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Niniejszy Brand Book został stworzony w celu wzmocnienia identy-
fi kacji marki WSZOP, przede wszystkim wizualnej, ale również związanej 
z innymi elementami składającymi się na tzw. DNA marki. DNA marki to 
podstawowe jej elementy (np. wizja, misja, zdanie pozycjonujące, pod-
stawowe wartości, identyfi kacja wizualna itd.), które przez lata pozostają 
stałe i wpływają na jej postrzeganie oraz budują wizerunek w oczach 
odbiorców. 

Zaleca się, by każdy, kto tworzy lub ma wpływ na komunikację mar-
ki WSZOP, zapoznał się z Brand Book, a następnie stosował zasady 
i wzory w nim zawarte.

Wprowadzenie

Zaprezentowane wzory (dotyczy to w szcze-
gól no ści „Nośników identyfi kacji wizualnej”) 
mają być podstawą do realizacji gotowych 
materiałów promocyjnych i komunikacyjnych. 
Zaproponowane treści, zdjęcia i grafi ki mo gą 
być wykorzystane po wcześniejszej wery fi  kacji 
tekstów, zgodności gra fi ki z obra zem i przeka-
zem oraz otrzymaniu zgód i podpisaniu umów 
z osobami występującymi na zdję ciach. Zdjęcia 
stockowe posiadają wyku pio ną licencję i mogą 
być wykorzystane zgodnie z licencją Adobe 
Stock Standard (ograniczenia to przede wszystkim wyko-
rzystanie do 500 000 egzemplarzy lub wyświetleń oraz brak 
możliwości używania zasobu jako głównego elementu w to-
warach lub produktach do odsprzedaży).
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Pozycjonowanie
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Zdanie pozycjonujące (misja)  / treść

WSZOP kształci poprzez zaangażowanie 
i inspirację, aby zapewnić swoim absolwentom 
pracę, która zmienia świat na bezpieczniejszy

Pozycjonowanie to sposób, w jaki marka 
chce, by jej najważniejsi odbiorcy myśleli 
o niej. Prowadzi do utrwalenia pozytywne-
go, wyrazistego i wyróżniającego się wize-
runku.

Zdanie pozycjonujące to zdanie zawierające 
główną ideę Uczelni, która pokrywa się z jej 
misją. Wszystko, co WSZOP robi (np. przygo-
towuje konferencję, nowy program dla da-
nego kierunku, nową kampanię promocyjną, 
ulotkę), ma w jakiś sposób oddawać sens tej 
idei.

Zdanie pozycjonujące
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Zdanie pozycjonujące (misja)  / wyjaśnienie

Kształcenie – to główne nasze zadanie i funkcja jako wyższej 
uczelni, realizowane w obszarze dydaktyczno-wychowawczym, 
naukowo-badawczym, organizacyjno-infrastrukturalnym oraz obsza-
rze współpracy regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.  

Zaangażowanie – jesteśmy autentyczni i zaangażowani w to, co 
robimy. Zarażamy tym naszych studentów, bo w rozwoju, zdoby-
waniu wiedzy, nowych umiejętności i kompetencji motywacja jest 
czynnikiem najistotniejszym.

Inspiracja – w pracy naukowej, badaniach systematyczność i wy-
tr wa łość jest najczęściej powiązana z ciekawością, kreatywnością, 
wyjściem poza dotychczasowe schematy i pragnieniem odkrycia 
czegoś nowego. W ten sposób inspirujemy naszych studentów, 
by chcieli i zdobywali więcej, niż oferuje im zastana rzeczywistość.

Zapewnienie pracy – to dla nas bardzo ważna wartość i główny 
cel edukacyjny. Chcemy, by nasi absolwenci zdobywali wymarzone 
miejsca pracy i się w niej realizowali. Dlatego programy nauczania 
są ciągle modyfi kowane, zgodne z wymaganiami aktualnego rynku 
pracy i zapotrzebowaniami lokalnych i krajowych przedsiębiorstw 

czy instytucji, dlatego uczymy interdyscyplinarnie i praktycznie, 
a nasi wykładowcy to doświadczeni specjaliści, eksperci i praktycy.

Zmiana – zmiana jest podstawowym czynnikiem rozwoju. Wiemy, 
że studia są ważnym etapem w życiu naszych studentów, wiele 
zmieniającym. Chcemy, by ten okres był istotny i dał podstawę oraz 
siłę, która w życiu zawodowym przyniesie nie tylko korzyści materia-
lne, ale będzie też prowadzić do zmian i polepszania świata.

Bezpieczeństwo – to nasza historia od początku istnienia Uczel-
ni (2002 r.) i główny rys charakteryzujący i wyróżniający WSZOP 
na tle innych uczelni. Bezpieczeństwo staramy się rozumieć sze-
roko, zarówno jako bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo 
pracy, ale też bezpieczeństwo w obszarze techniki, cyberprzestrze-
ni, w obszarze różnic kulturowych, bezpieczeństwo warstwie orga-
nizacyjnej, społecznej i psychicznej.
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Wizja  / szkic

Uczelnia akademicka z ukierunkowaniem 
na szeroko pojęte bezpieczeństwo

Wizja wymaga ustalenia celów strategicznych obejmujących takie obszary, jak: roz-
wój badań, współpraca z lokalnymi instytucjami i przedsiębiorstwami, współpraca 
międzynarodowa, poszerzanie i optymalizacja programów nauczania, polepszanie 
infrastruktury (w tym laboratoriów) oraz warunków nauki i pracy, rozwój kompe-
tencji dydaktycznych kadry, wsparcie studentów na rynku pracy i budowanie relacji 
z absolwentami, wzmacnianie prestiżu i dumy z uczelni.
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główne wartości
/ USP

wartości 
dodatkowe

RTB

budowanie 
przyszłości 
zawodowej

absolwenci

kadra

jakość 
kształcenia

angażująca

inspirująca

praktyczne 
podejście

wyspecjalizowane 
programy kształcenia 

partnerska 
i wspierjąca

laboratoria   
i pracownie

atmosfera

etyczna

otwarta

rzetelna
profi l 
bezpieczeństwa

osobowość

Tekie wartości, jak budowanie przyszłości zawodowej, profi l bezpieczeństwa oraz cechy 
oso bo wości jak angażująca, inspirująca, zostały wyjaśnione na stronie 5 (Zdanie pozycjo-
nujące). 

Praktyczne podejście - jest związane z budowaniem przyszłości zawodowej. WSZOP 
zatrudnia wykładowców, specjalistów i ekspertów z dużym doświadczeniem za-
wodowym, praktycznymi umiejętnościami i kompetencjami w danej dziedzinie. 
Wiedza, jaka jest przekazywana na zajęciach, ma w dużej części charakter praktyczny, 
dlatego nasi absolwenci mogą ją łatwo zastosować w przyszłej pracy zawodowej.  Pro-
gram kształcenia jest również nastawiony na zdobywanie praktycznych umiejętności 
zawodowych, stąd duża liczba konwersatoriów, laboratoriów i zajęć warsztatowych. 

Partnerska i wspierająca - WSZOP chce być przede wszystkim partnerem dla swoich 
studentów i wspierać ich w rozwoju nastawionym na przyszłą pracę. Dlatego jesteśmy 
elastyczni, przyjaźnie nastawieni i chętni do pomocy. 

Rzetelna -  podchodzimy odpowiedzialnie i skrupulatnie  do procesu kształcenia, jego 
jakości i organizacji. Wiemy, że na sukces naszych absolwentów składają się drobne 
rzeczy, które w całości tworzą dopiero siłę i przynoszą wymarzone efekty. 

Otwarta - WSZOP jest otwarty na różnorodność. W swojej ofercie studiów posiada 
wiele różnorodnych kierunków i specjalizacji zorganizowanych pod dwoma różnymi 
wydziałami: Wydziałem Nauk Technicznych i Wydziałem Społeczno-Humanistycznym. 
Otwartość to również interdyscyplinarne podejście do zagadnień oraz otwartość na 
studentów, bez względu na ich poglądy, płeć, orientację seksualną, stosunek do religii 
czy kraj pochodzenia.

Etyczna - to dla nas przede wszystkim postawa zaangażowania w to, co robimy oraz 
szacunek wobec godności człowieka, którą każdy bez wyjątków posiada. Chcemy też 
kształtować postawy społeczne i odpowiedzialne, zaangażowane oraz wrażliwe na 
człowieka i jego środowisko pracy i życia.

Absolwenci - nasi studenci to nasz potencjał, który po skończonych studiach świadczy o na-
szej Uczelni. Dlatego staramy się utrzymywać stały kontakt z naszymi absolwentami, a z wy-
bra nymi współpracować na zasadach „ambasadorów naszej marki”.

Kadra - to nasza największa siła, która w badaniach studentów zajmuje zawsze pierwsze 
miejsce jako najbardziej ceniona strona WSZOP. To specjaliści, pasjonaci, praktycy, z ogromną 
wiedzą, nagrodami i życzliwością wobec studentów. 

Laboratoria i pracownie - to dla WSZOP wizytówka. W swoich trzech lokalizacjach posia-
damy aż siedem specjalistycznych, bardzo dobrze wyposażonych laboratoriów, z unikatową 
w skali kraju aparaturą, a dodatkowo pracownię tłumaczeń symultanicznych oraz studio 
audio wizualne.

Jakość kształcenia - poświadczona przez Polską Komisję Akredytacyjną, która ośmiokrotnie 
pozytywnie ją oceniła wystawiając bardzo dobre opinie oraz stałą wewnętrzną kontrolą i pod-
noszeniem wyników kształcenia, dzięki wdrożonej i działającej od lat Polityce Jakości Kształ-
cenia WSZOP.

Wyspecjalizowane programy kształcenia - WSZOP szczególną wagę przykłada do pro-
gramów kształcenia, co roku je modyfi kując, w odpowiedzi na zmieniający się rynek pracy 
oraz stan wiedzy. Dlatego posiadamy jedne z najbardziej nowoczesnych programów, dosto-
sowanych do bieżącej sytuacji ekonomiczno-rynkowej. 

Atmosfera - to jedna z najczęściej powtarzających się wartości WSZOP w badaniach ankie-
towych studentów. Cieszymy się z takiej opinii, ponieważ  wiemy, że to bardzo istotny czynnik 
studiów, wpływający bezpośrednio na wyniki w nauce, zaangażowanie oraz często na zawsze 
pozostający w pamięci.

Koło wartości
Koło wartości to grafi cznie przedstawione najważniejsze korzyści dla stu-
dentów, podzielone na cztery części: wartości główne i odróżniające 
WSZOP od innych uczelni (USP - unique selling proposition, unika-
towa propozycja sprzedaży), wartości dodatkowe, wartości określające 
osobowość oraz wartości poświadczające prawdziwość innych (RTB - 
reason to believe - powód do wierzenia). 

W komunikacji istotne jest, by zachować kolejność i proporcje w poka-
zywaniu poszczególnych korzyści. Przedstawione w kole pogrubioną 
czcionką powinny być eksponowane jako pierwsze, potem pozostałe, 
a następnie wszystkie inne, które nie zostały tu umieszczone. O ile wartości 
związane z osobowością powinny być przede wszystkim ekspo nowane 
poprzez materiał ilustracyjny i formę lub poprzez używanie ich nazw 
w tekstach lub hasłach, o tyle pozostałe wartości powinny być już komuni-
kowane przede wszystkim w formie słownej i konkretnie opisane. 

Ważne jest, by każdy tworzony komunikat był wykonywany 
w oparciu o te wartości i przynajmniej kilka zawierał, optymalnie 
przynajmniej po jednej wartości z trzech pierwszych ćwiartek 
(USP, osobowość, RTB).
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Zarządzanie i inżynieria produkcji
Studia inżynierskie (7 semestrów)

› Bezpieczeństwo i higiena pracy 

- praca związana z nadzorem nad warunkami 
pracy, szacowaniem ryzyka zawodowego oraz 
prowadzeniem szkoleń i wdrażaniem dyrektyw 
i norm określonych przez Komisję Europejską 
- Certyfikat Audytora Systemu Zarządzania BHP

› Logistyka w przemyśle i handlu 

- praca w przedsiębiorstwach związanych 
z logistyką, spedycją, handlem, produkcją 
oraz usługami

› Procesy automatyzacji 
i robotyzacji przemysłowej 
- praca w przemyśle elektronicznym, moto-
ryzacyjnym, zbrojeniowym, spożywczym, 
w którym istnieje potrzeba automatyzacji 
i robotyzacji

› Zarządzanie jakością 
- praca audytora wewnętrznego i zewnę-
trznego systemu jakości, członka zespołu 
ds. opracowania i wdrażania systemów jakości, 
pełnomocnika ds. jakości 
- możliwość uzyskania Ceryfikatu Audytora 
Systemu Zarządzania Jakością.

Studia magisterskie (3 semestry)

› Bezpieczeństwo pożarowe 
- praca w jednostkach Państwowej Straży 
Pożarnej, w jednostkach ochrony przeciw po-
żarowej, wydziałach zarządzania kryzy so wego 
administracji publicznej oraz w przed-
siębiorstwach przemysłowych i usługowych

› Zarządzanie środowiskiem 
i gospodarka odpadami 
- praca przy nadzorowaniu procesów produk-
cyjnych w przedsiębiorstwach związanych 
z utylizacją odpadów, w firmach zajmujących 
się outsourcingiem usług w zakresie gospo-
darki odpadami, w administracji samorządowej 
oraz w ośrodkach badawczych i rozwojowych

› Europejski menedżer BHP 
- prestiżowa praca w kraju i za granicą 
w administracji państwowej, w szkołach 
każdego szczebla, administracji zespolonej 
(Inspekcja Pracy, SANEPiD), w  instytucjach 
badawczych oraz medycyny pracy
- uprawnienia inspektora BHP 
- certyfikat  „Audytor Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania w odniesieniu do norm ISO”

Kierownik studiów: 
prof. nadzw. dr hab. inż. 
Janusz Mirosławski
Wysoko oceniany przez 
studentów w ankietach ewalua-
cyjnych nauczyciel akademicki 
WSZOP, związany z uczelnią 
od 2002 r. Jest współautorem 
programów na kierunku BHP. 
Prowadzi wykłady z toksykologii 
oraz ochrony środowiska

Studia inżynierskie (7 semestrów)

› Dozór i eksploatacja instalacji 
energetycznych
- praca przy eksploatacji urządzeń energe-
tycznych, na stanowiskach dozoru nad 
eksploatacją tych urządzeń, w zakładowych 
strukturach służb BHP, prowadzenie szkoleń 
z zakresu bezpiecznej eksploatacji urządzeń

› Zarządzanie energią w zakładzie 
przemysłowym
- praca przy przeprowadzaniu audytów 
wewnętrznych, opracowywaniu celów strategii 
energetycznej i pomiarów ich realizacji, pro-
wadzanie szkoleń dotyczących projektowania 
i funkcjonowania systemu zarządzania energią 
w zakładzie oraz poprawy efektywności 
energetycznej

Energetyka

Studia licencjackie (6 semestrów)

› Bezpieczeństwo i porządek 
publiczny 
- praca w Policji, Straży Pożarnej, Straży 
Granicznej, Strażay Miejskiej, służbie celnej, 
instytucjach  rządowych i samorządowych
- absolwenci WSZOP mają możliwość 
zaliczenia studiów na poczet połowy 
obowiązkowego szkolenia policyjnego

› Kryminologia i kryminalistyka
- praca w wymiarze sprawiedliwości, Policji, 
agencjach ochrony i detektywistycznych, 
  w sektorze bankowym, skarbowym, w 
organizacjach pozarządowych

Studia na WSZOP mają za 
głów ny cel przy go to wanie 
bardzo dobrze wy kwa li fi -
ko wa nej kadry inżynierów, 
menedżerów, szkolenio-
wców, policjantów i różnego 
rodzaju pracowników 
nadzo ru, bezpieczeństwa 
pra cy i bezpieczeństwa 
wewnętrznego, która na 
obecnym rynku pracy znaj-
dzie zatrudnienie w fi rmach, 
instytucjach i organizacjach. 

Studia magisterskie (4 semestry)

› Bezpieczeństwo w admini   stracji 
publicznej 
- praca w Policji, administracji publicznej, 
w instytucjach zapewniających bezpie-
czeństwo podmiotom publicznym, w orga-
nizacjach samorządowych i pozarządowych

› Detektywistyka i kryminalistyka 
- praca w Policji, w biurach detektywisty-
cznych, wymiarze sprawiedliwości, w agenc-
jach ochrony mienia

› Taktyka i techniki interwencji
- praca w Policji, w agencjach ochrony mienia 
i detektywistycznych, w klubach fitness, 
w klubach sportowych
- uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej 
w specjalności technika i taktyka interwencji

› Migracje w aspekcie 
bezpieczeństwa - dofinanso-
wanie w 50% ze środków EFS 
- praca w Policji, Straży Granicznej, w 
wydziałach urzędów administracji państwowej 
i samorządowej, organizacjach rządowych 
i pozarządowych zajmujących się emigrantami 
i uchodźcami

Bezpieczeństwo wewnętrzne

nadkomisarz 
Mirosław 
Będkowski
- kierownik 
Laboratorium 
Kryminalistyki 

›  Psychokryminalistyka
- praca w Policji, Straży Miejskiej, sądach, 
ośrodkach edukacyjno-wychowawczych,  
służbach interwencyjnych, w służbie 
więziennej

› Bezpieczeństwo w cyberprze-
strzeni - dofinansowanie 200 zł 
ze środków EFS   nowość

- praca w instytucjach bezpieczeństwa 
państwa oraz innych, gdzie występują 
zagrożenia cyberataków oraz naruszanie 
bezpieczeństwa systemów informatycznych

tylko na
WSZOP

Studia

› Bezpieczeństwo wewnętrzne

› Zarządzanie i inżynieria produkcji

› Energetyka

Rekrutacja 2019/2020

www.wszop.edu.pl

Wsparcie zawodowe
› Akademickie Biuro Karier 
› praktyki zawodowe i płatne staże
› pomoc w rozpoczęciu kariery zawo-

dowej

Certyfi katy
› certyfi katy kompetencji zawodowych

na preferencyjnych warunkach, przy-
znawane przez jednostki posiadające 
akredytację polską i zagraniczną

Przyjazne fi nanse
› niezmienne czesne przez cały okres 

studiów gwaran towane umową
› bezpłatne egzaminy (także popra-

wkowe, komisyjne oraz egzamin 
dyplomowy)

› bezpłatne miesiące wakacyjne 
(sierpień i wrzesień)

› możliwość płacenia czesnego 
co miesiąc

› bezpłatny pierwszy semestr 
na studiach stacjonarnych

› 20% rabatu za pierwszy semestr 
› opłata wpisowa 200 zł 0 zł

Praktyczne nastawienie 
i jakość kształcenia
› zajęcia prowadzone przez specjali-

stów, ekspertów i doświadczonych 
nauczycieli akademickich

› praktyczne profi le kształcenia, 
z przewagą zajęć laboratoryjnych 
i warsztatowych

› siedmiokrotna pozytywna ocena 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Specjalistyczne 
laboratoria
› nowoczesne laboratoria naukowo-

-badawcze z unikatową aparaturą
› pracownie komputerowe wyposażone 

w specjalistyczne oprogramowanie
› studio audiowizualne wyposażone 

w nowo czesny sprzęt fotografi czny
facebook.com/wszop

Skontaktuj się z nami:

Wyższa Szkoła Zarządzania 

Ochroną Pracy w Katowicach
Katowice, ul. Bankowa 8
@: rekrutacja@wszop.edu.pl
T: 32 355 97 73

www.wszop.edu.pl

Absolwenci WSZOP 
wśród najlepiej zarabiających 
według system monitoringu 
Ekonomicznych Losów Absolwentów 
(ELA, 2017)

Koło wartości

Koło wartości
Przykład ulotki ze strony 54, która komunikuje kilka podstawowych 
wartości, zgodnych z „kołem wartości”

absolwenci - zdjęcie stockowe mające 
przedstawiać młodą absolwentkę 
lub studentkę

sukces zawodowy - informacja o najlepiej 
zarabiających na Śląsku absolwentach WSZOP 

zaangażowanie - zdjęcie studentów WSZOP 
„w działaniu”, zaangażowaniu

wsparcie zawodowe, praktyczne podejście, 
jakość kształcenia, laboratoria - to kilka 
ważnych wartości (korzyści) komuniko-
wanych w odpowiedniej kolejności

zawodowy cel - komunikacja głównej 
wartości w zdaniu wprowadzającym

inspiracja - komunikacja tej cechy 
osobowości poprzez zdjęcie nauczyciela 
WSZOP wraz z symboliczną grafi ką

przyszłość zawodowa - komunikacja 
tej głównej wartości poprzez informacje 
o stanowiskach i możliwym zatrudnieniu 
związanym z daną specjalizacją
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Look&feel  / wygląd ogólny

Duże, kadrowane zdjęcia lub ilustracje wypełniające ca-
łość formatu, z „oczyszczonym” tłem. Głównie zdjęcia 
twarzy z ramionami oraz dodatkową, inspirującą lub sym-
boliczną grafi ką (w przypadku kadry). Twarze patrzące wprost, 
pewne, dumne lub intrygujące. Wrażenie wielkości, wielkie-
go formatu, pozytywności, pewności siebie, swoich celów 
i przyszłości. 

Cechą charakterystyczną obrazów marki WSZOP, prócz 
całościowych zdjęć, są czerwone akcenty, stanowiące dro-
bny, ale wyrazisty element w całości obrazu. Wyjątkiem są 
materiały, które nie wykorzystują w obrazie zdjęć lub ilu-
stracji, jak rollup czy teczka, gdzie czerwony kolor stanowi 
często całościowe tło.

Look&feel (wygląd i odczucia, czyli sposób odbio-
ru marki, jej styl) marki WSZOP ma robić wrażenie 
pozytywne, odczucie pewności, wielkości, kon-
kre tno ści. Tego wymaga główny cel, wynikający 
ze zdania pozycjonującego: zapewnienie pracy 
i bez  pieczeństwa. Ma też angażować i inspirować 
(rozwijać), bo taki jest środek prowadzący do tego 
celu. Poniżej omówiono kilka cech, jakimi powin-
ny się odzna czać obrazy (identyfi kacja wizualna) 
WSZOP.

dofi nan-
sowane

Studia

Rekrutacja 
2019/2020

całościowe zdjęcia - duże, kadrowane 
zdjęcia, z pustym tłem, wypełniające 
całość obrazu

pogrubione nagłówki - w kontraście 
do domunującej w tekstach czcionki 
Light, nagłówki zazwyczaj są pogrubione 
(w stylu „ExtraBold”)

czerwony akcent - stanowi 
niewielki, ale wyrazisty 
element całości obrazu. 
Prostokątne podtło z lekko 
zaokrąglonymi rogami

czerwone, całościowe tło 
- najczęściej występuje 
tam, gdzie nie ma zdjęć 
lub ilustracji, np. na teczce
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Co nas 
wyróżnia?
› Ponad 60 edycji studiów podyplo-
   mowych
› Kadra specjalistów i praktyków
› Program dostosowany do aktualnego 
  rynku pracy
› Ponad 200 godzin zajęć warsztatowych
› Nowoczesne narzędzia komunikacji 
   i promocji
› Dofi nansowanie do 80%

Skontaktuj się z nami:

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną 

Pracy w Katowicach

Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Katowice, ul. Bankowa 8, pokój nr 119
(wtorek-sobota 10:00-14:00)

@: podyplomowe@wszop.edu.pl

T: 32 355 97 85
T: 32 355 97 97 wew. 25

www.wszop.edu.pl

Prosta, czytelna grafi ka. Jeśli coś da się przedstawić prościej – zróbmy to. Grafi -
ka nie powinna być ozdobna, tylko funkcjonalna. Oznacza to, że dodatkowy ko-
lor, kształt, linia ma spełniać zawsze jakąś funkcję, przede wszystkim wyróżniającą, 
podkreślającą lub decydującą o kolejności czytania lub widzenia obrazu i tekstów. 
Grafi ka ma być również zgodna z zasadami UX (user experience): obraz powinien 
być prosty, czytelny, intuicyjny i przyjemny w odbierze oraz pozwalający w prosty 
sposób odnaleźć najważniejsze treści i w odpowiedniej kolejności.

Przykładowa kolejność odbioru kolejnych elementów billbordu.

Studia licencjackie

prof. nadzw. dr hab. inż. 

Janusz Mirosławskiwww.wszop.edu.pl

Energetyka
tylko na WSZOP

Look&feel  / prostota

1

2

3

4

5

6

7

Look&feel
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Całość obrazu, zdjęcia i grafi ka powinny tworzyć obraz estetyczny. 
Dlatego należy starannie dobierać zdjęcia, grafi kę, funkcjonalność, 
wyróżnienia, tak, by całość kompozycji była harmonij na, by nie potrze-
bowała dodatkowych ozdób. W przypadku druków (ulotek) zaleca się 
używanie kredy matowej o gramaturze powyżej 160 g/m2 (optymalnie 
200 g/m2).

Look&feel  / estetyka

Detektywistyka 
i kryminalistyka
Studia dla osób, które chcą podjąć pracę w wydziałach 

kryminalistycznych w Policji, w agencjach detektywistycznych 
i ochrony mienia oraz laboratoriach kryminalistycznych

www.wszop.edu.pl
Katowice, ul. Bankowa 8

Budowanie
i komunikacja
marki

Złóż dokumenty
WSZOP, ul. Bankowa 8, Katowice

Zdobądź nowe kompetencje 
w 1 rok wraz z dofi nansowaniem:

To odpowiedź na dynamiczne zmiany, jakie 
zachodzą w dzisiejszym świecie, a które zwią-
zane są z rozwojem tak zwanych nowych 
mediów. Program skomponowany pod aktu-
alne wymagania rynkowe, kadra ekspertów 
i praktyków, warszaty z nowoczesnych narzę-
dzi komunikacji i promocji - to główne atuty 
kie-runku.

Lista dokumentów
www.wszop.edu.pl 
(zakładka Studia podyplomowe)

Uzyskaj dofi nansowanie do 80% 
w ramach Bazy Usług Rozwojowych 
(BUR) 

Informacje o dofi nansowaniu 
znajdziesz na stronie BUR 
www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Co nas 
wyróżnia?
› Ponad 60 edycji studiów podyplo-
   mowych
› Kadra specjalistów i praktyków
› Program dostosowany do aktualnego 
  rynku pracy
› Ponad 200 godzin zajęć warsztatowych
› Nowoczesne narzędzia komunikacji 
   i promocji
› dofi nansowanie do 80%

Skontaktuj się z nami:

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną 

Pracy w Katowicach

Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Katowice, ul. Bankowa 8, pokój nr 119
(wtorek-sobota 10:00-14:00)

@: podyplomowe@wszop.edu.pl

T: 32 355 97 85
T: 32 355 97 97 wew. 25

dr Jacek Skorus, przez 35 lat dzien-
nikarz, reportażysta, szef redakcji in-
formacji w TVP, wykładowca i dziekan 
WHS WSZOP

dr Barbara Wolek-Kocur,
medioznawczyni, socjolożka i kul-
turoznawczyni, social media ninja, 
właścicielka Kopalni Komunikacji – 
agencji social media i PR

Kadra specjalistów 
i praktyków:

Niezmienne czesne 
przez cały okres 
studiów

Bezpłatne egzaminy 
(także poprawkowe, 
komisyjne oraz eg-
zamin dyplomowy)

Bezpłatne miesiące 
wakacyjne (sierpień i 
wrzesień)

Bezpłatny pierwszy 
semestr na studiach 
stacjonarnych

Atrakcyjne warunki studiów:

dr Rafał Katamay, marketingowiec 
związany od przeszło 15 lat z prywat-
nymi przedsiębiorstwami, specjalista w 
tworzeniu mocnej identyfi kacji marek

mgr Aleksandra Czapla-Oslislo, 
wieloletnia autorka tekstów, obecnie 
szefowa Działu Programowego Teatru 
Śląskiego i jego rzeczniczka prasowa

www.wszop.edu.pl

Absolwenci 
WSZOP wśród 

najlepiej 
zarabiających 

(ELA, 2017)

www.wszop.edu.pl

dofi nan-
sowane

Studia

Look&feel
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Look&feel  / niebanalnie

Całość obrazu powinna być pozytywna lub intrygująca, ale nie 
banalna. Należy unikać stockowych zdjęć, twarzy czy postaci, 
które nic nie wyrażają, każde zdjęcie powinno coś wyrażać, prócz 
pozytywnego uśmiechu (np. pewność, dumę, sukces). Należy też 
starannie dobierać grafi kę stockową lub wykonywać własną, tak by 
była ona zgodna ze współczesnymi trendami, ale też nie wszystki mi. 

Zarządzanie
i inżynieria
produkcji
tylko na WSZOP

dr inż. Danuta 
Zwolińska
Dziekan WNT

Look&feel

Studia
dofi nan-
sowane
Rekrutacja 2019/2020
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Look&feel  / grafi ka

Grafi ka powinna być prosta, czytelna w swym przekazie, 
bez przeładowania wieloma elementami. Nawet abstra-
kcyjna grafi ka powinna być jednorodna, nie zawierająca 
wielu różnych elementów. 

Należy trzymać się jednej, dwóch lub trzech konwencji 
grafi ki. Ninie j szy Brand Book proponuje głównie dwa 
typy: fl at design i 3D.

Grafi ka typu fl at design

Grafi ka abstrakcyjna

Przykład grafi ki nieczytelnej i zawierającej za dużo różnych elementów

Grafi ka rysunkowa

Grafi ka typu 3D

Look&feel
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Ton of voice to styl komunikacji marki, w jaki sposób ko-
munikuje ona swoje wartości i osobowość. 

Konkretnie
Mówimy prosto i konkretnie, ale podając lub poruszając 
rzeczy ważne, bez używania ogólnych fraz lub ozdo-
bników, z mocnym przekonaniem opartym na faktach, 
danych, na wiedzy.

Mówimy o korzyściach dla studentów, używając do tego 
faktów, danych, wydarzeń  i autentycznych wypowiedzi 
absol wentów, kadry lub studentów.

Mówimy w sposób rzetelny, przywiązując wagę do szcze-
gó łów, proporcji i prawdy, bez nadęcia lub patosu.

Angażująco
Mówimy pozytywnie, w sposób zaangażowany w to, co 
ro bi my i czego uczymy. Zachęcamy też do zaangażo wa -
nia w naukę i rozwój, by rozwijać w ten sposób swój po-
ten cjał i zdobyć nie tylko pracę, ale wymarzoną pracę.

Tone of voice

Mówimy w sposób przyjacielski i wspierający, ale z dumą 
i szacunkiem do Uczelni i studentów.

Mówimy o wartościach etycznych i postawach spo-
łecznych. Pokazujemy, że dzięki wiedzy i pracy, można 
działać na rzecz innych, polepszania jakości życia i jego 
bezpieczeństwa. 

Inspirująco
Mówimy, by zainspirować, pokazując potencjał, na-
grody, interesujące dane, a także nowe rozwiązania oraz 
możliwości i wyzwania. Zachęcamy również do podej-
mowania wyzwań, samodoskonalenia i poszukiwania 
nowych możliwości.

Podkreślamy wyjątkowość WSZOP, uczelni, która interdy-
scyplinarnie, w ramach szeroko pojętego bezpieczeństwa 
chce zapewnić swoim studentom najlepszą drogę do za-
wodo wych sukcesów. 
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Logo
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Logo - wersja podstawowa

Logo w wersji podstawowej składa się z logotypu (WSZOP - pierwsze 
litery nazwy uczelni), sygnetu w postaci ukła du czerwonych słupków 
symbolizujących „pulsującą siłę”, wzro st, zaangażowanie oraz pełnej 
nazwy Uczelni (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowi-
cach). 

Wersja podstawowa może też występować bez pełnej nazwy  Szkoły, 
najczęściej wtedy, gdy jest ona oczywista (np. w materiałach i doku-
mentach wewnętrznych Uczelni). 

Zastosowana czcionka to Museo 700, a kolory to ko l  ory podstawowe: 
czarny i czerwony.
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Logo - wersje dodatkowe

Sam sygnet - stosowany wyjątkowo, np. jako 
ikona strony internetowej w przeglądarce 
(favicon).

Wersja 
pionowa loga

Wersja zapisu loga uwidaczniająca pełną 
nazwę Szkoły

Wersja zapisu loga uwidaczniająca pełną 
nazwę Szkoły.

Logo - wersje dodatkowe

Wersje 
inwersyjne

Wersja szara
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Logo - wersje nieprawidłowe
Niedozwolone są wszelkie modyfi kacje loga podstawowego i wersji dodatkowcyh, 
w szczególności te przedstawione poniżej.
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Logo - konstrukcja i minimalne rozmiary

16¾a

Moduł „a” to wysokość logotypu „wszop”

Minimalne rozmiary:

60 mm

8 mm

7¾a

2    a5/6
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a

Logo - pole ochronne

Pole ochronne = ½a
To pole można stosować, gdy nie ma innej możliwości lub do podtła loga. W przy-
padku podtła dopuszcza się stosowanie jeszcze mniejszego, dopasowanego kolo-
rystycznie do tła zdjęcia (przykład na stronie 51 Brand Booka). 

Pole ochronne = 1a
To pole należy najczęściej stosować
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Logo - ekspozycja prawidłowa

Logo należy umieszczać na jednolitych i kontrastowych tłach. Można umieścić logo na kontrastowym, ale lekko niejednorodnym tle. W przypadku, gdy konieczne jest umieszczenie loga na niekontrasto-
wym i niejednorodnym tle, dozwolone jest stosowanie podtła czarne-
go lub białego (dopuszcza się lekką przeźroczystość) albo czerwo-
nego lub koloru z kolorów dodatkowych.
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Logo - ekspozycja nieprawidłowa
Nie dopuszcza się stosowania tła niejednorodnego lub niekontrastowego, powodującego, 
że logo lub jego część staje się nieczytelna.

Logo - ekspozycja nieprawidłowa
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Myśl 
przedsiębiorczo
czyli kreatywnie

www.wszop.edu.pl

25.
10

16:
30

Katowice, ul. Bankowa 8

Myśl 
przedsiębiorczo
czyli kreatywnie

www.wszop.edu.pl

Katowice, ul. Bankowa 8

25.
10

16:
30

Logo - wersja kreatywna
W szczególnych przypadkach (np. rocznica, festiwal) dopuszcza 
się modyfi kację kolorystyczną loga, jak w poniższym przykładzie. 
Nie dopuszcza się natomiast zmian konstrukcyjnych (proporcji 
elementów).
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Kolor
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Kolor główny

Kolor   CMYK    RGB   WEB  Pantone 

Czerwony C10 M100 Y100 K0  R212 G2 B29  d4021d  485 C (solid coated)

Czarny  C0 M0 Y0 K100  R35 G31 B31  231f1f  Black C (solid coated)

Symbolika:
Kolor czerwony symbolizuje energię, działanie, zaangażowanie i sukces, 
natomiast czarny siłę i tradycyjne podstawy. 
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Kolor dodatkowy

Kolor dodatkowy

CMYK    RGB   WEB  Pantone 

C80 M65 Y45 K45  R47 G60 B75  2f3c4b  

C80 M60 Y40 K20 R58 G85 B106 3a556a  7545 C (solid coated)

C65 M50 Y30 K10 R100 G113 B135 647187

C48 M36 Y24 K0  R150 G156 B170 969caa

C27 M20 Y10 K0  R196 G199 B212 c4c7d4

C13 M7 Y4 K0  R227 G232 B238 e3e8ee

C85 M15 Y0 K0  R0 G156 B216 009cd8  229 C (solid coated)

Symbolika:
Szaro-niebieski kolor symbolizuje porządek, zasady, równowagę, wiedzę. 
Kolor niebieski to pewność i sukces.
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Typografi a
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Museo 900
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !@#$%^&*()-=_+<>?:;”’Museo 

900
ABC 

Museo Sans 900
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !@#$%^&*()-=_+<>?:;”’

Museo 700
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !@#$%^&*()-=_+<>?:;”’

Museo Sans 700
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !@#$%^&*()-=_+<>?:;”’

Museo 500
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !@#$%^&*()-=_+<>?:;”’

Museo Sans 500
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !@#$%^&*()-=_+<>?:;”’

Museo 300
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !@#$%^&*()-=_+<>?:;”’

Museo Sans 300
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !@#$%^&*()-=_+<>?:;”’

Museo 100
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !@#$%^&*()-=_+<>?:;”’

Museo Sans 100
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !@#$%^&*()-=_+<>?:;”’

Czcionka stosowana tylko do nagłówków 
i tytułów na pierwszych stronach, 
w szczególności są nią pisane nazwy 
kierunków, specjalizacji czy studiów 
podyplomowych lub kursów.

Czcionka podstawowa i najczęściej 
stosowana.

Czcionka podstawowa
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Calibri Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !@#$%^&*()-=_+<>?:;”’

Times New Roman Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !@#$%^&*()-=_+<>?:;”’

Calibri Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !@#$%^&*()-=_+<>?:;”’

Times New Roman Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !@#$%^&*()-=_+<>?:;”’

Calibri Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !@#$%^&*()-=_+<>?:;”’

Czcionka zastępująca Museo Sans 
i Museo, stosowana wtedy, gdy nie ma 
możliwości zastosowania tych czcionek.

Czcionka stosowana w dokumentacji 
(np. karta przedmiotu, regulamin).Calibri 

Light
ABCDEF 

Czcionka dodatkowa

Czcionka dodatkowa
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Zdjęcia



32WSZOP Brand Book 2019 | wersja 1.0  Zdjęcia

WSZOP angażuje i inspiruje, aby zapewnić 
swoim absolwentom pracę, która zmienia świat 
na bezpieczniejszy

zdjęcia z zajęć wykładowcy i inspirująca 
lub symboliczna grafi ka

absolwenci

Zdjęcia ilustrujące 
zdanie pozycjonujące
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Charakterystyka:

Zdjęcia stockowe młodych, pozyty-
wnych lub intrygujących ludzi, mają-
cych reprezentować albo młodych 
absol wentów posiadających atrakcyjną 
pracę, albo zaangażowanych stude n-
 tów. Zdjęcia twarzy z ramionami, jasne, 
z oczyszczonym, rozmytym lub jed-
nolitym, bardzo jasnym tłem. Oso-
by patrzące wprost i/lub wyrażające 
pewność, sukces, zadowolenie. Tło 
naturalne lub jeśli jednolite, to z lekkimi 
przejściami tonalnymi.

Zastosowanie:

Zdjęcia przeznaczone na pierwsze stro-
ny (np. billboard, plakat, slider, ulotka, 
fol der).

Młodzi absolwenci lub stu-
denci wyrażający pewność 
i sukces zawodowy, obecny 
lub przyszły.

Zdjęcia na pierwsze strony 
/ absolwenci i studenci
wyrażające: sukces zawodowy



34WSZOP Brand Book 2019 | wersja 1.0  

Charakterystyka:

Zdjęcia młodych, pozytywnych lub in-
trygujących młodych absolwentów 
lub studentów WSZOP, posiadających 
atrakcyjną pracę albo (w przypadku stu-
dentów) zaangażowanie w studia. Tylko 
autentyczne postacie. Zdjęcia twarzy 
z ramionami, jasne, z oczyszczonym, 
rozmazanym lub jednolitym, bardzo 
jasnym tłem. Osoby patrzące wprost i/
lub wyrażające pewność, sukces, zado-
wolenie. Tło naturalne lub jeśli jedno-
lite, to z lekkimi przejściami tonalnymi.

Zastosowanie:

Zdjęcia przeznaczone na pierwsze stro-
ny (np. billboard, plakat, slider, ulotka, 
folder).

Młodzi absolwenci lub stu-
denci WSZOP wyrażający 
pewność i sukces zawo-
dowy, obecny lub przyszły.

Zdjęcia na pierwsze strony 
/ absolwenci i studenci WSZOP
wyrażające: sukces zawodowy

Zdjęcia na pierwsze strony
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Charakterystyka:

Zdjęcia wykładowców (twarze z ramio-
nami) patrzących wprost oraz z to-
warzyszącą grafi ką, mającą ilustrować 
obaszar nauki, którym dana osoba 
się zajmuje i/lub wykłada. Cołość ma 
intrygować i inspirować, dlatego uroda 
lub wiek nie grają tu pierwszoplanowej 
roli. Zdjęcia jasne, z oczyszczonym, 
rozmazanym lub jednolitym, bardzo 
jasnym lub ciemnym tłem. Tło natu-
ralne lub, jeśli jednolite, to z lekkimi 
przejściami tonalnymi. Grafi ka 3D, fl at 
design lub rysunek. Starannie dobrana, 
wyrazista, choć nie zawsze oczywista 
(abstrakcja). 

Zastosowanie:

Zdjęcia przeznaczone na pierwsze stro-
ny (np. billboard, plakat, slider, ulotka, fol-
der oraz do ilustracji poszczególnych 
kierunków).

Najlepsi, najbardziej za anga-
żowani, lubiani, doświad -
cze  ni i/lub odno szący 
największe suk cesy w nauce 
i dydaktyce wykładowcy 
WSZOP. 

Zdjęcia na pierwsze strony 
/ nauczyciele WSZOP
wyrażające: inspirację

Zdjęcia na pierwsze strony
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Charakterystyka:

Zdjęcia studentów WSZOP z zajęć, 
uka zu jące ich zaangażowanie w to, 
co robią, autentyczność. Zdjęcia jasne, 
naturalne.

Zastosowanie:

Zdjęcia przeznaczone na drugie strony 
(np. ulotka, folder, strona internetowa, 
slider).

Naturalne zdjęcia z zajęć, 
gdzie studenci WSZOP 
są pokazani „w działaniu”. 

Zdjęcia na drugie strony 
/ studenci WSZOP „w działaniu”
wyrażające: zaangażowanie w zajęcia

Zdjęcia na drugie strony
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Charakterystyka:

Zdjęcia  nauczycieli WSZOP z zajęć, 
ukazjące ich zaangażowanie w to, co 
robią, autentyczność. Zdjęcia jasne, 
naturalne.

Zastosowanie:

Zdjęcia przeznaczone na drugie strony 
(np. ulotka, folder, strona internetowa, 
sli der).

Naturalne zdjęcia z zajęć, 
gdzie nauczyciele WSZOP 
są pokazani „w działaniu”. 

Zdjęcia na drugie strony 
/ nauczyciele WSZOP „w działaniu”
wyrażające: zaangażowanie w swoją dziedzinę i zajęcia

Zdjęcia na drugie strony



38WSZOP Brand Book 2019 | wersja 1.0  

Charakterystyka:

Zdjęcia mające oddawać „ducha” denej 
dzidziny/kierunku, symbolizować ją, 
skró  towo informować (infografi ka) lub 
też poprzez zdjęcia sprzętu lub infra-
stru ktu ry pokazywać potencjał szkoły. 
Starannie dobrane, wyraziste, oczywiste 
i budzące właściwe skojarzenia.

Zastosowanie:

Zdjęcia przeznaczone na drugie strony 
(np. folder, strona internetowa, slider). 
Wyjątkiem moze być grafi ka stosowana 
w plakacie.

Grafi ka fl at design, 3D, rysu-
nek oraz zdjęcia sprzętu     
lub infrastruktury, najczęściej 
bez ludzi.

Zdjęcia na drugie strony
/ grafi ka i sprzęt lub infrastruktura
wyrażające: inspirację, symbol, potencjał, skrót (infografi ka)

Zdjęcia na drugie strony
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Zastosowanie:

Zdjęcia przeznaczone na trzecie strony, 
(np. folder, strona internetowa).

Zdjęcia, które uchwytują 
mo me n ty radości, zadowo-
lenia, uśmiechów studentów 
WSZOP, mające oddawać 
do brą i przyjazną atmosferę 
uczelni.

Zdjęcia na trzecie strony 
/ studenci z uśmiechami
wyrażające: dobrą atmosferę na WSZOP

Zdjęcia na trzecie strony
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Zdjęcia niesprofi lowane we 
wcześniejszych kategoriach        
i mogące mieć różne zasto-
sowanie.

Zdjęcia różne 

Zdjęcia na trzecie strony



41WSZOP Brand Book 2019 | wersja 1.0

Nośniki 
identyfi kacji wizualnej



Billboard 42WSZOP Brand Book 2019 | wersja 1.0  

dr inż. Danuta Zwolińska

Dziekan WNT

WSZOP Brand Book 2019 | wersja 1.0  

dr inż. Danuta Zwolińskadr inż. Danuta Zwolińskadr inż. Danuta Zwolińskadr inż. Danuta Zwolińskadr inż. Danuta Zwolińskadr inż. Danuta Zwolińskadr inż. Danuta Zwolińska

Dziekan WNT

dofi nansowane
› Bezpieczeństwo wewnętrzne

› Zarządzanie i inżynieria produkcji

› Zarządzanie › Kulturoznawstwo › Filologia angielska

› Energetyka

www.wszop.edu.pl

Studia
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prof. nadzw. dr hab. inż. 

Janusz Mirosławskiwww.wszop.edu.pl

Zarządzanie
i inżynieria 
produkcji

Studia licencjackie
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Studia licencjackie

prof. nadzw. dr hab. inż. 

Janusz Mirosławskiwww.wszop.edu.pl

Energetyka
tylko na WSZOP
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www.wszop.edu.pl

Studia licencjackie

Energetyka

prof. nadzw. dr hab. inż. 

Janusz Mirosławski

tylko na WSZOP
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Absolwenci WSZOP 
wśród najlepiej zarabiających 
według system monitoringu 
Ekonomicznych Losów Absolwentów 
(ELA, 2017)

› Bezpieczeństwo wewnętrzne

› Zarządzanie i inżynieria produkcji

› Zarządzanie

› Kulturoznawstwo › Filologia angielska

› Energetyka

Studia
dofi nansowane

www.wszop.edu.pl

tylko na WSZOP
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› Bezpieczeństwo wewnętrzne

› Zarządzanie i inżynieria produkcji

› Zarządzanie › Kulturoznawstwo › Filologia angielska

› Energetyka

Studia
dofi nansowane

www.wszop.edu.pl

Absolwenci 
WSZOP wśród 

najlepiej 
zarabiających 

według system 
monitoringu 

Ekonomicznych 
Losów Absolwentów 

(ELA, 2017)
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Absolwenci 
WSZOP wśród 

najlepiej 
zarabiających 

według system 
monitoringu 

Ekonomicznych 
Losów Absolwentów 

(ELA, 2017)
› Bezpieczeństwo wewnętrzne

› Zarządzanie i inżynieria produkcji

› Zarządzanie › Kulturoznawstwo

Studia

› Filologia angielska

› Energetyka

dofi nansowane

www.wszop.edu.pl
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Absolwenci 
WSZOP wśród 

najlepiej 
zarabiających 

według system 
monitoringu 

Ekonomicznych 
Losów Absolwentów 

(ELA, 2017)

Studia licencjackie

Energetyka
tylko na WSZOP

www.wszop.edu.pl
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Elżbieta Klenczar 
Marketing Team Leader

Absolwentka Reklamy i PR 
na Kulturoznawstwie WSZOP› Bezpieczeństwo wewnętrzne

› Zarządzanie i inżynieria produkcji

› Zarządzanie

› Kulturoznawstwo › Filologia angielska

› Energetyka

Studia
dofi nansowane

www.wszop.edu.pl
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Budowanie
i komunikacja
marki

Złóż dokumenty
WSZOP, ul. Bankowa 8, Katowice

Zdobądź nowe kompetencje 
w 1 rok wraz z dofi nansowaniem:

To odpowiedź na dynamiczne zmiany, jakie 
zachodzą w dzisiejszym świecie, a które zwią-
zane są z rozwojem tak zwanych nowych 
mediów. Program skomponowany pod aktu-
alne wymagania rynkowe, kadra ekspertów 
i praktyków, warszaty z nowoczesnych narzę-
dzi komunikacji i promocji - to główne atuty 
kierunku.

dr Jacek Skorus, przez 35 lat dzien-
nikarz, reportażysta, szef redakcji in-
formacji w TVP, wykładowca i dziekan 
WHS WSZOP

dr Barbara Wolek-Kocur,
medioznawczyni, socjolożka i kul-
turoznawczyni, social media ninja, 
właścicielka Kopalni Komunikacji – 
agencji social media i PR

Lista dokumentów
www.wszop.edu.pl 
(zakładka Studia podyplomowe)

Uzyskaj dofi nansowanie do 80% 
w ramach Bazy Usług Rozwojowych 
(BUR) 

Informacje o dofi nansowaniu 
znajdziesz na stronie BUR 
www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Kadra specjalistów 
i praktyków:

Co nas 
wyróżnia?
› Ponad 60 edycji studiów podyplo-
   mowych
› Kadra specjalistów i praktyków
› Program dostosowany do aktualnego 
  rynku pracy
› Ponad 200 godzin zajęć warsztatowych
› Nowoczesne narzędzia komunikacji 
   i promocji
› Dofi nansowanie do 80%

Skontaktuj się z nami:

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną 

Pracy w Katowicach

Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Katowice, ul. Bankowa 8, pokój nr 119
(wtorek-sobota 10:00-14:00)

@: podyplomowe@wszop.edu.pl

T: 32 355 97 85
T: 32 355 97 97 wew. 25

www.wszop.edu.pl

Budowanie
i komunikacja 
marki

do 80% 
dofi nan-
sowania

www.wszop.edu.pl

Studia 
podyplomowe

Niezmienne czesne 
przez cały okres 
studiów

Bezpłatne egzaminy 
(także poprawkowe, 
komisyjne oraz eg-
zamin dyplomowy)

Bezpłatne miesiące 
wakacyjne (sierpień i 
wrzesień)

Bezpłatny pierwszy 
semestr na studiach 
stacjonarnych

Atrakcyjne warunki studiów:

dr Rafał Katamay, marketingowiec 
związany od przeszło 15 lat z prywat-
nymi przedsiębiorstwami, specjalista w 
tworzeniu mocnej identyfi kacji marek

mgr Aleksandra Czapla-Oslislo, 
wieloletnia autorka tekstów, obecnie 
szefowa Działu Programowego Teatru 
Śląskiego i jego rzeczniczka prasowa



52WSZOP Brand Book 2019 | wersja 1.0  Ulotka DL - wersja z niebieskim kolorem

Budowanie
i komunikacja
marki

Złóż dokumenty
WSZOP, ul. Bankowa 8, Katowice

Zdobądź nowe kompetencje 
w 1 rok wraz z dofi nansowaniem:

To odpowiedź na dynamiczne zmiany, jakie 
zachodzą w dzisiejszym świecie, a które zwią-
zane są z rozwojem tak zwanych nowych 
mediów. Program skomponowany pod aktu-
alne wymagania rynkowe, kadra ekspertów 
i praktyków, warszaty z nowoczesnych narzę-
dzi komunikacji i promocji - to główne atuty 
kie-runku.

Lista dokumentów
www.wszop.edu.pl 
(zakładka Studia podyplomowe)

Uzyskaj dofi nansowanie do 80% 
w ramach Bazy Usług Rozwojowych 
(BUR) 

Informacje o dofi nansowaniu 
znajdziesz na stronie BUR 
www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Co nas 
wyróżnia?
› Ponad 60 edycji studiów podyplo-
   mowych
› Kadra specjalistów i praktyków
› Program dostosowany do aktualnego 
  rynku pracy
› Ponad 200 godzin zajęć warsztatowych
› Nowoczesne narzędzia komunikacji 
   i promocji
› Dofi nansowanie do 80%

Skontaktuj się z nami:

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną 

Pracy w Katowicach

Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Katowice, ul. Bankowa 8, pokój nr 119
(wtorek-sobota 10:00-14:00)

@: podyplomowe@wszop.edu.pl

T: 32 355 97 85
T: 32 355 97 97 wew. 25

dr Jacek Skorus, przez 35 lat dzien-
nikarz, reportażysta, szef redakcji in-
formacji w TVP, wykładowca i dziekan 
WHS WSZOP

dr Barbara Wolek-Kocur,
medioznawczyni, socjolożka i kul-
turoznawczyni, social media ninja, 
właścicielka Kopalni Komunikacji – 
agencji social media i PR

Kadra specjalistów 
i praktyków:

Niezmienne czesne 
przez cały okres 
studiów

Bezpłatne egzaminy 
(także poprawkowe, 
komisyjne oraz eg-
zamin dyplomowy)

Bezpłatne miesiące 
wakacyjne (sierpień i 
wrzesień)

Bezpłatny pierwszy 
semestr na studiach 
stacjonarnych

Atrakcyjne warunki studiów:

dr Rafał Katamay, marketingowiec 
związany od przeszło 15 lat z prywat-
nymi przedsiębiorstwami, specjalista w 
tworzeniu mocnej identyfi kacji marek

mgr Aleksandra Czapla-Oslislo, 
wieloletnia autorka tekstów, obecnie 
szefowa Działu Programowego Teatru 
Śląskiego i jego rzeczniczka prasowa

www.wszop.edu.pl

Absolwenci 
WSZOP wśród 

najlepiej 
zarabiających 

(ELA, 2017)

www.wszop.edu.pl

dofi nan-
sowane

Studia
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Absolwenci 
WSZOP wśród 

najlepiej 
zarabiających 

(ELA, 2017)

www.wszop.edu.pl www.wszop.edu.pl

dofi nanso-
wane

Studia

dr inż. Danuta 
Zwolińska
Dziekan WNT

www.wszop.edu.pl www.wszop.edu.pl

Energetyka
tylko na WSZOP

Energetyka

Studia 
licencjackie

Studia 
licencjackie

prof. nadzw. 
dr hab. inż. 

Janusz 
Mirosławski

prof. nadzw. 
dr hab. inż. 

Janusz 
Mirosławski

Absolwenci 
WSZOP wśród 

najlepiej 
zarabiających 

(ELA, 2017)

www.wszop.edu.pl

dofi nan-
sowane

Studiadofi nan-
sowane

Studia

tylko na WSZOP

tylko na WSZOP
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tylko na
WSZOP

Studia

› Bezpieczeństwo wewnętrzne

› Zarządzanie i inżynieria produkcji

› Energetyka

Rekrutacja 2019/2020

Wsparcie zawodowe
› Akademickie Biuro Karier 
› praktyki zawodowe i płatne staże
› pomoc w rozpoczęciu kariery zawo-

dowej

Certyfi katy
› certyfi katy kompetencji zawodowych

na preferencyjnych warunkach, przy-
znawane przez jednostki posiadające 
akredytację polską i zagraniczną

Przyjazne fi nanse
› niezmienne czesne przez cały okres 

studiów gwaran towane umową
› bezpłatne egzaminy (także po -

pra w  kowe, komisyjne oraz egzamin 
dyplomowy)

› bezpłatne miesiące wakacyjne 
(sierpień i wrzesień)

› możliwość płacenia czesnego 
co miesiąc

› bezpłatny pierwszy semestr 
na studiach stacjonarnych

› 20% rabatu za pierwszy semestr 
› opłata wpisowa 200 zł 0 zł

Ulotka 25x25 cm - strona pierwsza i ostatnia

www.wszop.edu.pl

Praktyczne nastawienie 
i jakość kształcenia
› zajęcia prowadzone przez specjali-

stów, ekspertów i doświadczonych 
nauczycieli akademickich

› praktyczne profi le kształcenia, 
z przewagą zajęć laboratoryjnych 
i warsztatowych

› siedmiokrotna pozytywna ocena Pol-
skiej Komisji Akredytacyjnej

Specjalistyczne 
laboratoria
› nowoczesne laboratoria naukowo-

-badawcze z unikatową aparaturą
› pracownie komputerowe wyposażone 

w specjalistyczne oprogramowanie
› studio audiowizualne wyposażone 

w nowo czesny sprzęt fotografi czny
facebook.com/wszop

Skontaktuj się z nami:

Wyższa Szkoła Zarządzania 

Ochroną Pracy w Katowicach
Katowice, ul. Bankowa 8
@: rekrutacja@wszop.edu.pl
T: 32 355 97 73

www.wszop.edu.pl

Absolwenci WSZOP 
wśród najlepiej zarabiających 
według system monitoringu 
Ekonomicznych Losów Absolwentów 
(ELA, 2017)
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Studiowanie to bez wątpienia jeden z najprzyjemniejszych i najważniejszych okresów życia 
— czas, w którym wybiera się swoją pierwszą zawodową drogę, poszerza własne horyzonty 
lub dokonuje się istotnej życiowej zmiany. Jesteśmy po to, by podzielić się z Państwem nie 
tylko specjalistyczną wiedzą, ale i wspomóc wejście na rynek pracy.

Rekrutacja 2019/2020

www.wszop.edu.pl facebook.com/wszop

Wsparcie zawodowe
› Akademickie Biuro Karier 
› praktyki zawodowe i płatne staże
› pomoc w rozpoczęciu kariery zawo-

dowej

Certyfi katy
› certyfi katy kompetencji zawodowych

na preferencyjnych warunkach, przy-
znawane przez jednostki posiadające 
akredytację polską i zagraniczną

Przyjazne fi nanse
› niezmienne czesne przez cały okres 

studiów gwaran towane umową
› bezpłatne egzaminy (także po-

pra wkowe, komisyjne oraz egzamin 
dyplomowy)

› bezpłatne miesiące wakacyjne 
(sierpień i wrzesień)

› możliwość płacenia czesnego 
co miesiąc

› bezpłatny pierwszy semestr 
na studiach stacjonarnych

› 20% rabatu za pierwszy semestr 
› opłata wpisowa 200 zł 0 zł

Praktyczne nastawienie 
i jakość kształcenia
› zajęcia prowadzone przez specjali-

stów, ekspertów i doświadczonych 
nauczycieli akademickich

› praktyczne profi le kształcenia, 
z przewagą zajęć laboratoryjnych 
i warsztatowych

› siedmiokrotna pozytywna ocena Pol-
skiej Komisji Akredytacyjnej

Specjalistyczne 
laboratoria
› nowoczesne laboratoria naukowo-

-badawcze z unikatową aparaturą
› pracownie komputerowe wyposażone 

w specjalistyczne oprogramowanie
› studio audiowizualne wyposażone 

w nowo czesny sprzęt fotografi czny

Skontaktuj się z nami:

Wyższa Szkoła Zarządzania 

Ochroną Pracy w Katowicach
Katowice, ul. Bankowa 8
@: rekrutacja@wszop.edu.pl
T: 32 355 97 73

www.wszop.edu.pl

Filologia angielska
Studia licencjackie (6 semestrów)
› Translatoryka stosowana
› Język angielski w biznesie

Inne kierunki na WSZOP:

Kulturoznawstwo
Studia licencjackie (6 semestrów) 
› Nowe media i komunikacja marki 

nowość
› Marketing w kulturze   nowość

Absolwenci WSZOP 
wśród najlepiej zarabiających 
według system monitoringu 
Ekonomicznych Losów Absolwentów 
(ELA, 2017)

Zarządzanie
i inżynieria
produkcji

Bezpie-
czeństwo 
wewnętrzne

Energetyka

tylko na WSZOP

Ulotka 25x25 cm - strona pierwsza i ostatnia
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Studia licencjackie (6 semestrów)

› Bezpieczeństwo i porządek 
publiczny 
- praca w Policji, Straży Pożarnej, Straży 
Granicznej, Strażay Miejskiej, służbie celnej, 
instytucjach  rządowych i samorządowych
- absolwenci WSZOP mają możliwość 
zaliczenia studiów na poczet połowy 
obowiązkowego szkolenia policyjnego

› Kryminologia i kryminalistyka
- praca w wymiarze sprawiedliwości, Policji, 
agencjach ochrony i detektywistycznych, 
w sektorze bankowym, skarbowym, w orga-
nizacjach pozarządowych

Studia na WSZOP mają za 
głów ny cel przy go to wanie 
bardzo dobrze wy kwa li fi -
ko wa nej kadry inżynierów, 
menedżerów, szkolenio-
wców, policjantów i różnego 
rodzaju pracowników 
nadzo ru, bezpieczeństwa 
pra cy i bezpieczeństwa 
wewnętrznego, która na 
obecnym rynku pracy znaj-
dzie zatrudnienie w fi rmach, 
instytucjach i organizacjach. 

Studia magisterskie (4 semestry)

› Bezpieczeństwo w admini   stracji 
publicznej 
- praca w Policji, administracji publicznej, 
w instytucjach zapewniających bezpie-
czeństwo podmiotom publicznym, w orga-
nizacjach samorządowych i pozarządowych

› Detektywistyka i kryminalistyka 
- praca w Policji, w biurach detektywisty-
cznych, wymiarze sprawiedliwości, w agenc-
jach ochrony mienia

› Taktyka i techniki interwencji
- praca w Policji, w agencjach ochrony mienia 
i detektywistycznych, w klubach fitness, 
w klubach sportowych
- uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej 
w specjalności technika i taktyka interwencji

› Migracje w aspekcie 
bezpieczeństwa - dofinanso-
wanie w 50% ze środków EFS 
- praca w Policji, Straży Granicznej, w wy-
działach urzędów administracji państwowej 
i samorządowej, organizacjach rządowych 
i pozarządowych zajmujących się emigrantami 
i uchodźcami

Bezpieczeństwo wewnętrzne Zarządzanie i inżynieria produkcji
Studia inżynierskie (7 semestrów)

› Bezpieczeństwo i higiena pracy 

- praca związana z nadzorem nad warunkami 
pracy, szacowaniem ryzyka zawodowego oraz 
prowadzeniem szkoleń i wdrażaniem dyrektyw 
i norm określonych przez Komisję Europejską 
- Certyfikat Audytora Systemu Zarządzania BHP

› Logistyka w przemyśle i handlu 

- praca w przedsiębiorstwach związanych 
z logistyką, spedycją, handlem, produkcją 
oraz usługami

› Procesy automatyzacji 
i robotyzacji przemysłowej 
- praca w przemyśle elektronicznym, moto-
ryzacyjnym, zbrojeniowym, spożywczym, 
w którym istnieje potrzeba automatyzacji 
i robotyzacji

› Zarządzanie jakością 
- praca audytora wewnętrznego i zewnę-
trznego systemu jakości, członka zespołu 
ds. opracowania i wdrażania systemów jakości, 
pełnomocnika ds. jakości 
- możliwość uzyskania Ceryfikatu Audytora 
Systemu Zarządzania Jakością.

Studia magisterskie (3 semestry)

› Bezpieczeństwo pożarowe 
- praca w jednostkach Państwowej Straży 
Pożarnej, w jednostkach ochrony przeciw-
po żarowej, wydziałach zarządzania kryzy so-
wego administracji publicznej oraz w przed-
siębiorstwach przemysłowych i usługowych

› Zarządzanie środowiskiem 
i gospodarka odpadami 
- praca przy nadzorowaniu procesów produk-
cyjnych w przedsiębiorstwach związanych 
z utylizacją odpadów, w firmach zajmujących 
się outsourcingiem usług w zakresie gospo-
darki odpadami, w administracji samorządowej 
oraz w ośrodkach badawczych i rozwojowych

› Europejski menedżer BHP 
- prestiżowa praca w kraju i za granicą 
w administracji państwowej, w szkołach 
każdego szczebla, administracji zespolonej 
(Inspekcja Pracy, SANEPiD), w  instytucjach 
badawczych oraz medycyny pracy
- uprawnienia inspektora BHP 
- certyfikat  „Audytor Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania w odniesieniu do norm ISO”

Kierownik studiów: 
prof. nadzw. dr hab. inż. 
Janusz Mirosławski
Wysoko oceniany przez stu-
dentów w ankietach ewalua-
cyjnych nauczyciel akademicki 
WSZOP, związany z uczelnią 
od 2002 r. Jest współautorem 
programów na kierunku BHP. 
Prowadzi wykłady z toksykologii 
oraz ochrony środowiska

nadkomisarz 
Mirosław 
Będkowski
- kierownik 
Laboratorium 
Kryminalistyki 

Studia inżynierskie (7 semestrów)

› Dozór i eksploatacja instalacji 
energetycznych
- praca przy eksploatacji urządzeń energe-
tycznych, na stanowiskach dozoru nad 
eksploatacją tych urządzeń, w zakładowych 
strukturach służb BHP, prowadzenie szkoleń 
z zakresu bezpiecznej eksploatacji urządzeń

› Zarządzanie energią w zakładzie 
przemysłowym
- praca przy przeprowadzaniu audytów 
wewnętrznych, opracowywaniu celów strategii 
energetycznej i pomiarów ich realizacji, pro-
wadzanie szkoleń dotyczących projektowania 
i funkcjonowania systemu zarządzania energią 
w zakładzie oraz poprawy efektywności ener-
getycznej

Energetyka

›  Psychokryminalistyka
- praca w Policji, Straży Miejskiej, sądach, 
ośrodkach edukacyjno-wychowawczych,  
służbach interwencyjnych, w służbie 
więziennej

› Bezpieczeństwo w cyberprze-
strzeni - dofinansowanie 200 zł 
ze środków EFS   nowość

- praca w instytucjach bezpieczeństwa 
państwa oraz innych, gdzie występują 
zagrożenia cyberataków oraz naruszanie 
bezpieczeństwa systemów informatycznych
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Bezpieczeństwo wewnętrzne Zarządzanie i inżynieria produkcji
Studia inżynierskie (7 semestrów)

› Bezpieczeństwo i higiena pracy 

- praca związana z nadzorem nad warunkami 
pracy, szacowaniem ryzyka zawodowego oraz 
prowadzeniem szkoleń i wdrażaniem dyrektyw 
i norm określonych przez Komisję Europejską 
- Certyfikat Audytora Systemu Zarządzania BHP

› Logistyka w przemyśle i handlu 

- praca w przedsiębiorstwach związanych 
z logistyką, spedycją, handlem, produkcją 
oraz usługami

› Procesy automatyzacji 
i robotyzacji przemysłowej 
- praca w przemyśle elektronicznym, moto-
ryzacyjnym, zbrojeniowym, spożywczym, 
w którym istnieje potrzeba automatyzacji 
i robotyzacji

› Zarządzanie jakością 
- praca audytora wewnętrznego i zewnę-
trznego systemu jakości, członka zespołu 
ds. opracowania i wdrażania systemów jakości, 
pełnomocnika ds. jakości 
- możliwość uzyskania Ceryfikatu Audytora 
Systemu Zarządzania Jakością.

Studia magisterskie (3 semestry)

› Bezpieczeństwo pożarowe 
- praca w jednostkach Państwowej Straży 
Pożarnej, w jednostkach ochrony przeciw-
po żarowej, wydziałach zarządzania kryzy so-
wego administracji publicznej oraz w przed-
siębiorstwach przemysłowych i usługowych

› Zarządzanie środowiskiem 
i gospodarka odpadami 
- praca przy nadzorowaniu procesów produk-
cyjnych w przedsiębiorstwach związanych 
z utylizacją odpadów, w firmach zajmujących 
się outsourcingiem usług w zakresie gospo-
darki odpadami, w administracji samorządowej 
oraz w ośrodkach badawczych i rozwojowych

› Europejski menedżer BHP 
- prestiżowa praca w kraju i za granicą 
w administracji państwowej, w szkołach 
każdego szczebla, administracji zespolonej 
(Inspekcja Pracy, SANEPiD), w  instytucjach 
badawczych oraz medycyny pracy
- uprawnienia inspektora BHP 
- certyfikat  „Audytor Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania w odniesieniu do norm ISO”
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Kryminalistyki 

Studia inżynierskie (7 semestrów)

› Dozór i eksploatacja instalacji 
energetycznych
- praca przy eksploatacji urządzeń energe-
tycznych, na stanowiskach dozoru nad 
eksploatacją tych urządzeń, w zakładowych 
strukturach służb BHP, prowadzenie szkoleń 
z zakresu bezpiecznej eksploatacji urządzeń

› Zarządzanie energią w zakładzie 
przemysłowym
- praca przy przeprowadzaniu audytów 
wewnętrznych, opracowywaniu celów strategii 
energetycznej i pomiarów ich realizacji, pro-
wadzanie szkoleń dotyczących projektowania 
i funkcjonowania systemu zarządzania energią 
w zakładzie oraz poprawy efektywności ener-
getycznej

Energetyka
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i gospodarka odpadami 
- praca przy nadzorowaniu procesów produk-
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getycznej

 dr inż. Danuta 
Zwolińska
- Dziekan Wydziału 
Nauk Technicznych
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w sektorze bankowym, skarbowym, w orga-
nizacjach pozarządowych
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głów ny cel przy go to wanie 
bardzo dobrze wy kwa li fi -
ko wa nej kadry inżynierów, 
menedżerów, szkolenio-
wców, policjantów i różnego 
rodzaju pracowników 
nadzo ru, bezpieczeństwa 
pra cy i bezpieczeństwa 
wewnętrznego, która na 
obecnym rynku pracy znaj-
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w klubach sportowych
- uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej 
w specjalności technika i taktyka interwencji

› Migracje w aspekcie 
bezpieczeństwa - dofinanso-
wanie w 50% ze środków EFS 
- praca w Policji, Straży Granicznej, w wy-
działach urzędów administracji państwowej 
i samorządowej, organizacjach rządowych 
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- praca w Policji, Straży Miejskiej, sądach, 
ośrodkach edukacyjno-wychowawczych,  
służbach interwencyjnych, w służbie 
więziennej

› Bezpieczeństwo w cyberprze-
strzeni - dofinansowanie 200 zł 
ze środków EFS   nowość

- praca w instytucjach bezpieczeństwa 
państwa oraz innych, gdzie występują 
zagrożenia cyberataków oraz naruszanie 
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Wsparcie zawodowe
› Akademickie Biuro Karier 
› praktyki zawodowe i płatne staże
› pomoc w rozpoczęciu kariery 

zawodowej

We WSZOP dbamy o bezpieczeństwo w podwójnym sensie: 
po pierwsze chcemy zapewnić naszym absolwentom wyma-
rzoną pracę w różnych dziedzinach, po drugie bezpieczeństwo 
to profi l wielu naszych kierunków i specjalizacji.

Certyfi katy
› certyfi katy kompetencji zawodo-

wych na preferencyjnych warun-
kach, przyznawane przez jednostki 
posiadające akredytację polską      
i zagraniczną

Buduj z WSZOP 
bezpieczną
przyszłość

Studia inżynierskie (7 semestrów)
› Bezpieczeństwo i higiena pracy
› Logistyka w przemyśle i handlu
› Procesy automatyzacji 

i robotyzacji przemysłowej
› Zarządzanie jakością

Studia inżynierskie (7 semestrów)
› Dozór i eksploatacja instalacji 

energetycznych
› Zarządzanie energią w zakładzie 

przemysłowym

Studia licencjackie (6 semestrów)
› Psychologia w biznesie z językiem 

obcym specjalistycznym
› Reklama i public relations
› Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia licencjackie (6 semestrów)
› Bezpieczeństwo i porządek 

publiczny
› Kryminologia i kryminalistyka
› Psychokryminalistyka
› Bezpieczeństwo w cyberprze-

strzeni - dofinansowanie 200 zł 
ze środków EFS - nowość

Kulturoznawstwo
Studia licencjackie (6 semestrów) 
› Nowe media i komunikacja marki 

- nowość
› Marketing w kulturze - nowość

Filologia angielska
Studia licencjackie (6 semestrów)
› Translatoryka stosowana
› Język angielski w biznesie

Zarządzanie

Energetyka

Studia magisterskie (4 semestry)
› Bezpieczeństwo w admini  -

stracji publicznej 
› Detektywistyka i kryminalistyka 
› Taktyka i techniki interwencji
› Migracje w aspekcie 

bezpieczeństwa - dofinanso-
wanie w 50% ze środków EFS 

Studia magisterskie (4 semestry)
› Kadry i płace
› Zarządzanie projektami
› Rachunkowość

Studia magisterskie (3 semestry)
› Bezpieczeństwo pożarowe
› Zarządzanie środowiskiem 

i gospodarka odpadami
› Europejski menedżer BHP

Oferta studiów I i II stopnia 2019/2020

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne

Praktyczne nastawienie i jakość kształcenia
› zajęcia prowadzone przez specjalistów, ekspertów i doświadczonych 

nauczycieli akademickich
› praktyczne profi le kształcenia, z przewagą zajęć laboratoryjnych          

i warszatowych
› siedmiokrotna pozytywna ocena Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej

Specjalistyczne 
laboratoria
› nowoczesne laboratoria naukowo-

-badawcze z unikalną aparaturą
› pracownie komputerowe wyposażone 

w specjaliztyczne oprogramowanie
› studio audiowizualne wyposażone 

w nowo czesny sprzęt fotografi czny

www.wszop.edu.pl

Przyjazne fi nanse
› niezmienne czesne przez cały okres studiów gwaran-

towane umową
› bezpłatne egzaminy (także poprawkowe, komisyjne 

oraz egzamin dyplomowy)
› bezpłatne miesiące wakacyjne (sierpień i wrzesień)
› możliwość płacenia czesnego co miesiąc
› bezpłatny pierwszy semestr na studiach stacjonarnych
› 20% rabatu za pierwszy semestr 
› opłata wpisowa 200 zł 0 zł

Skontaktuj się z nami:

Wyższa Szkoła Zarządzania 

Ochroną Pracy w Katowicach

Katowice, ul. Bankowa 8
@: rekrutacja@wszop.edu.pl
T: 32 355 97 73

facebook.com/wszop
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› praktyki zawodowe i płatne staże
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ze środków EFS - nowość

Kulturoznawstwo
Studia licencjackie (6 semestrów) 
› Nowe media i komunikacja marki 

- nowość
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stracji publicznej 
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› Taktyka i techniki interwencji
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bezpieczeństwa - dofinanso-
wanie w 50% ze środków EFS 

Studia licencjackie (6 semestrów)
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› Kadry i płace
› Zarządzanie projektami
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Studia magisterskie (3 semestry)
› Bezpieczeństwo pożarowe
› Zarządzanie środowiskiem 

i gospodarka odpadami
› Europejski menedżer BHP

Oferta studiów I i II stopnia 2019/2020

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne

Praktyczne nastawienie i jakość kształcenia
› zajęcia prowadzone przez specjalistów, ekspertów i doświadczonych 

nauczycieli akademickich
› praktyczne profi le kształcenia, z przewagą zajęć laboratoryjnych          

i warszatowych
› siedmiokrotna pozytywna ocena Polskie Komisji 
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energetycznych
› Zarządzanie energią w zakładzie 

przemysłowym

Energetyka

Specjalistyczne 
laboratoria
› nowoczesne laboratoria naukowo-

-badawcze z unikalną aparaturą
› pracownie komputerowe wyposażone 

w specjaliztyczne oprogramowanie
› studio audiowizualne wyposażone 

w nowo czesny sprzęt fotografi czny

Przyjazne fi nanse
› niezmienne czesne przez cały okres studiów gwaran-

towane umową
› bezpłatne egzaminy (także poprawkowe, komisyjne 

oraz egzamin dyplomowy)
› bezpłatne miesiące wakacyjne (sierpień i wrzesień)
› możliwość płacenia czesnego co miesiąc
› bezpłatny pierwszy semestr na studiach stacjonarnych
› 20% rabatu za pierwszy semestr 
› opłata wpisowa 200 zł 0 zł

Ulotka A4

facebook.com/wszop
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Detektywistyka 
i kryminalistyka
Studia dla osób, które chcą podjąć pracę w wydziałach 

kryminalistycznych w Policji, w agencjach detektywistycznych 
i ochrony mienia oraz laboratoriach kryminalistycznych

www.wszop.edu.pl
Katowice, ul. Bankowa 8

dofi nan-
sowane

Studia

Absolwenci 
WSZOP wśród 
najlepiej 
zarabiających 
(ELA, 2017)

www.wszop.edu.pl
Katowice, ul. Bankowa 8

Wydział 
Nauk 
Technicznych

Wydział 
Humanistyczno-

-Społeczny

W różnicach 
widzimy potencjał
Absolwenci WSZOP wśród najlepiej zarabiających 

według systemu monitoringu Ekonomicznych 
Losów Absolwentów (ELA, 2017)

www.wszop.edu.pl
Katowice, ul. Bankowa 8
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www.wszop.edu.pl/biblioteka

Katowice, ul. Bankowa 8

Chris 
Murray
spotkanie 
z reżyserem

25.04
16:30

www.wszop.edu.pl/biblioteka

Spotkanie z twórcą i menedżerem, projekcja 
najnowszego fi lmu „Miłość w mieście ogrodów”.

Katowice, ul. Bankowa 8

Ingmar 
Villqist
dramaturg 
i reżyser 
teatralny
oraz fi lmowy

25.05
16:30

www.wszop.edu.pl/biblioteka

Wystawa fotografi i 25.04 - 25.05.2019 r.

Katowice, ul. Bankowa 8

Teatr
tańca
w fotografi i
Ilony Bękały

25.04
16:30
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Studia 
dofi nan-
sowanesowanesowanesowanesowanesowane

dr inż. Danuta 
Zwolińska
Dziekan WNT

www.wszop.edu.pl

Studia 
dofi nan-
sowane
WSZOP w roku akademickim 

2018/2019 uzyskała dofi nanso-

wanie ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego na pro-

wadzenie nowych specjalności.

www.wszop.edu.pl www.wszop.edu.pl

Budujemy

bezpie-
czną
przyszłość

Katowice, ul. Bankowa 8

www.wszop.edu.pl

Budujemy

bezpie-
czną
przyszłość

Katowice, ul. Bankowa 8
Katowice, ul. Bankowa 8

www.wszop.edu.pl

Budujemy

bezpie-
czną
przyszłość

Katowice, ul. Bankowa 8

Wyższa Szkoła Zarządzania 
Ochroną Pracy w Katowicach

Katowice, ul. Bankowa 8
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Studia

› Bezpieczeństwo wewnętrzne

› Zarządzanie i inżynieria produkcji

› Zarządzanie

› Kulturoznawstwo

› Filologia angielska

› Energetyka

dofi nan-
sowane

www.wszop.edu.pl
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› Bezpieczeństwo wewnętrzne

› Zarządzanie i inżynieria produkcji

› Zarządzanie

› Kulturoznawstwo

› Filologia angielska

› Energetyka

Studia
dofi nansowane

www.wszop.edu.pl

Ścianka 243x210 cm
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tylko na 
WSZOP

Studia

www.wszop.edu.pl

prof. nadzw. 
dr hab. inż. 

Janusz 
Mirosławski

Inżynieria
produkcji
tylko na WSZOP

Bezpie-
czeństwo 
wewnętrzne
tylko na WSZOP

Zarzą-
dzanie
tylko na WSZOP

dr inż. Danuta 
Zwolińska
Dziekan WNT

Absolwenci 
WSZOP wśród 
najlepiej 
zarabiających 
według ELA, 2017

BUDUJEMY BEZPIECZNĄ PRZYSZŁOŚĆ
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tylko na 
WSZOP

Studia

www.wszop.edu.pl

Inżynieria
produkcji
tylko na WSZOP

Bezpie-
czeństwo 
wewnętrzne
tylko na WSZOP

BUDUJEMY

Zarzą-
dzanie
tylko na WSZOP

Absolwenci 
WSZOP wśród 
najlepiej 
zarabiających 
według ELA, 2017

BEZPIECZNĄ PRZYSZŁOŚĆ
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Rektor

prof. dr hab inż. Bohdan Mochnacki

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 

ul. Bankowa 8 | 40-007 Katowice | www.wszop.edu.pl | t: 32 355 97 70 w. 50 | biurorektora@wszop.edu.pl

dr inż. Danuta Zwolińska
dyrektor
Kolegium Nauk Technicznych i Zarządzania

+ 48 784 603 071
dzwolinska@wszop.edu.pl

 m:
@: 

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 
40-007 Katowice, ul. Bankowa 8 
t: 32 355 97 70 w. 28
www.wszop.edu.pl
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Wyższa Szkoła Zarządzania 
Ochroną Pracy w Katowicach 
ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice 

www.wszop.edu.pl

www.wszop.edu.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania 
Ochroną Pracy w Katowicach 
ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice 
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KATEDRA KULTUROZNAWSTWA 
I FILOLOGII

Zakład Kulturoznawstwa

prof. ndzw. dr hab. Jerzy Wuttke
dr Rafał Katamay
dr Jacek Skorus
mgr Kamil Niesłony

dr Anna Wolek-Kasprzycka

Nauczyciel akademicki

dr Anna Wolek-Kasprzycka

Nauczyciel akademicki

kod paskowy

Wizytówka na drzwi / naklejka na kartę RCP
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Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

ul. Bankowa 8  |  40-007 Katowice  |  www.wszop.edu.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

ul. Bankowa 8  |  40-007 Katowice  |  www.wszop.edu.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

ul. Bankowa 8  |  40-007 Katowice  |  www.wszop.edu.pl
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www.wszop.edu.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania 
Ochroną Pracy w Katowicach 

ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice 

Teczka



73WSZOP Brand Book 2019 | wersja 1.0  Teczka

ŚWIADECTWO

DOJRZAŁOŚCI

www.wszop.edu.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania 
Ochroną Pracy w Katowicach 

ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice

T: 32 355 97 81 
T: 32 355 97 71

@: rekrutacja@wszop.edu.pl

› Bezpieczeństwo wewnętrzne

› Zarządzanie i inżynieria produkcji

› Zarządzanie

› Kulturoznawstwo

› Filologia angielska

› Energetyka

STUDIUJ NA WSZOP:
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Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 

ul. Bankowa 8 | 40-007 Katowice | www.wszop.edu.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 

ul. Bankowa 8 | 40-007 Katowice | www.wszop.edu.pl

Zaświadczenie Certyfi kat
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Studia
dofi nan-
sowane

www.wszop.edu.pl Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 

ul. Bankowa 8 | 40-007 Katowice | T: 32 355 97 73 | @: rekrutacja@wszop.edu.pl

Tekst zwrotki...

www.wszop.edu.pl
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Myśl

… i tego uczymy na WSZOP

Zarządzanie
inżynieria

Studia inżynierskie (7 semestrów)
› Bezpieczeństwo i higiena pracy
› Logistyka w przemyśle i handlu
› Procesy automatyzacji 

i robotyzacji przemysłowej
› Zarządzanie jakością

› Bezpieczeństwo pożarowe
› Zarządzanie środowiskiem 

› Europejski menedżer BHP

bezpieczną
przyszłość

Wydział 

Wydział 
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to funkcja mierzalna określona na przestrzeni 
statystycznej, służąca do wyodrębnienia 

doświadczalnych. Jest szczególnym 
przypadkiem miary rozkładu. Pojęcie statystyki 

rachunku prawdopodobieństwa.

Zaleca się używanie dużych obrazów. Darmowo zdjęcia można 
pobrać np. ze strony wpisując hasło angielskie. 
By skadrować zdjęcie, należy w programie PowerPoint 
zaznaczyć je, a następnie wybrać Formatowanie/Przytnij.
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Instagram Twitter

YouTube - czołówka YouTube

Facebook

Kryminalistyka
i toksykologia 
sądowa

Możliwość dofi nansowania do 80%
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Obóz szkoleniowy WSZOP

wrzesień 2018
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82WSZOP Brand Book 2019 | wersja 1.0  Grafi ka do mailingu ogólnego

Erasmus+
poznawaj świat

Erasmus +
Studiuj za granicą w semestrze letnim 

2018/2019:

University of Osijek, Osijek, Chorwacja

Universidade de Beira Interior, Covilha, 

Portugalia

Wyjedź na praktyki 
do zagranicznego przedsiębiorstwa!

Zapisz się już dziś: 
erasmus@wszop.edu.pl

Kurs pedagogiczny
dla nauczania dorosłych

część html

obraz 
png lub jpg

Kurs pedagogiczny
dla nauczania dorosłych

Zapisy przyjmuje:

Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Katowice, ul. Bankowa 8, pokój nr 13
T: 32 355 97 85, 335 97 97 w. 25
@: szkolenia@wszop.edu.pl

Szczegóły kursu i program 
na naszej stronie:

www.wszop.edu.pl

Bądź na bieżąco

www.wszop.edu.pl

Bądź na bieżąco
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część html

obraz 
png lub jpg

Ingmar 
Villqist
dramaturg 
i reżyser 
teatralny
oraz fi lmowy

25.05
16:30

Ingmar Villqist
dramaturg i reżyser teatralny oraz fi lmowy

Spotkanie z twórcą i menedżerem, 
projekcja najnowszego fi lmu 
„Miłość w mieście ogrodów”.

Spotkanie:
25.05, godz. 16:30
Katowice, ul. Bankowa 8

Teatr tańca
w fotografi i Ilony Bękały

Wystawa fotografi i 
25.04 - 25.05.2019 r.

Wernisaż:
25.04, godz. 16:30
Katowice, ul. Bankowa 8

Teatr
tańca
w fotografi i
Ilony Bękały

25.04
16:30

Grafi ka do mailingu biblioteki

www.wszop.edu.pl/biblioteka

Bądź na bieżąco

www.wszop.edu.pl/biblioteka

Bądź na bieżąco
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Opracował merytorycznie i grafi cznie:

Rafał Katamay
T: 505 535 332

@: rafal.katamay@gmail.com

21.09.2019r.

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 
ul. Bankowa 8 | 40-007 Katowice | T: 32 355 97 70 | @: kancelaria@wszop.edu.pl



www.wszop.edu.pl


