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Drodzy Maturzyści, 

przed Wami Matura 2021. Stoicie teraz przed ważnym wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej otwierającej 

Wam przyszłą karierę zawodową. Wybór ten nie jest prosty, zwłaszcza w obecnym stanie epidemii.  

Żałujemy, że w tym roku nie możemy spotkać się z Wami osobiście na corocznych targach edukacyjnych  

czy Dniu Otwartym SSW i doradzić Wam, który przyszłościowy kierunek studiów w SSW wybrać.  

W związku z tym, przesyłamy Wam uczelniany folder SSW i zapraszamy do wirtualnego zapoznania się  

z naszą ofertą praktycznych studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, zapewniających stabilne 

zatrudnienie niezależnie od sytuacji na świecie: 

 

WYDZIAŁ EKONOMII I FINANSÓW 

 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ (zarządzanie finansami, rachunkowość i controlling, kadry i płace, 

podatki i doradztwo podatkowe) 

 FINANSE I EKONOMIA BIZNESU – 3 dni stażu + 2 dni nauki – STUDIA DUALNE 

 EKONOMIA  (transport i logistyka, zarządzanie małą firmą rodzinną) 

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, INŻYNIERII I SZTUKI 

 ARCHITEKTURA 

 ARCHITEKTURA WNĘTRZ 

 ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 

 WZORNICTWO (mebel, opakowania, przedmioty codziennego użytku, pojazdy) 

 ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (inżynieria utrzymania ruchu, budownictwo, elektroenergetyka) 

 

WYDZIAŁ BIZNESOWO - LINGWISTYCZNY 

 BUSINESS & LANGUAGES (international business, international accounting, human resources) – 
STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM  

 

KONIECZNIE SPRAWDŹ: Webinarium biura promocji i rekrutacji SSW „MUST HAVE KANDYDATA”!  

 18.03.2021 g. 14.30 – dla Wydziału Ekonomii i Finansów i Międzyuczelnianego Wydziału Biznesowo-

Lingwistycznego,  

 25.03.2021 g. 14.30 –  dla Wydziału Architektury, Inżynierii i Sztuki.  

Zapisz się już teraz na rekrutacja@ssw.sopot.pl. Link do spotkania wyślemy w odpowiedzi na Twoje 

zgłoszenie! 

 

DLACZEGO SSW? 

 akredytowane i perspektywiczne programy 

studiów 

 płatne staże i praktyki w rekomendowanych 

firmach 

 uczelnia polecana przez pracodawców! 

 wykładowcy praktycy 

 nowoczesne formy kształcenia 

 wysokie stypendia (do 900 zł/msc) 

 darmowe kursy i szkolenia dla studentów 

SSW 

 

WARUNKI PRZYJĘĆ: obowiązuje kolejność zgłoszeń, a w przypadku Architektury, Architektury wnętrz, 

Architektury krajobrazu i Wzornictwa pozytywnie ocenione przez komisję rekrutacyjną SSW portfolio kandydata.  

REKRUTACJA NA ROK 2021/2022 rozpoczyna się w kwietniu. 

Z nami rekrutacja na studia jest prosta i przyjemna! Skontaktuj się z nami: 

 osobiście z zachowaniem reżimu sanitarnego (dezynfekcja, maseczki, zachowanie odległości) 

 telefonicznie 58 555 83 80 / 506 474 167 / 506 474 217, mailowo rekrutacja@ssw.sopot.pl 

 poprzez Czat Rekrutacyjny i kanały social media: Facebook: @Sopocka.Szkola.Wyzsza, Instagram: 

@Sopocka_Szkola_Wyzsza 

 

Z akademickimi pozdrowieniami! 

Biuro promocji i rekrutacji 

Sopockiej Szkoły Wyższej 

mailto:rekrutacja@ssw.sopot.pl
mailto:rekrutacja@ssw.sopot.pl

