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Kochasz języki obce? 
Spraw, by stały się  
Twoim narzędziem  
pracy i odnieś sukces  
w biznesie!

Dlaczego Lingwistyka w WSE? 

Język angielski to podstawa 
współczesnego biznesu. Jednak  
w dzisiejszej komunikacji między- 
narodowej bardzo ważne są również  
umiejętności z obszarów przedsię-
biorczości, zarządzania i psychologii 
społecznej. 

Wybierając Lingwistykę dla 
biznesu zyskasz kompleksową 
wiedzę o potrzebach biznesowych 
firm, dzięki której znajdziesz 
dobrze płatną pracę w środowisku 
międzynarodowym. 

Doskonale opanujesz nie tylko  
język angielski, ale też drugi język:  
hiszpański lub niemiecki.  
Marzy Ci się wyjazd na zagraniczne 
stypendium? Skorzystaj z progra- 
mów oferowanych przez uczelnie  
partnerskie WSE, m.in. w Niemczech, 
Włoszech, Hiszpanii czy Norwegii!

W
 J

ĘZ
YK

U
 P

O
LS

K
IM

 L
U

B
 A

N
G

IE
LS

K
IM

st
ud

ia
    

 I 
st

op
ni

a 
    

st
ac

jo
na

rn
e 

i n
ie

st
ac

jo
na

rn
e 

za
oc

zn
e



Twoje przyszłe  
miejsca pracy:

firmy i organizacje 
międzynarodowe, 
poszukujące specjalistów 
z dziedziny języka 
biznesu lub komunikacji 
międzykulturowej

firmy outsourcingowe

organizacje na rynku 
handlu zagranicznego 
i współpracy 
międzynarodowej

biura tłumaczeń

instytucje, organy 
i agencje Unii Europejskiej

instytucje kulturalne

instytucje państwowe

 studia stacjonarne

ponad 450 godzin praktycznej nauki języka 
angielskiego (język ogólny i język biznesowy), 

ponad 300 godzin nauki drugiego języka obcego 
(język ogólny i język biznesowy)

 studia niestacjonarne

ponad 300 godzin praktycznej nauki języka 
angielskiego (język ogólny i język biznesowy), 

ponad 160 godzin nauki drugiego języka obcego 
(język ogólny i język biznesowy)

Kandydaci na studia w WSE przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, 
uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej.

Zasady rekrutacji na kierunek  
Lingwistyka dla biznesu

Aplikacja na wybrany kierunek to tylko 5 prostych kroków:

Wybierz 
kierunek 
studiów

Wypełnij 
formularz 
zgłoszeniowy  
dostępny  
on-line

Wnieś 
wymagane 
opłaty i złóż 
dokumenty

1 2 3 4 5
Sprawdź 
wyniki  
rekrutacji

Podpisz 
umowę  
i rozpocznij 
wyjątkowe 
studia

od 1 kwietnia
do 31 lipca

język polski p. podstawowy 1% =1 pkt
p. rozszerzony 1% =2 pkt

język angielski p. podstawowy 1% =1 pkt
p. rozszerzony 1% =2 pkt

wybrany przedmiot: j. obcy nowożytny, j. łaciński i kultura 
antyczna, j. mniejszości narodowej, j. mniejszości etnicznej,  
j. regionalny, matematyka, historia, geografia, biologia, chemia, 
filozofia, fizyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie,  
historia sztuki, historia muzyki

p. podstawowy 1% =1 pkt
p. rozszerzony 1% =2 pkt

Specjalności zostaną uruchomione w zależności od liczby 
zainteresowanych kandydatów.

Ścieżki kształcenia w ramach kierunku:

Business Linguistics

 You will gain practical language 
competences combined with business 
knowledge

 You will have a perfect command of 
English and a second foreign language 
(general and business language): 
Spanish or German (from the basic 
level)

 You will learn all language skills, 
including the use of written and spoken 
business terminology

 You will learn the specifics of 
working in an international business 
environment having such subjects as 
project management, human resources 
management, accounting, economic 
law or intercultural communication

 You will develop soft and intercultural 
competences

 Your classes will be primarily 
practical – we have reduced the 
number of lectures in favour of 
laboratories, workshops and tutorials

Study in English:

(full-time studies)

Język angielski w biznesie

(studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne)

 studia stacjonarne

ponad 420 godzin praktycznej nauki języka 
angielskiego (język ogólny i język biznesowy), 

ponad 250 godzin praktycznego przygotowania  
do zawodu tłumacza,

ponad 300 godzin nauki drugiego języka obcego 
(język ogólny i język biznesowy)

 studia niestacjonarne

ponad 260 godzin praktycznej nauki języka 
angielskiego (język ogólny i język biznesowy),

ponad 160 godzin praktycznego przygotowania  
do zawodu tłumacza,

ponad 160 godzin nauki drugiego języka obcego 
(język ogólny i język biznesowy)

 zdobędziesz wiedzę z zakresu m.in. tłumaczeń 
specjalistycznych i tłumaczeń tekstów użytkowych

 będziesz doskonale przygotowany/przygotowana 
do podjęcia pracy jako tłumacz/tłumaczka 
w międzynarodowych korporacjach lub 
państwowych organizacjach

 większość zajęć prowadzonych jest w formie  
pracy zespołowej

Tłumaczenie w biznesie

(studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne)

Lingwistyka dla biznesu

Uwaga!
We wrześniu możliwość uruchomienia II tury rekrutacji.

Pamiętaj, że...

W przypadku kilku przedmiotów objętych egzaminem maturalnym,  
punkty przyznaje się za przedmiot z najwyższą oceną.

W postępowaniu kwalifikacyjnym mogą brać udział kandydaci,  
którzy nie posiadają ocen ze wszystkich wymaganych przedmiotów.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego,  
których program został zaakceptowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,  
są przyjmowani na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Zasady przyjęć dla kandydatów posiadających tzw. starą maturę  
znajdują się na stronie www.wse.krakow.pl w zakładce Rekrutacja krok po kroku.
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Uczelnia jakich niewiele, piękny budynek o nowoczesnej  
infrastrukturze, wysoki poziom i wspaniała kadra. Spędziłam tu swoje 
najlepsze lata i nie żałuję.

Agata

studentka na kierunku  
Lingwistyka dla biznesu

www.wse.krakow.pl

al. Jana Pawła II 39A   |   31-864 Kraków
tel. 12 683 24 04, 07

rekrutacja@wse.krakow.pl


