POZNAJ

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
to niepubliczna uczelnia wyższa o profilu
biznesowym. Działamy od 1997 roku,
a od 2014 roku wchodzimy w skład dynamicznie

WŁADZE UCZELNI

rozwijającej się Grupy Uczelni Vistula.

W naszej ofercie znajdują się
JM Rektor

dr Roman Fulneczek

Prorektor

dr Marta Drozdowska

Dziekan

dr inż. Halina Węgrzyn

Prodziekan
dr Agnieszka Faron

Rekrutacja

pok. 2/1
tel. +48 71 777 11 17
dziekanat@handlowa.eu

pok. 1/2
tel. +48 71 777 11 07
rekrutacja@handlowa.eu

Rektorat

Biblioteka

pok. 3/8
tel. +48 71 777 11 12
rektorat@handlowa.eu

pok. 0/19
tel. +48 71 777 11 10
biblioteka@handlowa.eu

Biuro Karier

Dział Informatyki

pok. 2/6
tel. +48 71 777 11 08
biuro-karier@handlowa.eu

pok. 0/24
tel. +48 71 777 11 06
admin@handlowa.eu

Organizacja zajęć
dydaktycznych

Koordynator
Języków Obcych

pok. 2/9
tel. +48 71 777 11 14

pok. 2/15

anna.winiarska@handlowa.eu

Erasmus+
pok. 2/18
tel. +48 71 777 11 15
erasmus@handlowa.eu

Kwestura
pok. 3/11
tel. +48 71 777 11 05
aldona.sabiniarz@handlowa.eu

dominika.turlej@handlowa.eu

Jednostki uczelniane

Dziekanat

Ze wszystkimi

@

studia licencjackie, inżynierskie,
magisterskie oraz podyplomowe,
w tym renomowane studia MBA
współtworzone z uczelnią zagraniczną oraz
partnerami biznesowymi.

Adres:
ul. Ostrowskiego 22
53-238 Wrocław
tel. +48 71 333 11 02

@handlowa
@wshwewroclawiu
@wsh.wschod

wshwroc

WITAMY
W GRONIE STUDENTÓW

WSH WE WROCŁAWIU

Dojazd:
4, 5, 14, 20, 24 (przystanek FAT)
107, 119 (przystanek Ostrowskiego)
134, 126 136 (przystanek FAT)

Stacja Wrocław Grabiszyn

SOCIAL

MEDIA

#jestemzWSH

jestemzwsh
wshwewroclawiu

jednostkami uczelnianymi
kontaktuj się za pomocą

studenckiego
e-maila!

imie.nazwisko@handlowa.eu

Regularnie zaglądajcie na naszą stronę internetową

www.handlowa.eu

będę rekinem biznesu

BUDYNKU

SCHEMAT

Rektorat
II PIĘTRO

pok. 3/1 - 3/19

Kwestura
Biuro Karier

Dziekanat

Erasmus

PARTER

wejście
Biblioteka

Zapisz się do

Zaglądaj na:

w

pok. 1/1 - 1/16

Dział IT

KWESTURZE

dowiesz się wszystkiego na temat

możesz:

Twoich finansów
Tutaj

Udaj się ze swoją
legitymacją do biblioteki
i załóż sobie konto. Dzięki
temu uzyskasz dostęp do
naszych zbiorów, a także do
cyfrowych zbiorów bibliotek
wrocławskich

pok. 2/1 - 2/22

Rekrutacja

Strefa Studenta

BIBLIOTEKI

I PIĘTRO

•
•
•

poprosić o fakturę za czesne*
dowiedzieć się o zaległościach
uzyskać profesjonalną pomoc w
kwestii otrzymania stypendium
*obywatele polscy

DOBRZE

TO ODPOWIEDNIK TWOJEGO INDEKSU

Dostęp do wirtualnego dziekanatu umożliwia numer
albumu (login) oraz hasło (startowe) data urodzenia
studenta wpisywana w formacie RRRR-MM-DD.

https://service.handlowa.eu/

pok. 0/1 - 0/28

WARTO zajrzeć do

Biura Karier!
pomaga studentom w znalezieniu
ciekawej pracy, a pracodawcom
ułatwia dostęp do studentów
WSH. Pracownicy Biura prowadzą

indywidualne

konsultacje

dla studentów, dzięki którym
pozyskujesz umiejętności miękkie
wspierające aktywność na rynku
pracy

WIEDZIEĆ

E-DZIEKANAT

-I PIĘTRO

Znajdziesz tu m.in.:
• harmonogramy zajęć • terminy zjazdów •
realizowane w danym semestrze przedmioty
oraz przypisanych im wykładowców • poznasz
odpowiedzi na złożone do Dziekana wnioski •
zweryfikujesz stan płatności•i dużo więcej

Wejście z rampą dla osób
z niepełnosprawnościami
znajduje się z tyłu budynku
(od strony parkingu)

CO ZAŁATWISZ W

DZIEKANACIE?
Dzięki pracującym tu osobom:
• załatwisz większość swoich studenckich spraw
• odbierzesz legitymację studencką
• otrzymasz pomoc w prawidłowym wypełnieniu
wszelkich druków i zaświadczeń
• otrzymasz w pomoc w rozwiązaniu trudnych
spraw związanych ze studiami.

WINDA
pok. 3/1 - 3/19
Kwestura
pok. 2/1 - 2/22
Dziekanat
pok. 2/4 - 2/6
Biuro Karier
pok. 1/1 - 1/13
wyjście z budynku
pok. 1/14 - 1/15
Aula
pok. 0/1 - 0/28
Biblioteka, IT

