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Powołanie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza
Kujawskiego jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację
na polskim rynku pracy. 
Wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych specjalistów w wielu
branżach rozmija się z możliwościami kształcenia na uczelniach w
naszym regionie. Dlatego założyciele Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
postanowili powołać pierwszą inowrocławską niepubliczną uczelnię
zawodową.
Powołanie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości wynika więc z potrzeb
lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców i
młodzieży planującej przyszły rozwój kariery zawodowej. 
Misją uczelni jest kształcenie na najwyższym poziomie, przekazywanie w 
przystępny sposób specjalistycznej wiedzy zawodowej oraz poprzez 
praktyki umożliwienie swoim absolwentom nabycia umiejętności
niezbędnych do rzetelnego wykonywania zadań związanych z ich
przyszłym zawodem.

O UCZELNI

Rektor WSP
dr Wiesław Juchacz, 

prof. WSP Inowrocław



Jesteśmy pierwszą Uczelnią
niepubliczną z siedzibą 

w  Inowrocławiu

STABILNA POZYCJA

wykłady, ćwiczenia, warsztaty,
laboratoria, konferencje naukowe,

wizyty studyjne

NOWOCZESNY MODEL
KSZTAŁCENIA wielu naszych wykładowców, to

oprócz profesorów akademickich -
spejcaliści - praktycy ze środowisk

prawniczych, mundurowych,
biznesowych i administracyjnych

KADRA PRAKTYKÓW

90% ABSOLWENTÓW PONOWNIE WYBRAŁOBY
UCZELNIĘ KSIĘCIA KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO



PROGRAM 
PRACA I STUDIA
 zapewniamy dogodny program
studiów umożliwiający pogodzenie
nauki z pracą

 

organizujemy praktyki zawodowe,
pomagamy w znalezieniu staży,
dbamy o rozwój studentów

PRAKTYKI
ZAWODOWE



Głównym powodem, który skłonił
mnie, aby podjąć studia w Wyższej
Szkole Przedsiębiorczości im. Księcia
Kazimierza Kujawskiego w
Inowrocławiu, była możliwość
pogodzenia ich ze sportem. 
Zawsze służono mi pomocą i w razie
jakichkolwiek problemów szukano
alternatywnych rozwiązań. Wiedza
jaka została mi przekazana podczas
studiów, na pewno pomoże mi w
zdobywaniu nowych doświadczeń w
zawodzie kryminologa.

CO MÓWIĄ 
O NAS
ABSOLWENCI

SEWERYN SROCZYŃSKI
KOSZYKARZ

ABSOLWENT WSP INOWROCŁAW 



Wybrałem studia licencjackie w Wyższej Szkole
Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza
Kujawskiego w Inowrocławiu, ponieważ szczególnie
zainteresował mnie kierunek kryminologia. 
Studiując, poznałem profesjonalną kadrę, 
której największym atutem jest doświadczenie
praktyczne. 
Ciekawie prowadzone zajęcia pozwoliły mi na
poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności. 
Miła atmosfera stworzona w WSP w Inowrocławiu
sprawiła, że nauka była czystą przyjemnością. 
Z pewnością będę kontynuował naukę na WSP 
na studiach magisterskich.

CO MÓWIĄ 
O NAS
ABSOLWENCI

PAWEŁ KAZUBOWSKI
ABSOLWENT WSP INOWROCŁAW 

 



MODUŁ POLICYJNY 
MODUŁ PENITENCJARNY
RESOCJALIZACJA
WIKTYMOLOGIA
PATOLOGIE SPOŁECZNE

SPECJLANOŚCI STUDIÓW I STOPNIA

KRYMINOLOGIA 
STUDIA I STOPNIA O PROFILU PRAKTYCZNYM

 



PARTNERZY
KIERUNKU
KRYMINOLOGIA
 

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY
ZWIĄZEK ZAWODOWY
POLICJANTÓW

ZAKŁAD KARNY W
INOWROCŁAWIU
ODDZIAŁ ZEWNĘTRZNY W
TORUNIU

W WSP studenci od początku toku
studiów zdobywają praktyczne
doświadczenie w instytucjach
organów bezpieczeństwa, gdzie
odbywają w nich m.in. praktyki
studenckie czy staże

 

KOMENDA POWIATOWA
POLICJI W INOWROCŁAWIU



ADMINISTRACJA
 

ADMINISTRACJA

PAŃSTWOWA, PRYWATNA,

MIĘDZYNARODOWA

URZĄD: 

MARSZAŁKOWSKI

STAROSTWA POWIATOWEGO

MIASTA 

GMINY

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

PAŃSTWOWA INSPEKCJA

HANDLU

URZĄD SKARBOWY

nowoczesny kierunek

perspektywy zawodowe

BIURA POSELSKIE

BIURA PRASOWE



ADMINISTRACJA
PUBLICZNA 

- Administracja bezpieczeństwa

publicznego

- Etyka w administracji publicznej

- Gospodarka komunalna

- Programy pomocowe UE

- Zasady funkcjonowania

administacji w UE

- Zagospodarowanie

przestrzenne
 

 

 

WYBRANE SPECJALNO�CI OBEJMUJĄ M.IN.
PRZEDMIOTY 

ADMINISTRACJA
GOSPODARCZA

ADMINISTRACJA JST ADMINISTRACJA
BEZPIECZEŃSTWA

NARODOWEGO

- Administracja biznesu

- Administracja gospodarcza

- Administracja pracy biurowej

- Prawo handlowe

- Przestępstwa urzędnicze

- Systemy administrowania

rynkiem pracy
 

 

 

-  Ustrojowe podstawy i zasady

gospodarowania jednostek

samorządu terytorialnego

- Organizacja i zadania JST w

Polsce i na świecie

- Budżet JST 

- Źródła dochodów i wydatków

JST

- Zarządzanie długiem i

majątkiem komunalnym

- Projektowanie rozwoju –

strategie rozwoju JST
 

 

 

- System bezpieczeństwa

narodowego Polski

- Zagrożenia czasu pokoju i wojny

- Zarządzanie kryzysowe

- Logistyka w zarządzaniu

kryzysowym 

- Bezpieczeństwo społeczne

- Zadania obronne administracji

rządowej i samorządowej
 

 

 



PARTNERZY KIERUNKU
ADMINISTRACJA



 

MENEDŻERSKO - PRAWNA
ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

 
 
 
SPECJALNOŚĆ: 

ZARZĄDZANIE
DRZWI DO TWOJEJ KARIERY



program studiów
nastawiony na praktykę

studia w oparciu o
współpracę z uznanymi

lokalnymi
przedsiębiorstwami

zadbamy o rozwój
Twojego języka

biznesowego: polskiego
i angielskiego

CO WYRÓŻNIA NASZ KIERUNEK

PARTNERZY KIERUNKU



PRZYKŁADOWE
PRZEDMIOTY
 
 

 
SPECJALNO�� MENEDŻERSKO - PRAWNA

Ekonomia

Prawo podatkowe

Prawo pracy i ubezpiecze� społecznych

Biznesplan

Prawo handlowe

Podstawy przedsiębiorczo�ci



PRZYKŁADOWE
PRZEDMIOTY
 
 

 
SPECJALNO�� ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

Zarządzanie logistyką produkcji

Zarządzanie logistyką dystrybucji

Normalizacja i zarządzanie jako�cią w logistyce

Ekonomika transportu

Zarządzanie infrastukturą logistyczną



FUNDUSZ STYPENDIALNY
uzyskaj wsparcie finansowe z Uczelni

STYPENDIUM REKTORA DLA
NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Stypendium przyznawane za wysokie

osiągnięcia naukowe, artystyczne 

bądź we współzawodnictwie na szczeblu

krajowym lub międzynarodowym

uzyskane w poprzednim roku

akademickim

STYPENDIUM DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium przyznawane osobom

o lekkim / umiarkowanym 

lub znacznym stopniu

niepełnosprawności

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA
FINANSOWA

O zapomogę może ubiegać się

student dwa razy w roku

akademickim, gdy znalazł się

przejściowo w ciężkiej sytuacji, która

wystąpiła z przyczyn losowych

STYPENDIUM SOCJALNE

Ma prawo

otrzymywać student znajdujący się 

w trudnej sytuacji materialnej. 

Sytuację materialną studenta określa się 

na podstawie wysokości miesięcznej kwoty

netto dochodu przypadającego na członka

rodziny studenta



możliwość korzystania z ulg/zniżek do 15%  w
opłatach czesnego za studia/kursy i szkolenia na
rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych
policjantów oraz pracowników policji,
przygotowania policjantów przygotowujących się
do odejścia ze służby i emerytowanych policjantów
oraz pracowników policji
SZCZEGÓŁY: https://wsp-inow.pl/nszz-policja/

POLICJA
możliwość korzystania z ulg/zniżek do 15% w
opłatach czesnego za studia/kursy i szkolenia dla
pracowników Resortu Obrony Narodowej, żołnierzy
zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych oraz
uprawnionych członków ich rodzin w
województwach kujawsko-pomorskim i
wielkopolskim
SZCZEGÓŁY: https://wsp-inow.pl/osrodek-
aktywizacji-zawodowej-w-bydgoszczy/

RESORT OBRONY NARODOWEJ

SPRAWDŹ ZNIŻKI       
 



 

 

możliwość korzystania z ulg/zniżek do 15%  w opłatach
czesnego za studia/kursy i szkolenia na rzecz
podnoszenia kwalifikacji zawodowych Funkcjonariuszy
Służby Więziennej oraz pracowników Służby
Więziennej, przygotowania Funkcjonariuszy
przygotowujących się do odejścia ze służby i
emerytowanych Funkcjonariuszy, pracowników Służby
Więziennej
SPRAWDŹ AKTUALNĄ OFERTĘ: https://wsp-
inow.pl/wspolpraca-z-wieziennictwem/

SŁUŻBA WIĘZIENNA
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości oferuje możliwość
uruchomienia kierunku studiów podyplomowych,
opracowanie programu szkolenia czy kursu
dedykowanego pracownikom konkretnego sektora
wraz z uwzględnieniem oferty finansowania dla
grupy minimum 15 osób.

PROGRAM FIRMA

STUDIUJ I OSZCZĘDZAJ       
 



 

 

Absolwenci Wyższej Szkoły 
Przedsiębiorczości mogą liczyć na wsparcie Uczelni
w dalszym rozwoju naukowym oraz kwalifikacji
zawodowych. Wiąże się to z szeroką ofertą 
edukacyjną studiów podyplomowych oraz
korzystnymi warunkami finansowania kształcenia
w formie atrakcyjnych zniżek dla absolwentów.
SPRAWDŹ AKTUALNĄ OFERTĘ: https://wsp-
inow.pl/oferta-edukacyjna-dla-absolwenta/

PROGRAM ABSOLWENT

STUDIUJ I OSZCZĘDZAJ       
 

Dowiedz się czy Twoja szkoła współpracuje z
Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości
w Inowrocławiu, kontaktując się z Działem
Rekrutacji WSP (kom.: 500 226 737), bądź z
Dziekanatem WSP (e-mail: dziekanat@wsp-inow.pl)
Współpraca uwzględnia ofertę zniżki dla
Maturzystów.

PROGRAM MATURZYSTA



 

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA
2020/2021



ZAKRES: ZARZĄDZANIE/PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Zarządzanie

Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR management)

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie logistyką

Zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie*

*Studia uprawniają do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych 

ZAKRES: ADMINISTRACJA I PRAWO

Administracja samorządowa

Prawo podatkowe

Kryminologia  Studia on-line
Zamówienia publiczne

Ochrona danych osobowych w praktyce**

**Po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych

osobowych w praktyce absolwent będzie mógł się ubiegać o wpis jako

Inspektor Ochrony Danych Osobowych do Urzędu Ochrony Danych

Osobowych 

ZAKRES: NAUKI O ZDROWIU 

Higiena i epidemiologia

BHP z elementami ergonomii 

KIERUNKI STUDIÓW
Zobacz pełną ofertę studiów i wybierz
kierunki dla siebie: 
https://wsp-inow.pl/cherry-services/studia-
podyplomowe/
 

STUDIA
PODYPLOMOWE

52 52 00 144
500 226 737

dziekanat@wsp-inow.pl

https://www.facebook.com/wsp.inowroclaw/



CO MOŻESZ ZYSKAĆ NA STUDIACH
PODYPLOMOWYCH W WSP?

Pogłębiasz i aktualizujesz wiedzę z wybranej specjalności lub dajesz sobie szansę na zmianę branży dzięki zdobyciu

nowych umiejętności 

Wymieniasz się know-how ze słuchaczami pracującymi w różnych branżach

100% praktyki - uczysz się od najlepszych, ponieważ zajęcia prowadzone są przez kadrę praktków 

Dogodne terminy zjazdów i organizację studiów 

Wysoką jakość kształcenia 
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CO MOŻESZ ZYSKAĆ NA STUDIACH
PODYPLOMOWYCH W WSP?

Udział w interaktywnych zajęciach: warsztatach, grach biznesowych, 

symulacjach, case studies 

Możliwośc uzyskania dodatkowych certyfikatów 

Możliowść wyboru dogodnego, ratalnego systemu płatności 

Programy studiów przygotowane we współpracy 

z firmami/instytucjami w danej branży 

Jako absolwent otrzymasz świadectwo ukończenia 

studiów podyplomowych,

uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Wyższego
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STUDIA PODYPLOMOWE 
REALIZOWANE W WSP INOWROCŁAW
UZYSKAŁY M.IN. REKOMENDACJĘ:



 

 

DOFINANSOWANIE STUDIÓW DLA
OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO

 

 
Co roku Powiatowe Urzędy Pracy dysponują pulą środków przeznaczonych na

aktywizację osób bezrobotnych, biernych zawodowo lub wracających na rynek

pracy, np. po okresie wychowania dzieci.

Każdy projekt ma odrębne kryteria - warto obserwować aktualne oferty, gdyż

kwota dofinansowania do studiów podyplomowych to średnio 4500 zł.
Szczegóły: https://wsp-inow.pl/dotacje-dla-bezrobotnych/

 

 

WSPÓŁPRACA Z FIRMĄ / INSTYTUCJĄ 
 

 
Jeśli jesteś pracownikiem firmy/instytucji, przedsiębiorcą, nauczycielem,

dowiedz się czy Twoja firma ma podpisane porozumienie z WSP Inowrocław.

Dzięki współpracy, możesz studiówać ze specjalną zniżką.



SPECJALISTYCZNE KURSY I SZKOLENIA PRAWNICZE
 
 
 
 
 
 

KURSY / SZKOLENIA OTWARTE
 
Realizujemy szkolenia oraz kursy otwarte dedykowane studentom, słuchaczom
studiów podyplomowych, instytucjom/przedsiębiorcom oraz osobom
indywidyalnym 

KURSY / SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
 
Realizujemy szkolenia zamknięte, których program, dogodny termin i warunki
dostosowujemy do potrzeb danej instytucji/firmy
- przeprowadzimy analizę potrzeb i oczekiwań klienta
- przy współpracy omówimy i zapewnimy szczegółowy program kształcenia



 

 

KURS PRZYGOTOWAWCZY 
Z METODYKI PISANIA PRAC
DOKTORSKICH
 

Prof. dr hab. Bogusław Sygit zaprasza na Kurs przygotowawczy z metodyki 

Nasza Uczelnia przygotowuje do otwarcia przewodu doktorskiego na
Uniwersytecie Łódzkim lub Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w
Olsztynie 

Twój pierwszy krok w kierunku kariery
naukowej
 

pisania prac doktorskich osoby przygotowujące takie rozprawy w trybie

eksternistycznym. 

Zajęcia prowadzone są przez wybitnych profesorów, przedstawicieli doktryny i

praktyki z zakresu nauk prawnych, w tym prawa karnego, prawa

administracyjnego, kryminologii, kryminalistyki i prawa medycznego.

OPIEKA MERYTORYCZNA WYBITNYCH
PROFESORÓW 

SPECJALISTYCZNE PRZYGOTOWANIE 
DO KARIERY 

NAUKOWEJ I ZAWODOWEJ 

ELASTYCZNY HARMONOGRAM
INDYWIDUALNE PRZYGOTOWANIE 
I KONSULTACJE Z PROMOTOREM

MOŻLIWOŚĆ
PUBLIKACJI



 

 

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA WSP
 
 

Wydawnictwo WSP publikuje dorobek naukowy

kadry dydaktycznej Uczelni, Kursantów Kursu

przygotowawczego z metodyki pisania prac

doktorskich  oraz osób współpracujących:

wykładowców Uczelni partnerskich, 

czy uczestników konferencji naukowych. 

Dzięki wymianie publikacji z kilkudziesięcioma

szkołami wyższymi z całej Polski książki wydane

nakładem Wydawnictwa WSP trafiają do

większości ośrodków naukowych.

Twój kolejny krok w kierunku kariery naukowej



 

 

 
CO ZYSKUJESZ PISZĄC ARTYKUŁY W WSP?

PROFESJONALNĄ OPIEKĘ
MERYTORYCZNĄ 

REDAKTORA NACZELNEGO

SPECJALISTYCZNE PRZYGOTOWANIE 
PUBLIKACJI DO WYDRUKU

INDYWIDUALNE 
KONSULTACJE  Z REDAKCJĄ

TWOJA PUBLIKACJA
DOSTĘPNA  

W OŚRODKACH NAUKOWYCH 
W POLSCE

Lista Redakcji Naukowej, Recenzentów  oraz szczegółowe informacje dla autorów dostępne są na stronie
internetowej Uczelni pod linkiem: www.wsp-inow.pl/publikacje-i-monografie



Informator  edukacyjny 2020/2021
Opracowała Anna Bogdanowicz
 

Biuro Rekrutacji i Dziekanat
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza
Kujawskiego
ul. S. Kiełbasiewicza 7
88-100 Inowrocław
tel. 52 52 00 144
e-mail: dziekanat@wsp-inow.pl
 
Szczegółowe zasady rekrutacji są dostępne na stronie:
www.wsp-inow.pl

 

 

KONTAKT
WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
IM. KSIĘCIA KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO
 


