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Praktyczna wiedza. Biznesowe podejście. Globalne możliwości.
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Jakie studia wybrać? Decyduj świadomie i rozsądnie – wybierz 
kierunek przyszłości i uczelnię, która przygotuje cię do 
przyszłości. Taką szkołą jest Grupa Uczelni Vistula.
 
Grupa Uczelni Vistula to 26 lat doświadczenia, prestiż, 
innowacyjny model kształcenia, wysoki poziom i orientacja na 
praktykę. Jej filarami są dwie nowoczesne uczelnie w jednym 
kampusie w Warszawie: 

          Akademia Finansów i Biznesu Vistula

          Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

          Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

a ostatnio także

          Akademia Humanistyczna
          im. A. Gieysztora w Pułtusku 

                         Olsztyńska Szkoła Wyższa
          im. J. Rusieckiego 

Jesteśmy w czołówce najlepszych niepublicznych uczelni  
w Polsce z kadrą, którą tworzą znani eksperci i praktycy. Mamy  
w ofercie ponad 40 programów – studia I oraz II stopnia,  
po polsku i angielsku, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym,  
w tym także online. 

Chcemy być blisko młodych ludzi. Z nami rozwiniesz swój 
indywidualny potencjał i już na starcie zostaniesz objęty 
unikatowym programem mentorskim. 

Vistula jest najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią w Polsce.                          
W wielokulturowym środowisku zdobędziesz pożądane na rynku 
kompetencje – pewność siebie i otwartość na świat. W czasach 
globalizacji jest to klucz do sukcesu.

Stawiamy na rozwój umiejętności IT i wdrażamy innowacyjne 
rozwiązania – interaktywność, nowe media i multimedia. 
Śledzimy rozwój Big Data, sztucznej inteligencji i robotyki. 
Kierujemy też zainteresowanie w stronę Chin – bo tam jest 
przyszłość.  

Ponadto rozwijamy technologie mobilne. Jesteśmy liderem  
w e-learningu, a nasz innowacyjny portal E-Kariera łączy 
wszystkie kanały komunikacji między studentami i absolwentami 
a pracodawcami.

ZAPRASZAMY DO NAS!

KILKA SŁÓW
O UCZELNI

do których dołączyła

oraz



SPIS
TREŚCI

          Kilka słów o uczelni

          Spis treści

          Atuty Grupy Uczelni Vistula

          Pobierz korzyści

          WYBIERZ SWOJE STUDIA W GRUPIE UCZELNI VISTULA

                 Architektura

                 Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

                 Ekonomia

                 Filologia: specjalizacja angielska

                 Filologia: specjalizacja hiszpańska

                 Finanse i Rachunkowość

                 Grafika

                 Informatyka

                 Stosunki Międzynarodowe

                 Zarządzanie

                 Coaching stylu życiu

                 Dietetyka

                 Turystyka i Rekreacja

                 Studia podyplomowe

                Studia online

          Program Erasmus+   

          Biuro Karier

          Stypendia

          Koła i organizacje studenckie

          Program mentorski

          Zasady rekrutacji

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27



ATUTY
GRUPY UCZELNI VISTULA

W Grupie Uczelni Vistula znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, by maksymalnie wykorzystać potencjał studiowania. Od wsparcia 
doświadczonych opiekunów–mentorów, po rozwijanie swoich pasji w klubach studenckich!

Dołącz do nas i korzystaj z możliwości, jakie daje Ci nasza uczelnia!
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WYBIERZ SWOJE STUDIA
W GRUPIE UCZELNI VISTULA
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Wszystkie kierunki studiów I i II stopnia są prowadzone w języku polskim i angielskim
+ Studia podyplomowe, MBA.

Warunkiem uruchomienia I semestru jest zawsze zebranie określonej liczby kandydatów.

SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI I HOTELARSTWA VISTULA
I STOPIEŃ:

STUDIA 
LICENCJACKIE

II STOPIEŃ:
STUDIA 
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ONLINE  

I STOPNIA
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ONLINE  

II STOPNIA

STUDIA  
INŻYNIERSKIE

SEMINARIA  
DOKTORSKIE
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AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
I STOPIEŃ: 
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II STOPIEŃ: 
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ARCHITEKTURA

Architektura to prestiż i wspaniała przygoda. Studia w Akademii 
Finansów i Biznesu Vistula dadzą ci niezwykłą szansę rozwoju  
i tytuł inżyniera architekta.
 
Ponad 40 % pracy architekta można dziś zautomatyzować. 
Komputer nie podejmie jednak decyzji projektowych. Dzięki 
studiom w AFiB Vistula rozwiniesz talent i kreatywność. 
Będziesz umiał wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia. 

Zdobędziesz wiedzę z zakresu architektury, urbanistyki  
i sztuki. Poznasz nowatorskie techniki projektowania, nowe 
odkrycia materiałowe i strukturalne. Rozwiniesz kompetencje, 
które pozwolą ci zmieniać przestrzeń i przekształcać wizje 
artystyczne w rzeczywistość. Zdobędziesz uznanie i odniesiesz 
sukces.

Większość naszych wykładowców to architekci, którzy pracują 
przy najnowocześniejszych realizacjach. Podzielą się z tobą 
swoim doświadczeniem, co da ci solidne podstawy. Otrzymasz 
od nich również impuls, że warto poszukiwać własnej drogi. 

Stawiamy na wiedzę praktyczną – to nasza misja. Opanujesz 
więc specjalistyczne narzędzia projektowe. Nauczysz się 
wizualizacji i prezentacji graficznej. Dzięki ćwiczeniom 
terenowym i praktykom będziesz tworzyć własne koncepcje 
architektoniczne i urbanistyczne. 

Uczymy też biznesowego podejścia do zawodu. Dowiesz się, 
jak prowadzić własną pracownię oraz jak chronić własność 
intelektualną i prawa autorskie. Zdobyte kompetencje  
z zakresu autoprezentacji i marketingu pozwolą ci wyróżnić się  
w konkurencyjnym środowisku, również za granicą.

CZAS TRWANIA:
4-letnie studia I stopnia (inżynierskie) – 8 semestrów.
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DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Jesteś ciekawy świata, przenikliwy i nie boisz się zadawać 
trudnych pytań w dążeniu do prawdy? Chcesz pracować  
w mediach lub tworzyć własne media? Zatem studia na kierunku 
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna w Akademii Finansów  
i Biznesu Vistula są właśnie dla ciebie.

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie rola 
dziennikarza jest niezwykle istotna. Powinien być jeszcze 
bardziej wszechstronny i czujny. Dzięki studiom w AFiB Vistula 
rozwiniesz te kompetencje. Przygotujemy cię do zawodu, który 
stanie się twoją pasją.

Nauczysz się krytycznego myślenia, selekcji informacji, 
komunikacji i dyskusji. Opanujesz narzędzia, które pomogą 
innym poznać i zrozumieć świat oraz podejmować kluczowe 

decyzje. Dzięki temu odniesiesz sukces w zawodzie. Wejdziesz 
do elitarnego grona najlepszych.

Jakość dziennikarstwa jest najważniejszym wyzwaniem dla 
przyszłości mediów i społeczeństw. Dlatego swoją przygodę  
z mediami zaczniesz ucząc się od wybitnych ekspertów, którzy 
podzielą się z tobą unikalną wiedzą i doświadczeniem. Stawiamy 
na praktyczny wymiar kształcenia. Podczas warsztatów  
i praktyk w popularnych mediach będziesz uprawiał różne 
formy dziennikarskie, nauczysz się działać pod presją czasu, 
poznasz pracę dziennikarza „od kuchni”. Dowiesz się również, 
jak wykorzystywać kompetencje dziennikarskie do prowadzenia 
skutecznej komunikacji społecznej w reklamie i marketingu. 
Z nami zdobędziesz pewną pozycję na rynku. To ty będziesz 
wyznaczać standardy i trendy.

CZAS TRWANIA:
3-letnie studia I stopnia (licencjackie) – 6 semestrów.
SPECJALNOŚCI:
• Komunikacja Społeczna 
• Media w Zglobalizowanym Świecie
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EKONOMIA

Ekonomia od lat jest jednym z najchętniej wybieranych 
kierunków studiów. Specjaliści w tym zakresie są pożądani  
we wszystkich branżach i doskonale wynagradzani. Po studiach  
w Akademii Finansów i Biznesu Vistula ty też znajdziesz się  
w tym elitarnym gronie.

Wyróżnia nas to, że wychodzimy poza utarte schematy. 
Odpowiadamy na wyzwania i potrzeby rynku, a program  
i specjalności są stworzone z myślą o przyszłości studentów. 
Zdobędziesz wiedzę z zakresu mikro- i makroekonomii. 
Poznasz najnowsze trendy. Odkryjesz tajemnice zjawisk 
globalnych i lokalnych. Dzięki wiedzy z zakresu ekonomiki 
Nowego Jedwabnego Szlaku zdobędziesz na rynku przewagę 
nad konkurencją.

Stawiamy na praktyczny wymiar kształcenia. Będziesz  
pracować z wybitnymi, doświadczonymi wykładowcami  
i praktykami biznesu, dzięki którym postawisz pierwsze kroki 
w zawodzie. Nauczysz się, jak stworzyć biznesplan oraz 
przeprowadzić analizę zagrożeń i ryzyka. Poznasz zagadnienia 
prawne, finansowe i organizacyjne, a także uwarunkowania  
i założenia funkcjonowania przedsiębiorstw. Dowiesz się, jak 
efektywnie prowadzić działalność handlową, marketingową oraz 
inwestycyjną w kraju i za granicą, jak badać rynki, skutecznie 
negocjować i zawierać kontrakty oraz jak realizować transakcje 
w środowisku międzykulturowym. Pracodawcy bardzo wysoko 
cenią praktyczne umiejętności. Dzięki zdobytej z nami wiedzy  
i kompetencjom osiągniesz sukces.
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CZAS TRWANIA:
3-letnie studia I stopnia (licencjackie) – 6 semestrów
SPECJALNOŚCI:
• Ekonomia Przedsiębiorstwa I
• Ekonomika Nowego Szlaku Jedwabnego

2-letnie studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
SPECJALNOŚCI:
• Biznes Międzynarodowy II
• Ekonomia Przedsiębiorstwa II
• Ekonomia Międzynarodowa
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FILOLOGIA: SPECJALIZACJA ANGIELSKA

W dobie globalizacji świadomość kulturowa i znajomość języków 
obcych, zwłaszcza angielskiego, to podstawa. Co szósta osoba 
na świecie posługuje się dziś językiem angielskim. Dominuje on 
w polityce, biznesie, nauce i dyplomacji. 

Studia z zakresu filologii angielskiej w Akademii Finansów 
i Biznesu Vistula pozwolą ci opanować ten język w stopniu 
biegłym. Nauczysz się też drugiego, wybranego języka. 
Będziesz mieć doskonały start.

Wszystkie wykłady i zajęcia mają formę interaktywną, 
kładziemy nacisk na umiejętności praktyczne. Wyróżnia nas 
kameralna atmosfera, indywidualne podejście oraz dynamiczne 
i wielokulturowe środowisko. Z takim doświadczeniem twoja 
pozycja na rynku pracy od razu wzrośnie.

Wśród naszych wykładowców są m.in. tłumacze, menedżerowie 
kultury i pracownicy sektora wydawniczego. Z nimi odkryjesz 
kulturę, historię, literaturę i media obszaru anglojęzycznego. 
Zdobędziesz również wiedzę z zakresu marketingu, biznesu 
i turystyki. Poczujesz się pewnie i poradzisz sobie w każdej 
sytuacji. 

Rozwiniesz także wszystkie kompetencje miękkie, w tym 
umiejętność prowadzenia dyskusji i argumentacji. Nauczysz się 
strategii retorycznych.  Wykorzystasz to w każdej pracy 
– zarówno w biznesie, jak i w polityce. Odnajdziesz się w każdym 
zakątku świata.

Dzięki studiom językowym będziesz rozwijać się zgodnie ze
swoimi zainteresowaniami.
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CZAS TRWANIA:
3-letnie studia I stopnia (licencjackie) – 6 semestrów
SPECJALNOŚCI:
• Kulturoznawstwo i Literaturoznawstwo 
• Tłumaczenia

2-letnie studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
SPECJALNOŚCI:
• Kulturoznawstwo i Literaturoznawstwo 
• Tłumaczenia
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Hiszpański to język przyszłości. Mówi w nim już ponad miliard 
ludzi, a liczba ta stale rośnie. Hiszpański jest drugim,  
po angielskim, językiem Twittera i Facebooka. Jest tak użyteczny 
jak angielski – w biznesie, polityce i kulturze.

Iberystyka w Akademii Finansów i Biznesu Vistula to studia, 
dzięki którym nauczysz się języka hiszpańskiego od podstaw.  
Poznasz też drugi język obcy. Zyskasz ogromny atut, który 
otworzy przed tobą wiele możliwości i wpłynie na wysokość 
twojego wynagrodzenia.

Wśród naszych wykładowców są wybitni dydaktycy, tłumacze  
i menedżerowie kultury. Zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu 
historii i geografii obszaru hiszpańskojęzycznego, kultury 
życia codziennego, sztuki i tradycji. Zdobędziesz kompetencje 

bardzo pożądane na rynku. Będziesz mógł rozwijać się na wielu 
polach: w gospodarce, handlu, literaturze, przemyśle filmowym, 
telewizyjnym i muzyce. 

Posiądziesz sztukę słuchania i segregacji informacji, 
formułowania myśli i prowadzenia dyskusji. Nauczysz się też 
podstaw komunikacji i biznesu międzynarodowego, marketingu 
i turystyki. Dzięki temu wyróżnisz się na rynku pracy.

Nie ma u nas klasycznych wykładów. Wszystkie zajęcia mają 
formę interaktywną i praktyczną. Będziesz więc pracował na 
realnych projektach – tłumaczył, tworzył materiały promocyjne, 
redagował i edytował. Dzięki stażom w szkołach językowych lub 
międzynarodowych firmach z łatwością rozpoczniesz karierę, 
również w międzynarodowym środowisku.

FILOLOGIA: SPECJALIZACJA HISZPAŃSKA

CZAS TRWANIA:
3-letnie studia I stopnia (licencjackie) – 6 semestrów
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FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Wiedza i kompetencje w dziedzinie finansów i rachunkowości 
dają uznanie i prestiż. Specjalistów wciąż jednak brakuje,  
a są potrzebni w każdej niemal firmie, instytucji, a także  
w administracji państwowej i samorządowej. Bez nich nie da się 
prowadzić żadnego biznesu. 

Program kierunku Finanse i Rachunkowość w Akademii 
Finansów i Biznesu Vistula jest oparty na światowych 
standardach i posiada prestiżową akredytację ACCA. 
Wybierając specjalność ACCA, otrzymasz tytuł specjalisty 
międzynarodowej klasy z zakresu corporate financial 
management. To cię wyróżni – wzrośnie twoja wartość na 
rynku, szybciej rozwiniesz karierę.

Masz do wyboru także inne wyselekcjonowane specjalności, 
pozwalające poznać te obszary sektora finansowego,  
w których chcesz być ekspertem. Wybitni wykładowcy 

i praktycy wprowadzą cię w tajniki rynku polskiego oraz rynków
zagranicznych. Zdobędziesz praktyczną wiedzę, dzięki której 
rozwiniesz się w obszarach przedsiębiorczości, bankowości  
i usług finansowych, rachunkowości i analizy rynku finansowego. 
 
Po naszych studiach czekają na ciebie biura rachunkowe 
i podatkowe, banki, największe światowe korporacje, 
towarzystwa ubezpieczeniowe i instytucje finansowe. Możesz 
zostać liderem biznesu, menedżerem czy doradcą. Jeśli 
postawisz na rozwój własnej działalności gospodarczej, też 
osiągniesz sukces.

Międzynarodowe środowisko naszej uczelni oraz możliwość 
nauki w języku angielskim doda ci skrzydeł. Takich właśnie 
specjalistów pracodawcy poszukują. 

CZAS TRWANIA:
3-letnie studia I stopnia (licencjackie) – 6 semestrów
WYBRANE SPECJALNOŚCI:
• Przedsiębiorczość
• Bankowość i Usługi Finansowe
• Rachunkowość i Finanse ACCA
• Analityk Rynku Finansowego

2-letnie studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
WYBRANE SPECJALNOŚCI:
• Doradztwo Podatkowe i Kontrola Podatkowa
• Analityk Finansowy
• Bankowość i Private Wealth
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GRAFIKA

Rynek sztuki rośnie zarówno w Polsce, jak i na świecie. Branża 
reklamowa też kwitnie, a to znaczy, że dla grafików są dobre 
czasy. 

Na kierunku Grafika Europejskiego Wydziału Sztuk Akademii 
Finansów i Biznesu Vistula zaangażujesz się w postępującą 
rewolucję cyfrową. Połączysz tradycyjne techniki artystyczne  
z nowoczesnymi, opartymi na warsztacie fotograficznym  
i cyfrowym. Aż 70% zajęć ma charakter praktyczny, a integralną 
częścią studiów są praktyki zawodowe oraz plenery malarskie. 
Dzięki temu rozwiniesz swoją pasję i umiejętności poszukiwane 
przez pracodawców.  

Możesz wybrać studia spośród dwóch specjalności. Na Grafice 
Artystycznej otrzymasz silne podstawy w zakresie rysunku, 

malarstwa i ilustracji. Poznasz, co najmniej 10 technik 
graficznych. Nauczysz się korzystać z wybranych środków 
przekazu i narzędzi. Rozwiniesz się jako niezależny artysta. 
Będziesz gotowy do samodzielnej pracy twórczej. Twoja 
wartość na rynku pracy wzrośnie.

Studia na specjalności Grafika dla Biznesu pozwolą ci zostać 
grafikiem w branży reklamowej. Przekażemy ci wiedzę  
i doświadczenie niezbędne w komunikacji wizualnej. Poznasz 
programy graficzne, dowiesz się, jak tworzyć w różnych 
technikach, jak przygotowywać i przetwarzać materiały graficzne 
w wersję cyfrową i gotową do druku, jak projektować realizacje 
multimedialne. Nauczysz się też tworzenia filmów animowanych, 
zdjęć i ilustracji. Dzięki temu pewnie wejdziesz w środowisko 
profesjonalistów. Spełnisz się i odniesiesz sukces zawodowy.

CZAS TRWANIA:
3-letnie studia I stopnia (licencjackie) – 6 semestrów
SPECJALNOŚCI:
• Grafika Artystyczna
• Grafika dla Biznesu

2-letnie studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
SPECJALNOŚCI:
• Grafika Artystyczna
• Grafika dla Biznesu
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INFORMATYKA

Informatyka to dziś najpopularniejszy kierunek studiów i jest 
dla każdego. W Akademii Finansów i Biznesu Vistula zyskasz 
solidne przygotowanie w tej dziedzinie. Zrobisz pierwszy krok do 
błyskotliwej kariery w IT. 

Uważnie słuchamy tego, co mówią młodzi ludzie. Wiemy, jakie 
są ich oczekiwania. W naszej uczelni zyskasz więc ogromne 
możliwości rozwoju w różnych kierunkach. Będziesz mógł 
zgłębiać tajemnice sztucznej inteligencji, machine learningu, 
Big Data i robotyki. Zdobędziesz wiedzę z zakresu automatyki, 
technologii cyfrowych i multimedialnych oraz matematyki 
i fizyki. Poznasz języki programowania i najnowsze trendy. 
Nauczysz się tworzyć bezpieczne sieci komputerowe, bazy 
danych, aplikacje, strony internetowe lub gry. Opanujesz różne 
języki programowania – CSharp, Java, XHTML, CSS3 oraz 
JavaScript. 

Z nami zostaniesz cenionym, kreatywnym programistą.

Dzięki kadrze ekspertów i współpracy z firmami takimi jak Fat 
Dog Games, Simulation Games Manufacture, Microsoft, Cisco  
i Oracle nauczysz się praktycznych umiejętności, dzięki czemu  
z marszu wejdziesz do zawodu. 

W programie jest 420 godzin praktyk zawodowych. Prace 
zaliczeniowe i dyplomowe będziesz tworzyć we współpracy  
z wiodącymi polskimi firmami IT. Konwersatoria Naukowe 
pozwolą ci z kolei włączyć się do badań z obszaru informatyki 
oraz jej aplikacji w różnych dziedzinach. 

Z dyplomem inżyniera informatyka AFiB Vistula zyskasz globalne 
możliwości, perspektywy błyskawicznej kariery i doskonałych 
zarobków.

CZAS TRWANIA:
3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) – 7 semestrów
WYBRANE SPECJALNOŚCI:
• Inżynieria Technologii Internetowych
• Inżynieria Zastosowań Informatyki w Biznesie
• Inżynieria Systemów Informatycznych
• Inżynieria Gier Komputerowych
• Inżynieria Bezpieczeństwa Systemów IT

1,5-roczne studia II stopnia (magisterskie) – 3 semestry
SPECJALNOŚCI:
• Projektowanie i Zastosowania Sieci Bezprzewodowych
• Projektowanie i Zastosowania Aplikacji Mobilnych

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
parter, pok. 28
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DZIAŁ
REKRUTACJI 13



STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Kariera zawodowa w środowisku międzynarodowym, 
to ekscytująca przygoda. Studia na kierunku Stosunki 
Międzynarodowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula 
doskonale cię do niej przygotują. Program, kadra oraz 
infrastruktura uzyskały bardzo wysoką ocenę Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej. Kompetencje, które rozwiniesz, pozwolą ci 
realizować się w wybranym obszarze.

Zdobędziesz szeroką wiedzę nt. problemów globalnych oraz 
mechanizmów międzynarodowej współpracy i rywalizacji na 
płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i militarnej. Dowiesz 
się, jaka jest rola czynników kulturowych, religijnych  
i regionalnych. Odkryjesz tajemnice negocjacji i dyplomacji. 
Nauczysz się też dwóch języków obcych, co pozwoli ci 
swobodnie poruszać się w międzynarodowym środowisku.

Z nami rozwiniesz też miękkie kompetencje – komunikatywność, 
zdolność współpracy, wywierania wpływu, przedsiębiorczość 
i elastyczność. Są to umiejętności wysoko oceniane przez 
pracodawców Dzięki nim odnadziesz się w różnych warunkach.

Połączysz przygotowanie teoretyczne z wiedzą praktyczną. 
Praktyki zrealizujesz w Polsce lub za granicą. Będą cię wspierać 
wybitni praktycy dyplomacji, politycy i eksperci w różnych 
dziedzinach stosunków międzynarodowych. Nawiążesz cenne 
kontakty i wyróżnisz się wiedzą niedostępną w podręcznikach.

Dzięki zdobytym w naszej uczelni kompetencjom z łatwością 
będziesz piął się po szczeblach kariery w międzynarodowych 
korporacjach, instytucjach publicznych i finansowych, w mediach 
lub w dyplomacji. 

CZAS TRWANIA:
3-letnie studia I stopnia (licencjackie) – 6 semestrów
SPECJALNOŚCI:
• Międzynarodowe Relacje Biznesowe I
• Studia Globalne, Regionalne i Cywilizacyjne
• Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe

2-letnie studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
SPECJALNOŚCI:
• Międzynarodowe Relacje Biznesowe II
• Studia Transatlantyckie
• Bezpieczeństwo Międzynarodowe, Migracje i Terroryzm

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
parter, pok. 28
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ZARZĄDZANIE

Firma to ludzie, infrastruktura, środki materialne i finansowe. 
Trzeba wiedzy i wyobraźni, aby tym wszystkim zarządzać.

W Akademii Finansów i Biznesu Vistula kształcimy ludzi, którzy 
chcą wziąć odpowiedzialność za firmę. Po studiach na kierunku 
Zarządzanie zostaniesz liderem i odniesiesz sukces.

Na wyselekcjonowanych specjalnościach nauczysz się, jak 
efektywnie zarządzać kapitałem, czasem, umiejętnościami 
ludzi i całymi projektami. Zdobędziesz solidną i praktyczną 
wiedzę z dziedziny ekonomii, finansów i rachunkowości, 
prawa i marketingu. Poznasz najnowsze trendy w zarządzaniu. 
Zobaczysz, że jest to zarówno rzemiosło, jak i sztuka. Z nami 
rozpoczniesz przygodę życia, która dostarczy ci adrenaliny  
i satysfakcji.

Wybitni wykładowcy i praktycy biznesu pomogą ci rozwinąć 
kompetencje zarówno twarde, jak i miękkie. Nauczysz 
się odporności i elastyczności. Rozwiniesz umiejętności 
strategiczne i organizacyjne. Będziesz wiedział, jak wyznaczać 
cele i mobilizować ludzi. Dowiesz się też, czym jest misja  
i odpowiedzialność biznesu.

W trakcie studiów będziemy aktywnie wspierać twoją 
przedsiębiorczość. Doświadczenie będziesz zdobywać podczas 
praktyk w firmach krajowych i zagranicznych.

Nasze biznesowe, praktyczne i indywidualne podejście  
w kształceniu będzie procentować w przyszłości. Wyróżnisz 
się, znajdziesz się w grupie fachowców o silnej pozycji na rynku 
i najwyższych dochodach.

CZAS TRWANIA:
3-letnie studia I stopnia (licencjackie) – 6 semestrów
SPECJALNOŚCI:
• Marketing i Sprzedaż
• Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
• Zarządzanie Biznesem
• Zarządzanie Projektami w Organizacji

2-letnie studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
WYBRANE SPECJALNOŚCI:
• Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Środowisku 

Międzynarodowym
• Zarządzanie Marketingiem w Środowisku Międzynarodowym

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
parter, pok. 28
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COACHING STYLU ŻYCIA

Wychodzimy naprzeciw twoim zainteresowaniom i potrzebom 
rynku. Coraz więcej ludzi chce żyć w harmonii z otoczeniem 
i samymi sobą. Są coraz bardziej świadomi, że styl życia 
wpływa na ich zdrowie, wizerunek, energię i karierę zawodową. 
Potrzebują doradztwa, wsparcia i motywacji, by odkryć swoje 
potrzeby, poznać możliwości i zmienić życie na lepsze  
– w wymiarze fizycznym, duchowym i zawodowym. Studia 
magisterskie na kierunku Coaching Stylu Życia to awangardowy 
projekt.

Decydując się na studia w Szkole Głównej Turystyki 
i Hotelarstwa Vistula, otrzymasz kompleksową, 
interdyscyplinarną wiedzę w obszarze wellness coaching 
oraz diet coaching. Otworzą się przed tobą drzwi do kariery 

w dynamicznie rosnącej branży, która podbija świat jako life 
style coaching. Koncentruje się ona na motywowaniu ludzi 
do zachowań prozdrowotnych i zapewnieniu im dobrego 
samopoczucia.

Studia przygotują cię do prowadzenia spersonalizowanego 
coachingu stylu życia. Zyskasz kompetencje, które pozwolą ci  
działać w obszarach mających ogromny wpływ na samopoczucie 
człowieka, takich jak dieta, aktywność fizyczna, stan psychiczny, 
duchowy i emocjonalny. Studia Coaching Stylu Życia kształcą 
doradców dla osób oraz instytucji dbających o kondycję  
i dobre samopoczucie swojego personelu, doradców w zakresie 
zrównoważonego stylu życia, planowania własnego rozwoju,  
a także pracowników dla firm z branży lifestyle.

CZAS TRWANIA:
2-letnie studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
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DIETETYKA

Zdrowe i racjonalne żywienie to nie tylko moda, ale autentyczna, 
wciąż rosnąca potrzeba współczesnych społeczeństw. 
Specjaliści, którzy mają solidną, kompleksową wiedzę z zakresu 
dietetyki, są dziś poszukiwani i pożądani. Znajdziesz się wśród 
nich dzięki studiom w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa 
Vistula.

Na kierunku Dietetyka kształcimy ekspertów. Zyskasz 
kompetencje, które pozwolą Ci działać w obszarach mających 
wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka. Zdobędziesz 
kwalifikacje i odniesiesz sukces na polu zawodowym. 

Wykładowcami są profesjonalni, doświadczeni dietetycy,  
a program nauczania jest unikatowy w skali kraju. Nauczysz 
się nie tylko diagnozować i rozpoznawać potrzeby osób 
odwiedzających gabinet dietetyka. Dowiesz się również, jak 

powinien odżywiać się człowiek zdrowy, ze zwróceniem uwagi 
na zróżnicowaną aktywność fizyczną, wiek, stan fizjologiczny, 
a także narodowość czy upodobania kulinarne. Dzięki zdobytej 
wiedzy sam będziesz mógł skomponować diety. Zapewnisz 
swoim klientom sprawność, odpowiednią wydolność i kondycję 
psychiczną. 

Praktyczne umiejętności zdobędziesz w uczelnianym 
laboratorium. Nauczysz się technologii przetwarzania żywności 
i komponowania potraw. Umiejętności zawodowe będziesz 
szlifować również podczas praktyk zawodowych  
w wyspecjalizowanych placówkach. 

Z nami zyskasz renomę profesjonalisty i pewną pozycję  
na rynku. Rozpoczniesz niezwykle satysfakcjonującą pracę  
z ludźmi i fascynującą karierę.

CZAS TRWANIA:
3-letnie studia I stopnia (licencjackie) – 6 semestrów
SPECJALNOŚCI:
• Dietetyka dla Osób Aktywnych Fizycznie
• Poradnictwo Dietetyczne

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
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TURYSTYKA I REKREACJA

Turystyka i Rekreacja to jeden z najszybciej rozwijających się 
sektorów gospodarki światowej. Po studiach w Szkole Głównej 
Turystyki i Hotelarstwa Vistula będziesz mógł realizować się  
w tym obszarze. Otworzą się przed tobą drzwi do kariery  
w dynamicznym środowisku. Będziesz podróżować, poznawać 
świat i ludzi. 

Na kierunku Turystyka i Rekreacja zdobędziesz praktyczną 
wiedzę i umiejętności niezbędne w działalności przedsiębiorstw 
branży turystycznej. Poznasz arkana efektywnego zarządzania 
turystyką wypoczynkową i biznesową, obiektami hotelowymi  
i gastronomią oraz sportem. Dowiesz się, jak zorganizować 
wyjazdy pełne atrakcji czy wydarzenia biznesowe, jak zarządzać 
hotelem, restauracją czy klubem sportowym. Ten biznes stanie 
się twoją pasją, da ci satysfakcję i pieniądze.

Opanujesz zagadnienia marketingu, prawa, zarządzania ludźmi 
oraz ryzykiem. Zdobędziesz wiedzę z zakresu najnowszych 
technologii informatycznych, stosunków międzykulturowych  
i oddziaływania człowieka na otoczenie. Z naszymi wybitnymi 
ekspertami i praktykami rozwiniesz też pożądane w branży inne 
kompetencje – komunikatywność, znajomość języków obcych, 
umiejętności organizacyjne oraz przedsiębiorczość. 

Pierwsze doświadczenie w branży zyskasz dzięki naszemu 
programowi praktyk zawodowych. Będziesz mógł je rozwijać 
angażując się w prace kół naukowych oraz podczas obozów 
szkoleniowych. 

Dzięki zdobytej w SGTiH Vistula wiedzy i kompetencjom szybko 
będziesz piął się po szczeblach kariery w branży – w Polsce lub 
za granicą.

CZAS TRWANIA:
3-letnie studia I stopnia (licencjackie) – 6 semestrów
WYBRANE SPECJALNOŚCI:
• Hotelarstwo
• Menedżer Gastronomii
• Turystyka Biznesowa
• Turystyka Czasu Wolnego

2-letnie studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
WYBRANE SPECJALNOŚCI:
• Zarządzanie w Turystyce
• Zarządzanie Sportem
• Zarządzanie Przemysłem Spotkań

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
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STUDIA
PODYPLOMOWE

Kluczem do sukcesu jest dziś wąska specjalizacja. Pracodawcy 
patrzą na wszystkie dyplomy, uprawnienia i kwalifikacje. 
Dlatego wielkim atutem jest świadectwo ukończenia studiów 
podyplomowych, dzięki któremu zyskasz dodatkową szansę na 
udaną karierę zawodową i awans. 

Studia podyplomowe w Vistuli są zaprojektowane zgodnie  
z potrzebami rynku. Oferujemy przy tym unikatowe kierunki, 
niedostępne w innych uczelniach. Możesz wybierać wśród 
wielu specjalności, takich jak m.in Coaching dla Menedżerów, 
Tłumaczenia Specjalistyczne, Testowanie Oprogramowania czy 
Audyt Śledczy.

Te studia są dedykowane kandydatom posiadającym dyplom 
licencjata lub inżyniera bądź dyplom magistra. Mogą mieć 
całkowicie inny profil niż poprzednie. Dzięki nim poszerzysz 

wiedzę lub zdobędziesz zupełnie nowe umiejętności, 
wyspecjalizujesz się w wybranym przez siebie obszarze. 
Poszerzysz horyzonty i zdobędziesz nowe doświadczenia. 
Będziesz uczyć się od ekspertów i praktyków, którzy przekażą ci 
unikatową wiedzę. To sprawi, że wyróżnisz się na rynku pracy  
i będziesz mógł realizować założone przez siebie cele.

Studia podyplomowe mają wiele zalet, wśród których 
jest również wygoda. Mają formułę weekendową, więc 
jeśli pracujesz, nie będą kolidowały z twoją pracą. Część 
pracodawców finansuje naukę pracownikom – w całości bądź 
częściowo. Możesz więc zaoszczędzić.

Ukończenie studiów podyplomowych wzmocni twoją pozycję na 
rynku i w firmie. Staniesz się lepszym, bardziej wartościowym 
pracownikiem. Lepiej poradzisz sobie też we własnej firmie.

CENTRUM STUDIÓW  
PODYPLOMOWYCH  
I SZKOLEŃ

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
parter, pok. 220

tel.: + 48 22 45 72 329/363          
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

WYBRANE PROGRAMY:
• Finanse i Rachunkowość z akredytacją ACCA
• Metodyka Nauczania Języków Obcych
• Metodyka Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego i Jako 

Drugiego
• Komunikacja Techniczna
• Specjalista ds. Ubezpieczeń
• Audyt i Kontrola Wewnętrzna
• Audyt Śledczy
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STUDIA ONLINE

Licencjat albo magisterka bez codziennych zajęć w uczelni bądź 
zjazdów raz na dwa tygodnie? Tak, z Vistulą jest to możliwe. 
Studia online to ogólnoświatowy trend, a my jesteśmy w tym 
obszarze liderem. 

Nasze studia online stwarzają wyjątkowe możliwości – są 
elastyczne i bardzo wygodne. Uczysz się, gdzie chcesz i kiedy 
chcesz, we własnym tempie, samodzielnie organizując swój 
czas. Potrzebujesz tylko komputera i dostępu do internetu. 
Możesz więc studiować i jednocześnie pracować lub zajmować 
się rodziną. Jest to również świetne rozwiązanie, jeśli 
mieszkasz za granicą albo daleko od ośrodka akademickiego. 

Głównym narzędziem studiów online są multimedialne lekcje 
e-learningowe oraz webinary – sesje na żywo, podczas 
których wykładowca prowadzi zajęcia z wykorzystaniem 

kamery internetowej, podpierając się jednocześnie widoczną 
dla studentów prezentacją. Ty możesz zadawać pytania 
z wykorzystaniem czatu oraz komunikować się z innymi 
studentami. Wszystkie materiały edukacyjne są umieszczone 
na nowoczesnej platformie. Nie ma tygodniowego planu zajęć. 
Sam decydujesz, kiedy wysłuchasz wykładu, czy przeczytasz 
przesłane materiały. Są one archiwizowane i można do nich 
wracać kilkakrotnie. Ustalony czas mają jedynie zjazdy  
w uczelni – odbywają się na początku i na końcu semestru 
podczas weekendowych sesji. 

Studia online są jak każde inne studia, tyle że forma 
przekazywania wiedzy jest różna. Program nauczania jest 
dokładnie taki sam, jak w przypadku studiów niestacjonarnych. 
Dyplom też dostaniesz taki sam.

CZAS TRWANIA:
3-letnie studia I stopnia (licencjackie) – 6 semestrów
KIERUNKI:
• Ekonomia
• Finanse i Rachunkowość
• Zarządzanie

2-letnie studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry
KIERUNEK:
• Zarządzanie

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
parter, pok. 28
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PROGRAM
ERASMUS+

Międzynarodowe doświadczenie to ogromny kapitał. Możesz 
je zdobyć dzięki programowi Erasmus+. To projekt Unii 
Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. 
W jego ramach nawet przez rok możesz studiować i podnosić 
kwalifikacje za granicą, w jednej z 40. partnerskich uczelni. 
Zdobędziesz miesięczne dofinansowanie do 500 euro na studia  
i do 600 euro na staż. 

Erasmus+ zmienia młodych ludzi – ich życie i umysły. To 
przyśpieszony kurs dorosłości. Dzięki temu, że będziesz 
samodzielnie podejmować wiele decyzji dotyczących 
uczelni, mieszkania i różnych sytuacji z życia codziennego 
w obcym języku. Nabierzesz pewności siebie i zdolności 
przystosowywania się do nowych okoliczności, nauczysz się 
rozwiązywania problemów. Pracodawcy to docenią.

Udział w programie Erasmus+ poszerza horyzonty. Poznasz 
nowy kraj, wielu nowych ludzi i kulturę, podniesiesz kompetencje 
językowe, możesz też nauczyć się zupełnie nowego języka. 
Zdobędziesz cenne kontakty i zawrzesz ciekawe znajomości  
i przyjaźnie. To może być jeden z najciekawszych okresów  
w twoim życiu, a kompetencje, które rozwiniesz, będą 
procentować w przyszłości. Łatwiej osiągniesz sukces.  
Z międzynarodowym doświadczeniem szybciej znajdziesz pracę, 
a pracodawcy chętniej powierzą ci większą odpowiedzialność. 

Erasmus+ to wielka szansa. Jak ją wykorzystasz, zależy jednak 
tylko od ciebie. 
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BIURO
KARIER

Im wcześniej nawiążesz pierwszy kontakt ze światem biznesu, tym lepiej. W Biurze Karier Vistuli znajdziesz profesjonalistów, którzy 
ci to ułatwią. Dzięki nim dowiesz się, jak zaplanować karierę. Weźmiesz udział w ciekawych szkoleniach i warsztatach, podczas 
których rozwiniesz pożądane przez pracodawców kompetencje, w tym również interpersonalne. Poznasz swoje mocne strony. To 
klucz do sukcesu. 

Biuro Karier bardzo blisko współpracuje z pracodawcami. Nawiązuje kontakty z renomowanymi firmami i instytucjami – polskimi 
i zagranicznymi. Aranżuje interesujące spotkania z praktykami biznesu i ludźmi sukcesu. Każdego roku organizuje Targi Pracy 
JobSpot i JobDay. W ich trakcie będziesz miał doskonałą okazję do bezpośredniej rozmowy z rekruterami. Informacje o targach oraz 
o uczestniczących firmach otrzymasz z wyprzedzeniem. Dzięki temu wcześniej zapoznasz się z ich profilem i przygotujesz się do 
spotkania z potencjalnymi pracodawcami.

Biuro Karier wyszukuje też oferty pracy oraz prowadzi bazę pracodawców. Udostępni ci oferty praktyk, staży i pracy, poinformuje  
o aktualnych propozycjach, skoordynuje i pomoże w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji.  

Wesprzemy cię również w skutecznej aplikacji. Z nami przygotujesz profesjonalne CV. Będziesz wiedział, jakie informacje powinny 
się w nim znaleźć, jak zaprezentować mocne strony i jak atrakcyjnie ułożyć treści. Twoje CV wyróżni się i szybko znajdziesz 
wymarzoną pracę.  
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BIURO
KARIER
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Abyś mógł zaprojektować swoją idealną ścieżkę zawodową, Biuro Karier stworzyło portal E-Kariera. To innowacyjne narzędzie, 
jakiego w Polsce jeszcze nie było. Łączy wszystkie kanały komunikacji między młodymi ludźmi, którzy mają ambicje 
znalezienia satysfakcjonującej, dobrze płatnej pracy, a pracodawcami, którzy potrzebują wykwalifikowanej kadry z konkretnym 
wykształceniem i umiejętnościami. Takie połączenie grup użytkowników daje unikalną możliwość stworzenia wspólnej 
e-społeczności, ułatwiającej przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy.

Baza ofert pracy i staży ułatwi ci kontakt z potencjalnymi pracodawcami, którzy zamieszczają na portalu swoje oferty, a Ty 
możesz im przesłać w prosty sposób swoje CV. 

W bazie rozwoju znajdziesz natomiast propozycje szkoleń uczelnianych oraz pozauczelnianych, ale rekomendowanych przez 
Vistulę jako rzetelne. Są w niej też linki do znanych baz rozwoju.

Portal zawiera również system ankietowania, który pozwala na śledzenie losów absolwentów.

E-Kariera ułatwia i przyśpiesza rekrutację. Udział w projekcie da ci przewagę tuż przed wejściem na rynek pracy.

Jeśli założysz na portalu E-Kariera swoje konto, będziesz miał spersonalizowaną stronę. Możesz na 
niej zamieszczać informacje o sobie. Otrzymasz też  dostęp do spersonalizowanej oferty.

Głównym filarem portalu jest system badania kompetencji online. Takie badanie pozwoli ci 
zidentyfikować umiejętności pożądane na rynku. Jednocześnie pokażesz swoją świadomość 
znaczenia ich rozwoju. Spotkasz się z doradcami i otrzymasz wskazówki dotyczące szkoleń.



STYPENDIA

Wykształcenie kosztuje. Czesne, utrzymanie, podręczniki, 
pomoce naukowe to spore wydatki. Możesz je jednak realnie 
obniżyć. Grupa Uczelni Vistula oferuje bogaty system 
stypendialny. To bezzwrotna pomoc materialna ze środków  
z budżetu państwa.

Stypendium socjalne przysługuje studentom studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, 
kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia, 
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 

Taki student może również otrzymać stypendium socjalne 
w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu 
studenckim lub w innym obiekcie, jeżeli codzienny dojazd  
z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub 
w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Stypendium Rektora jest z kolei dedykowane studentom, 
którzy uzyskują wysoką średnią ocen lub mają osiągnięcia 
naukowe, artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym. Za wybitne dokonania w tych 
obszarach student może otrzymać stypendium ministra.

Stypendium specjalne z tytułu niepełnosprawności jest 
dedykowane tym, którzy posiadają orzeczenie właściwego 
organu o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

W przypadku gdy młody człowiek, z przyczyn losowych, znalazł 
się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, może otrzymać 
zapomogę. Zdarzeniem losowym jest np. śmierć lub ciężka 
choroba członka rodziny albo klęski żywiołowe.

W Vistuli nikt nie zostaje bez wsparcia. Jeśli potrzebujesz, 
pomożemy.
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KOŁA
I ORGANIZACJE STUDENCKIE

Na pewno już wiesz, że aby odnieść sukces, same studia często nie wystarczą. Dobrze jest wyróżnić się wśród wielu innych młodych 
ludzi i wybić się ponad przeciętność. Możesz to osiągnąć, angażując się w działalność kół naukowych i organizacji studenckich. 
Połączysz przyjemne z pożytecznym i odniesiesz same korzyści.

W Vistuli masz ogromny wybór. Działa tu m.in. Koło Międzynarodowe, Dietetyków, HR, Hotelarstwa, Robotyki, Symulacji Lotniczych, 
Foto Klub i wiele innych. Skupiają one studentów, których łączą podobne zainteresowania i pasje. Poznasz ciekawych ludzi, a dzięki 
wspólnej pracy zdobędziesz dodatkową wiedzę oraz cenne doświadczenie. Nauczysz się dyskutować i tworzyć projekty, nabierzesz 
też pewności siebie. Twoja dodatkowa aktywność zostanie doceniona przez pracodawców. Będziesz miał dużo lepszy start.

Organizacje studenckie są skierowane na działalność społeczną. Ich członkami są studenci, którzy naukowo działają w różnych 
obszarach. Łączy ich jednak zamiłowanie do działania na rzecz dobra wspólnego. Są kreatywni i ambitni, potrafią inspirować 
innych. Współdziałanie z takimi ludźmi jest wspaniałą przygodą. Zdobędziesz wyjątkowe doświadczenie. Możesz poznać kogoś, 
kto zmieni twoje życie. 

Vistula ma także ofertę dla miłośników muzyki i śpiewu. W naszej uczelni działa Chór Akademicki. Jeśli zaś sport jest twoją pasją, 
Klub AZS jest dla Ciebie. Sport kształtuje charakter. Uczy dyscypliny, konsekwencji i wytrwałości. Wykorzystasz to w życiu i w pracy. 

Pełną ofertę kubów i organizacji studenckich znajdziesz na stronie: www.vistula.edu.pl
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PROGRAM
MENTORSKI

Gdy rozpoczynasz studia, może ci towarzyszyć stres. To nic dziwnego – nowa szkoła, nowe środowisko i nowi ludzie. W Vistuli 
nie będziesz jednak sam. Poprowadzi cię i pomoże twój Mentor. Dzięki niemu łatwo i szybko odnajdziesz się w społeczności 
akademickiej, a potem rozwiniesz skrzydła.

Program Mentorski to unikatowy projekt. Powstał, by wspierać nowych studentów, zachęcać ich do pełnego wykorzystania ich 
potencjału i możliwości rozwoju, jakie daje im Grupa Uczelni Vistula, a także by poprawiać wyniki naukowe. 

Mentor jest doświadczonym doradcą, opiekunem i przewodnikiem, który wspiera, uczy, prowadzi i służy nowemu studentowi 
za wzór do naśladowania. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, wskazuje kierunki rozwoju. Motywuje też do pozytywnych 
zmian i pomaga w nawiązywaniu cennych znajomości. Rozwiniesz z nim umiejętności uczenia się, analizy i refleksji. Zdobędziesz 
kompetencje organizacyjne i zawodowe. Wzmocnisz też pewność siebie, poczucie niezależności oraz umiejętności przyjmowania 
krytyki i podejmowania ryzyka. Zyskasz nowe umiejętności z zakresu przywództwa, doradztwa i międzykulturowości. To cenne cechy, 
które wykorzystasz w karierze zawodowej.

Liczba Mentorów rośnie z każdym rokiem. Rośnie też liczba studentów, którzy doceniają, jak ważne są takie partnerskie relacje. 

Program Mentoringu to tylko jedna z wielu form wsparcia dla studentów. W Vistuli możesz też liczyć na pomoc kolegów, 
przełożonych, doradców i kadry akademickiej.
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ZASADY REKRUTACJI
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Krok 2 

Kliknij przycisk APLIKUJ ONLINE

i wypełnij formularz rejestracyjny

Krok 1

Wejdź na stronę www.vistula.edu.pl

i wybierz kierunek studiów

Krok 3 

Wydrukuj i podpisz dokumenty, które 
dostaniesz na maila. Opłać wpisowe

Krok 4

Przyjdź na uczelnię z kompletem 
dokumentów *

Krok 5
Po złożeniu dokumentów i podpisaniu 
umowy otrzymasz decyzję o przyjęciu 
na studia. Od teraz witamy Cię w gronie 
naszych studentów!

* Upewnij się, że masz ze sobą oryginały i kserokopie wszystkich dokumentów  
   oraz dowód wpłaty wpisowego. Listę wymaganych dokumentów znajdziesz na  
   stronie www.vistula.edu.pl



Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami 
www.vistula.edu.pl

GRUPA UCZELNI VISTULA
Praktyczna wiedza. Biznesowe podejście. Globalne możliwości.

SPOTKAJMY SIĘ OSOBIŚCIE LUB ONLINE

GRUPA UCZELNI VISTULA
Kampus Warszawa
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
tel.: +48 22 45 72 300


