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Absolwenci studiów  
podyplomowych o Uczelni

Długo szukałam studiów podyplomowych, które spełni-
łyby moje wymagania. Jako artystka, która koncertuje 
zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, potrzebuję 
praktycznej wiedzy, którą od razu mogę wykorzystać 
w karierze. Ważny jest dla mnie również czas i niezmien-
ny plan zajęć. Doskonale pogodziłam intensywne studia 
i pracę artystyczną. Menedżer kultury to naprawdę dobry 
kierunek także ze względu na kontakty, które udało mi 
się nawiązać i które mam do dziś.

Katarzyna „Puma” Piasecka 
kompozytorka, aranżerka,  
wokalistka, pianistka,  
producentka, menedżer kultury

Jako dyrektor handlowy poszukiwałem studiów, które 
jeszcze bardziej wzmocniłyby mnie w obszarze finan-
sów i rachunkowości. Po rozeznaniu blisko 15 kierunków 
studiów na różnych uczelniach, ostatecznie wybrałem 
Międzynarodowe studia menedżersko-finansowe na UE 
Katowice jako te najbliższe moim oczekiwaniom. Pod 
wieloma względami był to znakomity wybór.

Grzegorz Raj  
CEO w Business Drive

Dofinansowanie do 80%  
dla pracowników MŚP 
Studia podyplomowe Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach zostały wpisane do Bazy Usług Rozwo-
jowych. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (dla 
swoich pracowników) oraz osoby samozatrudnione mogą 
uzyskać dofinansowanie na realizację usług rozwojowych 
świadczonych przez podmioty wpisane do tej Bazy. Wejdź 
na stronę www studiów podyplomowych i zobacz jak 
w 5 prostych krokach można uzyskać dofinansowanie 
aż do 80% na wybrane kierunki!
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Podnieś swoje kwalifikacje – zarabiaj więcej.
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→ Rekrutacja na studia
Skontaktuj się z nami! 
Budynek CNTI, pokój 2/17
ul. Bogucicka 5, 40-226 Katowice

tel. +48 32 257 70 12
podyplomowe@ue.katowice.pl

wiedza 
Studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Katowicach to gwarancja rzetelnej, najbardziej aktualnej 
wiedzy, dzięki której słuchacze nabywają nowe, dodat-
kowe kompetencje, podnoszą kwalifikacje i nawiązują 
kontakty w branży. 

warsztat
Studia podyplomowe to idealne połączenie wiedzy teo-
retycznej z aspektami praktycznymi. Zajęcia z ekspertami 
i specjalistami sprawią, że zdobyte informacje pozwolą 
wyróżnić się na dynamicznym rynku pracy. Ukończenie 
studiów umożliwi awans lub zmianę pracy na lepszą.

wykształcenie
Ponad 25-letnie doświadczenie w kształceniu słuchaczy 
na kilkudziesięciu kierunkach studiów podyplomowych 
zapewnia najwyższą jakość usług w jednej z najlepszych 
uczelni publicznych. Potwierdzają to wyniki rankingów, 
m.in. 2. miejsce na Śląsku w rankingu „Kuźni Prezesów” 
(„Rzeczpospolita”).

Dlaczego UE Katowice? 
 / najstarsza i największa uczelnia ekonomiczna  
na Śląsku,

 / ponad 80 lat tradycji połączonej z innowacyjnością,

 / najwyższy wskaźnik zatrudnialności absolwentów 
wśród największych uczelni na Śląsku (98% absol-
wentów jest aktywnych zawodowo), 

 / absolwenci jednymi z najlepiej zarabiających wśród 
uczelni wyższych na Śląsku,

 / zajęcia z najlepszymi ekspertami – wybitnymi  
naukowcami i praktykami, 

 / świadectwo ukończenia studiów na renomowanej 
uczelni publicznej,

 / unikalne kierunki również w języku angielskim,

 / tydzień bezpłatnych szkoleń w ramach Akademii 
Biznesu i Akademii Kariery,

 / możliwość opłaty czesnego w ratach i atrakcyjne zniżki,

 / rozbudowana infrastruktura (nowoczesna biblioteka, 
sale multimedialne),

 / dyżury dziekanatów w weekendy,

 / małe grupy, wysoki komfort studiowania i bliski 
kontakt z prowadzącymi zajęcia,

 / basen, sale gimnastyczne, siłownia, udogodnienia 
dla niepełnosprawnych,

 / strefy wypoczynku, darmowe parkingi w Katowicach, 
Wi-Fi, konto Google bez limitu danych,

 / możliwość wynajmu pokoju na weekend,

 / punkty gastronomiczne oraz bistro oferujące smaczne 
obiady i przekąski.
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