
• Studia I stopnia 
 – licencjackie i inżynierskie 
• Studia II stopnia
• Studia po angielsku

• Studia podyplomowe
• Studia MBA
• Studia online
• Kursy i szkolenia

IRYNA GURINA
STUDIUJE W ZPSB

29
LAT
UCZYMY
BIZNESU



W Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu będziemy 

Was uczyć, jak się uczyć. Będziemy Was też uczyć, jak się 

oduczać. Będziemy Was uczyć, jak poszukiwać odpowiedzi, 

a nie jak wygląda gotowa odpowiedź. Będziemy Wam 

pokazywać, jak wątpić, kwestionować, negocjować 

i krytycznie patrzeć na przekazywaną Wam wiedzę 

i informacje. Chcemy Was przekonać, że uczenie się 

to styl życia. To nie tylko uczenie się formalne, na sali 

czy online. To też zdobywanie wiedzy przy każdej okazji 

– choćby z Instagrama, w pociągu, w autobusie czy stojąc 

w korku. Jeśli tylko zechcecie, Zachodniopomorska Szkoła 

Biznesu będzie partnerem Waszego rozwoju na całe życie. 

Zapraszam Was do tej przygody!

Do zobaczenia w październiku!

Wokół nas wszystko pędzi. Na naszych 

oczach zmienia się Świat. W tym biegu

pełnym wyzwań każdy z nas poszukuje 

najlepszej dla siebie drogi. W mnogości 

wyborów jest jedna inwestycja, która  

zawsze i na pewno się zwraca. 

To inwestycja w samego siebie! 

Rozwijajcie się! 
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PROF. ZPSB JUSTYNA
OSUCH-MALLETT
REKTOR ZACHODNIOPOMORSKIEJ 
SZKOŁY BIZNESU
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KRZYSZTOF 
BRATKOWSKI
ABSOLWENT ZPSB

8 DNI 
średnio po takim czasie od 

zakończenia studiów znajdują 

pracę absolwenci kierunku 

Ekonomia (I stopień) w ZPSB

88% 
absolwentów studiów I stopnia 

w ZPSB zdobyło pracę w tym 

samym miesiącu, w którym 

odebrali swój dyplom 
111% 

absolwenci studiów  

I stopnia w ZPSB, którzy byli 

aktywni zawodowo przed ich 

rozpoczęciem, po ich ukończeniu 

otrzymują statystycznie 111% 

średniego wynagrodzenia  

w swoim regionie

*dane z Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów 2020 i 2021 
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CO NAS 
WYRÓŻNIA?

18. miejsce w Polsce pod względem ekonomicznych 

losów absolwentów w zestawieniu najlepszych uczelni 

niepublicznych 2021 magazynu Perspektywy

Jedyna niepubliczna uczelnia w Szczecinie i na 

Pomorzu Zachodnim wyróżniona w Rankingu Szkół 

Wyższych Perspektywy 2021. Utrzymaliśmy wysokie 

38. miejsce w Polsce w zestawieniu Najlepszych 

Uczelni Niepublicznych 2021 magazynu Perspektywy

Najlepszy program MBA na Pomorzu 

Zachodnim – w ratingu Stowarzyszenia Edukacji 

Menedżerskiej FORUM w roku 2020 jako jedyni 

w regionie otrzymaliśmy rangę profesjonalną

Ofertę ZPSB budujemy tak, żeby coraz 

lepiej odpowiadać na potrzeby nieustannie 

zmieniającego się rynku pracy. Pomagają 

nam w tym nasi wieloletni partnerzy. Wiemy, 

że ich przedstawiciele dzielą się z naszymi 

studentami ogromnym doświadczeniem  

i aktualną wiedzą. Właśnie dlatego możesz 

być pewny, że studia w ZPSB to zawsze  

dobry pomysł!
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EKONOMIA
Ekonomia od lat cieszy się niesłabnącą  
popularnością. Studia te możesz wybrać, jeśli jesteś 
świeżo upieczonym absolwentem szkoły średniej albo też  
osobą z doświadczeniem zawodowym i chcesz poszerzyć 
swoje kompetencje! Zdobędziesz tu przydatną wiedzę  
z zakresu rachunkowości, ekonomii menedżerskiej  
czy globalizacji oraz logistyki. Są to kluczowe obszary 
w pracy na stanowiskach powiązanych z ekonomią, np. 
w agencjach konsultingowych, biurach księgowych czy 
firmach spedycyjnych, a także przy prowadzeniu  
własnego biznesu. 

• Zajęcia prowadzone przez praktyków  
z doświadczeniem w biznesie. 

• Nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem 
multimedialnych narzędzi czy gier. 

• Możliwość realizacji stażów i praktyk w firmach 
partnerskich Uczelni.

ZARZĄDZANIE
Zarządzanie to kierunek, który zapewni Ci szereg 
kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pełnienia 
funkcji menedżerskich czy rozwijania przedsiębiorstwa. 
Nabędziesz umiejętności krytycznej analizy i oceny 
zjawisk oraz procesów zarządzania. Zostaniesz 
przygotowany do podejmowania decyzji zarządczych 
na poziomie strategicznym i operacyjnym. Nauczysz 
się kierować zespołami i skutecznie negocjować. 
Współpraca z praktykami działającymi w środowisku 
biznesowym, pozwoli Ci poznać specyfikę funkcjonowania 
przedsiębiorstwa i odnaleźć się w świecie biznesu. 

• Możliwość pozyskania przydatnej  
w świecie biznesu wiedzy. 

• Różnorodne specjalności.
• Umiejętności umożliwiające rozwijanie swojej  

kariery i awans na stanowiska kierownicze.
 

ODKRYJ STUDIA 
I STOPNIA
Chcesz rozwinąć swoją 

przedsiębiorczość, czy może 

celujesz w karierę w sektorze 

IT? A może to umiejętności  

w zakresie zarządzania 

chcesz poszerzyć? 

Myślisz jednak o innych 

dziedzinach? Marzy Ci się 

pedagogiczna ścieżka 

rozwoju? Jeśli na 

którekolwiek z tych 

pytań odpowiadasz 

twierdząco – jesteś 

w dobrym 

miejscu.  

Na studiach  

I stopnia 

w ZPSB 

znajdziesz  

to, czego szukasz!
EMILIA 
STACHOWIAK
STUDENTKA ZARZĄDZANIA W ZPSB

„Jestem fotografem. Z
akładam też vintage shop – m

ó
j ko

le
jn

y b
izn

es. M
yślę, że

 stu
dia

bardzo mi pomogą w ro
zw

oju osobistym oraz m
ojej f r m

y!”
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INFORMATYKA 
Na informatycznym rynku pracy zapotrzebowanie na 
specjalistów wciąż rośnie. Praca w IT wiąże się z dużą 
dynamiką i wymaga specjalistycznej wiedzy. Jednak niech 
Cię to nie zrazi, jeśli interesują Cię nowe technologie! Na 
informatyce w ZPSB zdobędziesz aktualną wiedzę, którą 
przekażą Ci praktycy z branży. Informatyka w ZPSB to też 
okazja do poznania środowiska IT oraz specyfiki pracy na 
najciekawszych stanowiskach. 

• Przyszłościowy kierunek, który zapewnia dobrze 
płatną pracę przy innowacyjnych projektach. 

• Specjalności z najbardziej aktualnych obszarów IT.
• Tytuł inżyniera po ukończeniu studiów pierwszego 

stopnia.

PEDAGOGIKA
To wybór dla każdego, kto swoją przyszłość łączy  
z pracą społeczną zarówno w sektorze publicznym, 
jak i prywatnym. Na tym kierunku poznasz wyzwania, 
które stoją przed współczesnym pedagogiem  
i przygotujesz się na wiele scenariuszy, z którymi 
możesz zetknąć się już w pracy zawodowej.

• Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez 
specjalistów z doświadczeniem, na których 
można dobrze poznać potrzeby różnych grup 
społecznych. 

• Specjalności pozwalające na rozwijanie  
kariery zawodowej w różnych kierunkach  
(np. praca z dziećmi, praca z osobami starszymi, 
resocjalizacja, a także dietetyka). 

• Studia dla ludzi, którzy chcą łączyć codzienną 
pracę z niesieniem pomocy innym.

INŻYNIERIA 
E-COMMERCE 
Inżyniera e-commerce to nowoczesny kierunek studiów, 
który w ZPSB przygotowaliśmy dla osób, które chcą
rozwijać się w kierunku sprzedażowym i logistycznym  
z uwzględnieniem innowacyjnych możliwości i narzędzi. 
Kierunek ten skupiony jest na przekazaniu studentom 
innowacyjnej wiedzy z zakresu zarządzania sprzedażą 
i zapasami, nadzorowaniem zatowarowania oraz innymi 
kwestiami logistycznymi i ekonomicznymi 
związanymi z prowadzeniem działalności
handlowej z wykorzystaniem
kanału online.

EMILIA 
STACHOWIAK
STUDENTKA ZARZĄDZANIA W ZPSB

„Jestem fotografem. Z
akładam też vintage shop – m

ó
j ko

le
jn

y b
izn

es. M
yślę, że

 stu
dia

DOMINIK 
DZIADUCH
WYKŁADOWCA IT ZE SPECJALNOŚCIĄ  
W ZAKRESIE TECHNOLOGII CHMUROWYCH

„Z
ajęcia są w

 90%
 praktyczne – teoria służy temu, żeby studenci 

 N
a to staw

iam
y, a studenci często dają nam sygnały,

 że takie podejście doceniają.”

nie zagubili się w terminologii na początku zajęć! 
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SZCZECIN GRYFICE STARGARD ŚWINOUJŚCIE

EKONOMIA

Logistyka – Spedycja – Transport 

Rachunkowość i administracja kadrowo-płacowa 

Turystyka i hotelarstwo

Zarządzanie biznesem

ZARZĄDZANIE

Biznes i zrównoważony rozwój

International Business

Marketing i nowe media

Zarządzanie projektami 

INFORMATYKA

Inżynier oprogramowania gier

Inżynier systemów informatycznych

Inżynier rozwiązań chmurowych

PEDAGOGIKA

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca  
z rodziną

Pedagogika zdrowia i dietetyka

Pedagogika zdrowia i opieka senioralna

Resocjalizacja i socjoterapia

INŻYNIERIA 
E-COMMERCE Inżynier e-commerce (w przygotowaniu)

SZCZECIN GRYFICE STARGARD ŚWINOUJŚCIE 

ZARZĄDZANIE
( 3 SEM.)

Master of Business Administration (magisterskie MBA)  
(ze świadectwemstudiów podyplomowych) (4 sem. )

Doradztwo finansowe i rachunkowość zarządcza

Global Management 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie projektami informatyczymi

POLITYKA 
SPOŁECZNA

( 4 SEM.)

Zarządzanie usługami społecznymi 
(w przygotowaniu)

OFERTA STUDIÓ

2022/23
STUDIA I STOPNIA

STUDIA II STOPNIA



ÓW ZPSB 

2022/23
SZCZECIN

Executive MBA ( 3 SEM. )

Akademia coachingu

Akademia kompetencji menedżerskich

Akademia mentoringu i tutoringu

Akademia trenera

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Grafika komputerowa i komunikacja wizualna

Kadry i płace

Logistyka

Product Manager

Project Manager

Psychologia zarządzania

Social media i e-marketing

Zarządzanie ludźmi w firmie

Zarządzanie projektami informatycznymi

GRYFICE

Edukacja i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu

Oligofrenopedagogika

Psychologia zarządzania

Resocjalizacja i socjoterapia ( 3 SEM. )

Terapia zajęciowa

Zarządzanie w sektorze publicznym

STARGARD

Logistyka

Menedżer BHP

Trener zdrowego stylu życia

ŚWINOUJŚCIE

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Gerontologia

Zarządzanie sprzedażą w hotelarstwie

STUDIA PODYPLOMOWE

 – PREMIUM

 – PO ANGIELSKU

 – NOWOŚĆ

 – ONLINE

 – TAKŻE ONLINE



POLITYKA SPOŁECZNA 

Polityka społeczna to nowy w ZPSB i zarazem 
przyszłościowy kierunek realizowany w ramach 
studiów drugiego stopnia. Pozwala on na zdobycie 
przydatnych kompetencji z zakresu polityki 
społecznej, nauk socjologicznych, pedagogiki, a także 
zarządzania. Absolwenci kierunku polityka społeczna 
zdobędą zdolności menadżerskie, które na pewno 
będą przydatne w pełnieniu funkcji kierowniczych lub 
prowadzeniu swojego własnego biznesu. 

• Studia w systemie modułowym, które zapewniają 
przejrzystość przerabianego materiału i możliwość 
jego skuteczniejszego przyswojenia. 

• Interdyscyplinarne podejście do aktualnych 
zagadnień społecznych oraz ekonomicznych. 

• Umiejętności przydatne w rozwoju kariery 
związanej z usługami społecznymi zarówno  
w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

ZARZĄDZANIE
Na tym kierunku dowiesz się jak organizować pracę 
swoją oraz pracę zespołową, a także kierować 
zespołami. Zdobędziesz wiedzę skutecznego 
komunikowania się, negocjowania i przekonywania, 
które są niezbędnymi umiejętnościami w świecie 
biznesowym. Zostaniesz przygotowany do pracy 
na stanowiskach specjalistycznych – menadżer 
średniego i wyższego szczebla, doradca lub 
konsultant w organizacjach o charakterze 
gospodarczym lub publicznym. Z sukcesem 
poprowadzisz także własną działalność.

II STOPNIA?
Zachodniopomorska Szkoła 
Biznesu oferuje studia II stopnia 
dopasowane do aktualnych 
wymagań na rynku pracy. Dzięki 
praktycznemu podejściu kadry, 
studia II stopnia w ZPSB to 
gwarancja nie tylko uzyskania 
dyplomu, ale także rozwinięcia 
przydatnych umiejętności  
i przygotowania do kreatywnego 
rozwoju zawodowego  
w przyszłości. 

W ZPSB dajemy dwie 
podstawowe możliwości 
organizacji studiów II stopnia. 
Pierwsza to studia trwające  
3 semestry zakończone obroną 
dyplomu. Druga to z kolei  
4 semestry nauki, ale nie jeden, 
a aż dwa dyplomy! Są to studia 
magisterskie łączone  
z podyplomowymi. Studia II 
stopnia w ZPSB to zatem wybór 
idealny dla każdego!

MARTA 
GUTOWSKA
STUDENTKA MBA NA STUDIACH II  
STOPNIA W ZPSB, PRZEWODNICZĄCA  
SAMORZĄDU STUDENTÓW ZPSB

„Znam wielu studentów ZPSB,  
którzy prowadzą własne  
firmy. Są też osoby  
pracujące w większych  
korporacjach  
i niejednokrotnie  
zdarzało się też tak, 
że znajomi ze  
wspólnego roku,  
znając już swoje  
kompetencje,  
oferowali  
pracę jeden  
drugiemu!”
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MARTA 
GUTOWSKA
STUDENTKA MBA NA STUDIACH II  
STOPNIA W ZPSB, PRZEWODNICZĄCA  
SAMORZĄDU STUDENTÓW ZPSB

W Zachodniopomorskiej Szkole 
Biznesu pamiętamy także o tych 
osobach, które szukają studiów 
prowadzonych w całości w języku 
angielskim. Nie gra roli, czy 
szukasz studiów I, czy II stopnia – 
mamy coś w sam raz dla Ciebie!

Międzynarodowe środowisko 
studentów, którzy 
przyjeżdzają z kilkunastu 
krajów, to okazja nie tylko 
do poznania w praktyce 
pracy w środowisku 
wielokulturowym, ale też 
wspaniała przygoda i okazja 
do zawarcia znajomości na 
całym świecie.

Specjalność studiów I stopnia (licencjackie) 
w trybie stacjonarnym, zajęcia w 100% po angielsku.
Zadbaliśmy o to, aby jak najbardziej unowocześnić 
program studiów, których głównym przedmiotem 
zainteresowania jest biznes międzynarodowy.  
Na to pojęcie składają się elementy ekonomii,  
prawa i finansów międzynarodowych oraz 
zarządzania. Program studiów International 
Business otwiera też szerokie możliwości do 
odbywania praktyk studenckich w ramach wymiany 
międzynarodowej.

GLOBAL 
MANAGEMENT
To specjalność dostępna w ramach kierunku  
zarządzanie na studiach II stopnia 
(magisterskie). Co kluczowe, są to studia 
odbywające się w trybie stacjonarnym, w całości  
w języku angielskim. Celem programu Global 
Management jest rozwój międzynarodowych kompetencji 
menadżerskich wśród studentów. Dowiesz się, jak 
kompetentnie zarządzać zespołem w wielokulturowym 
otoczeniu, w szczególności w zakresie zarządzania 
globalnym łańcuchem dostaw, zasobami ludzkimi, 
marketingiem czy komunikacją. Studia te dadzą Ci 
świetny fundament do tego, aby w przyszłości zajmować 
stanowiska kierownicze lub założyć własną działalność 
operującą w skali międzynarodowej.

INTERNATIONAL 
BUSINESS
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STUDENTKA INTERNATIONAL BUSINESS; 
PRZYJECHAŁA DO ZPSB Z INDII 
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Nie bój się inflacji. W ZPSB dbamy o przejrzystość 
systemu płatności. Gwarantujemy, że od momentu 
podpisania umowy edukacyjnej wysokość Twojego 
czesnego nie zmieni się przez cały okres studiów.

GWARANTOWANA  
WYSOKOŚĆ CZESNEGO 

Studiując u nas, masz szansę na stypendium naukowe, 
socjalne lub sportowe – zupełnie jak na uczelniach 
publicznych. Jeśli wciąż zastanawiasz się nad podjęciem 
nauki w ZPSB – nie zwlekaj. Dla osób, które zarezerwują 
miejsca szybciej, przygotowaliśmy zniżki w czesnym 
oraz opłacie wpisowej. 

STYPENDIA, 
ZNIŻKI, PROMOCJE 

W ZPSB nie musisz obawiać się o natłok zajęć czy 
nauki do sesji. Studiując u nas, realizujesz program 
w ramach modułów – uczysz się i zdajesz egzaminy 
z danych przedmiotów, a dopiero po ich zaliczeniu 
rozpoczynasz kolejne.

MODUŁOWA  
ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

W ZPSB masz do dyspozycji nie tylko internetową 
bibliotekę Ebookpoint BIBLIO, wydziałową bibliotekę 
i czytelnię oraz świetnie wyposażone sale, ale także 
kawiarnię i pracownie komputerowe. Korzystasz też  
z bezpłatnego Wi-FI oraz zyskujesz dostęp do platformy 
do nauki online i bezpłatną licencję na pakiet Microsoft 
Office 365 na pięć urządzeń.

DODATKOWE 
KORZYŚCI 

Na studia podyplomowe na naszej Uczelni możesz 
zdobyć dofinansowanie nawet w 80% dzięki środkom 
z Europejskiego Funduszu Społecznego lub Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego. Sprawdź szczegóły na  
www.zpsb.pl i zgłoś się do nas – pomożemy Ci dobrać 
program i przejść przez cały proces. 

DOFINANSOWANIE 
NAUKI 

Dojeżdżasz na zajęcia samochodem albo rowerem? Nie 
musisz martwić się o miejsca postojowe, ani tym bardziej 
za nie płacić! Na naszym kampusie znajdziesz duży, 
bezpłatny parking, a także wygodne stojaki na rowery,  
z których mogą korzystać nasi studenci oraz pracownicy 
uczelni.

BEZPŁATNY 
PARKING 



RE
LA
CJ
A

Jeszcze nie tak dawno, bo około trzy lata temu, sama 
byłam studentką tej Uczelni. Wcześniej ukończyłam filologię 
angielską na państwowej uczelni.

Już po pierwszych zajęciach w ZPSB i wcześniejszych 
doświadczeniach byłam zaskoczona, jak wyglądać może 
relacja student-wykładowca. Wszyscy byli otwarci, służyli 
pomocą. 

To nie zmieniło się, gdy stanęłam po drugiej stronie  
i zaczęłam wykładać. Nadal mogę liczyć na wsparcie od osób, 
od których rady potrzebuję, a ludzie wokół mnie są serdeczni, 
uśmiechnięci i napełniają innych pozytywną energią.

NATALIA 
KAWECKA
WYKŁADOWCZYNI ZPSB – TEMATYKA HR, 
TAKŻE ABSOLWENTKA ZPSB
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MBA
25 LATA DOŚWIADCZENIA  
I NIEMAL 400 ABSOLWENTÓW!

Studia podyplomowe Executive MBA to wizytówka  
współczesnego menadżera, która często stanowi przepustkę  
do wejścia na poziom najważniejszych stanowisk menadżerskich  
nie tylko w Polsce – ale też Europie i na świecie. 
Od 1 stycznia 2017 r. każdy absolwent studiów MBA może być 
członkiem w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu 
Państwa.

Wybierz profesjonalny rozwój pod okiem doświadczonych 
specjalistów z wielu branż i zapisz się na XXVI edycję tych 
prestiżowych studiów. Stawiamy na praktyczność, aktywizujące 
warsztaty i bezcenną wymianę doświadczeń także między 
uczestnikami. Nie wahaj się i dołącz do elitarnego grona  
posiadaczy tytułu cenionego przez środowisko biznesowe!

Executive MBA ma u nas nową, skondensowaną formułę – w ciągu  
15 miesięcy studiów weźmiesz udział w aż 425 godzinach zajęć  
w ramach 4 głównych bloków:PAWEŁ 

MALINOWSKI
SŁUCHACZ PROGRAMU 
EXECUTIVE MBA, 
PREZES SZCZECIŃSKIEGO 
KLUBU ROWEROWEGO 
GRYFUS

W Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu dbamy nie tylko  
o najwyższą jakość świadczonych usług, ale także
o różnorodność oferty, w której nie brakuje wielu kursów
i szkoleń. Jednym z najnowszych projektów szkoleniowych
jest Akademia Lidera 4.0.

Są to 30-godzinne szkolenia, przygotowane z myślą o osobach
dorosłych, chcących podnieść swoje kompetencje. Realizowane 
w formie warsztatów, zakończone zaświadczeniem ukończenia 
kursu.

Można wybierać spośród 
4 szkoleń z obszarów 
marketingu, zarządzania  
czy kreatywności  
w biznesie:  

• Marketing i nowe media
• Design Thinking
• Szczupłe i zwinne zarządzanie
• Przywództwo

• Fundamenty MBA
• Umiejętności 

menedżerskie

• Kompetencje miękkie 
menedżera

• Dysertacja MBA

AKADEMIA LIDERA  4.0 



NASZA 
WSPÓLNA 
PRZYSZŁOŚĆ
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu to niepubliczna szkoła wyższa, 

która istnieje od 1993 roku. Nasza historia rozpoczęła się w Szczecinie – to 

tutaj powstał pierwszy wydział. Obecnie działamy również w innych miastach 

województwa zachodniopomorskiego – Gryfcach, Stargardzie oraz Świnoujściu.  

Zależy nam na tym, aby przyczyniać się do rozwoju naszego regionu poprzez kształcenie ludzi, 

którzy swoją przyszłość zawodową wiążą często z województwem zachodniopomorskim. 
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Zwiększanie swoich kompetencji czyni Cię nie tylko 
atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy, ale również  
pozwoli lepiej zarządzać własną frmą.

Szeroka oferta studiów podyplomowych w ZPSB jest 
dopasowana nie tylko do potrzeb rynkowych, ale również do 
Twoich własnych. Z myślą o Tobie wprowadziliśmy wygodne 
studia online – nauka nigdy wcześniej nie była tak blisko 
Ciebie! 

Możesz rozwinąć swoje umiejętności na takich kierunkach 
jak m. in. Psychologia Zarządzania, Kadry i Płace, Logistyka, 
Oligofrenopedagogika, czy Project Manager. 

Wybierz studia podyplomowe - na podnoszenie 
kwalifikacji nigdy nie jest za późno! 

Podyplomowe
Zajęcia prowadzone są przez praktyków biznesu, którzy 
wprowadzą Cię w aktualne trendy. Liczne warsztaty  
i case studies oparte są na prawdziwych przykładach  
i rozwiązaniach. Decydując się na studia podyplomowe 
w ZPSB spotkasz się z ekspertami takimi jak szefowie i 
założyciele frm, psychologowie, przedstawiciele administracji 
publicznej, specjaliści w branży logistycznej, IT, digital 
marketingu czy prawnicy.

Dzięki bliskiej współpracy z praktykami i partnerami 
biznesowymi, zawsze aktualna wiedza i praktyka  
jest na wyciągnięcie Twojej ręki. 

ZPSB pomoże Ci zdobyć kompetencje w wybranym obszarze 
bez przerywania pracy zawodowej, dzięki bardzo dobrej 
organizacji zajęć oraz możliwości studiowania online.

Szczegółową ofertę znajdziesz na 
zpsb.pl/studia-podyplomowe



STARGARD GRYFICEŚWINOUJŚCIE

Studia I, II stopnia  
 i podyplomowe, 
kursy i szkolenia 
tel: 91 38 77 098
e-mail: gryfice@zpsb.pl

Studia I stopnia  i podyplomowe, 
kursy i szkolenia 
tel: 91 57 82 212
e-mail: stargard@zpsb.pl 

SZCZECIN

Studia I i II stopnia 
tel: 91 81 49 412
e-mail: rekrutacja@zpsb.pl

Studia podyplomowe,  
Studia Executive MBA,  
kursy i szkolenia 
tel: 91 81 49 481
tel: 91 81 49 486
e-mail: podyplomowe@zpsb.pl

Studia I stopnia i podyplomowe, 
 kursy i szkolenia 
tel: 91 32 17 777
tel: 91 32 17 778
e-mail: swinoujscie@zpsb.pl

STU
DIUJ
W ZPSB!
ZDECYDOWANY?


