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POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA
BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH
Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych jest uczelnią powstałą w
2001 roku. Jest to uczelnia wychodząca naprzeciw potrzeb młodych ludzi, w której
niepowtarzalny klimat rozwoju naukowego oraz pozanaukowego tworzą studenci
oraz wykładowcy z całego świata.
W PWSBIJO kształcić się można na kierunku Zarządzanie w następujących
specjalizacjach:
• Logistyka w przedsiębiorstwie
• Zarządzanie zasobami ludzkimi
• Psychologia zarządzania biznesem
• Informatyka w biznesie
• Rachunkowość w biznesie
• Menedżer kultury
• Public relations
• Praca socjalna
• Zarządzanie w turystyce
• Coaching and Leadership Controlling
• Competence Management
Ponadto szkoła jest jedyną uczelnia w województwie wielkopolskim, w której
prowadzony jest kierunek Management In Business, w ramach, którego realizowane
są następujące specjalizacje:
• International Business
• Strategie Management
• Entrepreneurial Management
• Human resources management
• Intercultural Management
• Globalization
Program studiów na kierunku Zarządzanie w biznesie z językiem wykładowym
angielskim skierowany jest do osób znających ten język na poziomie egzaminu FCE
lub TOEFL (500 pkt). Osoby, które znają język na poziomie nieznacznie niższym
mogą wziąć udział w intensywnym i bezpłatnym kursie wyrównawczym (semestrze
zerowym) we wrześniu. Pozostałe osoby mogą rozpocząć studia w języku polskim,
a następnie, o ile nadrobią zaległości z języka angielskiego, mogą się przenieść po
pierwszym roku nauki do grupy z językiem angielskim jako wykładowym. Ponadto,
dodatkowymi możliwościami rozwoju, jakie oferuje szkoła, jest działalność w
ramach samorządu studenckiego, udział w jednym z kilku kół naukowych, rozwój
warsztatu literackiego poprzez publikowanie najlepszych artykułów studentów w
„Innovative Management Journal”.
Kontakt:
Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych
Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań
tel. 061 833 14 33, 061 833 14 65 www.pwsbijo.pl

Seminarium połączone z warsztatami, mające na celu przybliżenie
zagadnień związanych z planowaniem kariery zawodowej oraz
znaczeniem i możliwościami świadomej budowy właściwej drogi
zawodowej.
• Wykład na temat istoty planowania kariery i rozwoju
zawodowego.
• Spotkanie ze studentami i absolwentami, którzy w trakcie
studiów podjęli decyzję o budowie ścieżki kariery i odnieśli
zawodowy sukces.
• Warsztaty mające na celu określanie najwłaściwszego typu
kariery.
• Warsztaty określenia osobowości menadżerskiej.
W ramach seminarium przewidziane są również indywidualne
spotkania z doradcą zawodowym, który pomoże w uszczegółowieniu
planowanych działań. W przypadku konsultacji z doradcą zawodowym
wymagana jest wcześniejsza rezerwacja miejsc. Szczegółowy
program seminarium dostępny jest na stronie: www.pwsbijo.pl

Aula PWSBIJO,
ul. Niedziałkowskiego 18, godz. 10.00-13.00
KONTAKT: Eliana Żymierska,
Kierownik Biura Karier,
tel. 061 833 14 33 wew.109
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16 PAŹDZIERNIKA 2008
ZARZĄDZANIE KARIERĄ MIĘDZYNARODOWĄ

Spotkanie ma na celu przybliżenie uczestnikom zagadnień kariery
międzynarodowej poprzez wykłady ze wspomnianego zakresu oraz
spotkania z osobami, które reprezentują międzynarodowy model
kariery:
• menadżer pracujący dla międzynarodowej korporacji,
• muzyk,
• społecznicy pracujący na całym świecie,
• wykładowca.
Szczegółowy program spotkania dostępny jest na stronie:
www.pwsbijo.pl
Aula PWSBIJO,
ul. Niedziałkowskiego 18, godz. 10.00-13.00
KONTAKT: Eli ana Żymierska,
Kierownik Biura Karier,
tel. 061 833 14 33 wew.109

17 PAŹDZIERNIKA 2008
MIĘDZY STARYM A NOWYM
– SZTUKA W ŚWIECIE BIZNESU

Konferencja połączona z warsztatami plastycznymi i wystawą
prac studentów oraz uczniów szkół wszystkich typów z terenu
województwa wielkopolskiego w mieszczącej się na terenie szkoły
galerii BEKOS.
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Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie:
www.pwsbijo.pl
Aula PWSBIJO,
ul. Niedziałkowskiego 18, godz. 10.00-16.00
KONTAKT: Eliana Żymierska,
Kierownik Biura Karier,
tel. 061 833 14 33 wew. 109
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Między sztuką a biznesem - powiązania artystów i
biznesmenów w przeszłości - wykład otwarty
Otwarcie wystawy „Między starym a nowym
- sztuka w świecie biznesu”
Warsztaty plastyczne, w trakcie których każdy uczestnik
będzie mógł namalować swoją wizję „sztuki w świecie
biznesu”
Przedstawienie kabaretu samorządu studentów
PWSBIJO.
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