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Uczelnie Vistula - kształcenie dla rynku pracy
Dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniającego się świata jest misją Akademii Finansów i
Biznesu Vistula. Zwłaszcza dziś, w dobie kryzysu jest to wyzwanie nadzwyczaj aktualne.
– Dynamika zmian współczesnego otoczenia każdej organizacji wymusza kształcenie w kierunku
nabycia umiejętności radzenia sobie w problematyce zarzadzania kryzysowego – mówi dr inż.
Elżbieta Kopciuszewska, ekspertka w dziedzinie zarządzania w Akademii Finansów i Biznesu
Vistula. – Ważne by aktywizować studentów do pracy nad umiejętnościami kreatywnego
rozwiązywania problemów z wykorzystaniem najnowszych narzędzi z obszaru IT oraz analityki
danych – dodaje.
Przede wszystkim praktyka
Programy w Uczelni Vistula są stale opiniowane przez przedstawicieli otoczenia społecznogospodarczego i harmonizowane z potrzebami rynku pracy. Ciałem doradczym, które wspiera
uczelnię w tym obszarze jest Rada Społeczno-Biznesowa. Studenci mają zapewniony dostęp zarówno
do płatnych jak i bezpłatnych praktyk i staży w firmach z różnych branż.
Dwa razy w roku mogą wziąć udział w uczelnianych targach pracy JOB SPOT, podczas których mają
możliwość bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi pracodawcami.
Każdy student AFiB Vistula ma też możliwość zbadania kompetencji społecznych oraz profilowych
zawodowych, a następnie może przejść przez proces doradczy wspierający kreowanie kariery
zawodowej.

– Kładziemy nacisk na praktyczny aspekt kształcenia, nasi pracownicy mają doświadczenie w biznesie,
są ekspertami w wykładanych dziedzinach, dlatego zajęcia opiewają w studia przypadków i
zweryfikowane rozwiązania budowane przez samych prowadzących – podkreśla dr Anna Wiśniewska,
Dyrektor Programu Zarządzanie w Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Zarządzanie, obok Finansów i Rachunkowości, jest najpopularniejszym kierunkiem wybieranym przez
młodych ludzi w Uczelni Vistula. Studia są nastawione na
budowanie sylwetki absolwenta nastawionej na przedsiębiorczość i innowacyjność w powiązaniu z
praktyką gospodarczą. Kierunek zdobył cenną akredytację PMI GAC. To odpowiedź na oczekiwania
rynku. – PMI GAC wspiera zmiany i postęp, zarówno w dyscyplinie zarządzania projektami, jak i w

samej profesji – mówi dr Anna Wiśniewska. – Absolwenci akredytowanych programów mogą być
pewni, że posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do odniesienia zawodowego sukcesu.

Jakie nowości w AFiB Vistula?
Finanse i rachunkowość nieustannie przyciągają do Akademii Finansów i Biznesu Vistula mnóstwo
chętnych. Teraz kierunek ten, również z prestiżową akredytacją ACCA, można studiować na poziomie
licencjackim nie tylko w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym, ale również online. To nowość w
ofercie tej międzynarodowej, biznesowej uczelni, idealne rozwiązanie dla tych, którzy pracują,
podróżują lub wychowują małe dzieci.

– W dobie zmieniającej się gospodarki, warto mieć konkretny zawód, z którego usług mogą i muszą
korzystać inni – podkreśla dr inż. Barbara Karlikowska, dziekan Wydziału Biznesu i Stosunków
Międzynarodowych. – Zawód księgowego, audytora czy analityka zawsze będzie na czasie. –
– Zawsze przecież będą zakładane nowe przedsiębiorstwa, zawsze konieczne będzie dokonywanie
oceny opłacalności różnych przedsięwzięć, zawsze rachunkowość będzie podstawowym źródłem
informacji o przedsiębiorstwie – dodaje dr hab. Mirosław Bojańczyk, ekspert w dziedzinie finansów w
AFiB Vistula.

Wśród uczelni prywatnych, Vistula ma najdłuższe tradycje w kształceniu na tym kierunku. Jako jedna
z nielicznych w Polsce posiada też pełny zakres akredytacji ACCA (the Association of Chartered
Certified Accountants). – ACCA to rozpoznawalność, akceptacja i uznanie naszych programów w
Europie i na świecie - mówi dr Barbara Karlikowska. Studenci mają możliwość zdobycia zwolnień ze
wszystkich egzaminów ACCA na poziomie Fundamentals. Uzyskują więc nie tylko dyplom uczelni
wyższej, ale też ceniony przez pracodawców tytuł zawodowy. To pozwala im łatwiej zdobyć pracę,
zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

