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Uczelnie Vistula – w ścisłej czołówce Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021
Uczelnie Vistula konsekwentnie pną się w prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy. W
tegorocznym zestawieniu Akademia Finansów i Biznesu Vistula obroniła pozycję lidera w
umiędzynarodowieniu kształcenia i awansowała z piątego na czwarte miejsce wśród uczelni
niepublicznych. Ogromny sukces odniosła też Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula, która
weszła do pierwszej dziesiątki, awansując z trzynastego miejsca na ósme. Szkoła rozwija się,
uruchamia nowe kierunki i specjalności.
Praktyka to podstawa
Uczelnie Vistula nie były jeszcze tak wysoko w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy. Wyprzedziły
Uczelnię Łazarskiego czy PJATK. Od lat mają wyższe notowania niż Collegium Civitas. W niejednej
kategorii pokonały uczelnie publiczne. To ważna wskazówka dla osób, które właśnie decydują, jakie
studia wybrać. Ranking Szkół Wyższych Perspektywy jest jednym z najbardziej rozbudowanych i
najbardziej transparentnych zestawień edukacyjnych na świecie.
Sukces Uczelni Vistula w tegorocznym zestawieniu jest wynikiem konsekwentnych starań, by
przygotować młodych ludzi jak najlepiej do pracy i życia. W Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz
w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula najważniejsi są studenci i ich potrzeby. Dlatego w
procesie edukacyjnym nacisk jest położony na praktykę, a młodzi ludzie uczą się tylko tego, co będzie
im naprawdę potrzebne w przyszłości. W Vistuli realizowane są programy, które dają wszechstronne
wsparcie w nauce i rozwoju osobistym.
Spektakularny sukces absolwentów Vistuli na rynku pracy
Vistula od lat koncentruje się na tym, aby kształcić zgodnie z potrzebami pracodawców. Te wysiłki
przynoszą bardzo konkretne efekty. W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021 Akademia
Finansów i Biznesu Vistula zajęła pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych i czwarte wśród
wszystkich polskich uczelni w kategorii Absolwent na rynku pracy. Uczelnia znalazła się zaraz za SGH,
Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Politechniką Warszawską. To doskonały wynik
świadczący o tym, że absolwenci uczelni radzą sobie doskonale i świetnie zarabiają. W tej kategorii
uwzględnione zostały wyniki pozyskane z Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych
Losów Absolwentów (ELA), które prowadzi MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS.

Najlepsze kierunki studiów

W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021 najwyższe oceny zebrały również poszczególne
kierunki studiów prowadzone w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Stosunki międzynarodowe i
politologia zyskały najwyższe noty wśród uczelni niepublicznych.
Programy studiów są absolutnie wyjątkowe. W procesie nauczania biorą udział praktycy dyplomacji,
politycy i wybitni analitycy, którzy chętnie dzielą się ze studentami swoim doświadczeniem,
wykraczając poza informacje dostępne w podręcznikach.
Kapituła Rankingu wysoko oceniła także kierunek Finanse i Rachunkowość w AFiB Vistula, który zajął
trzecie miejsce wśród uczelni niepublicznych. Wyróżnia go przede wszystkim międzynarodowa
akredytacja ACCA dla studiów I i II stopnia. Dzięki temu absolwenci mają możliwość zdobycia
zwolnień ze wszystkich egzaminów ACCA na poziomie Fundamentals – mogą szybciej rozpocząć
proces zdobycia kwalifikacji zawodowej ACCA i łatwiej zdobyć satysfakcjonującą pracę, zarówno w
Polsce jak i poza jej granicami.
Wysokie, trzecie miejsce wśród uczelni niepublicznych, zajął kierunek Ekonomia prowadzony w
Vistuli. Od lat jest jednym z najchętniej wybieranych. Nowe specjalności: Zielona Gospodarka/ Green
Economy, Ekonomika transportu i logistyki oraz Biznes e-commerce czynią ten kierunek jeszcze
bardziej atrakcyjnym. Specjaliści w tych obszarach są dziś niezwykle pożądani i doskonale
wynagradzani. Podobnie jest w przypadku Filologii angielskiej. Kierunek prowadzony w AFiB Vistula
plasuje się na trzecim miejscu wśród uczelni niepublicznych. Studia mają profil praktyczny,
gwarantują zdobycie kompetencji językowych oraz umiejętności niezbędnych w relacjach
biznesowych i komunikacji międzykulturowej
Międzynarodowe akredytacje znakiem najwyższej jakości kształcenia
Vistula kształci młodych ludzi ze stu krajów. Doceniają oni otwartość uczelni na świat,
wielokulturowość środowiska studenckiego, wysoki poziom programów studiów po polsku i angielsku
ora międzynarodowe akredytacje. Akademia Finansów i Biznesu Vistula, jako jedna z niewielu szkół
wyższych w Polsce, ma pełen zakres akredytacji ACCA, co otwiera przed studentami szybką ścieżkę do
międzynarodowej kariery w obszarze rachunkowości oraz finansów. Kierunek Zarządzanie może
poszczycić się akredytacją PMI Global Accreditation Center for Project Management Education
Programs (GAC), która potwierdza zaangażowanie uczelni w ciągłe doskonalenie jakości programu
nauczania w obszarze zarządzania projektami. Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula ma zaś
akredytację THE ICE będącą znakiem najwyższej jakości kształcenia w obszarze turystyki, hotelarstwa
i gastronomii.
Uczelnie Vistula otwierają globalne możliwości
Akademia Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula to instytucje
niepubliczne o uznanej pozycji na rynku, wyróżniające się pod względem nasycania kadr osobami o
najwyższych kwalifikacjach. Oferują ponad 40 innowacyjnych programów studiów I i II stopnia, po
polsku i angielsku, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz online. Vistula od 10-u lat prowadzi

studia przez internet. Jest liderem w tym obszarze. Liczba studentów, którzy wybierają ten tryb
uczenia się, dynamicznie rośnie. Uczelnia dysponuje własną platformą e-learningową, posiada
gotowe materiały multimedialne, stale szkoli kadrę i intensywnie pracuje nad metodyką nauczania na
odległość. Studia online to idealne rozwiązanie dla osób, które pracują, podróżują, wychowują małe
dzieci lub mieszkają daleko od ośrodka akademickiego. Są wygodne, elastyczne i otwierają globalne
możliwości.

