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Gratulacje dla ABSOLWENTÓW WSEH!
10 lipca br. był ostatnim dniem obron prac dyplomowych studentów studiów licencjackich
i magisterskich.
Kolejne gratulacje tym razem dla STUDENTÓW I stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE!
________________________
Po obronie udało nam się porozmawiać z naszymi studentami, w tym między innymi ze studentem I
stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE.
Dział Promocji WSEH: - Czy jest Pan zadowolony z wyboru kierunku studiów?
Absolwent studiów I stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE, WSEH: - Jestem bardzo zadowolony
zarówno z wyboru uczelni WSEH jak i kierunku ZARZĄDZANIE ze specjalnością „Zarządzanie
zasobami ludzkimi”. Kolejny etap to studia podyplomowe. Jeśli chodzi o karierę zawodową to jak
najbardziej pójdę dalej w kierunku zarządzania! Wszystko wskazuje na to, że w przyszłości będę
piastował stanowisko kierownicze we własnym przedsiębiorstwie, czyli w rodzinnym biznesie.
Co może Pan przekazać osobom, które zechcą rozpocząć naukę w Wyższej Szkole
Ekonomiczno-Humanistycznej?
- Warto rozpocząć studia w uczelni WSEH i warto konsekwentnie wytrwać do końca! Jeśli chodzi o
wykładowców i program nauczania, to dla mnie wszystko bardzo korzystnie się poukładało, również
pod takim względem, że przez cały okres studiów pracowałem w pełnym wymiarze czasu na
podstawie umowy o pracę i równocześnie studiowałem, nie mając najmniejszych problemów z
pogodzeniem obowiązków. Dla chcącego nic trudnego!
Temat Pana pracy dyplomowej?
- „Ocena systemu szkolenia pracowników na przykładzie segmentu "Do It Yourself" –„Zrób to sam”!
Dziękujemy za rozmowę!
Jak najlepsze GRATULACJE dla STUDENTÓW w imieniu całej społeczności akademickiej
WSEH!

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.
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