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Słowo wstępne
Październik jest miesiącem, w którym słowo „oszczędzanie” bywa wypowiadane częściej niż kiedy
indziej. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że pierwszego dnia tego miesiąca na uczelnie w całej Polsce
wracają studenci po wakacyjnej przerwie z nieco „odchudzonymi” portfelami niż w ostatnim dniu sesji egzaminacyjnej. Dziesiąty miesiąc roku jest bowiem także związany z obchodzeniem Światowego
Dnia Oszczędzania, ustanowionego oficjalnie w 1942 roku „w celu zapewnienia stabilnego i długotrwałego rozwoju społeczeństw poprzez promowanie idei oszczędzania”.
Gromadzenie oszczędności, zarówno tych małych pozwalających na drobne przyjemności, jak i tych
umożliwiających finansowanie poważniejszych ambicji materialnych czy edukacyjnych, warto rozpocząć od przyjęcia odpowiedniego planu. Następnie, niezbędna jest konsekwencja w realizacji tych
zamierzeń. Tylko w takim wypadku, efekt końcowy może okazać się satysfakcjonujący.
Tyle w teorii – a jak wyglądają faktyczne zachowania i możliwości studentów Polsce w tym zakresie?
Czy i w jakim stopniu ich struktura dochodów i wydatków pozwala na odłożenie określonej sumy na
tzw. czarną godzinę? W których ośrodkach akademickich łatwiej zaoszczędzić na biletach komunikacji miejskiej, a gdzie najmniej „opłaca się” powtarzać egzamin z przedmiotu obowiązkowego? Dlaczego czasami warto rozważyć wynajem pokoju w akademiku a nie na zamkniętym osiedlu w centrum
miasta?
Społeczność studencka w Polsce jest aktualnie szacowana na ponad 1,4 mln osób, z których duża
część pomimo młodego wieku, jest już aktywna zawodowo, a niekiedy także czerpie dodatkowe korzyści z różnego rodzaju stypendiów. To sprawia, że nabywanie kompetencji w zakresie korzystania
z podstawowych usług finansowych staje się dla nich równie ważne jak nauka kolejnego języka obcego czy odbywanie kursów zawodowych. Jak więc przeciętny polski student powinien np. szukać
idealnego konta bankowego i na co przy tym zwracać uwagę? Co jest ważne przy zaciągania kredytu
studenckiego i dlaczego może być on atrakcyjny w okresie studiów?
W poszukiwaniu odpowiedzi na te i inne pytania, może pomóc niniejsze opracowanie, z którego wnioski mogą m.in. wskazać jak w najbardziej optymalny sposób sprawić, aby nie zawsze pusty na koniec
miesiąca portfel studenta był dobrym początkiem dla o wiele bardziej wypełnionego portfela przyszłego absolwenta szkoły wyższej.
Związek Banków Polskich
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Struktura szkolnictwa wyższego
w Polsce
Polska szkoła wyższymi stoi – taki wniosek można wysnuć patrząc na aktualne dane Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Wynika z nich, że w Polsce w 2016 r. funkcjonowało 450 uczelni, w tym 141
instytucji publicznych. Państwową ofertę szkolnictwa wyższego uzupełniają uczelnie prywatne, które
stanowią aż 69 proc. całego systemu edukacji wyższej. Aktualnie, według MNiSW jest ich 309, z czego
40 pozostaje w stanie likwidacji. Tylko 4 uczelnie niepubliczne w Polsce posiadają status akademii. Oznacza to, że mają co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.
Wśród uczelni publicznych znajduje się m.in. 19 uniwersytetów, 18 uczelni technicznych, 6 o profilu
przyrodniczo-rolniczym, 5 uczelni ekonomicznych oraz najwięcej, bo aż 36, wyższych szkół zawodowych
kształcących specjalistów w różnych dyscyplinach, zarówno licencjatów i magistrów, jak i inżynierów.
Rysunek 1.

Uczelnie publiczne i niepubliczne

Opracowanie własne
na podstawie danych
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Liderem w Polsce w zakresie liczby uczelni jest województwo mazowieckie (95 placówek). Na drugim
miejscu znajduje się województwo śląskie z 41 uczelniami. Najmniej tych instytucji jest w województwach warmińsko-mazurskim, lubuskim i opolskim (odpowiednio 7, 7 i 6 placówek). Warto podkreślić
zjawisko koncentracji uczelni wyższych w województwie mazowieckim, co przekłada się na istotną różnicę w odniesieniu do reszty kraju. Uczelnie mazowieckie (głównie warszawskie) stanowią aż
23 proc. całego systemu.
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Studenci w Polsce
Zróżnicowana oferta edukacyjna polskich uczelni dociera niestety do coraz mniejszej liczby studentów. W roku akademickim 2015/2016 wyniosła ona nieco ponad 1,4 mln (dane Głównego Urzędu
Statystycznego). W porównaniu z poprzednimi latami nastąpił wyraźny spadek tego wskaźnika, podyktowany przede wszystkim niekorzystnymi zmianami demograficznymi w Polsce.
Największą popularnością wśród polskich studentów niezmiennie cieszy się Uniwersytet Warszawski. W 2016 r. uczelnia ta kształciła ponad 44, 7 tys. osób. Równocześnie jest to uczelnia,
która od 2011 r. zaliczyła największy spadek liczby studentów. Podobna tendencja dotyczy również
Uniwersytetu Łódzkiego. Drugim w kolejności popularnym ośrodkiem akademickim jest Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uczy się ponad 43,4 tys. studentów.
Rysunek 4.

Liczba studentów w Polsce na przestrzeni lat 2005-2016 (w tys.)
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Rysunek 5.

Liczba studentów w wybranych uczelniach publicznych w Polsce (w roku 2011 i 2016)
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2011
2016

33 775

33 530

Politechnika
Wrocławska

42 465 35 090

Uniwersytet
Łódzki

46 012

41 818

Uniwersytet
Jagielloński

43 197

43 422

Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
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Warszawski

Dochody i wydatki studenta
Studenci w Polsce stanowią aktywną i ambitną grupę społeczną. 88 proc. z nich deklaruje, że brało
udział w stażach i praktykach w trakcie studiów. Podjęcie pracy jest uzależnione od województwa
oraz od kierunku. Największe wynagrodzenia w pierwszej pracy mogą oczekiwać studenci studiów
związanych z IT i finansami – połowa studentów studiów informatycznych pracujących w tej branży
deklaruje zarobki powyżej 3000 zł. Studenci pracujący w doradztwie i konsultingu mogą zarobić
przeciętnie 2843 zł netto. Największym zainteresowaniem pracodawców cieszą się studenci kierunków finansowych.1
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Wynagrodzenia studentów nie zawsze jednak są zgodne z oczekiwaniami – najbardziej oczekiwane
wynagrodzenie mieści się w przedziale 2000 – 2499 zł netto (takie oczekiwanie deklaruje jedna
trzecia studentów).2
Istotnym wsparciem dla studenckiego portfela mogą być stypendia. Suma, na jaką miesięcznie mogą
liczyć stypendyści w Polsce, to średnio 533 zł miesięcznie (obejmuje stypendystów socjalnych, naukowych, zawodowych i in.)3. Ponadto, każdy student o dochodzie nieprzekraczającym 668,20 zł
miesięcznie na osobę w rodzinie ma ustawowo zapewnione otrzymanie wsparcia finansowego.
Z różnych powodów studenci nie zawsze wybierają indeks uniwersytetu czy politechniki. Ponadto, czesne za studia na prywatnej uczelni są istotnie mniejszym obciążeniem dla osoby pracującej,
zwłaszcza, jeśli uczęszcza na zajęcia w weekendy. Inaczej jednak sprawa wygląda w przypadku studenta uczącego się w trybie stacjonarnym, nie mającego źródła stałych i ponadprzeciętnych dochodów.
Wszystko oczywiście zależy od konkretnej uczelni i kierunku. Przykładowo, na jednej z warszawskich
uczelni niepublicznych, opłata semestralna na kierunku finanse i rachunkowość wynosi 2350 zł. Student tej samej uczelni, jeśli ma aspiracje artystyczne i chce studiować grafikę zapłaci za semestr
3700 zł. Cena ta wzrasta do 7600 zł, jeśli osoba jest z poza Unii Europejskiej. Z kolei na innej, wysoko

1
2

Źródło: Badanie Start na rynku pracy – 2016, Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych, Parlament Studentów
Rzeczypospolitej
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Źródło: Pracuj.pl

„Mapa stypendiów – badanie rynku stypendiów społecznych”, Fundacja Dobra Sieć, Warszawa 2013

ocenianej i prestiżowej uczelni, za semestr zarządzania w trybie stacjonarnym zapłacimy nieco ponad
5000 zł. Na tej samej uczelni, nauka w weekendy będzie tańsza o 1200 zł. Nieco tańszą ofertę mają
uczelnie poza Warszawą. Semestr bezpieczeństwa narodowego w jednej z krakowskich szkół kosztuje
2050 zł. Student tyle samo zapłaci, jeśli zdecyduje się studiować finanse. Nie jest to jednak reguła.
Przykładowo w Łodzi, trzeba liczyć się z kosztem nawet 4500 zł, jeśli chodzi o takie studia jak filologia
angielska, stosunki międzynarodowe czy zarządzanie. Przy okazji, warto pamiętać o niezwracanej
opłacie rekrutacyjnej. „Wpisowe” wynosi najczęściej około 400 zł.
Studia, nawet w trybie stacjonarnym i na publicznej uczelni, niejednokrotnie wiążą się z dodatkowymi
opłatami, które często mogą zaważyć na budżecie niepracującego studenta. Począwszy od niewielkich opłat, np. za wydanie duplikatu legitymacji (25,50 zł), kończąc na 1340 zł za powtarzanie 120 godz.
łaciny na Uniwersytecie Warszawskim. Stosunkowo najmniejsze opłaty za niezdany przedmiot uiszczają studenci w Poznaniu i Krakowie. Za powtórkę wykładu w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
student zapłaci 250 zł, podczas gdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego za niektóre przedmioty na
Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej uiści opłatę 66,90 zł. Na prawie każdej uczelni figurują
wysokie opłaty za powtarzanie seminarium magisterskiego. Przykładowo, student Wydziału Mechaniczno-Energetycznego na Politechnice Wrocławskiej za powtarzanie seminarium zapłaci 900 zł.

Usługa

Powtarzanie
przedmiotów

Uczelnia

Wysokość Opłaty

Uniwersytet Warszawski (Instytut Historii; kierunek: Historia)

450 zł – 1340 zł (powtarzanie
120 godz. łaciny)

Politechnika Wrocławska (Wydział
Mechaniczno-Energetyczny)

52,5 zł – 900 zł (seminarium
magisterskie)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu (Wydział Biologii)

250 zł (każdy przedmiot)

Uniwersytet Łódzki (wszystkie wydziały)

500 zł (każdy przedmiot)

Uniwersytet Jagielloński
(Wydział Zarządzania I Komunikacji
Społecznej)

66,90 zł – 255 zł (powtarzanie
30 godz. psychologii)

Duplikat legitymacji

25,50 zł

Nie można też zapominać o dodatkowych wydatkach związanych z nauką. Mogą one być obciążeniem
w trakcie sesji, zwłaszcza jeśli student nie ma swoich notatek i musi korzystać z uprzejmości bardziej sumiennych kolegów. W tym wypadku przygotowanie się do 5-6 egzaminów będzie kosztować
30 - 50 zł, w zależności od liczby kserowanych materiałów. Czasem też potrzebny jest podręcznik.
Popularne „Podstawy ekonomii” możemy w internecie nabyć od 40 zł.
Aktywne osoby będą szukać dodatkowych zajęć, których nie znajdą czasami w ofercie swoich uczelni.
Za kurs językowy (np. hiszpańskiego), student zapłaci ok 900 zł. Ceny karnetu na siłownie wahają się
od 70 do 100 zł. Poza wykładami, sesją i imprezami jest czas na rozrywkę. Do wydatków żaka można
zatem doliczyć np. kulturalne wyjście do kina. Czyli co najmniej dodatkowe 16-22 zł.

Wydatek

Cena

Ksero notatek z bindowaniem (30 s.)

6,30 zł

Karnet „Open” na siłownię

70 zł-100 zł

Kurs języka hiszpańskiego

Ok 900 zł

Podręcznik akademicki „Podstawy ekonomii”

Od 40 zł

Wyjście do kina

16-22 zł

88 proc.
studentów podejmowało
lub podejmuje pracę
w trakcie studiów

Tabela 1.
Opracowanie własne

88 proc.

na podstawie danych
Największe
publicznych udostępnionych
wynagrodzenieprzez
można
uczelnie
studentów
otrzymaćpodejmowało
w branży IT
podejmuje
pracę
–lub
połowa
studentów
w
trakcie
studiów
o tej
specjalizacji
deklaruje zarobki
powyżej

3000 zł
netto

Największe
wynagrodzenie można
otrzymać w branży IT
– połowa studentów
o tej specjalizacji
deklaruje zarobki
powyżej

3000 zł
netto

Tabela 2.
Opracowanie własne
na podstawie
zebranych danych
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Istotnym wydatkiem dla studenta są koszty mieszkania. W Warszawie wynajęcie pokoju (w zależności od
standardu i lokalizacji) to koszt między 500 a 1000 zł. Kwota ta może być nawet dwa razy większa, jeśli
zdecydujemy się na kawalerkę. Nieco niższe ceny są w pozostałych ośrodkach akademickich. W Krakowie i Poznaniu za podobny standard student zapłaci ok 200 zł mniej. Mogłoby się wydawać, że wyjściem
„budżetowym” jest miejsce w akademiku. W tym wypadku wszystko zależy od rodzaju pokoju, więc jest
duża rozpiętość cenowa – od 235 zł (Politechnika Wrocławska) do 730 zł (UAM w Poznaniu).
Tabela 3.
Opracowanie własne
na podstawie portalu
„gumtree.pl” oraz danych
publicznych udostępnionych
przez uczelnie

Wynajem kawalerki/ pokoju
(jedno i dwuosobowego)

Akademik

Warszawa

Od 1200 zł/od 500 zł
(miesiąc)

Kraków i Poznań

Od 1000 zł /od 350 zł
(miesiąc)

Uniwersytet Warszawski

315 zł – 670 zł (miesiąc)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

425 zł – 730 zł (miesiąc)

Politechnika Wrocławska

235 zł – 550 zł (miesiąc)

Praktycznie niemożliwe jest funkcjonowanie w dużym mieście bez komunikacji miejskiej. Nierzadkie
są również sytuacje, gdy student musi dojeżdżać kilka kilometrów między oddalonymi od siebie wydziałami. Za miesięczny bilet pomniejszony o ulgę, student zapłaci od 40 zł do 55 zł. W przypadku
Warszawy, Krakowa, Poznania i Łodzi, ceny te dotyczą tylko centralnych stref aglomeracyjnych.
Tabela 4.
Opracowanie własne
na podstawie źródeł:
Zarząd Transportu
Miejskiego w Warszawie;
Zarząd Transportu
Miejskiego w Poznaniu;
Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne S.A. w Krakowie;
Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne w Łodzi;
portal „www.wroclaw.pl”

Łóżko w domu
studenckim Politechniki
Wrocławskiej kosztuje

od 235 zł
za miesiąc

Kawalerki i pokoje
w Warszawie są droższe

o ok. 200 zł
w porównaniu
z innymi miastami
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Bilet miesięczny

Kraków

47 zł (Miasto Kraków)

Warszawa

55 zł (Strefa I)

Poznań

55 zł (Strefa A)

Łódź

40 zł (Bilet sieciowy, strefa Miejska)

Wrocław

49 zł (Wszystkie linie)

Jadłospis przeciętnego studenta nie obfituje w delikatesy. Warto jednak zwracać uwagę na ceny
produktów, bo te różnią się w zależności od miasta i sklepu. Chleb, parówki czy czekoladę można nabyć w cenie nie przekraczającej 3 zł. Jednak nawet przy dużych staraniach dieta studenta nie może
ograniczyć się do tylko do jajecznicy, pieczywa i zup typu instant. Wówczas z pomocą przychodzą
lokalne restauracje, bary mleczne i stołówka uniwersytecka. Również w tym przypadku student musi
się liczyć z zasobnością swojego portfela. Nawet jeśli wybierze obiady w lokalnym barze mlecznym,
tygodniowo poniesie koszt ok. 91 zł (100 zł, jeśli doliczymy kompot). Nie rozpieszczają również ceny
w uczelnianych stołówkach. Za 5 obiadów w jednej z warszawskich uczelni zapłacimy nawet 75 zł.
Między wykładami student nie zawsze ma jednak czas, by zjeść pełny posiłek. Często wybiera zatem
szybkie dania na wynos, zazwyczaj egzotyczne przysmaki z najdalszych zakątków świata czyli np. orientalny kebab czy tzw. „chińczyka”. Koszt : 9-16 zł. Na szczęście, w miarę ustandaryzowana jest cena
piwa. W większości dużych miast w Polsce cena nie przekroczy 2,58 zł 

Za parówki
z ketchupem
i kromką chleba
(na kolację)
zapłacimy
ok 5, 50 zł

Kilogram
(bochenek)
chleba najtaniej
kupimy
w Krakowie
(2,32 zł)

We Wrocławiu
i Poznaniu
student kupi
najtańsze jajka
– 10 sztuk
za 1,99

Stołując się
w barze
mlecznym,
zapłacimy
do 13 zł za zestaw
3 daniowy

Tabela 5.

Produkt

Cena

Gdzie kupić?

Serek wiejski naturalny 200 g

1,37 zł

Auchan (Lublin)

Piwo na „Ż” 0,5 l

2,58 zł

Auchan (Bydgoszcz, Warszawa, Trójmiasto,
Poznań, Kraków)

Chleb 1000g

2,32 zł

Auchan (Kraków)

10 jaj

1,99 zł

E.Leclerc (Wrocław, Poznań)

Parówki 250 g

2,90 zł

Auchan (Wrocław)

Ketchup „P” 430 g

3,26 zł

Carrefour (Kraków)

Makaron spaghetti

2,35 zł

Kaufland (Bydgoszcz, Warszawa, Trójmiasto,
Wrocław, Poznań, Kraków)

Czekolada mleczna „W” 100 g

2,55 zł

Auchan (Warszawa)

Danie

Orientacyjna cena

Obiad w barze mlecznym (pomidorowa, schabowy z surówką

Ok 13 zł

i ziemniaki w barze mlecznym)
Kompot w barze mlecznym

1, 50 zł

Lunch w uczelnianej kafeterii (Drugie danie)

Ok 15 zł

Kebab z wołowiną „na cienkim cieście”

Ok 10 zł

Kurczak w cieście kokosowym z ryżem i surówką

Ok 14 zł

Lunch w restauracji (3 daniowy)

Ok 25 zł

Burger wołowy z frytkami

Ok 18 zł

Opracowanie własne
na podstawie danych
portalu „dlahandlu.pl”

Tabela 6.
Opracowanie własne
na podstawie
zebranych ofert

Koniec końców, zsumowane wydatki przeciętnego studenta są nie mniejsze niż 1000 zł, przy założeniu, że będzie on mieszkał w akademiku. Żak lub jego rodzice będą jednak musieli przeznaczyć dodatkowe 550 zł, jeśli młody człowiek zdecyduje się na naukę w uczelni prywatnej. Podany koszt, choć
orientacyjny, należy traktować jak „minimalny”. Wzrasta on szczególnie, jeśli zrezygnujemy z domu
studenckiego, wynajmiemy pokój lub kawalerkę, a weekendami pozwolimy sobie na nieco więcej.

RACHUNEK MIESIĘCZNY PRZECIĘTNEGO STUDENTA
(LUB JEGO RODZICÓW)
WYDATEK

Wyjście do kina (kino studyjne)

315 zł
16 zł

Lunch w uczelnianej kafeterii
(dwa razy w tygodniu)

120 zł

Obiad w barze mlecznym (2 razy w tygodniu)

156 zł
55 zł

Ksero notatek (raz w miesiącu)

6 zł

Piwo (dwa razy w miesiącu)

6 zł

Żywność

350 zł

Czesne miesięczne
(kierunek ekonomiczny, Warszawa)

550 zł

Suma

Suma wydatków + czesne

Opracowanie własne.

CENY (ORIENTACYJNE)

Najtańszy pokój w domu studenckim
(Uniwersytet Warszawski)

Bilet miesięczny

Rysunek 6.

1024

1574 zł
9

Student przedsiębiorczy
Kredyt studencki...

zapewnia elastyczne
warunki spłaty

buduje wiarygodność
kredytową ułatwiającą
zaciąganie zobowiązań
w przyszłości

jest wspierany
przez budżet państwa,
który opłaci odsetki

Część wydatków pracujący student może pokryć z własnej pensji - w szczególności, jeśli uczy się tylko
w weekendy. Ulgą dla jego portfela mogą być stypendia, choć te z reguły nie pozwalają na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Rozwiązaniem wartym uwagi jest wzięcie kredytu studenckiego. W 2016 r.
aż cztery banki w Polsce oferują kredyty studenckie na preferencyjnych warunkach. Wnioski o taki
kredyt należy składać do końca października w oddziale wybranego banku. Obowiązkowo do wniosku
trzeba dołączyć zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej (w przypadku doktorantów). Potrzebne też będą dokumenty poręczeniowe, zaświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny i informacja
o dochodach z roku poprzedniego. Student może się starać o taką pożyczkę, jeśli maksymalny dochód
na osobę w rodzinie nie przekracza 2,5 tys. zł, a także, jeśli nie skończył 25 roku życia. Miesięczną wypłatę z tytułu przyznanego kredytu (od 400 zł do 1000 zł) można w dowolnej chwili zmienić. Ponadto,
w okresie pobierania wypłaty oraz w trakcie dwuletniego okresu karencji (okres między uzyskaniem
kredytu a terminem wpłacenia pierwszej raty) odsetki od kredytu spłacane są przez budżet państwa. Co czyni kredyt studenckie atrakcyjnymi? Okres spłaty rozpoczyna się dopiero po 2 latach od
ukończenia studiów. Dodatkowo, najlepszym żakom 20 proc. zobowiązania zostanie umorzone. W sytuacjach szczególnych, np. przy utracie zdrowia, kredyt studencki może zostać umorzony całkowicie.
Listę banków wraz z dokładnie opisanym procesem składania wniosku można znaleźć na oficjalnej
stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-o-kredytach-studenckich-w-roku-akademickim-2016-2017.html).
Pójście na studia jest często równoznaczne z otworzeniem pierwszego konta w banku. Wiele banków oferuje prowadzenie konta bankowego spersonalizowanego do potrzeb studenta. Czym się kierować przy wyborze optymalnego konta? Oczywiście każdy student potrzeby będzie miał trochę
inne, jednak najważniejszymi wyznacznikami jest zazwyczaj dostępność konta internetowego i brak
opłat przy stosunkowo niewielkich wpływach. Większość banków wyróżnia w swojej ofercie konta internetowe dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia. Czym różnią się one od standardowych kont?
Zwykle charakteryzują się one niższymi opłatami za prowadzenie konta internetowego i korzystanie
z karty płatniczej lub ich całkowitym brakiem. Dobre konto bankowe dla studenta to konto nie wymagające stałych, systematycznych wpłat – takie, na które można wpłacać kieszonkowe, stypendium,
czy wynagrodzenie. Ważny jest także zazwyczaj całodobowy dostęp do konta – oczywiście poprzez
Internet lub telefon – który pozwala na swobodne zarządzanie finansami.
Oprócz standardowych wyznaczników – liczba bezpłatnych bankomatów, zwolnienie z opłat za kartę
i prowadzenie konta, wypłaty z bankomatów za granicą, banki zawierają w swojej ofercie także takie
usługi jak zniżki w sieciach handlowych, w szkołach językowych, dodatkowe bilety do kina za płatność
kartą, pakiety ofert rabatowych w kinach i teatrach, bonusy doładowań w sieciach telefonicznych,
dodatki do stypendium, a nawet legitymację studencką z funkcją karty płatniczej (dostępną na wybranych uczelniach wyższych).

Konto bankowe dla studenta to:
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Całodobowy dostęp do środków za pośrednictwem
internetu i aplikacji mobilnej



Zwolnienie z opłat za kartę i prowadzenie konta



Udział w programach lojalnościowych



Zniżki i promocje w sklepach i lokalach uslugowych
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Jeden z największych programów edukacyjnych w Polsce, którego misją jest podnoszenie wiedzy o rynku ﬁnansowym,
Jeden
z największych
programów
edukacyjnych
Polsce,
którego
misjązrealizowano
jestﬁnansowego
podnoszenieblisko
wiedzy
o rynku
ﬁnansowym,
przedsiębiorczości
oraz
zarządzaniu
biznesem
poprzez
współpracy
sektora
i biznesu
ze
szkołami
wyższymi.
130
umów
o współpracy
z uczelniami
zrozwój
całejwPolski,
na
których
900
wykłaprzedsiębiorczości
zarządzaniu
poprzez
rozwój współpracy
sektora ﬁnansowego
i biznesuinformaze szkołami wyższymi.
dów z udziałemoraz
ponad
40 000biznesem
studentów.
Dodatkowo
zorganizowanie
200 punktów
cyjnych tzw. Stref NZB dla 30 000 odwiedzających, a także przeszkolenie ok. 400 pracowników naukowych – Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem w ciągu ostatnich czterech lat
stał się jedną z największych inicjatyw łączących środowisko nauki z biznesem.
Misją uczelni
Programu NZB realizowaną wraz z jego partnerami jest podnoszenie poziomu wiedzy o rynku
131 uczelni 131
finansowym, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu biznesem oraz budowanie pozytywnego wizerunku
wykładów
38studentów
tys. studentów
bankowości
poprzez
rozwój
współpracy
sektora finansowego i biznesu ze szkołami wyższymi.
880 wykładów880
dla ponad
38dla ponad
tys.
StrefNZB
NZB
dla
32uczestników
tys.
Program
jestponad
realizowany
przezuczestników
m.in.
230 Stref NZB230
dla ponad
32
tys.
•
Wykłady
tematyczne
prowadzone
przez nauczycieli akademickich, jak i praktyków
10
szkoleń dla około 400 pracowników naukowych
szkolenia e-learningowe
10 szkoleń dla•okołoCertyfikowane
400 pracowników
naukowych dla studentów (często pierwszy krok w budowie CV)
udział
w 143 uczelnianych
konferencjach
i sympozjach
• Współpracę
z organizacjami
studenckimi
i regionalne konferencje naukowe
udział w 143 •uczelnianych
Materiały konferencjach
merytorycznei isympozjach
pomoce naukowe (skrypty)
•

Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich

– Ośrodki akademickie to kolebka polskiej gospodarki. Realizując program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, głów¬ny nacisk kładziemy na stopniowy wzrost wiedzy ekonomicznej wśród studentów, co jest
gwarantem zapewnienia dopływu na rynek lepiej wykwalifikowanej i zapozna-nej z praktyką gospodarczą kadry. Nie zapominamy także o działaniach podnoszących kwalifikacje wykładowców akademickich,
bo ich wiedza merytoryczna stanowi o jakości uczelni. – podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz, pre¬zes
Związku Banków Polskich, który zainicjował powstanie Programu NZB. – Naszym silnym wsparciem
są partnerzy programu, których know-how po¬zwala budować świadome społeczeństwo. Od poziomu
wiedzy dzisiejszego studenta zależy jutrzejsza konkurencyjność Polski.
Więcej informacji o programie:
www.nzb.pl oraz www.facebook.com/NowoczesneZarzadzanieBiznesem

www.nzb.pl

Partnerzy programu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem:

www.nzb.pl

Partnerzy programu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem:

WIĘCEJ INFORMACJI:
ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH
Przemysław Barbrich
przemyslaw.barbrich@zbp.pl
Michał Polak
michal.polak@zbp.pl

