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WSTĘP

Wybór uczelni oraz kierunku kształcenia to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Dlatego by 
ułatwić Ci wybór jak co roku z ogromną przyjemnością oddajemy w Twoje ręce Informator 

Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie. Stale doskonalimy swoją ofertę, mając świadomość stawianych 
nam wymagań.

Wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom, od roku 2012 rozszerzamy ofertę edukacyjną 
i teraz w Europejskiej Szkole Wyższej w Sopocie możesz studiować na kierunkach:

• TURYSTYKA I REKREACJA – STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE 

• BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – STUDIA LICENCJACKIE

• GOSPODARKA PRZESTRZENNA – STUDIA LICENCJACKIE

Uwaga: Uruchomienie kierunków jest uzależnione od wystarczającej liczby kandydatów.

Na wszystkich kierunkach możesz podjąć studia w trybie stacjonarnym (studia dzienne) lub niestacjonarnym (studia zaoczne).

Od roku 2012  wszystkie ww. kierunki możesz także studiować przez 
Internet (E-LEARNING) 

POSIADAMY WŁASNY AKADEMIK
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NOWOŚĆ- STUDIUJ Z DOMU, CZYLI E-LEARNING
Czy wiesz, że obecnie ponad połowa ogólnej liczby zajęć może odbywać się w trybie nauczania na 

odległość? Oznacza to, że dysponując dostępem do Internetu,  możesz uczyć się w dogodnym dla Ciebie 
czasie i miejscu. Nie ponosisz kosztów dojazdu na uczelnię. Możesz pogodzić pracę zawodową z zadaniami 
studenta. Jednocześnie dzięki nowoczesnym komunikatorom utrzymujesz stały kontakt z wykładowcą 
oczekującym na Twoje zapytania, udzielającym niezbędnych wskazówek w ramach e-konsultacji.

Przyjazne  w obsłudze oprogramowanie oraz ciekawe pomysły na prezentację wiedzy sprawiają, że nauka 
staje się atrakcyjna. Dużą rolę odgrywają tu także materiały, które pobrane ze strony, można odtwarzać 

również przy pomocy urządzeń mobilnych. Oznacza to dużą oszczędność czasu. Dla osób ceniących sobie 
systematyczność program poszczególnych kursów przedmiotowych przewiduje ciekawe formy samokontroli 
postępów. 

Wdrażany w ESW system nauczania elektronicznego, wykorzystując przestrzeń wirtualną, która umożliwi 
Ci zdobycie realnej wiedzy i umiejętności.



JĘZYKI OBCE GWARANCJĄ SUKCESU 
NA PRZYSZŁOŚĆ
U NAS MASZ NAJWIĘKSZY WYBÓR JĘZYKÓW OBCYCH W TRÓJMIEŚCIE:

angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski, rosyjski, szwedzki…… 

Mało? Zorganizujemy Ci kształcenie z każdego innego języka ale pod warunkiem że zbierze się odpowiednio 
liczna grupa studentów na dany lektorat. 

Jaki poziom? Praktycznie każdy! Od początkujących do Advanced. Grupy językowe tworzymy w zależności 
od Waszego zaawansowania tak więc nikt w danej grupie nie będzie odstawać poziomem od innych osób. 
Realizowany program zajęć językowych ma na celu przede wszystkim poszerzenie zakresu umiejętności 
specjalistycznego języka używanego w branży związanej z kierunkiem studiów. Jesteśmy Autoryzowanym 
Centrum Egzaminacyjnym Londyńskiej Izby Handlowo-Przemysło wej (LCCI). Dzięki temu, dodatkowo 
możesz mieć możliwość przygotowania się do uzyskania językowej licencji LCCI, honorowanej praktycznie 
na całym świecie. Egzamin LCCI zdajesz u nas na Uczelni!

NAJWIĘCEJ JĘZYKÓW OBCYCH W TRÓJMIEŚCIE

www.euro.edu.pl



HOTELARSTWO, WELLNESS & SPA
NA KIERUNKU:  
TURYSTYKA I REKREACJA

Dla osób przedsiębiorczych, kreatywnych i 
komunikatywnych, lubiących ludzi i pracę z nimi. 

Jeżeli chcesz być w przyszłości menedżerem w obiekcie 
hotelarskim lub w obiektach Wellness & SPA właśnie ta 
specjalność pomoże Ci osiągnąć wyznaczony cel.

Perspektywy pracy:
•	 Obiekty hotelarsko-gastronomiczne
•	 Ośrodki Welless & SPA
•	 Sanatoria
•	 Gabinety kosmetyczne

W ramach tej specjalności nie tylko uzyskasz 
dyplom licencjacki ale także BEZPŁATNE 

PRZYGOTOWANIE DO WYKONYWANIA ZAWODU 
„ANIMATOR CZASU WOLNEGO”.
Możesz także dodatkowo i bezpłatnie nabyć 
kwalifikacje do obsługi PROGRAMU GALILEO 
– komputerowego programu do obsługi ruchu 
turystycznego (linie lotnicze, rent a car, hotele), 
potwierdzone stosownym certyfikatem kompetencji.

TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA  
I BIURA PODRÓŻY
NA KIERUNKU:  
TURYSTYKA I REKREACJA

To oferta dla tych, którzy mają zdolności 
językowe i umiejętności komunikacji 

interpersonalnej, lubią podróżować, 
poznawać świat i ludzi z różnych krajów. 
Jeżeli chcesz poruszać się swobodnie w 
zagadnieniach turystycznej gospodarki 
na skalę Europy i świata, znać jej trendy 
i tendencje rozwoju, warunki prawne i 
finansowe przedsięwzięć turystycznych – 
przekażemy Ci potrzebną do tego wiedzę.

Praktyki zagraniczne w większości 
destynacji polskich biur podroży.

Perspektywy pracy:
•	 Biura podróży
•	 Obiekty hotelarskie i rekreacyjne
•	 Linie lotnicze
•	 Międzynarodowe organizacje turystyczne

OFERTA DYDAKTYCZNA



TURYSTYKA AKTYWNA
NA KIERUNKU:  
TURYSTYKA I REKREACJA

Aktywne uprawianie turystyki cieszy się zainteresowaniem 
coraz większej liczby osób w rożnym wieku. Studenci, którzy 

wybiorą tę specjalność, zdobędą wiedzę na temat rożnych 
form aktywności turystycznej oraz określone umiejętności 
organizowania zajęć z zakresu turystyki aktywnej.

Perspektywy pracy:
•	 Biura podróży
•	 Agencje organizujące imprezy integracyjne i wyjazdy 

ekstremalne
•	 Animatorzy i opiekunowie grup
•	 Ośrodki wypoczynkowe
•	 Domy wczasowe, kluby

W ramach tej specjalności, nie tylko zdobędziesz dyplom 
licencjacki, ale także BEZPŁATNE PRZYGOTOWANIE DO 

EGZAMINU NA MŁODSZEGO RATOWNIKA WODNEGO WOPR.

Możesz także dodatkowo i bezpłatnie uzyskać PRZESZKOLENIE 
Z ZAKRESU FOTOGRAFII TURYSTYCZNEJ potwierdzone 
stosownym certyfikatem kompetencji.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
NA KIERUNKU:  
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

To specjalność przygotowująca 
do zapobiegania sytuacjom 

kryzysowym, przejmowania 
nad nimi kontroli w drodze 
zaplanowanych działań, reagowania 
w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowych, usuwania ich skutków 
oraz odtwarzania infrastruktury 
lub przywracania jej pierwotnego 
charakteru.

Jeśli w ramach swojej pracy 
zawodowej chcesz czynnie 

uczestniczyć w bieżącym 
kierowaniu służbami ratowniczymi 
reagującymi na zdarzenia, które 
zagrażają zdrowiu i życiu obywateli 
lub środowisku, zamierzasz 
aktywnie zarządzać działaniami 
mającymi na celu ograniczanie 
lub likwidację skutków klęsk 
żywiołowych lub katastrof 
ekologicznych i nieść pomoc 
poszkodowanym to jest to 
specjalność dla Ciebie.

www.euro.edu.pl



BEZPIECZEŃSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE
NA KIERUNKU:  
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Specjalność “bezpieczeństwo antyterrorystyczne” ma 
na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych 

kandydatów na stanowiska w administracji 
państwowej i samorządowej, którym powierzane są 
zadania związane z profilaktyką antyterrorystyczną 
oraz problematyką kierowania sytuacjami 
kryzysowymi o specyfice terrorystycznej.

Dzięki tej specjalności zdobędziesz gruntowną 
wiedzę w zakresie prewencji antyterrorystycznej, 

w szczególności w zakresie analizy wybranych ataków 
terrorystycznych pod kątem przeciwdziałania im oraz 
zarządzania konfliktami o charakterze terrorystycznym;

PRAWNO-ADMINISTRACYJNA OCHRONA 
PORZĄDKU PUBLICZNEGO
NA KIERUNKU:  
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Współczesne zagrożenia dotykające wielu 
obszarów działalności społecznej i gospodarczej 

mogą być skutecznie likwidowane tylko wspólnym 
wysiłkiem państwa, samorządów, specjalistycznych 
służb, organizacji społecznych oraz wolontariuszy. 
Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom 
należy do wszystkich władz publicznych oraz 
organów samorządowych zajmujących się ochroną 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jeśli chcesz 
uczestniczyć w procesie zarządzania administracją 
publiczną w celu zapewnienia porządku publicznego 
powinieneś zdecydować się na wybór tej specjalności.

Perspektywy Pracy:
•	Policja
•	Służba Celna
•	Straż Miejska
•	Straż Gminna

•	Straż Graniczna
•	Straż Pożarna
•	 Inspekcja Transportu 

Drogowego
•	Ochrona osób i mienia 

•	Straż Ochrony Kolei
•	Centra zarządzania kryzysowego 

przy urzędach wojewódzkich, 
powiatowych, gminnych

Ponadto w ramach specjalności na kierunku “bezpieczeństwo wewnętrzne” uzyskasz 
uprawnienia strzeleckie,  co upoważni Cię do prowadzenia kursów strzeleckich.



GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
NA KIERUNKU: GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Chcesz brać udział w formułowaniu strategii 
rozwoju miast, gmin i regionów? Pragniesz 

nauczyć się pozyskiwać środki z funduszy Unii 
Europejskiej? Marzysz, żeby zdobyć zawód 
rzeczoznawcy majątkowego, a może pragniesz 
zarządzać nieruchomościami?

Perspektywy pracy:
•	 Administracja państwowa i samorządowa
•	 Instytucje i agencje Unii Europejskiej
•	 Agencje nieruchomości
•	 Firmy doradcze

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
NA KIERUNKU: GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Chcesz brać udział w formułowaniu strategii 
rozwoju miast, gmin i regionów? Marzysz, 

aby czynnie zająć się ochroną i kształtowaniem 
środowiska, a także dziedzictwa kulturowego? 
Masz pomysł, jak ukształtować infrastrukturę 
w Twojej rodzinnej okolicy? A może pragniesz, 
aby aktywnie włączyć się w inwestycje 
proekologiczne oraz efektywnie zarządzać 
przestrzenią?

Perspektywy pracy:
•	 Administracja państwowa i samorządowa
•	 Firmy projektowe
•	 Firmy kartograficzne
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GOSPODAROWANIE ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII
NA KIERUNKU: GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Specjalność “gospodarowanie odnawialnymi źródłami energii” daje możliwość przygotowania do pełnienia 
zawodu związanego z priorytetowymi zadaniami z zakresu zarządzania, ekologii i ochrony środowiska. 

Nasi absolwenci nabędą w trakcie procesu kształcenia wiedzę techniczną i przyrodniczą, która umożliwi im 
rozwiązywanie zadań o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym służących do pozyskiwania 
energii ze źródeł odnawialnych. Absolwenci tej specjalności będą dobrze przygotowani do pracy na wielu 
stanowiskach w jednostkach administracji samorządowej i rządowej oraz w firmach i przedsiębiorstwach, 
związanych z ochroną środowiska, a także wykorzystaniem energii odnawialnej w miastach, gminach i 
regionach. Dotyczy to zwłaszcza instytucji zajmujących się wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej, zbiórką 
odpadów oraz ich przetwarzaniem na surowce, nadające się do powtórnego wykorzystania, termicznego 
przekształcenia czy też kompostowania. W najbliższym latach, z uwagi na konieczność dostosowania polskiego 
prawa ochrony środowiska do prawa i standardów Unii Europejskiej, będzie potrzebna ogromna liczba 
specjalistów zarówno w dziedzinie gospodarki odpadami jak i wykorzystania białej energii. Nasi absolwenci 
tej specjalności nie muszą się więc martwić o zatrudnienie. Te dziedziny gospodarki potrzebować będą 
kilkudziesięciu tysięcy specjalistów. 

Interesujesz się odnawialnymi źródłami energii? Chcesz zająć się audytem i marketingiem energetycznym? 
Marzysz, aby czynnie zająć się ochroną i kształtowaniem środowiska? Masz pomysł, jak wykorzystać 

odnawialne źródła energii w Twojej rodzinnej okolicy?

Perspektywy pracy:
•	 Administracja państwowa i samorządowa
•	 Agencje rozwoju
•	 Firmy konsultingowe i doradcze oraz inne firmy otoczenia biznesu
•	 W przedsiębiorstwach sporządzających dokumentację oceniającą zasoby i stan środowiska przyrodniczego
•	 Firmy projektowe



STUDIA PODYPLOMOWE 

Uwaga: Uruchomienie danej specjalności jest uzależnione od wystarczającej liczby kandydatów.

DODATKOWE KWALIFIKACJE TO ATUT NA RYNKU PRACY.
DLATEGO TEŻ, POZA SZEROKĄ PALETĄ MOŻLIWOŚCI BEZPŁATNEGO ZDOBYCIA KWALIFIKACJI W 
RAMACH SPECJALNOŚCI I PAŃSTWOWYCH UPRAWNIEŃ INSTRUKTORSKICH, OFERUJEMY CI KURSY, 
SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE, DZIĘKI KTÓRYM ROZWINIESZ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI.

STUDIA PODYPLOMOWE:
•	Organizacja	i	zarządzanie	ośrodkami	i	centrami	Wellness	i	SPA
•	Organizacja	i	zarządzanie	w	hotelarstwie
•	Zarządzanie	kryzysowe
•	Bezpieczeństwo	antyterrorystyczne
•	Prawno-administracyjna	ochrona	porządku	publicznego
•	Planowanie	przestrzenne
•	Gospodarka	nieruchomościami
•	Gospodarowanie	odnawialnymi	źródłami	energii
•	Transport	i	logistyka	w	turystyce

www.euro.edu.pl



KURSY I SZKOLENIA
KURSY:
•	 KURS MASAŻU KLASYCZNEGO I STOPNIA
•	 KURS MASAŻU KLASYCZNEGO II STOPNIA
•	 KURS PILOTÓW WYCIECZEK 
•	 KURS WYCHOWAWCÓW W PLACÓWKACH WYPOCZYNKU 
•	 KURS KIEROWNIKA PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY 
•	 KURS BARMAŃSKI 
•	 KURS KELNERSKI 
•	 KURS KASJERA WALUTOWEGO 
•	 KURS ANIMATORA FIRMOWYCH IMPREZ INTEGRACYJNYCH 
•	 KURS ANIMATORA POBYTÓW RODZINNYCH
•	 KURSY OBSŁUGI KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW HOTELOWYCH

STUDIUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH EURO-LIDER I-GO STOPNIA



POSTAW NA JAKOŚĆ
BAZA DYDAKTYCZNA:

Od momentu powstania Europejska Szkoła Wyższa 
w Sopocie jest stale unowocześniana.

Obecnie bazę dydaktyczną ESW stanowi nowoczesny 
budynek o powierzchni 2,5 tys. metrów 

kwadratowych.
Nasza siedziba przy Zamkowej Górze 25 to doskonale 
wyposażony kompleks mieszczący się kilkadziesiąt metrów 
od złocistych plaż Bałtyku. Nowoczesna architektura 
i lokalizacja w sąsiedztwie Trójmiejskiego Aquaparku 
to tylko część z niezliczonych zalet studiowania w 
Europejskiej Szkole Wyższej w Sopocie.
Uczelnia dysponuje odpowiednim zapleczem 
dydaktycznym, na który składają się min. sale dydaktyczne 
i audytoryjne, biblioteka z czytelnią, pracownia 
komputerowa - wszystkie wyposażone w nowoczesny 
sprzęt multimedialny oraz audiowizualny.

Do Twojej dyspozycji oddajemy duży bezpłatny parking, 
boisko z szatniami i zapleczem sanitarnym.
Dodatkowo oferujemy możliwość zamieszkania w jednym 
z 28 dwuosobowych pokoi akademickich, wyposażonych 
we własne łazienki oraz dostęp do bezprzewodowego 
Internetu.

Sąsiedztwo kilku linii komunikacji miejskiej (autobusy, 
trolejbusy) a także przystanek Szybkiej Kolei Miejskiej z 
pewnością pomoże Ci w szybkim i łatwym dojeździe na 
uczelnię.

WIARYGODNA SZKOŁA:

 Nasza Uczelnia już po raz kolejny otrzymała miano 
„WIARYGODNA SZKOŁA”.

Certyfikat „WIARYGODNIA SZKOŁA” potwierdza, że nasza 
placówka jest bezpieczna i godna Twojego zaufania. 

Jest to kolejne potwierdzenie, że podejmując naukę w 
Europejskiej Szkole Wyższej w Sopocie możesz mieć 
pewność, że dba ona o wysoki poziom nauczania i dokłada 
wszelkich starań aby jej absolwenci z łatwością odnaleźli się 
na rynku pracy.

WŁASNY
AKADEMIK
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NASZYM ATUTEM JEST – SOPOT – SOPOCKIE KLIMATY STUDIOWANIA
Kilka powodów, dla których warto studiować w Sopocie:

OFERTA KULTURALNA – dla wszystkich spragnionych 
kulturalnych doświadczeń Sopot ma bogatą ofertę 
artystyczną.  
W dużej aglomeracji, której sercem jest Sopot, mieści się 
wiele kin, teatrów, opera, filharmonia, kawiarnie artystyczne, 
galerie i wystawy. Na szlaku kulturalnym Trójmiasta 
z pewnością znajdziesz coś dla siebie.

SPORT I REKREACJA – w bezpośrednim sąsiedztwie 
naszej szkoły usytuowany jest największy trójmiejski park 
wodny. Kluby bilardowe, kręgielnie,  tory gokartowe, 
wyciąg narciarski, strzelnice, szkółki żeglarskie, kluby 
fitness, ścieżki rowerowe, trasy nordic walking, siłownie 
i hale sportowe to tylko część z licznych  sportowych 
atrakcji Sopotu i okolic.

ROZRYWKA – jak dobrze wiadomo, życie studenckie 
to nie tylko wykłady, ćwiczenia i popołudnia spędzone 
w bibliotece. To również przyjaciele i zabawa, wspólne 
chwile poświęcone odkrywaniu uroków życia. Sopockie 
kluby, puby i dyskoteki słynne na całą Polskę, oferują 
wyśmienitą zabawę w niepowtarzalnym klimacie. Wiele lokali 
organizuje imprezy wyłącznie z myślą o studentach. Karaoke, 
wieczory tematyczne, koncerty, to tylko z niektóre z atrakcji 
czekających na spragnionych wrażeń młodych ludzi. 

RELAKS – Sopot to idealne miejsce by na chwilę zapomnieć 
o codziennym zgiełku. Sopot oferuje chwile odpoczynku 
podczas zwiedzania miasta,  spacer po najdłuższym w Polsce 
molo, relaks na złocistej plaży lub krajoznawczy rejs statkiem 
wycieczkowym. 

LOKALIZACJA



POZNAJ ŚWIAT 
CZYLI... 
...STUDENCKIE KOŁO 
NAUKOWE TURYSTYKI

OD POCZĄTKU ISTNIENIA 
KOŁA WSPÓŁPRACUJEMY 

Z POLSKIM KLUBEM PRZYGODY, 
ORGANIZACJĄ ZRZESZAJĄCĄ 
CZOŁOWYCH POLSKICH 
HIMALAISTÓW, POLARNIKÓW, 
ŻEGLARZY I PODRÓŻNIKÓW.
DO NAJWAŻNIEJSZYCH PUNKTÓW 
NASZEJ WSPÓŁPRACY NALEŻY 
ZALICZYĆ:
•	 comiesięczne spotkania 

podróżnicze z cyklu „Na 
ścieżkach przygody”, gromadzące 
każdorazowo w murach uczelni 
tłumy widzów spragnionych 
ekstremalnych doznań. W ostatnim 
czasie naszymi gośćmi byli: Romek 
Koperski czy Marek Tomalik

•	 uczestnictwo w wolontariacie podczas 
największych imprez podróżniczych 
w naszym kraju, m.in. Ogólnopolskich 
Spotkań Podróżników w Gdyni, tzw. 
Kolosów.

•	 współorganizacja Międzynarodowych 
Mistrzostw Autostopowych, największej 
tego typu imprezy na świecie, 
gromadzącej rokrocznie kilkuset 
autostopowiczów z całego globu. W tym 
roku już po raz kolejny start zawodów 
zaplanowano pod siedzibą Naszej 
uczelni. W 2009 roku celem był Lwów, 
2010 - czeska Praga, 2011 – Amsterdam. 
W roku 2012 uczestnicy XV Mistrzostw 
Autostopowych ścigać się będą na 
trasie Sopot – Dubrownik.  Może do nas 
dołączysz?

Relacje z imprez na: http://www.euro.
edu.pl/dla_studentow/
StudenckieKoloNaukoweTurystyki.html

Zobacz też: http://www.klubprzygody.pl

W ostatnim czasie 
członkowie  

Koła Naukowego  
byli m.in.:

•	w	Berlinie	(Niemcy)

•	we	Lwowie	(Ukraina)

•	w	Wilnie	(Litwa)

•	w	Rydze	(Łotwa)

•	w	Brazylii,	Argentynie	
i kilku innych krajach 

Ameryki Południowej,

•	w	Karlskronie	
(Szwecja)

•	w	Moskwie	i	Sankt	
Petersburgu (Rosja)

•	w	Irkucku	i	
Krasnojarsku na Syberii 

(Rosja)

•	na	obozie	
survivalowym nad 

Jeziorem Bajkał

na Syberii (Rosja)

•	w	Tel-Avivie,	Hajfie	i	
Nazareth (Izrael)

•	w	Ammanie,	Petrze	i	
Akabie (Jordania)

•	w	Jerozolimie	i	
Betlejem (Palestyna)

•	na	Zakaukaziu	
(Azerbejdżan, Armenia, 

Gruzja)

•	w	Maroko

www.euro.edu.pl



INTEGRACJA
EUROPEJSKA SZKOŁA WYŻSZA ORGANIZUJE 
CO ROKU DLA STUDENTÓW OBÓZ LETNI NA 
KASZUBACH DZIĘKI TEMU ZINTEGRUJESZ SIĘ Z 
GRUPĄ PODCZAS ŻEGLOWANIA PO JEZIORZE, CZY 
PRZY OGNISKU. 

Poszczególne turnusy obozów letnich 
rozpoczynają się od maja do czerwca.

PROGRAM REALIZOWANY 
NA OBOZACH UWZGLĘDNIA 

INDYWIDUALNY STOPIEŃ SPRAWNOŚCI 
FIZYCZNEJ.

WSZYSCY STUDENCI EUROPEJSKIEJ 
SZKOŁY WYŻSZEJ W SOPOCIE 

OTRZYMUJĄ KARTĘ RABATOWĄ DO 
AQUA PARKU

DLA STUDENTÓW NASZEJ UCZELNI 
RABAT OD 15% W GÓRĘ



W EUROPEJSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ DZIAŁA SAMORZĄD STUDENCKI REPREZENTUJĄCY 
INTERESY BRACI STUDENCKIEJ PRZED WŁADZAMI UCZELNI. SAMORZĄD MA 
MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁDECYDOWANIA , PONIEWAŻ JEGO PRZEDSTAWICIELE BIORĄ UDZIAŁ 
W POSIEDZENIACH SENATU I KOMISJI STYPENDIALNEJ.

Samorząd jest animatorem wielu wydarzeń i imprez studenckich. Jako nowo wstępujący 
do grona braci studenckiej musisz wiedzieć, że otrzęsiny w naszym klubie zorganizowane 

przez starszych kolegów i koleżanki uczynią Cię pełnoprawnym żakiem.

Do najciekawszych imprez organizowanych przez samorząd studencki i Koło Naukowe w 
ostatnim okresie można zaliczyć:

•	 Comiesięczne spotkania otwarte z cyklu 
„Wieczór z przygodą” 

•	 Wyprawy Koła Naukowego Turystyki do 
Maroko oraz na Zakaukazie (Azerbejdżan, 
Armenia, Gruzja)

•	 Juwenalia 2011 czyli święto wszystkich 
studentów, którzy w ten jeden dzień w roku 
przejmują władzę na uczelni i wprowadzają 
własne rządy

•	 Połowinki – impreza dla tych, którzy przeszli 
przez połowę toku studiów

•	 Organizacja wyjazdu do Berlina na ITB 
(Międzynarodowe Targi Turystyczne) 

•	 Impreza z okazji Halloween

•	 „Wampiriada” – akcja oddawania krwi

•	 Zbiórka charytatywna na Mikołajki

•	 Zabawa Andrzejkowa

•	 Akademicka Wigilia w Pucku

•	 Bal Karnawałowy

•	 Kulig połączony z ogniskiem

•	 Impreza Walentynkowa

•	 Wybory Miss Uczelni z okazji Dnia Kobiet

•	 Bal Licencjacki dla absolwentów

•	 Festyn na molo w Sopocie (konkursy, 
zawody sportowe, koncerty)

ŻYCIE STUDENCKIE PEŁNE PRZYGÓD 

www.euro.edu.pl



OPŁATY ZA STUDIA - REKRUTACJA 2012

ZNIŻKI DLA 
ABSOLWENTÓW 

SZKÓŁ HOTELARSKO-
TURYSTYCZNYCH - 10%

ZNIŻKI RODZINNE - 10%

ZNIŻKI BRANŻOWE - 10%

RATY 0%!!!
W EUROPEJSKIEJ NIE MUSISZ 
PŁACIĆ CAŁEGO CZESNEGO OD 

RAZU.  MOŻESZ JE ROZŁOŻYĆ NA 4 
RÓWNE RATY PŁATNE CO MIESIĄC 

BEZ ŻADNYCH DODATKOWYCH 
KOSZTÓW.

W NADCHODZĄCYM ROKU 
AKADEMICKIM CZESNE ZA SEMESTR 
WYNOSIĆ BĘDZIE:

STUDIA LICENCJACKIE:

STUDIA MAGISTERSKIE:

UCZELNIA NIE POBIERA WPISOWEGO!!!
Zaliczka na czesne w wysokości 150 zł, którą 
wpłacasz składając podanie o przyjęcie  
na studia, jest odliczana od pierwszej raty.

Turystyka i rekreacja

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Gospodarka przestrzenna 

Turystyka i rekreacja

Opcja e-learning*

1690

1690

1690

Opcja e-learning*

1690

Niestacjonarne

1890

1890

1890

Niestacjonarne

1890

Stacjonarne

1790

1790

1790

Stacjonarne

1790

*Dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

MIEJSCE W KOMFORTOWYM DOMU STUDENCKIM, W 
POKOJU 2-OSOBOWYM (ŁAZIENKA, INTERNET) 440zł



REKRUTACJA ON-LINE
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH, KTÓRZY CHCĄ 
STUDIOWAĆ W SUPER MIEJSCU W SOPOCIE  
NA CIEKAWYCH SPECJALNOŚCIACH

Rekrutację ułatwimy Ci poprzez internetowy system 
rejestracji. Wypełnij formularz on-line, weź dokumenty 

pod pachę i przyjedź do Sopotu!!
Rekrutacja przez internet upoważnia Cię do pierwszeństwa w:
•	 kwalifikacji na studia
•	 przydziale miejsca w domu studenckim
•	 wyborze specjalności
•	 wyborze lektoratu

Jeśli jesteś absolwentem szkoły hotelarsko-turystycznej masz 
u nas zagwarantowaną 10% zniżkę czesnego w ciągu całych 
studiów. Dokumenty uprawniające do skorzystania z tej ulgi 
złóż w biurze rekrutacji w ciągu miesiąca od rozpoczęcia 
pierwszego semestru.

www.euro.edu.pl/rekrutacja/REKRUTACJA-PRZEZ-INTERNET.html

U NAS REKRUTACJA ODBYWA SIĘ DWA RAZY W ROKU -  W LUTYM 
ORAZ OD CZERWCA DO PAŹDZIERNIKA.

 NIE MUSISZ ZDAWAĆ STRESUJĄCYCH EGZAMINÓW WSTĘPNYCH. 
NASZYM STUDENTEM MOŻE ZOSTAĆ KAŻDY POSIADAJĄCY 

ŚWIADECTWO MATURALNE.

WYMAGANE DOKUMENTY:
•	 wydrukowany i podpisany formularz, 

który złożyłeś u nas drogą elektroniczną 
(kwestionariusz + podanie)

•	 świadectwo maturalne w oryginale lub jego 
odpis + kserokopię

•	 absolwenci szkół hotelarskich i turystycznych 
– świadectwo ukończenia szkoły  
(celem uzyskania 10%-owej zniżki)  
w terminie do 31.10.2012 (dotyczy  
kierunku „turystyka i rekreacja”)

•	 kserokopia dowodu osobistego – strony 
z danymi osobowymi i zameldowaniem

•	 4 fotografie o wymiarach 37x52 mm, 
z podaniem na odwrocie imienia, nazwiska 
i daty urodzenia

•	 poświadczenie wpłaty na niżej podane konto 
kwoty 150 zł, która będzie zaliczona  
na poczet czesnego za pierwszy semestr 
studiów. Na wpłacie należy umieścić dopisek 
„zaliczka na czesne I rok”

www.euro.edu.pl



SYSTEM STYPENDIALNY
I KREDYTY STUDENCKIE

KREDYTY STUDENCKIE 

Studiując u nas, możesz uzyskać z banku 
kredyt studencki na cały okres studiów 
na specjalnych warunkach. Finansowanie 
studiów za pomocą kredytu bankowego 
jest bardzo korzystne.

JAK TO MOŻLIWE?
•	 bank po podpisaniu umowy wydaje Ci 

na opłaty czesnego kwotę ok. 600 zł 
miesięcznie przez 10 miesięcy w roku

•	 spłacać kredyt zaczynasz dopiero dwa lata 
po ukończeniu studiów

•	 miesięczna wysokość spłacanej przez Ciebie 
raty nie przekroczy 20% Twojego dochodu 

•	 bank może Ci umorzyć ok. 20% kwoty 
jeśli znajdziesz się w grupie 5% naszych 
najlepszych absolwentów

System kredytów studenckich sprawia,  
że nie musisz martwić się, czy stać Cię  
na studia w Europejskiej Szkole Wyższej w 
Sopocie.

LISTA BANKÓW UDZIELAJĄCYCH KREDYTÓW 
STUDENCKICH:
- Bank PEKAO S.A.
- Bank PKO BP
- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A,
- Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
- Mazowiecki Bank Regionalny S.A.

Więcej na:
http://www.euro.edu.pl/dla_studentow/
stypendiaikredytystudenckie.html

EUROPEJSKA SZKOŁA WYŻSZA DOKŁADA STARAŃ ABY 
NIE TYLKO OSOBY DOBRZE SYTUOWANE MOGŁY TUTAJ 
STUDIOWAĆ. OFERUJE KILKA RODZAJÓW STYPENDIÓW, 
WSPIERAJĄC STUDENTÓW ZDOLNYCH I AMBITNYCH, A TAKŻE 
OSOBY ZNAJDUJĄCE SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ. 
WYSOKOŚĆ STYPENDIÓW W WYMIARZE ROCZNYM KSZTAŁTUJE 
SIĘ NASTĘPUJĄCO:

stypendium socjalne wraz 
z dodatkiem mieszkaniowym - do 12000 zł*
stypendium dla najlepszych studentów - do 6500 zł*
stypendium z tytułu niepełnosprawności - do 5000 zł*
zapomogi jednorazowe - do 820 zł / semestr*

* dane za pierwszy semestr roku akademickiego 2011/2012



REKRUTACJA
CALL-CENTER
tel.: 58 555 95 99
tel.: 58 555 95 92
fax: 58 555 95 93

rekrutacja@euro.edu.pl
gadu-gadu: 6534517
skype: euro.edu.pl

ul. Zamkowa Góra 25
81-713 Sopot

www.euro.edu.pl


