Galeria zdjêæ

Zasady rekrutacji
na studia
studentem studiów pierwszego stopnia
(licencjackich) mo¿e zostaæ absolwent szko³y
ponadgimnazjalnej (œredniej), posiadaj¹cy
œwiadectwo dojrza³oœci
rekrutacja odbywa siê bez egzaminów wstêpnych,
przy zapisie obowi¹zuje kolejnoœæ zg³oszeñ
jeœli wahasz siê, które studia wybraæ, mo¿esz
wype³niæ test, który Ci w tym pomo¿e. Test mo¿na
rozwi¹zaæ on-line lub w Biurze Rekrutacji,
zawsze sprawdŸ zni¿ki, jakie Ci przys³uguj¹,
informacje na ten temat otrzymasz tak¿e w Biurze
Rekrutacji
kierunki Pedagogika, Ekonomia, Finanse
i Rachunkowoœæ trwaj¹ 6 semestrów, kierunek
Wzornictwo trwa 7 semestrów. Po zakoñczeniu
ostatniego semestru na wy¿ej wymienionych
kierunkach, student otrzymuje tytu³ licencjata,
kierunek Architektura trwa 7 semestrów.
Po ukoñczeniu ostatniego semestru student
otrzymuje tytu³ in¿yniera architekta.
Biuro Rekrutacji - pok. 014 (parter)
ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice
tel.: (32) 461 21 32, (32) 461 21 34
godziny otwarcia: pon. - pt. 8:00 - 16:00
www.gwsp.gliwice.pl
e-mai: rekrutacja@gwsp.gliwice.pl

Gliwicka Wy¿sza Szko³a
Przedsiêbiorczoœci
- projekt Twojej kariery
ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice
tel.: (32) 461 21 43
www.gwsp.gliwice.pl
www.facebook.com/gwsp.gliwice
e-mail: biuro_rektora@gwsp.gliwice.pl

Studia
w wyj¹tkowym miejscu
Nowoczesny i designerski budynek
po Kopalni Wêgla Kamiennego
Gliwice

Kszta³cimy
w kierunkach
Studia pierwszego stopnia:
Pedagogika
Profilaktyka spo³eczna z elementami prewencji
Doradztwo zawodowe i personalne
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie
przedszkolne
Pedagogika opiekuñczo - resocjalizacyjna

Finanse i Rachunkowoœæ
Rachunkowoœæ i podatki
Finanse i inwestycje
Finanse mened¿erskie

Architektura

Wygodne warunki studiowania - wszystko
w jednym miejscu, du¿y parking

Wzornictwo
Projektowanie komunikacji wizualnej i multimediów
Projektowanie produktu

Studia podyplomowe:
Integracja sensoryczna w teorii i praktyce
Kadry i p³ace w przedsiêbiorstwie

Budynek dostosowany do potrzeb
osób niepe³nosprawnych

Kwalifikacyjne podyplomowe studia
pedagogiczne
Logopedia
Oligofrenopedagogika
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
i wychowanie przedszkolne

Dobra lokalizacja - szybki dojazd
ka¿dym œrodkiem komunikacji

Mened¿er Ekonomii Spo³ecznej

Uczelniane
biuro karier
Misja Biura Karier
Zapewnienie absolwentom i studentom
Gliwickiej Wy¿szej Szko³y Przedsiêbiorczoœci
z siedzib¹ w Gliwicach jak najlepszych
mo¿liwoœci startu w ¿ycie zawodowe
poprzez dzia³ania prowadz¹ce do konfrontacji
miêdzy nimi a potencjalnymi pracodawcami.

G³ówne cele
poœredniczenie miêdzy absolwentami Uczelni
a rynkiem pracy,
zbieranie informacji o wymaganiach
potencjalnych pracodawców,
wspó³praca z firmami i instytucjami w zakresie
zatrudniania studentów i absolwentów,
promocja zawodowa studentów i absolwentów
oraz przygotowanie ich do wejœcia na rynek
pracy,
umo¿liwienie pracodawcom dotarcia
w bezpoœredni sposób do potencjalnych
pracowników,
kszta³towanie wizerunku absolwenta Uczelni
jako dobrego kandydata na pracownika,
prowadzenie bazy danych absolwentów,
badanie losów i monitorowanie kariery
zawodowej absolwentów

