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DLACZEGO SSW? 

WYDZIAŁY W SOPOCIE FILIA W CHOJNICACH

WYDZIAŁ
ARCHITEKTURY, INŻYNIERII I SZTUKI

WYDZIAŁ 
EKONOMII I FINANSÓW

MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ 
BIZNESOWO - LINGWISTYCZNY

Sopocka Szkoła Wyższa oferuje 
kształcenie w obszarach finansów, 
biznesu i architektury. Zajęcia 
p r o w a d z i  d o ś w i a d c z o n a 
i wykwalifikowana kadra, a plany 
i  p r o g r a m y  s t u d i ó w  s ą 
konsultowane z przedstawicielami 
b i z n e s u  o r a z  n a s z y m i 
absolwentami. Wszystko po to, 
by studenci naszej uczelni mieli 
j a k  n a j l e p s ze  w a r u n k i  d o 
zdobywania wiedzy i  zostali 
doskonale przygotowani do dalszej 
pracy zawodowej.

STUDIA POLECANE PRZEZ PRACODAWCÓW:

20 lat doświadczenia 
przyszłościowe kierunki studiów i atrakcyjne moduły dyplomowania 
uznane środowisko akademickie z Trójmiasta i Polski (czynni zawodowo praktycy) 

nowoczesne formy kształcenia 
(studia dualne, warsztaty, wizyty studyjne, e-learning, case studies) 

programy studiów pozytywnie ocenione przez Państwową Komisję Akredytacyjną 
dogodna lokalizacja i nowoczesna siedziba (centrum Trójmiasta) 

zajęcia w małych grupach (zajęcia projektowe, laboratoryjne, terenowe i plenerowe) 

nowoczesna baza informatyczna i specjalistyczne pracownie 
(architektoniczne, projektowe, nowych mediów) 

współpraca z uznanymi partnerami biznesowymi 
gwarantowane praktyki w międzynarodowych firmach 
wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus + 
Akademickie Biuro Karier 
elastyczny system opłacania studiów 
darmowe kursy i szkolenia dla studentów 
wysokie stypendia (nawet do 900 zł miesięcznie) 

Teresa Martyniuk
prof. dr hab., Rektor SSW 

Sopocka Szkoła Wyższa (SSW) 
to 20 lat tradycji 

Początkowo  znana była jako uczelnia 
specjalizująca się  w nauczaniu 
rachunkowości i zarządzania finansami, 
a od 2005 również jako uczelnia 
kształcąca architektów. Z biegiem lat 
uczelnia poszerzyła ofertę o nowe  
kierunki i profile dyplomowania, w tym
zarządzanie produkcją. 

SSW cieszy się opinią jednej 
z najlepszych uczelni niepublicznych 
w regionie, czego potwierdzeniem są 
liczne zwycięstwa i wysokie pozycje 
w konkursach i rankingach. 



A C C A  to  j e d n a  z  n a j b a rd z i e j 
prestiżowych kwalifikacji finansowych 
na  świecie,  rozpoznawalna  na 
wszystkich kontynentach. Jej zdobycie 
otwiera przed studentami ścieżkę 
międzynarodowej kariery. Kwalifikacja 
nie  obejmuje jedynie zagadnień 
związanych z finansami i rachunkowością, 
ale  też  znacznie  szerszy  zakres 
obszarów biznesowych jak zarządzanie 
czy planowanie strategiczne. Dzięki temu 
absolwenci są przygotowani do objęcia 
stanowisk kierowniczych, także tych 
na najwyższym szczeblu. 

 
ekspert z zakresu finansów i księgowości, 

członek ACCA, posiada tytuł FCCA 

mgr Emilia Kruszyńska

 

Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Barometr 
zawodów 2019 wskazuje na bardzo duży deficyt służb finansowo-księgowych, 
ds. rachunkowości i księgowości oraz samodzielnych księgowych. Z badań wynika, 
że finansista i księgowy to zawody przyszłości.  

Tryby studiowania na kierunku Finanse i rachunkowość: 
 stacjonarny 
 niestacjonarny 
 niestacjonarny on-line (studia I stopnia) 

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) 
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 

KADRY I PŁACE 
PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE 
RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING 
ZARZĄDZANIE FINANSAMI 

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) 
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 

RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING 
ZARZĄDZANIE FINANSAMI 
FINANSE I RACHUNOWOŚĆ ACCA 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 

WYDZIAŁ EKONOMII I F INANSÓW

wykładowcy praktycy
programy studiów akredytowane przez ACCA

podniesienie kompetencji w j. angielskim

znajomość powszechnie używanych programów księgowo-finansowych np. ERP, SAP, Excel

zakrojona na szeroką skalę współpraca z międzynarodowym otoczeniem biznesowym

płatne praktyki i staże  w najbardziej prestiżowych firmach w Trójmieście 

działający przy SSW Konwent Pracodawców wspierający w wejściu na rynek pracy

darmowe kursy i szkolenia dla studentów, w tym kurs Global Business Services 
Qualification wart 3500 zł zupełnie za darmo

szansa na karierę w międzynarodowych firmach

Finanse i rachunkowość w SSW to:

SSW to jedyna niepubliczna uczelnia w północnej Polsce posiadającą akredytację  ACCA
na kierunku Finanse i rachunkowość, gdzie można zaliczyć wszystkie moduły F1-F9
(bez wcześniejszego ukończenia studiów na kierunkach związanych z rachunkowością 
czy finansami).

dr Klaudia Kozłowska
ekspert ds. finansów i księgowości, 
autor wielu publikacji naukowych, 
właścicielka biura rachunkowego 

Księgowy i  finansista to zawód 
przyszłości z tradycjami. Absolwenci 
tego kierunku w coraz większym 
zakresie  muszą być ekspertami 
o dużych umiejętnościach analitycznych 
i komunikacyjnych. Absolwent kierunku 
finanse i rachunkowość posiada wiedzę 
z zakresu rachunkowości, controllingu, 
finansów, podatków oraz umiejętności 
jej wykorzystania w praktyce. Rozumie 
także zagadnienia otoczenia prawnego 
prowadzenia działalności gospodarczej  
oraz  działania jednostek gospodarczych 
w środowisku prawnym.

 
Połącz dyplom renomowanej 

uczelni z biznesową kwalifikacją 
ACCA - największą, najbardziej 

prestiżową i najbardziej 
rozpoznawalną międzynarodową

 organizacją zrzeszającą specjalistów 
z zakresu finansów
 i rachunkowości.

Na studia II stopnia na kierunek Finanse i rachunkowość mogą ubiegać się również 
absolwenci innych kierunków studiów I stopnia po uzupełnieniu niezbędnych różnic 
programowych. 



WYDZIAŁ EKONOMII I F INANSÓW

EKONOMIA 

Rynek pracy w Polsce wskazuje duże zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu transportu,
logistyki, finansów, zarządzania projektami oraz wykwalifikowanych pracowników 
ds. optymalizacji procesów biznesowych. 

TRANSPORT I LOGISTYKA 
EKONOMIA I ZARZĄDZANIE FIRMĄ RODZINNĄ 

FINANSE I EKONOMIA BIZNESU – STUDIA DUALNE 

Tryby studiowania na kierunku Ekonomia: 

 stacjonarny
 niestacjonarny

 

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) 
EKONOMIA

 Ekonomia w SSW to: 
nowoczesne formy kształcenia 

płatne praktyki i staże zawodowe w renomowanych firmach krajowych i zagranicznych

50% zajęć prowadzonych przez praktyków z przedsiębiorstw partnerskich

darmowe kursy i szkolenia dla studentów

współpraca z uznanymi partnerami biznesowymi

edukacja akademicka z praktycznym doświadczeniem

przygotowanie ekonomiczne niezbędne do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa

perspektywy pracy w działach analiz, prognoz, transportu i logistyki   

Studia w formule dualnej oparte są na 
zasadzie przemienności kształcenia 
teoretycznego i praktycznego (staż 
zawodowy). 

CZYM SĄ STUDIA DUALNE? 

STUDIUJ             PRAKTYKUJ 

Studia dualne to trend w światowym modelu kształcenia. Połączenie nauki i praktyki skraca okres 
przygotowania do zawodu i stwarza przewagę konkurencyjną absolwentów na rynku pracy.

dr Anna Szymczak
prof. SSW

Prorektor ds. Rozwoju i Kształcenia SSW, 
Prezes Fundacji "Edukacja, 

Praktyka, Rozwój", praktyk gospodarczy

Ekonomia to uniwersalny kierunek 
studiów, dający możliwość budowania 
ścieżki kariery zawodowej w różnych 
obszarach szeroko pojętego biznesu. 
Absolwent tego kierunku  wyposażony 
j e st  w  wsze c h st ro n n ą  w i e d zę 
ekonomiczną, finansową i zarządczą 
u m oż l i w i a j ą c ą  p o d j ę c i e  p ra c y 
w zawodzie ekonomisty na stanowiskach 
operacyjnych, takich jak np. specjalista 
analityk w zakresie gospodarowania 
zasobami  finansowymi,  ludzkimi 
oraz materialnymi w przedsiębiorstwach
różnych branż, w jednostkach doradczych 
oraz organizacjach i  instytucjach 
(publicznych i pozarządowych) w kraju 
i za granicą. Przygotowany jest również 
do prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej, zwłaszcza firmy rodzinnej. 
Dodatkowo posiada przygotowanie 
do analizy informacji wspierających 
podejmowanie racjonalnych decyzji 
ekonomicznych w przedsiębiorstwach 
o różnej skali działalności, zarówno 
małych, średnich, jak i globalnych. 



dr Tomasz Kalinowski 

 

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) 

BUSINESS & LANGUAGES 

BUSINESS & LANGUAGES  

WYDZIAŁ BIZNESOWO – L INGWISTYCZNY 

b. Radca – Minister, dyplomata, 
ekspert ds. stosunków 

polsko-niemieckich 

Business & Languages jest nowoczesną 
ofertą edukacyjną dla studentów, 
których fascynuje świat biznesu 
w układzie międzynarodowym. Dzięki 
tej nowej ofercie SSW nie trzeba już 
dokonywać trudnego wyboru pomiędzy 
studiowaniem biznesu a kierunkami 
neofilologicznymi. Absolwent będzie 
mógł podjąć pracę w dynamicznie 
rozwijającym się w Polsce sektorze 
BPO, w polskich firmach, będących 
w fazie swojej zagranicznej ekspansji 
gospodarczej, jak i w licznych firmach 
zagranicznych, oczekujących od swoich 
pracowników unikalnego połączenia 
kompetencji, oferowanej przez ten 
nowatorski kierunek. 

INTERNATIONAL BUSINESS (biznes międzynarodowy) 
INTERNATIONAL ACCOUNTING (rachunkowość międzynarodowa) 
HUMAN RESOURCES (zasoby ludzkie) 

Pierwszy tego typu kierunek w Polsce nagrodzony certyfikatem „Studia z przyszłością" 
Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. 

Trójmiasto to jeden z 4 głównych 
ośrodków SSC/BPO w Polsce. 
W centrach usług dla biznesu 

w Trójmieście pracuje około 18 tys. osób. 

Business & Languages w SSW to: 

podniesienie kompetencji z języka angielskiego do poziomu C1 (240h w 1 semestrze)

nauka drugiego języka obcego (do wyboru; niemiecki, szwedzki, francuski, hiszpański) 
do poziomu B2 (630h przez 4 semestry)

zapoznanie się z podstawami biznesu w języku angielskim

gwarantowana półroczna praktyka na szóstym semestrze studiów 
w największych korporacjach polskich i zagranicznych sektora BPO/SCC 
(m.in: State Street, Kemira, ThyssenKrupp, DNV, Arla)     

Realizuj międzynarodową karierę w biznesie. Business & Languages to najlepszy 
początek szlaku biznesowego w firmach międzynarodowych. Program studiów 
przygotowany wspólnie z praktykami biznesu wzorowany jest na programach 
i trendach kształcenia uczelni światowych. Jest to połączenie studiów biznesowych 
i ekonomicznych z intensywną nauką dwóch języków obcych. 

Tryby studiowania na kierunku Business & Languages:
 stacjonarny 
 niestacjonarny



WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, INŻYNIERI I I SZTUKI 

ARCHITEKTURA

Jesteśmy jedną z 3 uczelni niepublicznych w Polsce, których dyplom magistra inżyniera 
architekta uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, zgodnie z wymogami Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych.* 

STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) 
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) 

STUDIA STACJONARNE W DWÓCH TRYBACH:
UWAGA! 

 

studia realizowane zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia dla zawodu 
architekta, a ich ukończenie uprawnia do starania się o nadanie uprawnień zawodowych 
przez Izbę Architektów RP 

wykładowcy praktycy – czynni architekci 

współpraca z uznanymi pracowniami architektonicznymi i firmami deweloperskimi 
np. Wolski Architekci, WM Pracownia Projektowania Miasta, Rayss Group, Arkon Studio, 
Eurostyl, PB Górski

zajęcia w kameralnych grupach 

nastawienie na praktyczną naukę zawodu (półroczne praktyki, staże, warsztaty, wyjazdy studyjne) 

bogate zaplecze technologiczne: 
- prototypowania (druku i obróbki w 3D) 
- pracownia nowych mediów 
- nowoczesne laboratoria z aktualnym oprogramowaniem m.in.: SketchUp, AutoCAD, 
  ArchiCAD, Lumion 3D, Adobe CS 

pracownie rysunku, modelowania, malarstwa i rzeźbiarstwa

WEEKENDOWY 
(soboty i niedziele) 

idealne rozwiązanie dla osób pracujących

TYGODNIOWY 
(od poniedziałku do piątku)

* obecnie oczekujemy na oficjalną publikację przez Komisję Europejską informacji w załączniku V do Dyrektywy
   2005/36/WE

CHCESZ STUDIOWAĆ 

ARCHITEKTURĘ? 

WEŹ UDZIAŁ W KURSIE 

PRZYGOTOWAWCZYM 

Architektura w SSW to: 

Dyplomy ukończenia studiów magisterskich na kierunku Architektura w SSW są automatycznie 
uznawane w dowolnym państwie członkowskim Unii Europejskiej i tym samym dają możliwość 
uzyskania pełnych uprawnień do wykonywania zawodu architekta w UE.

Marcin Gawlicki
dr hab. inż. arch. prof. SSW

architekt IARP, badacz architektury, 
konserwator zabytków

Architektura jest sztuką kształtowania 
przestrzeni. Nauka ambitnego zawodu 
architekta pozwala na zrozumienie 
zasady trwałości architektury, opartej
na profesjonalnej i szeroko pojętej
wiedzy technicznej,  użytkowości, 
związanej z umiejętnością dostrzeżenia 
relacji pomiędzy człowiekiem a jego 
otoczeniem oraz piękna, czyli wymiaru 
artystycznego  każdego  dzieła 
uwarunkowanego talentem i wyobraźnią 
twórcy. 

Architektura nie  jest  pojęciem 
odnoszącym się wyłącznie do prostych 
procesów budowania, lecz również 
stałym poszukiwaniem trwałych 
wartości, związanych z tradycją miejsca 
i jego rozpoznawalnymi walorami 
krajobrazowymi, które pozostają 
w  z g o d z i e  ze  w s p ó ł c ze s n y m i 
oczekiwaniami odbiorców.



STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) 

Radosław Czerniejewski
dr sztuki w dyscyplinie sztuk 

projektowych

architekt wnętrz, projektant 
i wykładowca akademicki, 

prowadzący pracownię CGL 

Projektowanie wnętrz to poszukiwanie 
harmonijnych rozwiązań przestrzennych 
w oparciu  o  zasady  kompozycji 
i proporcji oraz wymagania użytkowe. 
Jest sztuką osiągania satysfakcjonujących 
rozwiązań łączących teorię z praktyką, 
idee z rzeczywistością. Priorytetem jest 
tworzenie przestrzeni spójnej estetycznie, 
zdefiniowanej i czytelnej od drobnych 
detali aż po całe założenie. Kluczowa jest 
koncepcja nadająca charakter wnętrzu, 
choć również istotne są aspekty 
funkcjonalne i użytkowe, które weryfikują 
wartości zaprojektowanego wnętrza 
w miarę upływającego czasu i toczącego 
się w nim życia. 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, INŻYNIERI I I SZTUKI 

ARCHITEKTURA WNĘTRZ 

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) 

Architektura wnętrz w SSW to projektowanie przestrzeni użytkowych o wysokim 
poziomie estetyki, zgodnie z ich funkcją i specyfiką, m.in. wnętrza hoteli, restauracji, 
kin czy banków oraz wnętrza prywatne, a po studiach magisterskich także wnętrz 
jachtów czy houseboatów. 

wykładowcy praktycy - aktywni na rynku projektanci i architekci 

nastawienie na praktyczną naukę zawodu (półroczne praktyki, staże, warsztaty, 
wyjazdy studyjne) 

bogate zaplecze technologiczne: 
- prototypowania (druku i obróbki w 3D) 
- pracownia nowych mediów 
- nowoczesne laboratoria z aktualnym oprogramowaniem m.in.: SketchUp, AutoCAD, 
  ArchiCAD, Lumion 3D, Adobe CS 
projektowanie z uwzględnieniem walorów artystycznych, funkcjonalnych 
i ergonomicznych 
uwzględnianie przy projektowaniu problemów cywilizacyjnych, klimatycznych 
i ekologicznych 
współpraca z uznanymi pracowniami architektury wnętrz np. Sikora Wnętrza, Make
 Architekci, Arkon

 
CHCESZ STUDIOWAĆ 

ARCHITEKTURĘ WNĘTRZ? 

WEŹ UDZIAŁ W KURSIE 

PRZYGOTOWAWCZYM 

Architektura wnętrz w SSW to: 

Tryby studiowania na kierunku Architektura wnętrz:
 stacjonarny 
 niestacjonarny

kameralne grupy

pracownie rysunku, modelowania, malarstwa i rzeźbiarstwa

SSW to jedyna uczelnia w Północnej Polsce posiadająca w swej ofercie wszystkie kierunki 
architektoniczne, dzięki czemu studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach 
prowadzonych przez specjalistów z wielu zazębiających się kierunków i interdyscyplinarnego 
spojrzenia na branżę architektoniczną. 



WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, INŻYNIERI I I SZTUKI 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 

Katarzyna Rozmarynowska 
dr hab. inż. arch. prof.  SSW  

wykładowca akademicki, 
specjalista z zakresu architektury 

krajobrazu i kształtowania 
przestrzeni terenów otwartych

Architektura krajobrazu to kierunek unikatowy, przyszłościowy, stwarzający perspektywy 
zatrudnienia oraz zyskujący coraz większe uznanie w kraju i na świecie. Absolwent posiada 
kompetencje do kreowania krajobrazu w ujęciu gospodarowania przestrzenią, projektowania 
ogrodów, parków i terenów rekreacyjnych. Architekt krajobrazu to kreator terenów zieleni 
przy projektach deweloperskich, drogowych, rewitalizacjach osiedli i przy projektowaniu małej 
architektury.  

STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) 

wykładowcy praktycy – czynni architekci krajobrazu 

praktyczne podejście do nauki zawodu (wyjazdy studyjne, warsztaty, praktyki, staże) 

współpraca z uznanymi pracowniami architektury krajobrazu, konserwatorami oraz 
urzędami miast np. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Gdańsk, 
Ogrodnik Miejski Gdynia, GIDiZ Gdańsk, ZDiZ Sopot, PPK Zieleń, Industria Projekt 

zajęcia w kameralnych grupach pozwalające na indywidualne podejście do nauki 

CHCESZ STUDIOWAĆ 

ARCHITEKTURĘ 

KRAJOBRAZU? 

WEŹ UDZIAŁ W KURSIE 

PRZYGOTOWAWCZYM 

Architektura krajobrazu to kierunek, do którego prowadzenia uprawnienia posiada 
tylko kilka uczelni w Polsce. 

Architektura krajobrazu w SSW to: 

Tryby studiowania na kierunku Architektura krajobrazu:
 niestacjonarny

Studia na kierunku architektura krajobrazu 
przygotowują do projektowania, budowy, 
zarządzania i pielęgnacji obiektów architektury 
krajobrazu: parków i ogrodów, zieleni publicznej 
oraz ogrodów deszczowych, wraz z elementami  
ich wyposażenia, a także do kierowania 
i nadzoru nad robotami realizacyjnymi 
i pielęgnacyjnymi oraz zarządzania jednostkami 
zajmującymi się projektowaniem, budową 
i pielęgnowaniem obiektów architektury 
krajobrazu. Uczą współpracy z innymi 
specjalistami. Poza przedmiotami z zakresu 
nauk przyrodniczych, technicznych i sztuk 
pięknych, szkoła zapewnia zajęcia z konserwacji 
i rewaloryzacji zabytkowych założeń zieleni 
oraz zdobycie specjalistycznej wiedzy o parkach 
i  ogrodach  pomorskich.  Absolwenci 
przygotowani są także do pracy w jednostkach 
administracji rządowej i samorządowej. 

bogate zaplecze technologiczne: 
- prototypowania (druku i obróbki w 3D) 
- pracownia nowych mediów 
- nowoczesne laboratoria z aktualnym oprogramowaniem m.in.: SketchUp, AutoCAD, 
  ArchiCAD, Lumion 3D, Adobe CS 



STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, INŻYNIERI I I SZTUKI 

WZORNICTWO
NOWOŚĆ!

Zostań poszukiwanym designerem mebli, opakowań, przedmiotów codziennego użytku, 
pojazdów i elementów małej architektury! 

Przemysł wzorniczy (meble, opakowania, produkt) to dziś potęga, która kreuje ogromne 
zapotrzebowanie na absolwentów tego kierunku. Wśród producentów z roku na rok rośnie 
świadomość, iż wzornictwo to istotny element, od którego zależy sukces rynkowy. 

Celem szczegółowym kształcenia na kierunku Wzornictwo w SSW jest przygotowanie 
absolwenta do sztuki projektowania nowoczesnych form użytkowych i towarzyszących 
im przestrzeni w następujących zakresach: 

PRODUKT MEBEL MOBILNOŚĆ OPAKOWANIA      

CHCESZ STUDIOWAĆ 

WZORNICTWO? 

WEŹ UDZIAŁ W KURSIE 

PRZYGOTOWAWCZYM 

Magdalena Berlińska 
dr sztuki w dyscyplinie sztuk 

projektowych

 wykładowca, designer, 
ekspert w dziedzinie wzornictwa 

form przemysłowych 

Design jest prężnie rozwijającą się 
dziedziną integralnie związaną 
z przemysłem. W dobie coraz 
to większych wymagań użytkowników 
i  szybko  zachodzących  zmian 
technologicznych stanowi jeden 
z  p o d sta wo w yc h  c zy n n i kó w 
wpływających na ich zadowolenie. 
Wzornictwo obejmuje szeroki obszar 
działań projektowych, od mebla, 
produktu, mobilności po opakowania, 
łącząc ze sobą potrzeby funkcjonalne 
i estetyczne, jak również dbałość 
o ochronę środowiska. 

Zrównoważony i odpowiedzialny 
d es ign j est d ro gą d o d o b re j 
przyszłości, którą razem tworzymy. 

Tryby studiowania na kierunku Wzornictwo:
 stacjonarny
 niestacjonarny

Wzornictwo to kierunek przyszłości będący połączeniem wzornictwa przemysłowego
i sztuki użytkowej.

praktyczny profil kształcenia
kierunkowe bloki projektowe oparte o przedmioty specjalistyczne
wykładowcy praktycy z wieloletnim doświadczeniem
nowoczesne technologie będące uzupełnieniem tradycyjnego projektowania 
produktów

specjalistyczny język angielski z zakresu wzornictwa
wykorzystanie wieloletniej tradycji Pomorza we wzornictwie

Wzornictwo w SSW to: 

pracownie rysunku, modelowania, malarstwa i rzeźbiarstwa

bogate zaplecze technologiczne: 
- prototypowania (druku i obróbki w 3D) 
- pracownia nowych mediów 
- nowoczesne laboratoria z aktualnym oprogramowaniem m.in.: SketchUp, AutoCAD, 
  ArchiCAD, Lumion 3D, Adobe CS 



WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, INŻYNIERI I I SZTUKI 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 

STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) 

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) są odpowiedzią na zapotrzebowanie 
rynku, który poszukuje inżynierów, a zwłaszcza inżynierów z przygotowaniem menedżerskim. 
SSW oferuje unikalne połączenie wiedzy z zakresu energetyki oraz automatyki i robotyki
z wiedzą z zakresu zarządzania i marketingu. 

 ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 
          INŻYNIERIA UTRZYMANIA RUCHU 
          BUDOWNICTWO
          ELEKTROENERGETYKA 

wykładowcy praktycy 

kształcenie specjalistów niezbędnych w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym  

płatne praktyki i staże trójmiejskich firm produkcyjnych, budowlanych, energetycznych  

absolwent otrzymuje kompetencje z zakresu utrzymania ciągłości całego procesu 
produkcyjnego, zarządzania procesami budowlanymi, instalacji elektrycznych, 
zabezpieczeń, sterowania, konstrukcji oraz eksploatacji maszyn i urządzeń 
elektroenergetycznych 

praktyczna nauka zawodu (praktyki, warsztaty, wyjazdy studyjne, staże)

zakrojona na szeroką skalę współpraca z firmami z zakresu produkcji, logistyki 
i budownictwa 

Michał Konczakowski
dr inż. 

konstruktor, automatyk, dyrektor 
działu R&D, właściciel firmy 

projektowej

W i ę k s z o ś ć  p r z e d s i ę b i o r s t w 
produkcyjnych staje w obecnych 
czasach wobec wymogów wysokiej 
efektywności wytwarzania, niskich 
k o s z t ó w  o r a z  z a p e w n i e n i a 
odpowiedniej jakości produktu. Takie 
cele nie mogą zostać osiągnięte bez 
inwestycji w nowoczesne technologie 
oraz dobrze przygotowaną kadrę 
zarządzającą. Sopocka Szkoła Wyższa 
stworzyła  szansę  na  zdobycie 
wykształcenia,  które wpisuje się 
w potrzeby przedsiębiorstw. Studenci 
kierunku Zarządzanie i inżynieria 
produkcji, dzięki kadrze naukowej 
związanej z przemysłem, mają możliwość 
praktycznego przygotowania się do 
wyzwań stawianych przez przyszłych 
pracodawców.

Zarządzanie i inżynieria produkcji w SSW to: 

Tryby studiowania na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji:
 stacjonarny
 niestacjonarny

Profesjonalna edukacja politechniczna zdobywana w przyjazny dla studenta sposób! 

SSW współpracuje m.in. 
z przedsiębiorcami Pomorskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
Gdańskiego Klastra Budowlanego 

oraz Pracodawcami Pomorza.



FILIA SSW W CHOJNICACH 

Masz daleko do Sopotu i wolałbyś studiować w Chojnicach? Mamy tam swoją filię! 

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) 
EKONOMIA 
      RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING 
      ZARZĄDZANIE FINANSAMI 
      TRANSPORT I LOGISTYKA 
      EKONOMIA I ZARZĄDZANIE MAŁĄ FIRMĄ

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) 
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 
      RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING 
      ZARZĄDZANIE FINANSAMI 
      PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE 

Na studia II stopnia na kierunek Finanse i rachunkowość mogą ubiegać się również 
absolwenci innych kierunków studiów I stopnia po uzupełnieniu niezbędnych różnic 
programowych. 

Studia ekonomiczne to najlepsza odpowiedź na wyzwania rynku pracy. Umiejętność 
prognozowania i analizowania sytuacji finansowej, znajomość podatków dochodowych 
i majątkowych czy umiejętność zarządzania ryzykiem finansowym – specjaliści z taką 
wiedzą są najcenniejszym kapitałem każdego pracodawcy. Zapotrzebowanie 
na samodzielnych księgowych zgłosiły m.in. powiaty sępoleński, tucholski i chojnicki. 
SSW wychodzi naprzeciw tym potrzebom oferując kształcenie zaspokajające potrzeby 
rynku pracy! 

Filia SSW w Chojnicach ściśle współpracuje z Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym
w Chojnicach, którego celem nadrzędnym jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności
firm z powiatu chojnickiego i człuchowskiego.

STUDIA PODYPLOMOWE/KURSY I SZKOLENIA 

Zostañ specjalist¹! 
Uczestnictwo w globalnym rynku pracy wymaga od pracownika ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Reagując na potrzeby rynku, 
SSW w Sopocie i Chojnicach oferuje szeroki wachlarz studiów podyplomowych, kursów i szkoleń z dziedziny ekonomii i finansów, 
architektury, czy inżynierii produkcji. 

Pełna oferta kierunków znajduje się na stronie www.ssw-sopot.pl. 

Tryby studiowania w Filii w Chojnicach
 niestacjonarny



R E K R U TA C J A 

To takie pros
te! 

KROK 2 KROK 3 KROK 4 KROK 5

ssw

KROK 1

zarejestruj się online na 
rekrutacja.ssw.sopot.pl 

wydrukuj i podpisz 
wygenerowane 

dokumenty 

złóż wymagane 
dokumenty 

w siedzibie uczelni 

pomyślnie przejdź 
rozmowę kwalifikacyjną 

DOTYCZY TYLKO 
KIERUNKÓW: 
- architektura 

- architektura wnętrz 
- wzornictwo 

witamy na pokładzie! 

Odwiedź naszą stronę internetową www.ssw.sopot.pl po więcej szczegółów! 

Jeśli jesteś zainteresowany ARCHITEKTURĄ, ARCHITEKTURĄ WNĘTRZ, ARCHITEKTURĄ KRAJOBRAZU lub WZORNICTWEM, 
zapisz się na Na kursie nauczysz się między innymi: zasad   kurs przygotowawczy do studiowania kierunków architektonicznych!
szkicu odręcznego, zasad kompozycji przestrzeni, perspektyw i jej rodzajów, znaczenia barwy i koloru w rysunku architektonicznym, 
rysunku plenerowego, poznasz podstawowe zagadnienia z teorii historii architektury. 

PRAKTYCZNE ZAJĘCIA  KAMERALNA GRUPA  KADRA SSW | |

Masz pytania? Skontaktuj się z Biurem Rekrutacji! 

Siedziba SSW w Sopocie: 
tel. 58 555 83 80 | 506 474 217 | 506 474 167 
rekrutacja@ssw.sopot.pl 
81-855 Sopot, Rzemieślnicza 5 

Filia SSW w Chojnicach: 
tel. 52 397 31 75 | 502 735 522 
chojnice@ssw.sopot.pl 
89-604 Chojnice, Młodzieżowa 44 
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OD KOLEJKI 
SKM WYŚCIGI 

facebook.com/Sopocka.Szkola.Wyzsza 

@Sopocka_Szkola_Wyzsza 

Sopocka Szkoła Wyższa Sopot 


