większa liczba punktów ects, możliwość 
zmiany profilu specjalizacyjnego

Studia to okres wszechstronnego rozwoju osobistego oraz poszukiwania optymalnego profilu 
zawodowego lub uzupełniania posiadanych już kompetencji. Nowoczesna uczelnia powinna 
realizować te założenia. Elastyczność studiów oznacza możliwość indywidualizacji ścieżki 
studiowania. W WSG masz szansę na swobodny wybór przedmiotów w ramach bloków 
przedmiotowych, zgodnie z własnymi predyspozycjami. WSG daje możliwość uczestniczenia 
w szerokiej gamie zajęć fakultatywnych w różnych obszarach kształcenia – od języków obcych, 
poprzez specjalistyczne warsztaty i programy certyfikacyjne, po zajęcia z profesorami 
wizytującymi z zagranicy – dodatkowo punktując je w systemie ETCS i podnosząc przez to rangę 
dyplomu. Elastyczność to ponadto prawo wyboru form i sposobów studiowania, przy 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii (e-learnig) i innowacyjnych metod kształcenia 
(projekty, gry symulacyjne). W WSG możesz wybrać jeden z kilku systemów studiów (dzienny, 
wieczorowy, zaoczny) i zmienić go w trakcie studiów. Masz prawo ubiegać się o indywidualną 
organizację studiów, ułatwiającą udział w zajęciach oraz dopasowanie trybu składania 
egzaminów. Możesz indywidualnie decydować o zakresie wykorzystania nowoczesnych 
technologii, mając do dyspozycji zasoby platformy e-learnigowej WSG. Obowiązkiem uczelni jest 
ułatwienie studentom elastycznego reagowania na sytuację zawodową poprzez możliwość 
zmiany zadeklarowanego kierunku i obszaru studiów, wybór modułu specjalizacyjnego oraz 
tematyki dyplomowej. Jeśli jesteś zainteresowany pogłębieniem praktycznych kompetencji 
i specjalistycznych umiejętności zawodowych - możesz wybrać profil praktyczny, jeśli chcesz 
równolegle zdobyć dodatkowy zakres kompetencji możesz wybrać program dwudyplomowy, 
wskazując dodatkowy kierunek lub obszar studiów lub rozpocząć studia podyplomowe.

Innowacyjne metody kształcenia WSG – projekty, b-learning, laboratoria, zajęcia terenowe 
w instytucjach branżowych, spotkania z ekspertami

E-nauczanie od kilkunastu lat jest obecne w polskich uczelniach. Nasza Uczelnia nie pozostała 
w tyle. Od 2006 ta forma edukacji obecna jest w programach kształcenia. Nie chcemy Was jednak 
pozostawiać samych sobie ze studiowaniem, dlatego preferowaną formą zajęć jest u nas 
b-learning, czyli kształcenie komplementarne. Łączy ono zajęcia w salach i laboratoriach 
z zajęciami na platformach edukacyjnych.

Niezależnie od obszaru studiów oraz ich trybu ze wsparciem zajęciami zdalnymi spotkacie się na 
pierwszym roku, a rozstaniecie z nimi dopiero na ostatnim. Korzystanie z platformy pozwoli Wam 
też czasami wziąć udział w dodatkowych zajęciach i zdobyć bonusowe punkty ECTS.

Upraktycznienie i uzawodowienia studiów - zajęcia eksperckie, certyfikaty, uprawnienia 
zawodowe, aplikacyjność kształcenia 

Upraktycznienie kształcenia jest szansą na lepsze dopasowanie kwalifikacji absolwentów do 
potrzeb rynku pracy, dlatego wspomagamy (i tam, gdzie jest to możliwe, wprowadzamy do 
programu) różne formy praktyk, warsztatów czy staży. Szybko rozwijająca się konkurencja na 
rynku pracy wymusza na uczelniach nie tylko lepszą i bardziej bogatą ofertę praktyk zawodowych 
dla studentów, ale również poszukiwanie innych rozwiązań w zakresie rozwoju ich kompetencji. 
Chcemy wyposażyć naszych studentów w takie narzędzia, które pozwolą im skutecznie 
konkurować na lokalnym i zagranicznym rynku pracy:

Dajemy możliwość certyfikowania umiejętności zawodowych studentów.

Motywujemy do ich zdobywania kompetencji na kursach i szkoleniach oferowanych przez 
Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG, również w ramach przedmiotów kształcenia 
ogólnego.

Mobilizujemy do rozwijania umiejętności praktycznych i samokształcenia

ELASTYCZNY SYSTEM KSZTAŁCENIA
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ELASTYCZNY SYSTEM KSZTAŁCENIA

Umożliwiamy porównywanie i weryfikację zdobywanych umiejętności 

Pobudzamy świadomość konkurencyjności na rynku pracy.

Zapewniamy formalną przewagę na rynku pracy – certyfikat to ważny element CV 
i suplementu do dyplomu, ułatwiający też podjęcie pracy w okresie wakacyjnym 

Zachęcamy studentów do aktywnego zarządzania ścieżką kariery zawodowej 

Ukierunkowujemy na ściśle praktyczne i specjalistyczne umiejętności związane 
z kierunkiem studiów 

Jako student WSG, uczestnicząc w obowiązkowych zajęciach z przedmiotów ogólnych 
(jednakowych dla wszystkich kierunków), masz możliwość uzyskania dodatkowo certyfikatu 
potwierdzającego zdobytą wiedzę i umiejętności w poszczególnych dziedzinach. Certyfikat 
możesz otrzymać zaraz po zaliczeniu przedmiotu na ocenę minimum „dobrą”, dokonując jedynie 
opłaty za wydanie dokumentu. W przypadku wybranych przedmiotów, zdobyta wiedza będzie 
dodatkowo weryfikowana na podstawie wewnętrznego, płatnego, egzaminu. Sam zdecydujesz, 
czy chcesz przystąpić do egzaminu certyfikującego Twoje umiejętności. Formą egzaminu jest 
zestandaryzowany test sprawdzający zdobyte umiejętności, przygotowany przez osobę 
prowadzącą zajęcia.

Promujemy aplikacyjność kształcenia czyli możliwość praktycznego zastosowania rozwiązań 
wypracowanych przez wykładowców, studentów i absolwentów, w tym np. prace dyplomowe „na 
zamówienie” konkretnych firm. To jeden z elementów skutecznego transferu wiedzy i przepływu 
informacji pomiędzy sektorem nauki i biznesu. 

WBK – Królowej Jadwigi 18 ING Bank Śląski – Śniadeckich 23

Millenium – Dworcowa 4 Nordea – Gdańska 76

Pekao – Dworcowa 6 Polbank – Gdańska 22

PKO BP – Gdańska 45 Euronet – Dworcowa 28, Gdańska 22, 
      Kruszwicka 1Citi Handlowy – Gdańska 1

Dla Państwa wygody na terenie kampusu (budynek K) znajduje się punkt kasowy, służący do 
wnoszenia opłat dodatkowych.

Finansową Obsługę Studentów znajdziesz w bud. G, pokój G 20. Zapraszamy w czasie 
dyżurów.  Kontakt: tel. 52 567 00 46. Szczegóły www.fos.wsg.byd.pl

Jednostka podlega Kwesturze Uczelni. Otrzymasz tu pełną informację dotyczącą aktualnego 
stanu Twojego indywidualnego konta. Pozwoli Ci to na sprawną kontrolę wydatków i opłat. Tutaj 
możesz składać różnego rodzaju wnioski dotyczące płatności. W razie potrzeby uzyskasz 
informację, w jaki sposób można rozwiązać przejściowe problemy finansowe.

Finansowa Obsługa Studentów nie przyjmuje wpłat gotówkowych, wszystkie opłaty czesnego 
dokonywane są przelewem na konto.

W pobliżu Uczelni znajdują się następujące bankomaty:

Finansowa Obsługa Studentów - FOS
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STYPENDIA

Pieniądze nie są najważniejsze… Naszym studentom zapewniamy różnorodne formy pomocy 
finansowej, które pozwolą w pełni skupić się na nauce i cieszyć studiowaniem. Studenci WSG 
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o: 

STYPENDIUM SOCJALNE 

STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI (dawniej mieszkaniowe).

Wszyscy studenci mogą wnioskować o przyznanie ZAPOMOGI JEDNORAZOWEJ z tytułu: 
śmierci lub ciężkiej choroby członka najbliższej rodziny studenta; choroby studenta; urodzenia 
dziecka; zdarzenia związanego z oddziaływaniem sił przyrody - powodzi, pożaru, itp.; wypadku; 
nagłej utraty pracy. Wniosek o zapomogę należy złożyć w Biurze Stypendialnym, budynek G, do 
15-ego dnia każdego miesiąca. 
 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub 
równoważne, mogą ubiegać się o STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Oprócz wsparcia finansowego mogą także liczyć na pomoc Biura ds. 
Osób Niepełnosprawnych (BON). Szczegóły na www.niepelnosprawni.wsg.byd.pl, 
pok. G20 (budynek G),  niepelnosprawni@byd.pl, tel.:  52 567 00 59
 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW może otrzymać student, który 
ukończył pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz posiada: osiągnięcia naukowe, 
osiągnięcia artystyczne, wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub 
krajowym, wysoką średnią ocen za rok studiów. WNIOSKI o stypendia wypełnia się 
elektronicznie, za pomocą ISAPS od 1 września / 20 lutego. Następnie wydrukowany wniosek z 
ISAPS wraz z załącznikami należy dostarczyć do Biura Stypendialnego – pok. G20 (budynek G) 
do 10 października/20 marca. Szczegóły na: www.stypendia.wsg.byd.pl
 

UCZELNIA LIDERÓW (UL) – BEZPŁATNE STUDIA to forma systemu stypendialnego, 
finansowanego ze środków własnych Uczelni, której celem jest wspieranie oraz motywowanie 
studentów do osiągania bardzo dobrych wyników w nauce i aktywności w zakresie działalności 
badawczo-naukowej, społecznej, sportowej, kulturalnej. Program UL skierowany jest do 
studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz kandydatów na studia 
w WSG.
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INFORMATYZACJA

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Edukacyjnych  (ONTE) – to ściśle współpracujący 
zespół ludzi tworzących i zarządzających platformą zdalnego nauczania ONTE.

Naszym celem jest przygotowanie Was do swobodnego funkcjonowania w społeczeństwie 
informacyjnym XXI wieku. Dajemy Wam narzędzia, które pozwolą komfortowo i przyjemnie 
przeżyć najbliższe lata. Dzięki platformie będziecie mogli kontaktować się z kolegami 
i wykładowcami – nie tylko na zajęciach, ale również będąc w domu, w parku czy też na plaży, 
a materiały z zajęć będą dla Was cały czas dostępne, tak jak podczas pobytu na Uczelni. 
Korzystanie z platformy ONTE to także oszczędność czasu. Odbywacie zajęcia wtedy, kiedy 
Wam najbardziej odpowiada i – co najważniejsze – w miejscu, które sami wybierzecie. Oznacza 
to jednocześnie oszczędność pieniędzy, będziecie bowiem mogli rzadziej przyjeżdżać na 
zajęcia. Kolejną korzyść stanowi ułatwiony kontakt z wykładowcą. Dzięki platformie ONTE 
możecie poprosić o wyjaśnienie problemu lub pomoc w rozwiązaniu zadania. Warto nas 
odwiedzić już dzisiaj na onte.wsg.byd.pl. Do poklikania!

Elektroniczny indeks - w naszej Uczelni studenci nie muszą zbierać wpisów w indeksie i na 
karcie studenta. Wszystkie oceny zapisywane są w formie elektronicznej. „Wykaz 
obowiązujących przedmiotów” można też wydrukować z ISAPSu (zakładka aktualna sesja). Na 
życzenie studenta wykładowca wpisuje uzyskaną ocenę.Wkrótce przekonasz się sam, jak 
szybko i sprawnie można uzyskać informacje, korzystając z zainstalowanych w budynkach 
dydaktycznych kiosków internetowych. Umożliwiają one zapoznanie się ze zmianami w planie 
zajęć, najważniejszymi wydarzeniami w Uczelni, czy też sprawdzenie poczty elektronicznej.

Elektroniczna Legitymacja Studencka, oprócz potwierdzenia, że jesteś studentem, pełni wiele 
innych funkcji, m. in. zastępuje kartę biblioteczną czy bilet parkingowy. Współpracuje z systemem 
bydgoskiej karty miejskiej.

Każda grupa ma swojego opiekuna. Do zadań nauczyciela akademickiego, któremu powierzono 
to zadanie należy informowanie studentów o trybie i organizacji studiów, obowiązujących 
przepisach, odpowiadanie na wszelkie pytania związane z Uczelnią oraz pomoc w 
rozwiązywaniu trudnych sytuacji. Opiekun grupy pełni dyżury dla studentów. Informacje na ten 
temat znajdziesz w ISAPSie.

OPIEKUN GRUPY

Wszyscy studenci mogą liczyć na pomoc Rzecznika Praw Studenta. To w WSG 
funkcja wyjątkowa, bowiem osoba ją sprawująca deklaruje pomoc w każdej sprawie, nie tylko 
dotyczącej studiów. Do Rzecznika Praw Studenta, współpracującego z Samorządem 
Studenckim i opiekunami roku, możesz zwrócić się zawsze, nie tylko w godzinach określonych 
dyżurem. 

Z Panią Elżbietą Kornaszewską można się spotkać w budynku M, s. 24, e-mail: 
elzbieta.kornaszewska@byd.pl

RZECZNIK PRAW STUDENTA - kiedy masz problem

ISAPS - 
Znajdziesz tu wyniki egzaminów, dyżury wykładowców, skontaktujesz się z opiekunem grupy.

NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁO INFORMACJI!



BIBLIOTEKA

Nawet jeśli nie jesteś molem książkowym, na pewno polubisz Bibliotekę WSG. Gromadzony 
w niej księgozbiór odpowiada naszym obszarom kształcenia. Aktualnie ilość zgromadzonych 
zasobów wynosi ok. 33 000.

Przyszli architekci i inżynierowie budownictwa mogą korzystać z bogatego zbioru norm 
–Eurokodów. Cennym źródłem informacji są również udostępniane tu czasopisma, w tym 
w wersji elektronicznej - w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki (Elsevier, Springer, 
Wiley&Blackwell, Scopus) oraz baz EBSCO (AcademicSearch Complete, Business Source 
Complete). Nowoczesne technologie informacyjne pozwalają na szeroki dostęp do publikacji 
elektronicznych.

Studenci, absolwenci i pracownicy WSG, oprócz wymienionych baz mogą korzystać 
z podręczników akademickich i fachowych materiałów źródłowych w ramach serwisów: iBUK.PL 
i e-Publikacje Nauki Polskiej oraz z e-Biblioteki WSG.

W Bibliotece Głównej WSG wydzielono również zbiory służące rozwojowi naukowemu – 
Biblioteka Badawczo-Metodyczna, Biblioteka Unii Europejskiej, Biblioteka Regionalna oraz 
Biblioteka Depozytowa (publikacje użyczone przez nauczycieli akademickich). Zainteresowani 
problematyką Unii Europejskiej mogą odwiedzić nasze Centrum Dokumentacji Europejskiej 
(CDE). Jest to jedyna w Bydgoszczy specjalistyczna biblioteka, która w swych zbiorach posiada 
publikacje Wspólnot Europejskich, udostępniane bezpłatnie zarówno w wersji papierowej, jak 
również elektronicznej, w językach urzędowych UE.

Pomieszczenia Biblioteki WSG nie są tylko magazynem książek i ich wypożyczalnią. Do dyspo-
zycji studentów i nauczycieli akademickich pozostaje czytelnia, a w niej:

42 miejsca indywidualnej nauki z niezależnym oświetleniem;

2 kąciki do pracy zespołowej (łącznie 12 miejsc);

34 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu oraz z oprogramowaniem 
specjalistycznym, m.in. Archicad, Artlantis Studio 3, Autocad, Builder 5, GIS, Lab View, 
PASW STATISTICS,  World Span;

czytelnia dla osób niepełnosprawnych z dwoma komputerami i profesjonalnym skanerem 
oraz oprogramowaniem OCR, WindowEye, Lunar i klawiaturą do pisania alfabetem Braila.

Integralnymi częściami systemu informacyjno-bibliotecznego WSG są biblioteki filialne 
działające przy Wydziałach Zamiejscowych w Ełku, Inowrocławiu, Malborku i Słupsku. 

Poza szeroko rozumianą działalnością na rzecz nauki (m.in. opracowywanie zasad 
sporządzania bibliografii, informacja naukowa) oraz dydaktyczną (szkolenia biblioteczne, 
korzystanie z dziedzinowych zasobów wiedzy),  Biblioteka WSG włącza się w promocję 
czytelnictwa poprzez m.in. opiekę nad Studenckim Kołem Literackim, uczestnictwo w inicjatywie 
Bookcrossing, organizację akcji promujących kulturę i czytelnictwo, skierowanych do 
społeczności akademickiej WSG oraz mieszkańców miasta i regionu. Aktualne informacje 
znajdziecie na stronie www.biblioteka.wsg.byd.pl oraz w naszych siedzibach.

Kontakt:

Biblioteka Główna: 52 567 00 73, biblioteka@byd.pl

Ośrodek Informacji Naukowej: 52 567 07 74, oin@byd.pl

Centrum Dokumentacji Europejskiej, 52 567 07 75, cde@byd.pl

promocja czytelnictwa , 052 567 00 73, monika.grzybowska@byd.pl
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CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI STUDENCKIEJ 

Biuro Karier
Pomagamy w wyborze ścieżki rozwoju zawodowego, promujemy postawy przedsiębiorcze 
wspieramy zdobywanie wiedzy na temat sposobów poszukiwania pracy, uczestniczymy 
i organizujemy cykliczne imprezy, takie jak: Targi Pracy Offerty, Światowy Tydzień 
Przedsiębiorczości, Akademia Planowania Kariery. Przygotowujemy seminaria i warsztaty 
dotyczące kompetencji biznesowych. Na naszej stronie internetowej znajdziesz aktualne oferty 
pracy oraz porady dotyczące przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Jesteśmy do Twojej 
dyspozycji w budynku E, pok.E3. www.biurokarier.wsg.byd.pl

Biuro Kształcenia Praktycznego
Pomagamy studentom w wyborze firmy lub instytucji, zgodnej z wybranym obszarem studiów, 
w której mogą odbyć swoją praktykę zawodową. Jest ona obowiązkowa - stanowi integralną 
część procesu kształcenia. Student WSG znajdzie w naszej ofercie kilkanaście miejsc praktyk 
zagranicznych (ponad 10 krajów świata) oraz oferty praktyk stacjonarnych i praktyk projektowych 
(realizowanych w formie pracy badawczej na zlecenie przedsiębiorstwa). Więcej na temat  
kształcenia praktycznego dowiesz się w Biurze Praktyk Zawodowych, budynek E, pok.E3. 
www.praktyki.wsg.byd.pl 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Masz pomysł na biznes i chcesz go zrealizować? Zgłoś się do inkubatora. Rozwiniesz własną 
firmę, bez konieczności opłacania kosztownej składki ZUS. Udostępnimy Ci przestrzeń biurową, 
poprowadzimy księgowość a nasi konsultanci udzielą Ci porad prawnych. Szukaj nas 
w Studenckiej Strefie Biznesowej, budynek E. Więcej informacji: www.aip.byd.pl 

inLAB – Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu
inLAB przy WSG realizuje prace na rzecz lokalnych 
przedsiębiorców, w oparciu o laboratoria uczelni oraz 
potencjał naukowo-dydaktyczny wydziałów. Studenci 
WSG zostaną włączeni w działalność inLABu poprzez 
udział w zajęciach projektowych–opartych na 
zadaniach zleconych przez przedsiębiorców z regionu. 
Zdobędą w ten sposób cenne umiejętności, już 
podczas studiów wchodząc w realia funkcjonowania w 

gospodarce, a przedsiębiorcy, poza wypracowanymi podczas zajęć rozwiązaniami 
technologicznymi, wynikami badań czy analiz, modelami zarządzania, zyskają dostęp do 
nowoczesnych kadr. Studenci i absolwenci WSG - przedsiębiorcy, mogą się ubiegać o specjalne 
vouchery rozwojowe dla swoich firm. 
Jeśli planujesz karierę naukowca i chcesz się zaangażować w projekty badawcze - inLAB to 
miejsce dla Ciebie. Oferujemy pracę w kreatywnym, międzynarodowym środowisku, przy 
innowacyjnych projektach. Znajdziesz nas w budynku C, pok.C7. 
Więcej informacji: www.inlab.byd.pl
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KURSY I SZKOLENIA

Wszystkich, którzy chcą podczas studiów zdobyć dodatkowe kwalifikacje i umiejętności 
zapraszamy do Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG. Posiadamy szeroką ofertę szkoleń, 
dzięki którym zdobędziesz wiedzę praktyczną, wzbogacisz CV, suplement do dyplomu, 
potwierdzisz przyszłemu pracodawcy swoją chęć rozwoju i działania. Kursy i szkolenia 
przeprowadzane są zarówno w trybie wieczorowym, jak i weekendowym, z możliwością 
wspomagania metodą e-learningu. System szkoleń i certyfikacji związany jest z programem 
studiów w ramach poszczególnych kierunków i z sylwetką naszego absolwenta. Chętnie 
doradzimy Ci wybór kompetencji i uprawnień zawodowych. W ramach studiów możesz zdobyć 
kolejny zawód, a po zdaniu odpowiednich egzaminów - uzyskać państwową lub 
międzynarodową licencję np. pilota wycieczek, opiekunki do dziecka, wychowawcy kolonijnego 
czy instruktora wybranej dyscypliny sportu.

Oferujemy ponad 70 kursów w takich dziedzinach, jak: turystyka, sport, rekreacja, rehabilitacja, 
gastronomia, hotelarstwo, informatyka, media, ekonomia, badania społeczne, zarządzanie 
zasobami ludzkimi, zarządzanie i marketing, opieka nad dzieckiem. Zapraszamy również  na 
warsztaty artystyczne w ramach Akademii Kreatywności, warsztaty fotograficzne, warsztaty 
wizażu i wiele innych. W naszej ofercie znajdziesz także autonomiczne, ekskluzywne produkty 
szkoleniowe:

W Centrum Szkoleń i Certyfikacji możesz zrealizować BONus Edukacyjny i skorzystać 
z licznych zniżek dla studentów WSG. Szczegóły na: www.certyfikaty.wsg.byd.pl

AKADEMIA REZYDENTÓW AKADEMIA COACHA 
W EGIPCIE AKADEMIA MENEDŻERA
AKADEMIA CISCO AKADEMIA TECHNOLOGII 
AKADEMIA KULINARNA UMYSŁOWYCH

BYDGOSKA AKADEMIA FOTOGRAFII AKADEMIA PSYCHOLOGII W BIZNESIE 
I ZARZĄDZANIUSTUDIUM MODY

AKADEMIA REZYDENTÓW W EGIPCIE  AKADEMIA CISCO  AKADEMIA KULINARNA  
BYDGOSKA AKADEMIA FOTOGRAFII  •  STUDIUM MODY  •  AKADEMIA COACHA 
AKADEMIA MENEDŻERA  •  AKADEMIA TECHNOLOGII UMYSŁOWYCH  •  AKADEMIA 
PSYCHOLOGII W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU  •  AKADEMIA PSYCHOLOGII SPORTU

W Centrum Szkoleń i Certyfikacji możesz zrealizować BONus Edukacyjny i skorzystać 
z licznych zniżek dla studentów WSG. Szczegóły na: www.certyfikaty.wsg.byd.pl

•  •  

STUDIA PODYPLOMOWE

Mimo, że dopiero zaczynasz studia – pamiętaj, że na każdym etapie kariery ważne jest 
planowanie. Dodatkowe kwalifikacje są dla pracodawcy ważnym atutem przy wyborze 
przyszłego pracownika. Obecnie kształcenie na studiach podyplomowych w WSG odbywa się na 
ponad 60 kierunkach. Naszym absolwentom gwarantujemy preferencyjne warunki w przypadku 
kontynuacji nauki na studiach podyplomowych a także możliwość zrealizowania BONusu 
edukacyjnego.  

Zapraszamy do naszej siedziby w Willi (pok. 2). Kontakt: tel. 52 567 00 63.  Więcej na: 
www.podyplomowe.byd.pl 

Nasze Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne zachęca też studentów do zdobycia 
uprawnień pedagogicznych i nauczycielskich w zakresie przedmiotu zgodnego 
z wykształceniem kierunkowym. Szczegółowe informacje znajdziesz na www.msp.wsg.byd.pl
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PROGRAM ERASMUS

KOMPETENCJE JĘZYKOWE

WSG uczestniczy w programie Erasmus od 2005 roku. Dotychczas podpisaliśmy umowy z ponad 
30 uczelniami z 20 krajów Europy! Program stwarza studentom niepowtarzalną okazję wyjazdu 
do jednej z zagranicznych uczelni partnerskich. Otrzymują oni stypendium i są częściowo 
zwolnieni z opłat czesnego w WSG oraz nie ponoszą żadnych opłat w uczelni zagranicznej. 
Dzięki uczestnictwu w Erasmusie, mają możliwość nie tylko poprawienia znajomości języka 
obcego, ale też obcowania na co dzień z kulturą i obyczajami innych krajów, poznania metod 
nauczania w innych krajach, a także zdobycia cennych doświadczeń w pracy w zróżnicowanym 
kulturowo środowisku. Swoją przygodę możesz rozpocząć jako „Study Buddy”, czyli 
wolontariusz, który asystuje kolegom – obcokrajowcom, przebywającym w naszej Uczelni 
w ramach programu Erasmus. Zapraszamy do budynku C, pokój C2.

Studenci naszej Uczelni mają również możliwość uczestniczenia w Kursach Intensywnych 
organizowanych w ramach programu LLP-Erasmus. Jest to doskonała okazja do zdobycia 
międzynarodowego doświadczenia, poznania nowych metod nauczania oraz nawiązania 
nowych kontaktów ze studentami z całej Europy. Kurs Intensywny polega na zorganizowaniu 
krótkiego (zazwyczaj dwutygodniowego) cyklu zajęć dydaktycznych dla uczestniczącej 
w programie grupy studentów. W związku z faktem, że koszty organizacji takiego 
przedsięwzięcia pokrywane są z funduszu Unii Europejskiej, student musi pokryć jedynie 
niewielką cześć kosztów podróży do kraju, w którym odbywa się kurs.

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy jest koordynatorem dwóch Kursów Intensywnych: 
International Approaches to Entrepreneurship" (INTERATE) oraz "Programming Mobile 
Applications for Android System" (PROMAND). Oprócz tego jesteśmy partnerem w dwóch innych 
Kursach Intensywnych koordynowanych przez nasze zagraniczne uczelnie partnerskie: 
"Ecopreneurship Approach in the Context of European Environment" oraz "IC-SID - Intercultural 
Approaches to Service Innovation and Design Methods".

Studenci WSG obowiązkowo uczą się języka obcego. Wymiar godzin lektoratu języka obcego 
jest określony planem i systemem studiów. W Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 
(SPNJO) uzyskasz szczegółowe informacje na temat grup językowych, realizacji zajęć i dyżurów 
dydaktycznych lektorów. Szczegóły na: www.sjo.wsg.byd.pl

Uznajemy kwalifikacje zewnętrzne, w tym wszystkie certyfikaty potwierdzające znajomość 
języków obcych na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, na 
podstawie których można uzyskać zwolnienie z lektoratu i egzaminu językowego. 

Dla tych, którzy wiedzą, jak cenne są dzisiaj kompetencje językowe mamy dobrą wiadomość. 
W Szkole Języków Obcych, na zasadach preferencyjnych dla studentów WSG, można zdobyć 
certyfikaty międzynarodowe i uczyć się: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, 
włoskiego, greckiego, hiszpańskiego, japońskiego, chińskiego, arabskiego, czeskiego, 
serbskiego, chorwackiego, białoruskiego, ukraińskiego, norweskiego, łacińskiego, esperanto, 
szwedzkiego i migowego. Obcokrajowcom oferujemy naukę języka polskiego. Zajęcia 
prowadzone są przez doświadczonych, licencjonowanych egzaminatorów, w tym także native 
speakers. 

Szkoła Języków Obcych jest Samodzielnym Centrum Egzaminacyjnym TELC, LCCI, TOEIC, 
TREFL, TFI, WiDaF. Jeśli zdobędziesz u nas certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego 
na poziomie minimum B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, będziesz 
zwolniony z lektoratu. Więcej na www.szjo.byd.pl

Sekretariat SPNJO i Szkoły Języków Obcych, pokój lektorów oraz gabloty z bieżącymi 
komunikatami mieszczą się na parterze budynku H.  Zapraszamy.
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Jeżeli od dawna chciałeś zajmować się kulturą, ale brakowało Ci do tego miejsca, narzędzi lub 
doświadczenia – Twój problem właśnie się rozwiązał. Akademicka Przestrzeń Kulturalna 
(APK) to miejsce dla Ciebie: idee, energia i ludzie, którzy realizują swoje pasje, klimatyczny 
budynek nad Brdą – zabytkowa wozownia, składająca się z trzech głównych sal: Muzeum 
Fotografii, galerii oraz sali widowiskowej ze studiem nagrań. Muzeum Fotografii zaprasza na 
wernisaże znanych fotografików oraz cykle tematyczne. Możesz działać w naszym kole 
fotograficznym – Grupie Miłośników Kadru, a także zapisać się na kursy fotograficzne o różnym 
stopniu zaawansowania, w tym do rocznej Bydgoskiej Akademii Fotografii. Muzeum posiada 
własne atelier, ciemnię fotograficzną oraz sprzyjającą lekturze czytelnię na antresoli. Jeżeli 
jesteś młodym twórcą lub masz w swoim gronie utalentowane osoby – zapraszamy do Galerii 
Debiut. Pomagamy zorganizować i wypromować wernisaż,  wprowadzamy młodych adeptów 
sztuki w środowisko uznanych artystów. Osoby twórcze, które poszukują inspiracji, nowych dróg 
rozwoju i możliwości działania, zapraszamy do udziału w zajęciach artystycznych, realizowanych 
w ramach Akademii Kreatywności. Malarstwo, fotografia, architektura, design, dziennikarstwo, 
muzyka i taniec - bogata oferta kursów, szkoleń i warsztatów, pozwoli każdemu rozwijać pasje 
i realizować marzenia. Jeśli interesują Cię tajniki tworzenia muzyki, chcesz poznać pracę 
z mikrofonem, zajmować się obróbką dźwięku czy dyskutować na temat filmów o muzyce 
z ludźmi, dla których jest ona tak samo ważna, zapisz się do Klubu Muzycznego WSG, 
działającego przy studiu nagrań APK. Dla studentów obszarów związanych z kulturą istnieje 
także możliwość realizacji praktyk w APK, przy codziennej pracy, organizacji wydarzeń 
kulturalnych (wystawy, koncerty, spotkania, warsztaty itd.), redagowaniu tekstów, promocji, 
współpracy z partnerami, działaniach PR. Dla osób szczególnie zaangażowanych w życie 
kulturalne Uczelni przygotowaliśmy specjalne karty klubowe „ambasadorów APK”. Zachęcamy 
również do aktywności w projektach studenckich oraz kołach naukowych, m. in. Kole Inicjatyw 
Innowacyjnych „OTHER WAY”, działającym przy Instytucie Kulturoznawstwa, oraz Studenckim 
Kole Literackim przy Bibliotece Głównej WSG. Akademicka Przestrzeń Kulturalna to potężne 
narzędzie w rękach zdolnych ludzi. Przyjdź do naszego biura (budynek L), zadzwoń pod nr 052 
567 00 57 lub napisz na adres apk@byd.pl. Porozmawiamy o każdym, nawet najbardziej 
szalonym pomyśle. 

Dowiedz się o nas więcej na www.apk.wsg.byd.pl oraz www.kultura.byd.pl.
 

Jak wygląda życie studenckie, czyli co po zajęciach.

Studiowanie, oprócz zdobywania wiedzy i udziału w zajęciach, to także aktywność 
charakterystyczna dla życia studenckiego. Dlatego proponujemy  możliwość rozwijania swoich 
pasji i zainteresowań w kołach naukowych i organizacjach studenckich Znajdziesz je w zakładce: 
program aktywności studenckiej.

AKADEMICKA PRZESTRZEŃ KULTURALNA

DYPLOM ZAGRANICZNEJ UCZELNI

W WSG, na mocy umowy ze znaną uczelnią niemiecką Hochschule Heilbronn, studenci studiów 
magisterskich mają możliwość otrzymania dwóch dyplomów: Master of Arts na kierunku 
„International Tourism Management” Hochschule Heilbronn i tytuł zawodowy magistra na 
kierunku „turystyka i rekreacja” (obszar - turystyka międzynarodowa) w WSG. Nie tylko nie 
ponoszą opłat za studia w niemieckiej uczelni, w której odbywają dwa z czterech semestrów 
studiów ale mogą też ubiegać się o stypendium w ramach programu Erasmus, które pozwoli im 
pokryć koszty pobytu na studiach w Niemczech. Ponieważ zajęcia w całości prowadzone są 
w języku angielskim, od kandydatów nie jest wymagana znajomość języka niemieckiego.
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WOLONTARIAT

SAMORZĄD STUDENCKI

Program powstał z myślą o studentach włączających się aktywnie w życie Uczelni oraz 
współpracujących firm i instytucji, z którymi realizujemy wiele ciekawych inicjatyw. Wolontariat 
pozwala nawiązywać kontakty, niejednokrotnie owocujące podjęciem dobrej pracy. Nasi studenci 
uczestniczą m.in. w wolontariacie Festiwalu PlusCamerimage, festiwalu Prapremier - redagując 
gazetę festiwalową oraz w licznych akcjach społecznych, w tym np., „Szlachetna Paczka”.

Uczestnicy „Programu Wolontariat” mają możliwość: udziału w specjalnie przygotowanych 
warsztatach; zaliczenia części praktyk; otrzymania certyfikatów; dobycia nagród dla najbardziej 
aktywnych osób.

O Twoje sprawy dba Samorząd Studencki, wybierany co roku w wyborach. Ty też możesz brać 
w nich udział. Zarówno przedstawiciele trybu stacjonarnego, jak i niestacjonarnego uczestniczą 
w posiedzeniach Kolegium i Senatu, głosują i współdecydują w sprawach istotnych dla naszej 
Uczelni. Samorząd Studencki ma także swoich przedstawicieli w komisjach dyscyplinarnych 
i stypendialnych, uczestniczy w przyznawaniu pomocy materialnej i nagród za wyniki w nauce. 
Współpracuje z Parlamentem Studentów RP i innymi organizacjami studenckimi a także 
środowiskiem akademickim Bydgoszczy i regionu. Organizuje wiele imprez, pozyskuje darmowe 
wejściówki do kina i bydgoskich klubów. Samorząd to grupa ludzi, którzy chcą realizować swoje 
pomysły, działając na rzecz innych. To osoby o nieprzeciętnych zdolnościach organizacyjnych i 
wielkim zapale do pracy. Dużą wagę przywiązujemy do działalności starostów grup, 
stanowiących ważne ogniwo między opiekunami grup a samorządem. Najbardziej aktywni z nich 
są w różnych formach nagradzani. Dołącz do nas – Samorząd Studencki to doskonała szkoła 
życia!

Kontakt: samorzad@byd.pl Więcej na: www.samorzad.byd.pl

Studenci wszystkich kierunku mają możliwość uczestniczenia w życiu sportowym uczelni 
poprzez udział zajęciach 9 sekcji sportowych do których należą między innymi: koszykówka, 
siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, tenis stołowy, pływania, kolarska. Zdobyte umiejętności 
i wiedzę mogą sprawdzić w Akademickich Mistrzostwach Polski oraz  autonomicznych ligach 
w Bydgoszczy. Dotychczasowej działalności klubu uczelnianego nasi sportowcy zdobyli 
czterokrotnie Akademickie Mistrzostwa Europy we wioślarstwie, Mistrza Europy w siatkówce 
kobiet oraz wielokrotnie tytuły akademickiego Mistrza Polski. Nasi studenci zdobyli 
Akademickiego Mistrza Polski szkół Niepublicznych, a wśród  naszych członków mamy Mistrzów 
Olimpijskich, Świata jak i Europy. Członkowie KU AZS WSG swoja postawą i osiągnięciami 
pracują na stypendia sportowe przydzielane co semestr zgodnie z regulaminem. Nasza 
aktywność nie zamyka się wyłącznie do sportu na wysokim poziomie ale również do udziału 
w licznych imprezach miejskich i regionalnych w obszarze rekreacyjno sportowym.

SPORT I W-F W NASZEJ UCZELNI


