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Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest pierwszą w Polsce i jedną z nielicznych 
w Europie uczelni, której obszar dydaktyczny stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka. W 2020 roku 
mija 15 lat od momentu powstania naszej Uczelni. To piętnaście lat budowania sukcesu, którym dziś możemy 
się pochwalić. Jego dowodem jest m.in. osiem lokalizacji Uczelni w najróżniejszych regionach Polski, 
atrakcyjne kierunki studiów, liczne specjalności, które traają do osób chcących zdobyć wiedzę  oraz pracę 
w wielu ważnych dziedzinach związanych z bezpieczeństwem. 

Powszechnie wiadomo, że potrzeby związane z bezpieczeństwem są dla człowieka jednymi 
z najważniejszych. Ich zaspokojenie pozwala na rozwinięcie potrzeby miłości i przynależności, 
a w konsekwencji uznania i samorealizacji. Studia w naszej Uczelni dotyczą bezpieczeństwa człowieka 
w najszerszym tego słowa znaczeniu. Dlatego też kształcimy specjalistów w tym zakresie, jednocześnie 
ukierunkowując swój przedmiot zainteresowań na inne obszary i związane z nimi kierunki studiów, takie jak: 
bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo morskie, bezpieczeństwo 
ekologiczne, komunikacja społeczna, psychologia, pedagogika czy też zarządzanie. Naszą ofertę 
aktualizujemy uwzględniając dynamiczne zmiany na rynku pracy, jak również wyzwania społeczno-
gospodarcze oraz nowe trendy  rozwojowe. 
 
Start naszej edukacyjnej przygody miał miejsce 17 grudnia 2004 r., kiedy to Minister Edukacji Narodowej 
i Sportu wydał decyzję o przyznaniu Wyższej Szkole Bezpieczeństwa  statusu niepublicznej uczelni 
zawodowej. Wpisu do rejestru uczelni dokonano 11 lutego 2005 r. i to był zarazem pierwszy dzień Jej 
działalności. Od tego momentu wiele się wydarzyło. Zmieniały się siedziby, zmieniała się też kadra. Grono 
akademickie naszej Uczelni wciąż jednak zasilają wyspecjalizowani profesjonaliści – praktycy w swojej 
dziedzinie. Absolwentów wyposażamy nie tylko w aktualną w danej dziedzinie wiedzę, ale również 
w kompetencje, niezbędne do jej zastosowania. 

Naszej „Akademii” z roku na rok przybywa studentów, co w obecnych czasach jest nie lada sukcesem. Zaczęło 
się skromnie. Lista pierwszych studentów była krótka i zamknęła się w liczbie 121 żaków. Patrząc na te dane, aż 
trudno uwierzyć, że w ciągu 15 lat utworzono lie aż w 7 regionach Polski i na tym nie koniec. W tym roku 
w trzech z nich wzbogacamy ofertę edukacyjną o nowe kierunki, takie jak: bezpieczeństwo ekologiczne, 
bezpieczeństwo morskie oraz komunikacja społeczna.  

Uczelnia wciąż się rozwija. Poszerzamy kontakty, nawiązujemy współpracę z renomowanymi 
i wiodącymi szkołami, a także rmami, przyjmującymi naszych studentów na praktyki i staże. Prowadzimy 
szeroką współpracę międzynarodową. Korzystając z programów wymian studenckich, nasi studenci mogą 
kontynuować naukę m.in. w Holandii, Estonii, sąsiednich Czechach, Słowacji i urokliwej Hiszpanii, a od kilku 
lat także we Włoszech.  
 
Mam nadzieję, że przekonałem Państwa, że studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa są właściwym wyborem 
i drogą do sukcesu zawodowego. Zapraszam w imieniu własnym, jak i wszystkich pracowników, do 
wstąpienia do grona studentów naszej Uczelni, gdzie spędzą Państwo kilka pięknych lat, które zrodzą 
niezapomniane wspomnienia. Tego Państwu życzę i gorąco zachęcam do podjęcia studiów w Wyższej Szkole 
Bezpieczeństwa. 
 
 

Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa? 
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Antyterroryzm   
Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm   
BHP i ochrona przeciwpożarowa   
Bezpieczeństwo publiczne   
Detektywistyka i wywiad gospodarczy   
Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna   
Specjalność policyjna   
Specjalność wojskowa   
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym   
Zarządzanie kryzysowe

Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistyką   
Bezpieczeństwo militarne   
Bezpieczeństwo portów lotniczych   
Bezpieczeństwo publiczne   
Cyberbezpieczeństwo   NOWOŚĆ!

Detektywistyka i wywiad   
Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHP   
Kryminalistyka śledcza   
Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna   
Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem

POZNAŃ
Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu jest najstarszym w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa. 

W tej wielkomiejskiej lokalizacji Uczelni nasi studenci jako jedni z pierwszych w Polsce mogli 

kształcić się na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Wkrótce oferta poznańskiego wydziału 

została poszerzona o równie unikatowy i zarazem ważny kierunek, jakim jest obecnie 

bezpieczeństwo zdrowotne. Odpowiadając na potrzeby ustawicznego kształcenia, jakie stawia 

przed młodymi rynek pracy dużego miasta, poznański wydział umożliwia studiowanie 

bezpieczeństwa narodowego oraz psychologii zarówno na stopniu licencjackim, jak 

i magisterskim.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
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Neuropsychologia
Psychologia emocji
Psychologia kryminalistyczno-śledcza
Psychologia służb mundurowych
Psychologia sytuacji kryzysowych
Psychologia w biznesie i zarządzaniu

Komunikacja i kreowanie wizerunku publicznego   
Neuropsychologia   
Psychologia kariery i rozwoju osobistego      NOWOŚĆ!

Psychologia koniktu i przemocy   
Psychoekologia      NOWOŚĆ!

Psychologia biznesu i reklamy      NOWOŚĆ!

Psychologia sądowa i penitencjarna   
Psychologia zagrożeń społecznych   
Psychoonkologia   
Seksuologia społeczna

BHP i ochrona przeciwpożarowa   
Bioterroryzm   
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia      NOWOŚĆ!

Gospodarowanie odpadami i OZE      NOWOŚĆ!

Komunikacja i opieka nad osobą starszą      NOWOŚĆ!

Psychodietetyka - trener personalny   
Psychologia zdrowia      NOWOŚĆ!

Terapia zajęciowa   
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności      NOWOŚĆ!

Zarządzanie w instytucjach służby zdrowia      NOWOŚĆ!

 

PSYCHOLOGIA

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE
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Animacja kultury z arteterapią   
Animacja rozwoju osobistego - coaching, mentoring i tutoring   
Logopedia   
Pedagogika małego dziecka   
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia   
Pedagogika pracy z BHP   
Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej   
Pedagogika zdrowia z psychodietetyką   
Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna   
Terapia zajęciowa

Audyt i kontrola jakości zarządzania   
Coaching i przywództwo w biznesie   
Turystyka i rekreacja      NOWOŚĆ!

Marketing i zarządzanie sprzedażą   
Menedżer bezpieczeństwa w biznesie   
Negocjacje i mediacje w zarządzaniu      NOWOŚĆ!

Psychologia w zarządzaniu      NOWOŚĆ!

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHP   
Zarządzanie kadrami - Outsourcing HR   
Zarządzanie produktem i marką

PEDAGOGIKA

ZARZĄDZANIE
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Bezpieczeństwo eksploatacyjne obiektów i obszarów morskich 
Bezpieczeństwo turystyki morskiej 
BHP na statkach i obiektach morskich 
Morska Straż Graniczna 
Morskie bezpieczeństwo ekologiczne 
Ochrona i obrona statków i obiektów morskich 
Terroryzm morski 
Transport morski 
Zarządzanie bezpieczeństwem morskim 
Zarządzanie 

BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE

Antyterroryzm   
BHP i ochrona przeciwpożarowa   
Bezpieczeństwo informacji - cyberterroryzm   
Bezpieczeństwo publiczne   
Kryminalistyka z detektywistyką   
Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna   
Specjalność policyjna   
Specjalność wojskowa   
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym   
Zarządzanie kryzysowe

GDAŃSK
Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku jako jedyny w Uczelni daje możliwość studiowania 

bezpieczeństwa wewnętrznego. Ze względu na coraz to nowe wyzwania edukacyjne 

i zawodowe stawiane mieszkańcom tego dużego miasta, w tej dziedzinie kształcić się można 

zarówno na stopniu licencjackim, jak i magisterskim. Od tego roku akademickiego studenci lii 

w Gdańsku zyskują możliwość studiowania bezpieczeństwa morskiego – jedynego w Polsce 

kierunku, specjalnie dostosowanego do swoistości tego miasta i odpowiadającego na potrzeby 

rynku pracy tej nadmorskiej lokalizacji.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
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      NOWOŚĆ!



Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistyką   
Bezpieczeństwo militarne   
Bezpieczeństwo portów lotniczych i morskich   
Bezpieczeństwo publiczne   
Cyberbezpieczeństwo      NOWOŚĆ!

Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHP   
Kryminalistyka śledcza   
Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych   
Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna   
Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem

BHP i ochrona przeciwpożarowa   
Bioterroryzm   
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia     NOWOŚĆ!

Gospodarowanie odpadami i OZE      NOWOŚĆ!

Komunikacja i opieka nad osobą starszą      NOWOŚĆ!

Psychodietetyka - trener personalny   
Psychologia zdrowia      NOWOŚĆ!

Terapia zajęciowa   
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności      NOWOŚĆ!

Zarządzanie w instytucjach służby zdrowia   NOWOŚĆ!

Neuropsychologia
Psychologia emocji
Psychologia kryminalistyczno-śledcza
Psychologia służb mundurowych
Psychologia sytuacji kryzysowych
Psychologia w biznesie i zarządzaniu

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE

PSYCHOLOGIA
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BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Antyterroryzm   
Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm   
BHP i ochrona przeciwpożarowa   
Bezpieczeństwo publiczne   
Detektywistyka i wywiad gospodarczy   
Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna   
Specjalność policyjna   
Specjalność wojskowa   
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym   
Zarządzanie kryzysowe

Animacja kultury z arteterapią   
Animacja rozwoju osobistego - coaching, mentoring i tutoring   
Logopedia   
Pedagogika małego dziecka   
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia   
Pedagogika pracy z BHP   
Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej   
Pedagogika zdrowia z psychodietetyką   
Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna   
Terapia zajęciowa

GLIWICE
Uwzględniając specykę regionu,  proponuje Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach

kształcenie w zakresie bezpieczeństwa, a także nauk pedagogicznych oraz humanistyczno-

społecznych. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jako jedna z nielicznych w województwie śląskim 

ma w swojej ofercie kierunki, takie jak: bezpieczeństwo narodowe i psychologia, których 

ukończenie, dzięki zdobytej wiedzy oraz praktykom w lokalnych instytucjach, pozwoli 

absolwentom na swobodne poruszanie się po rynku pracy. 

PEDAGOGIKA
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Neuropsychologia
Psychologia emocji
Psychologia kryminalistyczno-śledcza
Psychologia służb mundurowych
Psychologia sytuacji kryzysowych
Psychologia w biznesie i zarządzaniu

Animacja kultury z arteterapią   
Animacja rozwoju osobistego - coaching, mentoring i tutoring   
Logopedia   
Pedagogika małego dziecka   
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia   
Pedagogika pracy z BHP   
Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej   
Pedagogika zdrowia z psychodietetyką   
Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna   
Terapia zajęciowa

PSYCHOLOGIA

PEDAGOGIKA
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Antyterroryzm   
Bezpieczeństwo ekologiczne   
Bezpieczeństwo informacji - cyberterroryzm   
BHP i ochrona przeciwpożarowa   
Kryminalistyka śledcza   
Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna   
Specjalność policyjna   
Specjalność wojskowa   
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym   
Zarządzanie kryzysowe

Animacja kultury z arteterapią   
Animacja rozwoju osobistego - coaching, mentoring i tutoring   
Logopedia   
Pedagogika małego dziecka   
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia   
Pedagogika pracy z BHP   
Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej   
Pedagogika zdrowia z psychodietetyką   
Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna   
Terapia zajęciowa   
 

BARTOSZYCE
Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach jako jeden z nielicznych w regionie ma w swej 

ofercie edukacyjnej kierunki związane z tematyką bezpieczeństwa. Ponadto jako jedyny 

w województwie umożliwia studia w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Kierunek 

kształcenia ma swoje uzasadnienie w historii tego miasta i miejscach, w których zatrudnienie 

mogą zdobyć osoby wykwalikowane z zakresu zagadnień powiązanych z wieloaspektowym 

pojęciem bezpieczeństwa. 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

PEDAGOGIKA
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Neuropsychologia
Psychologia emocji
Psychologia kryminalistyczno-śledcza
Psychologia służb mundurowych
Psychologia sytuacji kryzysowych
Psychologia w biznesie i zarządzaniu

BHP i ochrona przeciwpożarowa   
Bioterroryzm   
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia      NOWOŚĆ!

Gospodarowanie odpadami i OZE      NOWOŚĆ!

Komunikacja i opieka nad osobą starszą      NOWOŚĆ!

Psychodietetyka - trener personalny   
Psychologia zdrowia      NOWOŚĆ!

Terapia zajęciowa   
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności      NOWOŚĆ!

Zarządzanie w instytucjach służby zdrowia   NOWOŚĆ!

GIŻYCKO
Wydział Nauk Społecznych w Giżycku został utworzony w odpowiedzi na aktualne problemy 

z dziedziny życia i zdrowia publicznego, jako jedyny w województwie warmińsko-mazurskim 

umożliwia studia z dziedziny psychologii. Ponadto studenci mogą kształcić się na unikatowym 

nie tylko w tym regionie – lecz także w skali całego kraju – kierunku bezpieczeństwo zdrowotne, 

stanowiącym odpowiedź na zjawisko chorób cywilizacyjnych i potrzebę zwrócenia uwagi na to 

jak ogromną wartością jest ludzkie zdrowie. 

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE

PSYCHOLOGIA
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Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w nowych mediach  
Public Relations

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Antyterroryzm   
Bezpieczeństwo ekologiczne   
Bezpieczeństwo informacji - cyberterroryzm   
BHP i ochrona przeciwpożarowa   
Kryminalistyka śledcza   
Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna   
Specjalność policyjna   
Specjalność wojskowa   
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym   
Zarządzanie kryzysowe

JAWORZNO
Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Jaworznie to jedyna placówka 

kształcąca studentów w 100-tysięcznym Jaworznie. Obecność dużych zakładów 

przemysłowych oraz dynamicznie rozwijający się sektor małych i  średnich przedsiębiorstw 

sprawiają, że to miasto przyszłości wymaga wszechstronnego kształcenia nowej kadry, na co 

odpowiedzią jest kierunek bezpieczeństwo publiczne. Planowane jest również poszerzenie 

oferty edukacyjnej wydziału o nowy, rozwojowy kierunek, jakim jest komunikacja społeczna, 

który pozwoli z sukcesem łączyć edukację z pracą w regionie. 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

* kształcenie będzie uruchomione po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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SKOCZÓW
Wydział Nauk Społecznych w Skoczowie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa jako jedyny 

w swoim regionie daje możliwość studiowania  bezpieczeństwa zdrowotnego. Kierunek ten 

dzięki licznym specjalnościom traa do osób, które chcą zdobyć wiedzę a potem pracę we 

współcześnie bardzo ważnych zawodach związanych z kwestią zdrowia, odpowiadając w ten 

sposób na gospodarczo-społeczne potrzeby regionu.

BHP i ochrona przeciwpożarowa 
Bioterroryzm 
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia    NOWOŚĆ!

Gospodarowanie odpadami i OZE    NOWOŚĆ!

Komunikacja i opieka nad osobą starszą    NOWOŚĆ!

Psychodietetyka - trener personalny 
Psychologia zdrowia    NOWOŚĆ!

Terapia zajęciowa 
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności    NOWOŚĆ!

Zarządzanie w instytucjach służby zdrowia    NOWOŚĆ!

 

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE
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Bezpieczeństwo rurociągów transportowych ropy i gazu 
Ekoenergetyka 

BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Jastrzębiu-Zdroju  jako jedna 

z niewielu placówek w regionie umożliwia kształcenie w zakresie psychologii. Od tego roku 

akademickiego planowane jest poszerzenie oferty edukacyjnej wydziału o innowacyjny 

kierunek bezpieczeństwo ekologiczne, który jest odpowiedzią na współczesne zagrożenia 

środowiska, w tym także na obszarze Górnego Śląska. Studenci nie tylko zdobędą wiedzę, ale 

też będą mogli kształtować dobre nawyki w tym obszarze, dbając m.in. o zapewnienie 

bezpieczeństwa ekologicznego w regionie.   

PSYCHOLOGIA

* kształcenie będzie uruchomione po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Neuropsychologia
Psychologia emocji
Psychologia kryminalistyczno-śledcza
Psychologia służb mundurowych
Psychologia sytuacji kryzysowych
Psychologia w biznesie i zarządzaniu
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BEZPIECZEŃSTWO 
EKOLOGICZNE 

Celem studiów jest nabycie wiedzy z zakresu funkcjonowania systemów przyrodniczych, a także 

zapoznanie z metodyką ocen zagrożeń środowiskowych. Absolwent tego kierunku będzie 

odznaczał się umiejętnościami stosowania podstawowych inżynieryjnych instrumentów 

w prognozowaniu i przeciwdziałaniu klęskom ekologicznym.  

Perspektywy zawodowe 

ź Administracja państwowa (w tym sztaby kryzysowe) 

ź Służby ochrony przyrody i lasy państwowe 

ź Instytucje zajmujące się ochroną środowiska 

BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE

Celem studiów jest przekazanie 

wiedzy z zakresu podstawowych 

praw rządzących bezpieczeństwem 

morskim. Absolwent tego kierunku 

będzie posiadał kwalikacje do 

podejmowania działań w zakresie 

bezpieczeństwa morskiego państwa, 

rozwoju gospodarki  morskie j , 

transportu morskiego, współpracy 

międzynarodowej oraz ochrony 

obszarów morskich.

Perspektywy zawodowe 

ź Służby ochrony portów morskich 

ź Straż graniczna

ź  Spedycja, logistyka i transport

* kształcenie będzie uruchomione po uzyskaniu zgody 
  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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BEZPIECZEŃSTWO 
NARODOWE 

Celem studiów jest przygotowanie studentów do funkcjonowania w strukturach bezpieczeństwa 

państwa – wewnętrznego oraz zewnętrznego. Dzięki zajęciom realizowanym we współpracy 

z służbami mundurowymi absolwent tego kierunku będzie potrał rozwiązywać problemy 

związane z zagadnieniami bezpieczeństwa lokalnego i międzynarodowego. 

 

Perspektywy zawodowe 

ź Struktury administracji publicznej, służb państwowych (np. Policja, Straż Pożarna, Wojsko 

Polskie) 

ź Praca w organizacjach na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego 

ź Instytucje oświatowe i naukowo-badawcze związane z problematyką bezpieczeństwa 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Perspektywy zawodowe 

ź Służby mundurowe 

ź Struktury administracji publicznej 

ź Instytucje zarządzania kryzysowego

Celem studiów jest zdobycie wiedzy 

z zakresu zagadnień dotyczących 

bezpieczeństwa państwa i porządku 

publicznego, a także umiejętności 

praktycznych mających wpływ na stan 

bezpieczeństwa wewnętrznego. Absol-

went tego kierunku będzie posiadał 

umiejętności kierowania zespołem, 

dowodzenia w sytuacjach zagrożenia, 

a także zdolności do m.in. szybkiej oceny 

ryzyka oraz skutków podejmowanych 

decyzji.
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BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE 

Celem studiów jest przygotowanie do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających fachowej 

wiedzy m.in. z zakresu funkcjonowania państwa, a także bezpieczeństwa publicznego 

w wymiarze lokalnym i globalnym. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do 

wykonywania zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Umiejętności 

absolwentów będą obejmowały m.in. zdolności reagowania w sytuacjach kryzysowych. 

Perspektywy zawodowe 

ź  Praca w organach administracji publicznej 

ź Instytucje bezpieczeństwa publicznego, siły zbrojne 

ź Jednostki odpowiedzialne za porządek publiczny 

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE

Celem studiów jest przygotowanie do 

prowadzenia działań w zakresie edukacji 

i prolaktyki zdrowia. Absolwent tego 

kierunku będzie posiadał  wiedzę 

z zakresu nauk społecznych i nauk 

medycznych dotyczącą m.in. uwarun-

kowań zdrowia człowieka, wzajemnych 

relacji między ludźmi, kształtowania 

postaw prozdrowotnych jak i koordyno-

wania działań służb medycznych 

w sytuacjach kryzysowych, w tym 

wiedzę i  umiejętności praktyczne 

z zakresu przywództwa.

Perspektywy zawodowe 

ź Placówki zdrowotne, poradnie żywienia 

ź Instytucje o prolu medycznym, służby medyczne 

ź Organy kontroli przemysłu spożywczego 
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Celem studiów jest przygotowanie przyszłych psychologów do diagnozowania zjawisk 

psychologicznych oraz planowania i organizowania różnych form interwencji psychologicznej 

podczas rozwiązywania problemów o charakterze jednostkowym i społecznym. Absolwent tego 

kierunku będzie cechował się umiejętnościami rozpoznawania, opisywania oraz nazywania 

zjawisk psychologicznych, a także odpowiedniego planowania i przeprowadzania form 

interwencji. 

Perspektywy zawodowe 

ź Placówki oświatowe, opiekuńcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

ź Instytucje rządowe i pozarządowe 

ź Praca w rmach konsultingowych, ośrodkach badania opinii społecznej, w służbach 

mundurowych 

Celem studiów jest nabycie przez studentów kompetencji pedagogicznych i wychowawczych

niezbędnych do poruszania się w obszarach działań edukacyjnych. Absolwent tego kierunku 

będzie przygotowany do praktycznego działania i tworzenia własnego warsztatu 

metodycznego.
Perspektywy zawodowe 

ź Placówki oświaty, kulturalne, opiekuńczo wychowawcze

ź  Instytucje związane z prolaktyką społeczną

ź Organizacje rządowe i pozarządowe

PSYCHOLOGIAPSYCHOLOGIA

PEDAGOGIKA

www.wsb.net.pl22



KOMUNIKACJA
SPOŁECZNA 

Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, 

takich jak: informowanie, porozumiewanie się, przekonywanie, budowanie pozytywnych relacji 

z otoczeniem, rozwiązywanie sporów. Kierunek ten daje możliwość poznania procesów 

zachodzących we współczesnym świecie, a także mechanizmów ich kształtowania. Absolwent 

tych studiów będzie przygotowany do zarządzania nowymi i tradycyjnymi sposobami 

komunikacji społecznej. 

Perspektywy zawodowe 

ź Działy informacji, marketingu, promocji i PR 

ź Media (telewizja, radio, Internet, prasa) 

ź Instytucje kulturalne, artystyczne, lmowe i rozrywkowe 

ZARZĄDZANIE

Celem studiów jest pozyskanie przez studentów 
specjalistycznej wiedzy o mechanizmach 
rządzących zachowaniem rynku i klientów, 
dostosowanie strategii rm do zmieniającego się 
otoczenia. Absolwent tego kierunku będzie 
posiadał odpowiednią wiedzę,  a także 
umiejętności pozwalające na efektywne 
prowadzenie biznesu. 

Perspektywy zawodowe 

ź Zespoły zarządzające procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym, 

administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego 

ź Specjalista pracujący w sektorze doradczo-szkoleniowym, nansowym 

ź Specjalista ds. audytu, zarządzania zasobami ludzkimi, kontroli jakości

* kształcenie będzie uruchomione po uzyskaniu zgody 
  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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POZNAŃ

GDAŃSK

GLIWICE
JAWORZNO

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

SKOCZÓW

GIŻYCKO

BARTOSZYCE

Studiuj 
bezpiecznie!

BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE 

BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE  

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE  

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE  

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

PEDAGOGIKA  

PSYCHOLOGIA  

ZARZĄDZANIE 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE    

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE  

PSYCHOLOGIA  

www.wsb.net.pl24



Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - studia magisterskie i licencjackie

Sposób płatności

Wysokość czesnego w zł

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Licencjackie Magisterskie Licencjackie Magisterskie

Jednorazowo
(za rok studiów z góry)

4700 4700 4300 4500

W dwóch ratach
(za semestr studiów z góry)

2400 2400 2200 2300

W dwunastu ratach
(za miesiąc z góry)

410 420 380 400
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Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE - studia licencjackie

Sposób płatności
Wysokość czesnego w zł

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Jednorazowo
(za rok studiów z góry)

4300 4100

W dwóch ratach
(za semestr studiów z góry)

2200 2000

W dwunastu ratach
(za miesiąc z góry)

380 350

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE - studia licencjackie

Sposób płatności
Wysokość czesnego w zł

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Jednorazowo
(za rok studiów z góry)

4300 4100

W dwóch ratach
(za semestr studiów z góry)

2200 2000

W dwunastu ratach
(za miesiąc z góry)

380 350

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - studia magisterskie i licencjackie

Sposób płatności

Wysokość czesnego w zł

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Licencjackie Magisterskie Licencjackie Magisterskie

Jednorazowo
(za rok studiów z góry)

4700 4700 4300 4500

W dwóch ratach
(za semestr studiów z góry)

2400 2400 2200 2300

W dwunastu ratach
(za miesiąc z góry)

410 420 380 400

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - studia licencjackie

Sposób płatności
Wysokość czesnego w zł

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Jednorazowo
(za rok studiów z góry)

4700 4300

W dwóch ratach
(za semestr studiów z góry)

2400 2200

W dwunastu ratach
(za miesiąc z góry)

410 380
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Kierunek: PSYCHOLOGIA - studia licencjackie

Sposób płatności
Wysokość czesnego w zł

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Licencjackie Magisterskie Licencjackie Magisterskie

Jednorazowo
(za rok studiów z góry)

5700 5900 5100 5500

W dwóch ratach
(za semestr studiów z góry)

2900 3000 2600 2800

W dwunastu ratach
(za miesiąc z góry)

490 520 440 480

Kierunek: ZARZĄDZANIE - studia licencjackie

Sposób płatności
Wysokość czesnego w zł

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Jednorazowo
(za rok studiów z góry)

4700 4300

W dwóch ratach
(za semestr studiów z góry)

2400 2200

W dwunastu ratach
(za miesiąc z góry)

410 380
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Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE - studia licencjackie

Sposób płatności
Wysokość czesnego w zł

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Jednorazowo
(za rok studiów z góry)

4700 4300

W dwóch ratach
(za semestr studiów z góry)

2400 2200

W dwunastu ratach
(za miesiąc z góry)

410 380

Kierunek: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - studia licencjackie

Sposób płatności
Wysokość czesnego w zł

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Jednorazowo
(za rok studiów z góry)

4500 4300

W dwóch ratach
(za semestr studiów z góry)

2300 2200

W dwunastu ratach
(za miesiąc z góry)

400 380

Kierunek: PEDAGOGIKA - studia licencjackie

Sposób płatności
Wysokość czesnego w zł

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Jednorazowo
(za rok studiów z góry)

4300 3900

W dwóch ratach
(za semestr studiów z góry)

2200 2000

W dwunastu ratach
(za miesiąc z góry)

370 350



• Agent celny  

• Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej  

• Autokreacja i budowanie wizerunku  

• Bezpieczeństwo antyterrorystyczne  

• Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii  

   bioestetycznej  

• Coaching i doradztwo zawodowe

• Cyberbezpieczeństwo

• Doskonalenie kompetencji wychowawczych (dla 
   nauczycieli)  

• Edukacja dla bezpieczeństwa  

• Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum 
   autyzmu  

• Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 

   intelektualną  

• Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe  

• Hortiterapia  

• Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo  

• Inspektor Ochrony Danych Osobowych z Archiwistyką  

• Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

• Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości  

• Logopedia z komunikacją alternatywną  

• Mediacje i negocjacje  

• Menedżer bezpieczeństwa i compliance w przedsiębiorstwie  

• Menedżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką 

• Menedżer bezpieczeństwa w biznesie 
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• Menedżer BHP z metodyką  

• Menedżer czasu wolnego i kultury  

• Menedżer turystyki zdrowotnej  

• Migracje i uchodźstwo  

• Naturoterapia z prolaktyką zdrowia  

• Negocjacje kryzysowe i policyjne

• Neuropsychologia kliniczna 

• Obrona terytorialna  

• Pedagogika korekcyjna z socjoterapią

• Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 

• Pedagogika resocjalizacyjna z prolaktyką i terapią uzależnień

• Prewencja i zwalczanie handlu ludźmi

• Prolaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego 

• Psychologia dochodzeniowo-śledcza  

• Psychologia przywództwa w praktyce  

• Psychologia zagrożeń społecznych – prolaktyka i interwencja 

• Terapia pedagogiczna w szkole podstawowej 

• Terapia zajęciowa 

• Turystyka uzdrowiskowa i SPA 

• Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa  

• Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie  

• Zarządzanie bezpieczeństwem państwa 

• Zarządzanie BHP  

• Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego  

• Zarządzanie oświatą  

• Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury  

• Zarządzanie zasobami ludzkimi   

• Zoopsychologia 
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Dlaczego WSB? 

NOWE, UNIKATOWE KIERUNKI 

- W TYM BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE!

15 LAT 

DOŚWIADCZENIA!

LICZNE SZKOLENIA I KURSY

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY DZIĘKI MOŻLIWOŚCI 
STUDIOWANIA 2 KIERUNKÓW LUB SPECJALNOŚCI

LEGIA AKADEMICKA

ATRAKCYJNE CZESNE

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA 

ERASMUS+

16 KÓŁ NAUKOWYCH22 KIERUNKI STUDIÓW

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM 

SPOŁECZNYM I GOSPODARCZYM
ATRAKCYJNY SYSTEM STYPENDIÓW

STUDIA DOSTOSOWANE 

DO RYNKU PRACY

WYDZIAŁY W 8 

MIASTACH W POLSCE!

PONAD 7400 

ABSOLWENTÓW 

WYKWALIFIKOWANA 
KADRA PRAKTYKÓW

PONAD 3500 

STUDENTÓW 
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REKRUTACJA

ź podanie 
ź kserokopia świadectwa dojrzałości (dotyczy studiów I stopnia)** 
ź fotograa (spełniająca wymagania określone przy wydawaniu dowodów osobistych)w wersji 

cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400×500 pikseli)) nagrana na płytę 
CD lub DVD i wgrana do systemu rekrutacyjnego  

ź dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej 
ź klauzula informacyjna  
ź klauzula zgody marketingowej  
ź klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku  

** prosimy o zabranie ze sobą oryginałów w celu potwierdzenia zgodności. 

*

Masz pytania? Zadzwoń: 61 670 33 11 / 662 22 11 33
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ź University of Defence in Brno (Uniwersytet Obrony – Czechy)  
ź The Estonian Academy of Security Sciences (Estońska Akademia Nauk o Bezpieczeństwie - Estonia)  
ź University of Oviedo (Uniwersytet w Oviedo – Hiszpania)  
ź NHL University of Applied Sciences (Uniwersytet Nauk Stosowanych w Leuwardeen – Holandia)  
ź Mykolas Romeris University (Uniwersytet Michała Romera w Wilnie – Litwa)  
ź School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava (Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania 

Administracją Publiczną – Słowacja)  
ź The Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Stefanik in Liptovsky Mikulas (Akademia Sił Zbrojnych im. gen. 

Rastisława Stefanika w Liptowskim Mikulaszu – Słowacja)  
ź University of SS. Cyril and Methodius in Trnava (Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego – Słowacja)  
ź Yeni Yuzyjl University in Istambuł (Uniwersytet Nowego Tysiąclecia w Stambule –Turcja)  
ź Ternopil State Medical University (Uniwersytet Medyczny w Tarnopolu – Ukraina)  
ź Matej Bel University in Banska Bystrka (Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy – Słowacja)  
ź University of Economics and Trade in Poltava (Uniwersytet Ekonomii i Handlu w Połtawie – Ukraina) 
ź Toros University in Mersin (Uniwersytet Toros – Turcja)  
ź Universidad de Almeria (Uniwersytet Almeria – Hiszpania) 
ź Universita degli Studi di Bari Aldo Moro (Uniwersytet im. Aldo Moro w Bari – Włochy) 

ERASMUS PLUS
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Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa - to 

organizacja, która zajmuje się upowszechnianiem kultury zycznej wśród studentów, składająca się 

z kilkunastu sekcji sportowych, reprezentuje Uczelnię na zawodach sportowych, angażuje się 

w działalność dobroczynną. 

Studenci naszej Uczelni poza obowiązkowymi zajęciami, mogą rozwijać swoje pasje i realizować 

własne pomysły w gronie ludzi o podobnych zainteresowaniach w 16 kół istniejących w murach 

Uczelni. Czekają na Ciebie m.in.:  

ź Studencka Organizacja Survivalowa „Tropiciel” 

ź Studencka Organizacja „Securitatem et legem” 

ź Studenckie Koło Naukowe „Soa”  

ź Studenckie Koło Naukowe „Ratownik” 

ź Studenckie Koło Naukowe „Autonomia” 

ź Studenckie Koło Naukowe „Autarkia” 

ź Studenckie Koło Naukowe „Bractwo Róża”  

ź Studencka Organizacja „Sicurezza”  

ź Studenckie Koło Naukowe Twórczych Pedagogów 

ź Studenckie Koło Naukowe Psychologów „Sybil” 

SKU AZS WSB

ORGANIZACJE STUDENCKIE

Po intelektualnych zmaganiach studenci 

WSB integrują się w trakcie kilkudniowych 

obozów sportowych, które są projektowane 

na kształt survivalowej przygody - gry 

terenowe, paintball, pływanie, wspinaczka 

górska to niektóre z atrakcji.
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„JESTEŚ 

na świecie,

MOŻE

Twój

~ Zig Ziglar ~

OSOBĄ

KTÓRA

JEDYNĄ

WYKORZYST ĆA
potencjał.”

ZAWODOWE 

I EDUKACYJNE 
DORADZTWO 

 

KONSULTACJE

INDYWIDUALNE

OFERTY

PRAKTYK,
I STAZY

.

PRACY, 

SPOTKANIA

Z PRACODAWCAMI

DOKUMENTY 

APLIKACYJNE 

KURSY
&  

SZKOLENIA 

SZUKANIE 

PRACY
WLASNA FIRMA

ROZWÓJ 
KOMPETENCJI 

TARGI 

PRACY
/EVENTY
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Organizujemy wiele różnorodnych kursów i szkoleń. Są one adresowane zarówno do naszych 
studentów i absolwentów (którzy mogą z nich skorzystać na preferencyjnych warunkach), jak 
i chętnych spoza gmachu Uczelni. Dajemy w ten sposób możliwość zdobycia dodatkowych 
uprawnień, nawet w ramach studiów, planując realizację kursów w czasie niekolidującym 
z zajęciami.

Realizowane kursy i szkolenia dotyczą obszarów: kryminalistyczno-śledczego, bezpieczeństwa 
narodowego i międzynarodowego, a także kwestii psychologicznych, pedagogicznych, 
ekonomicznych i społecznych. Tematyka kursów i szkoleń jest bogata i zmienia się w zależności 
od zapotrzebowań rynku pracy. Staramy się, na bieżąco, urozmaicać ofertę, by każdy odnalazł 
w niej satysfakcjonującą pozycję.

Wybrane kursy i szkolenia:

ź Abecadło kompetencji miękkich

ź Analiza schematów stosowanych przez obce służby specjalne i inne zorganizowane struktury 
w ramach  zagrożeń kontrwywiadowczych

ź Pogotowie maturalne

ź Prawo pracy w pigułce

ź Prolowanie psychologiczne sprawców przestępstw

ź Przygotowanie do awansu zawodowego dla nauczycieli

ź RODO – potrzeba wdrażania i aktualizacji wymagań

ź Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych

ź Wystąpienia publiczne wcale nie takie straszne

ź Wywiad i kontrwywiad – metody i techniki działania

POSZERZAJ  WIEDZĘ 
SZKOLENIA I KURSY
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Siedziba Uczelni,
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z Siedzibą w Poznaniu
ul. Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
61 851 05 18 lub 662 22 11 33
e-mail: rekrutacja.poznan@wsb.net.pl

Punkt Rekrutacyjno - Informacyjny w Gdańsku:
ul. Marynarki Polskiej 15, 80-557 Gdańsk
tel. /58/ 341 98 51
rekrutacja.gdansk@wsb.net.pl

Punkt Rekrutacyjno - Informacyjny w  Gliwicach:
ul. Piłsudskiego 9, 44-100 Gliwice
tel. /32/ 335 40 19
rekrutacja.gliwice@wsb.net.pl

Punkt Rekrutacyjno - Informacyjny w  Bartoszycach:
ul. Starzyńskiego 2B, 11-200 Bartoszyce
tel. /89/ 762 07 88 lb 696  060 056
rekrutacja.bartoszyce@wsb.net.pl

Punkt Rekrutacyjno - Informacyjny w  Giżycku:
ul. Pocztowa 5, 11-500 Giżycko
tel. /87/ 428 35 35 lub 602-466-522
rekrutacja.gizycko@wsb.net.pl

Punkt Rekrutacyjno - Informacyjny w  Jaworznie:
ul. Inwalidów Wojennych 2, 43-603 Jaworzno
tel. / 798 246 246
rekrutacja.jaworzno@wsb.net.pl

Punkt Rekrutacyjno - Informacyjny w  Skoczowie:
ul. Bielska 17, 43-430 Skoczów
tel. /33 / 853 17 04, 608 708 111
rekrutacja.skoczow@wsb.net.pl

Punkt Rekrutacyjno - Informacyjny w  Jastrzębiu-Zdroju:
ul. 1 Maja 61, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. / 668-846-740
rekrutacja.jastrzebie@wsb.net.pl

SIEDZIBA UCZELNI I WYDZIAŁY
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