
Studia podyplomowe online we 

Wrocławiu - dlaczego to dobry 

wybór? 

Rozwój i zdobywanie wykształcenia to bardzo ważna kwestia. Dzięki wykorzystaniu 

innowacyjnych rozwiązań technologicznych, studiowanie w dzisiejszych czasach jest o wiele 

łatwiejsze. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu uczelnie wyższe umożliwiają 

przeprowadzanie zajęć w formie zdalnej. Popularność tej metody wzrosła przede wszystkim 

w okresie pandemii. Warto wiedzieć, na czym polega studiowanie online, dla kogo będzie to 

dobre rozwiązanie oraz z jakimi zaletami się wiąże.  

Studia podyplomowe online a pandemia 

Prawdą jest, że większość uczelni w Polsce wprowadziła możliwość studiowania online 

dopiero w okresie pandemii koronawirusa. Był to pewnego rodzaju przymus, ponieważ w 

okresie kwarantanny nie można było się spotykać na żywo. Wtedy też wykładowcy oraz 

studenci, w czasie, w którym normalnie mieliby zajęcia na uczelni, testowali różne 

rozwiązania technologiczne umożliwiające przeprowadzanie zajęć przez Internet. Z uwagi 

na to, że poszczególne rozwiązanie nie były dostatecznie przetestowane i dopracowane, 

efekty kształcenia często odbiegały od normy.  

Istnieje jednak uczelnia, na której to zaczęto opracowywać nowe rozwiązania. Dzisiaj 

studiowanie online to całkowity standard właśnie dla Wyższej Szkoły Biznesu - National 

Louis University. To uczelnia, która niezależnie od warunków panujących w czasie 

pandemii, stosuje rozwiązanie kształcenia na odległość. WSB-NLU posiada filię we 

Wrocławiu, która współpracuje z Fundacją Pro Economico Bono. Wspólnie zapewniają 

możliwość studiowania według formuły RealTime Online, która pozwala na prowadzenie 

zajęć w 100% w czasie rzeczywistym.  

System nauczania online - jak wyglądają studia podyplomowe 

zdalne? 

Jak sama nazwa wskazuje - studiowanie online polega na zdobywaniu wykształcenia, bez 

konieczności fizycznej obecności na uczelni. Można brać udział w zajęciach praktycznie z 

dowolnego miejsca na ziemi. Wykładowcy spotykają się ze studentami w specjalnych, 

wirtualnych salach wykładowych. Mogą oni nie tylko biernie słuchać transmisji, ale także 

brać czynny udział w zajęciach.  

Warunkiem studiowania przez Internet na studiach podyplomowych jest posiadanie 

urządzenia, które umożliwia studentom aktywne uczestniczenie w zajęciach.  

https://www.wsb-nlu.edu.pl/pl/studia-wroclaw
https://www.wsb-nlu.edu.pl/pl/studia-wroclaw


Inne atuty studiowania online 

Warto zaznaczyć, że studiowanie online, bardzo często oprócz możliwości brania udziału w 

zajęciach za pośrednictwem Internetu można także załatwić wiele spraw organizacyjnych 

online. Student ma wgląd do Wirtualnego Dziekanatu, a także bardzo często może złożyć 

różne wnioski i podania w zdalnej formule. Dzięki temu nie muszą się oni pojawiać w 

dziekanacie.  

Dzięki wykorzystaniu najnowszych i najbardziej zaawansowanych systemów cała 

współpraca studenta z uczelnią jest bardzo poukładana i przejrzysta.  

Studiowanie online - dla kogo będzie dobrym rozwiązaniem? 

Oczywiście na studia podyplomowych online może się zdecydować każdy kto posiada 

dyplom ukończenia co najmniej pierwszego stopnia studiów. Jednak taka forma kształcenia 

jest szczególnie chętnie wybierana przez: 

● osoby, które mieszkają daleko od miasta akademickiego, 

● studenci, którzy pracują,  

● młodzi rodzice,  

● ludzie, którzy chcą połączyć studiowanie z pracą za granicą,  

● osoby niepełnosprawne, które mają problem z poruszaniem się. 

Podyplomowe studia zdalne to rozwiązanie coraz bardziej popularne, na które stawia 

coraz więcej studentów znajdujących się w różnych sytuacjach.  

Dowiedź się więcej na stronie: https://www.wsb-nlu.edu.pl/pl/studia-wroclaw 

Kontakt z Fundacją Pro Economico Bono:  

Adres: ul. Poleska 47/12, 51-354 Wrocław 

Filia WSB-NLU we Wrocławiu 

Telefon: +48 608 898 586  

E-mail: proeconomicobono@gmail.com 
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