Ponad 24 lata tradycji
13 tys. Studentów
9 tys. Absolwentów
28 kierunków i specjalności praktycznych
Dobry zawód i przyjemne studia
Zapraszamy

Życie studenckie
STREFA DARMOWYCH IMPREZ
•
•
•
•
•

Wyjazd integracyjny dla studentów I roku
Agronalia
Wyjazd integracyjny dla członków Samorządu
Wigilia
Andrzejki i wiele innych imprez

STREFA SPORTU I REKREACJI
•
•
•
•
•
•

Szeroko rozwinięty kompleks sportowy
Mecze koszykówki, siatkówki i piłki nożnej
Liga Squasha w Klubie Sportowym Agrobiznes
Klub PIMA
Rajdy samochodowe
Obozy narciarskie, spływy kajakowe

ZAROBKOWE PRAKTYKI WAKACYJNE
Główne kierunki wyjazdów:
• Anglia
• Korsyka (Francja)
• Norwegia
• Niemcy

ŚREDNIE ZAROBKI od 10.000 zł do 30.000 zł

Studia Podyplomowe
Kierunki:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrator systemów informatycznych
Agrotronika i rolnictwo precyzyjne
Akademia dyplomacji samorządowej
Akademia zarządzania energią w JST
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Informatyka dla nauczycieli
Nauczanie techniki
Obrona terytorialna
Ocena stanu upraw rolnych i wycena szkód spowodowanych przez zwierzynę łowną
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji
Organizacja i zarządzanie w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Organizacja i zarządzanie w oświacie
Organizacja i zarządzanie w samorządzie terytorialnym
Rolnictwo
Terapia zajęciowa z arteterapią
Zarządzanie w ochronie zdrowia

KURSY i SZKOLENIA:
•
•
•
•
•
•

Trzysemestralny kurs przygotowania pedagogicznego
Kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej - kurs dedykowany
Kurs na licencję detektywa
Szkolenie na członków służb porządkowych oraz służb informacyjnych
Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
Szkolenie na kierownika do spraw bezpieczeństwa

• Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności. Szkolenie uczy praktycznego tworzenia i nadzorowania dokumentacji systemów GMP, GHP, HACCP, ISO 9001, ISO
22000 oraz pełnienia roli pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności
• Audytor systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności. Szkolenie uczy praktycznego
tworzenia i nadzorowania dokumentacji systemów GMP, GHP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000
• Norma ISO 9001:2008 Szkolenie szczegółowo omawia wymagania ISO 9001:2008 oraz sposób interpretacji normy
• Norma ISO 22000:2005 Szkolenie szczegółowo omawia wymagania ISO 22000:2005 oraz sposób interpretacji normy
• Kurs korekcji racic
• Kurs żywienie krów
• Kurs na rzecznika prasowego
• Kurs wypełniania wniosków o środki pomocowe z PROW
• Kurs inseminacji
• Kurs z zakresu stosowania środków ochrony roślin z użyciem opryskiwaczy
• Elementy coachingu, jako udzielanie wsparcia i wywieranie wpływu na człowieka

Zapraszamy do współpracy
z Samorządem Studenckim!

Kierunki Studiów

• SPOŁECZNE • TECHNICZNE • ROLNICZE
• EKONOMICZNE • MEDYCZNE
• Bezpieczeństwo wewnętrzne I i II stopnia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pedagogika I stopnia
Rolnictwo I i II stopnia
Budownictwo I stopnia
Pielęgniarstwo I i II stopnia
Towaroznawstwo I stopnia
Sztuka kulinarna na kierunku Towaroznawstwo NOWOŚĆ
Obsługa celna w transporcie międzynarodowym
Logistyka i inżynieria transportu - kierunek w organizacji
Ekonomia - kierunek w organizacji

Warunkiem przyjęcia na studia w WSA jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych w obowiązujących terminach. Informacje o wysokości czesnego na poszczególnych kierunkach można znaleźć na stronie internetowej Uczelni: http://www.wsa.edu.pl/organizacjarokuiplatnosci.htmll

Pedagogika
Studia I stopnia:
Specjalność: DORADZTWO ZAWODOWE
I PERSONALNE

Specjalność dająca ważne w planowaniu kariery kwalifikacje do pracy zarówno
z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi. Specjalność pozwala uzyskać kompetencje
w zakresie pomocy uczniom w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej i pracy
z dorosłymi w charakterze doradcy edukacyjnego czy życiowego.
Uzyskane kwalifikacje zawodowe upoważniają absolwenta do podjęcia pracy
w charakterze:
• doradcy zawodowego w urzędach pracy,
• doradcy zawodowego i personalnego w agencjach doradztwa personalnego
i pośrednictwa pracy,
• szkolnego doradcy zawodowego,
• konsultanta i doradcy w firmach konsultingowych, pracownika administracyjno-kadrowego w urzędach pracy i innych instytucjach rynku pracy zajmujących się doradztwem zawodowym,
• doradcy zawodowego w studenckich biurach karier,
• pedagoga lub doradcy zawodowego w Ochotniczych Hufcach Pracy.
Specjalność:

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

Specjalność pozwala uzyskać umiejętności i kompetencje do pracy pedagoga resocjalizacyjnego. Przygotowuje do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie, wykluczonymi lub na granicy wykluczenia społecznego, z problemami wychowawczymi. Podczas studiów student poznaje niebanalne, kreatywne sposoby
pracy z trudną młodzieżą.
Miejsca pracy w charakterze pedagoga i wychowawcy resocjalizującego:
• zakłady poprawcze,
• młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
• młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
• zakłady karne,
• kuratorskie ośrodki pracy,
• świetlice środowiskowe,
• ogniska wychowawcze,
• ośrodki pomocy społeczno-wychowawczej,
• organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej społecznie,

•
•
•
•

szkoły (w charakterze pedagoga),
ośrodki interwencji kryzysowej,
placówki pracujące z osobami z uzależnieniami,
służby mundurowe.

Specjalność: PEDAGOGIKA PRACY
I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Specjalność przygotowuje do pracy w zawodzie pedagoga pracy i specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwent zdobywa kwalifikacje jako pedagog pracy
i specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi i może pracować w działach personalnych i szkoleniowych różnych zakładów pracy, urzędach pracy, instytucjach
pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego, w centrach informacji zawodowej,
w poradniach psychologiczno-pedagogicznych jako analityk pracy, doradca personalny, konsultant ds. kariery, specjalista
ds. kadr, specjalista ds. rekrutacji pracowników, specjalista ds. zarządzania talentami, w roli brokera edukacyjnego na
rynku edukacji zawodowej. Absolwenci
będą również przygotowani do założenia
i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Absolwent zdobywa kwalifikacje jako pedagog pracy i specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi i może pracować
w działach personalnych i szkoleniowych
różnych zakładów pracy, urzędach pracy,
instytucjach.

Rolnictwo
3.5 letnie studia I stopnia

(kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera)

1.5 roczne studia II stopnia

(kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera)
SYSTEM stacjonarny i niestacjonarny
SPECJALNOŚCI:
• Odnawialne źródła energii z gospodarką odpadami
• Agroturystyka
• Agrobiznes
• Doradztwo i finanse w agrobiznesie
• Ochrona środowiska obszarów wiejskich
• Nowoczesne technologie w użytkowaniu mlecznym bydła
Wykształcenie rolnicze jest niezbędne:
• osobie przejmującej gospodarstwo rolne od osoby, która przechodzi na rentę
strukturalną
• osobie ubiegającej się o środki finansowe z działań PROW2014-2020 takich jak:
„Ułatwianie
startu
młodym
rolnikom”
dz.112,
„Modernizacja gospodarstw rolnych” dz.121.

1.5 roczne uzupełniające

Specjalności na kierunku Rolnictwo II STOPNIA,
(kończą się uzyskaniem tytułu magistra)
Osoby, które ukończyły studia I stopnia na innym kierunku niż rolnictwo (np. informatyka, zarządzanie itp.), również mogą starać się o przyjęcie na studia II stopnia
na kierunku ROLNICTWO w Wyższej Szkole Agrobiznesu. Po ukończeniu studiów
uzyskują tytuł magistra i kolejną specjalność.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci są przygotowani do pracy w specjalistycznych gospodarstwach rolnych, szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej), instytucjach
badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych.
Są też gotowi do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz do podejmowania pracy badawczej i kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich.

Miejsca pracy absolwentów WSA po ukończeniu studiów na kierunku Rolnictwo:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (biura powiatowe i regionalne),
Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, starostwa powiatowe, urzędy gmin, urzędy miast, Bank
Ochrony Środowiska, banki spółdzielcze, firmy doradcze i żywieniowe: ośrodki
doradztwa rolniczego, farmy roślinne i zwierzęce, browary, zakłady przetwórstwa
rolno-spożywczego, hurtownie mechanizacji rolnictwa, szkoły rolnicze, a przede
wszystkim własne gospodarstwa rolne.

Pielęgniarstwo
Pielęgniarstwo I i II stopnia
3 letnie studia I stopnia

(kończą się uzyskaniem tytułu licencjata)
SYSTEM stacjonarny i niestacjonarny (pomostowy)

2 letnie studia II stopnia

(kończą się uzyskaniem tytułu magistra)
SYSTEM niestacjonarny

Perspektywy zawodowe
Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo są przygotowywani do samodzielnego
wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach
opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej. Podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej zgodnie ze standardami kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent otrzymuje tytuł magistra pielęgniarstwa i jest przygotowany do samodzielnego pełnienia zadań na różnych stanowiskach pielęgniarskich, związanych, na przykład, z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych, zarządzaniem
opieką zdrowotną i jakością usług medycznych, promocją zdrowia i edukacją
zdrowotną, rozwojem praktyki pielęgniarskiej, prowadzeniem badań naukowych w ochronie zdrowia. Absolwent studiów magisterskich może rozwijać
swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w rożnych formach kształcenia podyplomowego. Absolwent, po uzyskaniu zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, z tytułem magistra pielęgniarstwa, może ubiegać się o pracę w publicznych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej, w tym: szpitalach,
w podstawowej i długoterminowej opiece zdrowotnej, w placówkach nauczania
i wychowania, ośrodkach medycyny pracy, w specjalistycznej opiece zdrowotnej,
jednostkach ratownictwa medycznego, sanatoriach i żłobkach. Ukończenie studiów magisterskich pozwala także ubiegać się o stanowiska kierownicze w zakładach opieki zdrowotnej i daje możliwość podejmowania własnej działalności
gospodarczej w zakresie ochrony zdrowia. Absolwent studiów magisterskich
może zostać zatrudniony w szkołach wyższych i jednostkach badawczo - rozwojowych, czyli może podjąć wyzwanie kształtowania i rozwoju własnej kariery
zawodowej.

Budownictwo
3,5 letnie studia I stopnia

(kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera)
SYSTEM stacjonarny i niestacjonarny
Specjalność: Budownictwo ogólne
Studia mają profil praktyczny. Koncentrują się na wykształceniu specjalistów,
którzy w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne mają
podstawę do twórczej pracy w obszarze budownictwa. Studenci zdobywają podstawową wiedzę o materiałach, wyrobach i głównych ustrojach budowlanych
oraz technologiach realizacji budynków i obiektów budowlanych. Poznają metody projektowania konstrukcji budowlanych, opierając się na wiedzy zdobytej
w ramach przedmiotów: wytrzymałość materiałów oraz mechanika budowli.
Zdobyta w trakcie studiów wiedza z zakresu obliczeń konstrukcji umożliwia elastyczne dostosowanie się do szybko zmieniających się wymagań w zakresie metod projektowania podstawowych typów konstrukcji.

W ramach kierunku Budownictwo student może zdobyć:
• uprawnienia do projektowania certyfikowany kurs CAD
• certyfikat ukończenia kursu BHP (kurs BHP)
• certyfikaty z ukończonych kursów budowlanych świadczone przez wiodące
firmy budowlane o najwyższej randze światowej i europejskiej, z zakresu fundamentowania, szalunków, konstrukcji stalowych, konstrukcji drewnianych,
konstrukcji metalowych
• po ukończeniu studiów i odbyciu praktyk absolwent może ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych w Izbie Inżynierów Budownictwa.

Bezpieczeństwo
wewnętrzne
SPECJALNOŚCI:
Studia I stopnia:

• Bezpieczeństwo informacji
• Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
• Detektywistyka i porządek publiczny

Studia II stopnia:

• Służby Państwowe
• Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni i zagrożeń informatycznych
• Bezpieczeństwo żywności i zagrożeń ekologicznych
Dla studentów studiów stacjonarnych - obóz militarny prowadzony przez specjalistów GROMGroup na terenie dawnego poligonu w Czerwonym Borze

Ważne!

Studenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSA dzięki porozumieniu z Komendą
Główną Policji uczestniczą w uproszczonej procedurze konkursowej dla kandydatów do służby w Policji. Zajęcia prowadzą praktycy z wieloletnim stażem:
obecni lub byli żołnierze, policjanci, politycy, strażacy, specjaliści z Rządowego
Centrum Bezpieczeństwa, ze służby więziennej i służb specjalnych.

Jakie kompetencje zdobędziesz studiując na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne?
• Na zajęciach z zarządzania kryzysowego poznasz procedury służące właściwemu koordynowaniu działań oraz sprawdzisz trafność swoich decyzji, m.in. biorąc
udział w komputerowej grze decyzyjnej z zakresu postępowania w sytuacji kryzysowej;
• Na zajęciach z kryminalistyki nauczysz się zabezpieczać ślady pozostawiane przez
przestępców, przygotowywać dokumentację fotograficzną miejsca przestępstwa;
• Na zajęciach ze sztuk walki poznasz techniki samoobrony;
• Na zajęciach z ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów zgłębisz tajniki profesji
pracownika ochrony; poznasz również techniki interwencji, dowiesz się, czym są
taktyka i technika operacyjna, zostaniesz też przeszkolony w zakresie sztuki negocjacji i udzielania pierwszej pomocy;
• Weźmiesz udział w szkoleniu strzeleckim na profesjonalnej strzelnicy z różnymi

rodzajami broni, w tym gładkolufowej; w ramach szkolenia sprawnościowego poprawisz swoją sprawność fizyczną, nauczysz się marszu na orientację i możesz
sprawdzić się na obozach militarnych organizowanych przez GROMGroup na poligonie w Czerwonym Borze;
• Studenci mają szansę doskonalić swoje umiejętności i kompetencje w ramach
praktyk zawodowych w instytucjach i organizacjach zajmujących się różnymi obszarami bezpieczeństwa, m.in. w policji, straży pożarnej, samorządowych centrach zarządzania kryzysowego, agencjach ochrony, urzędach państwowych.

A co po studiach?

Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie w instytucjach i organizacjach zajmujących się gwarantowaniem bezpieczeństwa obywateli, mienia, podmiotów gospodarczych i porządku publicznego, a zwłaszcza w służbach mundurowych.

Towaroznawstwo
3,5 letnie studia I stopnia

(kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera)
SYSTEM stacjonarny i niestacjonarny
SPECJALNOŚCI:
• Towaroznawstwo produktów rolnych i żywnościowych
• Towaroznawstwo w hotelarstwie i gastronomii
• Logistyka w przemyśle rolno-spożywczym
• Handel i obsługa celna
W ramach studiów proponujemy możliwość uzyskania certyfikatów:

•
•
•
•

Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności
Audytora systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności
Norma lS0 9001:2008
Norma lS0 22000:2005 5

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku Towaroznawstwo są przygotowani do pracy w małych,
średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz jednostkach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością; ponadto w laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów, w jednostkach kontrolnopomiarowych, organach nadzoru urzędowego, ośrodkach
badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych i projektowych.

Sztuka kulinarna
Na kierunku Towaroznawstwo
NOWOŚĆ

Możesz zdobyć kwalifikacje i doskonalić się w zawodzie kucharza. Program studiów
obejmuje zajęcia praktyczne prowadzone w systemie warsztatowym, projektowym, wizyty studyjne wybitnych specjalistów, praktyków w danej dziedzinie dające maksimum
wiedzy praktycznej i pozwalające uczestnikom rozwiązywać konkretne problemy, analizować wybrane przypadki oraz doskonalić własne umiejętności, a przede wszystkim,
inspirować do tworzenia autorskich rozwiązań.
Studenci specjalności sztuka kulinarna poznają i doskonalą nowoczesne techniki gotowania, eksponowania dań, tworzenia atmosfery nowoczesnej biesiady, obecne trendy
kulinarne. Poznają aktualne zasady funkcjonowania rynku gastronomicznego na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim. Dzięki kompleksowemu programowi kształcenia
studenci rozumieją reguły rządzące branżą kulinarną, uzyskują umiejętności kreowania
i umiejętnego zarządzania marką restauracji, a także świadomie budują jej tożsamość
i oryginalność poprzez praktyczny wymiar kształcenia.

• Zajęcia praktyczne w restauracjach w Łomży
• Praktyki studenckie i staże w ramach programu Erasmus+ w krajach UE
• Praktyki w restauracjach hotelowych na Korsyce to możliwość zdobywania
doświadczenia zawodowego i zarabiania.
Bardziej praktycznie już nie można.

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest wszechstronnie przygotowany do pracy jako szef kuchni, pomocnik szefa kuchni, kucharz, szef zmiany oraz do prowadzenia własnej restauracji.

KIERUNEK w organizacji

Ekonomia

Kształcenie na Kierunku Ekonomia ma na celu uzyskanie przez studenta ogólnej wiedzy z zakresu nauk społecznych. Absolwent jest przygotowany do podejmowania pracy m.in. na stanowiskach analityków, doradców finansowych,
doradców w sprawach zarządzania projektami gospodarczymi, specjalistów
w zakresie rachunkowości, handlu i usług, turystyki, logistyki w przedsiębiorstwie, międzynarodowych stosunków ekonomicznych, pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami. Potrafi stosować nowoczesne metody obliczeniowe
oraz pozyskiwać i analizować informacje potrzebne przy podejmowaniu decyzji operacyjnych. Łączy umiejętności identyfikacji i analizy zjawisk ekonomicznych z wiedzą pozwalającą wypracować metody oraz techniki wykorzystania ich
w działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.
Specjalność:

CZYCH

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE W JEDNOSTKACH GOSPODAR-

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent posiada wiedzę z zakresu organizacji, funkcjonowania i finansowania jednostek gospodarczych o różnych
formach organizacyjno-prawnych. W zakres jego wiedzy wchodzą: znajomość zagadnień organizacji i prowadzenia rachunkowości w jednostkach
gospodarczych i jednostkach sektora finansów publicznych, ewidencji operacji gospodarczych, identyfikacji, wyceny i rozliczania kosztów oraz prezentacji rezultatów działalności jednostki gospodarczej w sprawozdaniu
finansowym. Absolwent specjalności zna zagadnienia prawa finansowego,
z zakresu finansów przedsiębiorstw, w tym zasad kształtowania przez nie
polityki finansowej i źródeł finansowania ich działalności. Nabyte przez absolwenta umiejętności umożliwiają samodzielne interpretowanie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym jednostki - umiejętności te są
szczególnie przydatne do opracowania strategii jej działalności. Absolwent
specjalności potrafi też rozpoznawać ryzyko gospodarcze, w tym kredytowe, monitorować je i ograniczać. Absolwent studiów I stopnia specjalności
rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych jest przygotowany do
pracy w działach finansowo-księgowych różnych podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą, w służbach doradczych, bankach i jednostkach
sektora finansów publicznych.

Specjalność: RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE I OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

Wiedza uzyskana w procesie kształcenia przygotuje absolwenta do podjęcia
praktyki zawodowej w celu uzyskania uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości. Absolwent posiada wszechstronną i poszerzoną wiedzę z zakresu prawa i rynku nieruchomości oraz zasobów nieruchomości, metod badania
i oceny zjawisk zachodzących w różnych segmentach rynku nieruchomości.
Ponadto posiada umiejętności oceny i zastosowania metod analitycznych do
badania procesów dotyczących rynku nieruchomości i zasobów nieruchomości
będących własnością Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, innych osób prawnych i osób fizycznych. Absolwent posiada umiejętności oceny
i prognozowania procesów w skali mikro i makroekonomicznej oraz świadczenia usług doradczych w zakresie gospodarki nieruchomościami, szacowania
nieruchomości oraz podejmowania decyzji w zakresie nabycia lub sprzedaży
nieruchomości oraz innych form obrotu nieruchomościami.

KIERUNEK w organizacji

Logistyka

i inżynieria transportu

Kierunek Logistyka i inżynieria transportu ma na celu kształcenie inżynierów
- specjalistów ds. logistyki i transportu, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Dzisiejszy inżynier to nie tylko twórca techniki, ale również menedżer posiadający
wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania, prawa gospodarczego, logistyki, transportu, spedycji, ekologii itp.
Absolwenci kierunku „Logistyka i inżynieria transportu” posiadają wiedzę
i umiejętności z zakresu:
• zarządzania systemami transportowo-magazynowymi,
• optymalizacji kosztów logistycznych,
• zasad magazynowania i obrotu towarem
• projektowania usług logistycznych,
• zastosowań informatyki w procesach logistycznych,
• organizowania, planowania i kontrolowania procesów spedycji i transportu.
Absolwenci kierunku „Logistyka i inżynieria transportu” są przygotowani do
pracy w:
• przedsiębiorstwach sektora TSL,
• centrach dystrybucyjnych i logistycznych,
• firmach logistycznych obsługujących przewozy towarów w kraju i za granicą,
• firmach doradczych zajmujących się transportem, logistyką i spedycją,
• przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych i spedycyjnych.

Stypendia

W Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży istnieje rozbudowana struktura przyznawania stypendiów:

•
•
•
•
•

stypendia socjalne na studiach niestacjonarnych
stypendia socjalne na studiach stacjonarnych
stypendia dla osób niepełnosprawnych
stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie
zapomogi losowe

* Stypendia otrzymują studenci spełniający warunki określone przepisami prawnymi (w tym cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka).

DOMY STUDENCKIE są zlokalizowane
blisko uczelni
Zasady rekrutacji

Rekrutacja na pierwszy rok studiów I i II stopnia oraz na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży na rok akademicki 2020/2021 odbywa się od 13.05 do
30.09.2020 r.

Dokumenty wymagane od kandydatów:

• świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
• świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał)
• jedna fotografia (podpisana) zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego (35x45mm)
• kolorowe zdjęcie w postaci elektronicznej o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości 300 dpi
• podanie na obowiązującym formularzu WSA
(druk dostępny w Punkcie Rekrutacyjnym i w Internecie – www.wsa.edu.pl)
• kserokopia dowodu osobistego (strony 1 i 2)
• odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia
• oryginał suplementu do dyplomu (dotyczy przyjęcia kandydatów na studia II stopnia)

SPECJALNE STYPENDIUM REKTORA

dla wszystkich studentów, którzy ukończyli szkołę średnią z wyróżnieniem
(biało-czerwony pasek) już od I semestru!

Studiuj i mieszkaj – bezpłatnie w Łomży*

*- dotyczy osób, które spełnią kryteria progu dochodu na osobę, otrzymania
świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2020/2021 i spełniają
warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce [Dz.U. 2018 poz. 1668].

ERASMUS PLUS - zmienia życie, otwiera umysły
Studenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu mogą uczestniczyć
w wyjazdach na praktyki i studia w ramach programu Unii
Europejskiej ERASMUSPLUS. Mają do wyboru 34 kraje
uczestniczące w programie. Ta nowoczesna forma kształcenia nie tylko urozmaica proces edukacji, ale też pozwala na
zapoznanie się z kulturą krajów UE, zwiedzanie tych krajów
oraz zawieranie znajomości z rówieśnikami z całego świata.
W ramach programu Erasmus+ nasi studenci odbyli płatne
praktyki w takich krajach jak:
- Litwa
- Bułgaria
- Niemcy
- Norwegia
- Portugalia
- Francja

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
18-402 Łomża, ul. Studencka 19
tel. (86) 216 94 97, fax (86) 215 11 89
www.wsa.edu.pl

