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[1]
Wyższa Szkoła Bankowa to pierwsza w Toruniu niepubliczna uczelnia o profilu
ekonomicznym. Kształci profesjonalistów dla świata biznesu. Prowadzi studia I i II
stopnia, studia podyplomowe oraz MBA.
WSB posiada wśród uczelni niepublicznych największą ofertą studiów w Toruniu. Słuchacze mogą
wybierać spośród kilkudziesięciu specjalności z różnych obszarów.
Wykładowcy
Zajęcia prowadzą uznani specjaliści oraz znakomici praktycy. Uczelnia posiada szerokie grono
partnerów biznesowych, do których można zaliczyć największe firmy z regionu, z którymi ściśle
współpracuje. Współpraca ta obejmuje doradztwo i konsultacje przy tworzeniu programów studiów,
prowadzenie zajęć, a także wskazywanie tematyki prac dyplomowych związanych z działalnością
firmy.
Wśród partnerów biznesowych WSB posiada również patronów kierunków i specjalności. Patronat
nad specjalnością sprawia, iż wiedza i umiejętności zdobywane w WSB są oparte na bezpośrednim
doświadczeniu największych firm w regionie, a programy są dopasowane do aktualnego
zapotrzebowania na rynku pracy. Na praktyczny charakter studiów wpływa również warsztatowa
forma zajęć oraz wykładowcy - praktycy, którzy poszczególne zagadnienia omawiają na podstawie
case studies.
Praktyki
W trakcie studiów w Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu studenci odbywają praktyki, w znalezieniu
których pomaga uczelniane Biuro Karier, które również organizuje warsztaty i szkolenia
przygotowujące do rozpoczęcia pracy.
Studenci mają również możliwość odbycia części studiów na jednej z 26 uczelni partnerskich w
ramach programu LLP Erasmus.
Dla studenta
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Uczelnia realizuje program Very Important Student, który umożliwia studia za darmo. Dzięki niemu
można m.in. studiować za granicą, uczestniczyć w seminariach oraz debatach, uzyskać zniżki na
kontynuację nauki we wszystkich Wyższych Szkołach Bankowych w Polsce. Poza zajęciami studenci
WSB rozwijają swe umiejętności działając w kołach naukowych. Na uczelni działa też Samorząd
Studencki, Koła Naukowe, Akademicki Związek Sportowy oraz Akademicki Inkubator
Przedsiębiorczości.
Baza dydaktyczna
Główna siedziba Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu znajduje się na ul. Młodzieżowej 31a w Toruniu,
w samym centrum miasta. W 2010 r. do użytku został oddany nowy budynek przy ul. Dekerta 26,
który połączony jest z budynkiem głównym. Budynki mieszczą aule, sale konwersatoryjne i
wykładowe wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz nowoczesne laboratoria
komputerowe.
W budynku przy ul. Dekerta 26 znajduje się dwupoziomowa Biblioteka. Na obu poziomach można
skorzystać ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz elektronicznych baz danych.
Uczelnia posiada blisko 150-metrową strefę studenta, w której można odpocząć po zajęciach lub
spotkać się z przyjaciółmi.
>>> Więcej na stronie internetowej Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu: www.wsb.torun.pl. [2]
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