
         

                 CENNIK USŁUG AKADEMICKIEGO BIURA KARIER I ROZWOJU 

 

 

L.p. Rodzaj usługi Cena* 

  
Dla studentów i absolwentów 

WSB 

Dla indywidualnych klientów 

spoza Uczelni 

Dla pracodawców, instytucji, 

szkół 

1.  

Doradztwo w karierze 

Coaching 

kariery 

70 zł / 60 minut sesji 

coachingowej 

100 zł / 60 minut sesji 

coachingowej 

120 zł / 60 minut sesji 

coachingowej 

Konsultacje 

badawcze  

120zł / przeprowadzenie 

badania i przygotowanie 

diagnozy 

160zł / przeprowadzenie 

badania i przygotowanie 

diagnozy 

160zł / przeprowadzenie 

badania i przygotowanie 

diagnozy 

Tworzenie 

dokumentów 

aplikacyjnych  

(CV i LM) 

Bezpłatnie  150 zł/ spotkanie doradcze + 

przygotowanie dokumentów 

aplikacyjnych – CV i list 

motywacyjny 

150 zł/ spotkanie doradcze + 

przygotowanie dokumentów 

aplikacyjnych – CV i list 

motywacyjny 

Sprawdzenie 

dokumentów 

aplikacyjnych 

(CV i LM) 

Bezpłatnie  55 zł / przygotowanie informacji 

zawierającej uwagi i wskazówki 

(co warto zmienić, dopracować) 

dotyczące dokumentów 

aplikacyjnych - CV i list 

motywacyjny 

55 zł / przygotowanie informacji 

zawierającej uwagi i wskazówki 

(co warto zmienić, dopracować) 

dotyczące dokumentów 

aplikacyjnych - CV i list 

motywacyjny 

Poradnictwo 

zawodowe i 

edukacyjne 

Bezpłatnie   89zł / 60 minut konsultacji 89zł / 60 minut konsultacji 

2. 

Szkolenia i warsztaty 

Szkolenia 

specjalistyczne  

Cena dla studentów i 

absolwentów WSB zgodna z 

ofertami na stronie: 

http://www.wsb.net.pl/szkolenia-

specjalistyczne -  

Uwaga: zgłoszenie grupy 

powyżej 10 osób – zniżka 30% 

ceny od uczestnika 

Cena dla osób spoza WSB 

zgodna z ofertami na stronie: 

http://www.wsb.net.pl/szkolenia-

specjalistyczne -  

Uwaga: zgłoszenie grupy 

powyżej 10 osób – zniżka 30% 

ceny od uczestnika 

Cena dla osób spoza WSB 

zgodna z ofertami na stronie: 

http://www.wsb.net.pl/szkolenia-

specjalistyczne -  

Uwaga: zgłoszenie grupy powyżej 

10 osób – zniżka 30% ceny od 

uczestnika 

Warsztaty 

rozwojowe  

69 zł/od uczestnika 

Uwaga:  zgłoszenie grupy 

powyżej 10 osób – 49 zł  

od uczestnika 

89 zł/od uczestnika 

Uwaga:  zgłoszenie grupy 

powyżej 10 osób – 69 zł od 

uczestnika 

89 zł/od uczestnika 

Uwaga:  zgłoszenie grupy 

powyżej 10 osób – 69 zł od 

uczestnika 

3. 

Doradztwo personalne  

Selekcja i 

rekrutacja 

pracowników 

-  -  350 zł /od zatrudnionego 

pracownika –przeprowadzenie 

selekcji i rekrutacji + 

przygotowanie opinii na temat 

kandydata na stanowisko pracy 

 

* Podane ceny są kwotami brutto 
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