CHCESZ STUDIOWAĆ NA NAJLEPSZEJ UCZELNI NA DOLNYM ŚLĄSKU?
PRZYJDŹ DO NAS!
od 1 czerwca do 25 września
Czekamy właśnie na CIEBIE!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

KIERUNKI W WYŻSZEJ SZKOLE MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY

PEDAGOGIKA - studia licencjackie i magisterskie
PRAWO - jednolite studia magisterskie
ZARZĄDZANIE - studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA - studia inżynierskie
TRANSPORT - studia inżynierskie
INFORMATYKA - studia inżynierskie
EKONOMIA - studia licencjackie
SOCJOLOGIA - studia licencjackie
FILOLOGIE OBCE - studia licencjackie

KIERUNKI W WYŻSZEJ SZKOLE MENEDŻERSKIEJ W JELENIEJ GÓRZE

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI- studia inżynierskie
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - studia licencjackie
MATEMATYKA - studia licencjackie
O przyjęciu na studia w WSM decyduje kolejność zgłoszeń!

Aby zostać studentem naszej Uczelni należy w Biurze Rekrutacji przedłożyć
następujące dokumenty:
- świadectwo dojrzałości
- podanie na formularzu uczelni
- pierwszego stopnia w Legnicy,
- magisterskie w Legnicy,
- pierwszego stopnia w Jeleniej Górze.
- 3 fotografie,
- dowód wpłaty wpisowego,
- kserokopię dowodu osobistego

W przypadku uzupełniających studiów magisterskich należy złożyć dodatkowo:
- suplement / kserokopię indeksu,
- dyplom ukończenia studiów licencjackich bądź inżynierskich,
- ksero dyplomu ukończenia studiów licencjackich bądź inżynierskich.

Opłatę wpisową w kwocie 150 zł oraz pierwszą ratę za studia(lub za cały I
semestr należy wpłacać w sekretariacie uczelni za pokwitowaniem po
podpisaniu podania na studia wraz z w/w dokumentami.
Nasze zalety:
- Studia dzienne i zaoczne
– studenci mają możliwość wyboru systemu, w jakim chcą się kształcić,
- plan zajęć układany jest tak, aby był dogodny dla wszystkich studentów i
szanował ich czas,
- znani i cenieni wykładowcy, autorytety w swoich dziedzinach,
- możliwość rozłożenia czesnego za semestr na 5 nieoprocentowanych rat,

- stypendia naukowe, socjalne i zapomogi dla studentów w ciężkiej sytuacji
materialnej.
NAJLEPSZA UCZELNIA NA DOLNYM ŚLĄSKU*
* wg Newsweeku Polska nr 20/2008

BIURO REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W WSM W LEGNICY ORAZ
JELENIEJ GÓRZE ZNAJDUJE SIĘ:

WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W LEGNICY
Sekretariat
Ul. W. Korfantego 4
59- 220 Legnica
e-mail: sekretariat@wsm.edu.pl
tel. 605 551 535
fax.:076/ 855 16 24

