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Witaj na stronie najlepszej uczelni na Podbeskidziu według rankingu PERSPEKTYWY 2018.
Zapraszamy Cię do kontaktu z nami:
Język Polski
Główna siedziba WSEH:
Bielsko-Biała, 43-300
ul. gen. Wł. Sikorskiego 4 i 4c

Kontakt telefoniczny:
+48 33 816 51 70
+48 33 811 01 01

Godziny otwarcia:
Uczelnia otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, ponadto podczas
zjazdów. W poniedziałki i wtorki po zjazdach uczelnia jest nieczynna.
Zjazdy w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019: 12.10-14.10, 26.10-28.10,
16.11-18.11, 23.11-25.11, 07.12-09.12, 14.12-16.12, 11.01-13.01, 25.01-27.01.

Adresy mailowe:
Adres poczty elektronicznej Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej: wseh@wseh.pl [1]
Założyciel WSEH: zalozyciel@wseh.pl [2]
Rektorat: rektorat@wseh.pl [3]
Kancelaria Organów Jednoosobowych Uczelni: kancelaria@wseh.pl [4]
Dyrektor Kolegium Nauk Humanistycznych i Społecznych: dyrektor@wseh.pl [5]
Kierunek filologia: filologia@wseh.pl [6]
Kierunek zarządzanie: zarzadzanie@wseh.pl [7]
Kierunek administracja: administracja@wseh.pl [8]
Studium Języków Obcych: sjo@wseh.pl [9]
Studium Studiów Podyplomowych: podyplomowe@wseh.pl [10]
Dyplom ukończenia studiów wyższych: dyplom@wseh.pl [11]
Biblioteka: biblioteka@wseh.pl [12]
Kwestura: kwestura@wseh.pl [13]
Kadry: kadry@wseh.pl [14]
Uczelniany Organ Samorządu Studenckiego: samorzad@wseh.pl [15],
samorzadwseh@gmail.com [16]
Biuro Karier WSEH: kariera@wseh.pl [17]
Promocja: promocja@wseh.pl [18]
Administrator sieci: admin@wseh.pl [19]

Godziny urzędowania Rektora:
Rektor przyjmuje strony w środy, czwartki oraz piątki w godzinach od 13.00 do 16.00, po
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telefonicznym zgłoszeniu w sekretariacie uczelni.

Godziny urzędowania Dyrektora Kolegium Nauk Humanistycznych i Społecznych:
Środa: od 14:00 do 16:30
Czwartek: od 14:00 do 16:30
Sobota zjazdowa: od 12:00 do 14:00
Niedziela zjazdowa: od 13:00 do 15:30
(ze względu na ruchome zajęcia w weekendy zjazdowe, godziny mogą ulec niewielkim zmianom)

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej:
Podania można składać poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (więcej
informacji [20])
.

Najlepsza uczelnia na Podbeskidziu.
Od 1997 roku Uczelnia realizuje misję: "Obudzić w studentach niepohamowaną ciekawość świata"
Misja ta realizowana jest poprzez kształtowanie w studentach twórczych osobowości oraz
umiejętności zdobywania potrzebnej wiedzy, a także poprzez wysoką jakość kształcenia i elastyczny
system nauczania.

Wyższa Szkoła
Ekonomiczno-Humanistyczna

ul. gen. Wł. Sikorskiego 4 i 4c
43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 816 51 70
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