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Szanowni Państwo, 

 

... tych faktów, które sprawiają, iż Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy jest 

miejscem idealnym do studiowania ekonomii i finansów jest wiele.  

Kiedy zatrudniam „młodych bankowców” zwracam szczególną uwagę na ich 

umiejętność powiązania teorii ekonomii z praktyką gospodarczą oraz entuzjazm. Podobnie 

Ludzie Biznesu, z którymi często rozmawiam podkreślają, wielką wartość młodych ludzi 

z szeroką wiedzą, którzy potrafią ją wykorzystać, ponieważ na studiach oprócz dawki teorii 

otrzymują coś więcej – COŚ co znacząco podwyższa ich wartość na rynku pracy, czyli 

przykłady i wiedzę praktyczną. 

Fakt 1. Szczególnym podkreśleniem wysokich standardów nauczania na kierunku 

Ekonomia jest nadanie Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy drugich w regionie (po 

UMK w Toruniu) uprawnień do kształcenia na kierunku Ekonomia drugiego stopnia. 

Fakt 2. Club CashFlow – świetne miejsce, gdzie fascynaci ekonomii, finansów 

i niezależności finansowej testują strategie inwestycyjne i dzielą się wiedzą. Jest to jedyne 

miejsce, gdzie można sprawdzić efekty swoich decyzji inwestycyjnych bez zaangażowania 

prawdziwych pieniędzy i testować wiedzę o rynku finansowym jak i inwestycjach 

alternatywnych w praktyce. 

Fakt 3. Do tradycji już przeszła „Międzynarodowa gra w przedsiębiorstwo” 

organizowana corocznie przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. Jest to event, który 

na dobre wpisał się w kalendarz uczelni już w wielu krajach. Corocznie obserwujemy 

dynamicznie zwiększającą się liczbę drużyn z kraju i zagranicy. Jest to efektywne narzędzie 

nauczania, które poprzez zabawę i rywalizację umożliwia praktyczne poznanie mechanizmów 

rynkowych i kształtuje ducha przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. 

Fakt 4. Wyjątkowo dobrze dobrana kadra pod względem naukowym i praktycznym 

Fakt 5. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy jako nowoczesna, elastyczna 

i dynamicznie rozwijająca się uczelnia udostępnia studentom niezliczone możliwości 

zdobywania dodatkowej wiedzy poprzez zdywersyfikowane kanały dostępu. 

 

Tych faktów można mnożyć wiele, kluczowe jest jednak to, że każdy kto studiuje 

w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy otrzymuje wszystko co potrzebne, aby stać się 

specjalistą w dziedzinie ekonomii i finansów. 

Ze swego doświadczenia mogę dodać, iż  jest niezwykłą przyjemnością rozmawiać 

z młodymi wykształconymi ludźmi, którzy dążą do zdobycia wiedzy i co bardzo ważne 

wiedzą o czym mówią ! 

 

Takich ludzi szukamy !  
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