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Broszura informacyjna

WSTĘP
Celem niniejszej broszury jest zapoznanie Państwa, jako rodziców przyszłych studen-
tów z Niemiec i z całego świata, z Wyższą Szkołą Ludwigshafen nad Renem oraz 
poinformowanie Państwa o możliwościach płynących ze studiów.  Niniejsza broszura 
została przetłumaczona na wiele języków i jest dostępna m.in. w języku hiszpańskim, 
rosyjskim, francuskim, tureckim, angielskim oraz chińskim. Dalsze informacje są do-
stępne w językach niemieckim i angielskim na stronie internetowej naszej uczelni, do-
stępnej pod adresem www.hs-lu.de. Ponadto niektórzy z naszych pracowników mogą 
udzielić Państwu odpowiedzi  na pytania także w innych językach. 
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STUDIA W NIEMCZECH 

 Dlaczego warto rozpocząć studia wyższe?
Zastanawialiście się Państwo nad możliwością podjęcia studiów? A może nie jesteście pewni, czy studia wyższe są dla Państwa 
odpowiednie? Może na przeszkodzie w podjęciu studiów stoją kwestie finansowe? A może chcecie się Państwo jedynie zapoznać z 
tym, co właściwie oznacza „studiowanie”? Z naszego punktu widzenia istnieje wiele powodów dla studia są opłacalne:

 Studia oferują lepsze możliwości kariery i awansu 
Wspinając się po szczeblach kariery bez ukończonych studiów, w pewnym momencie pojawia się granica, której nie można prze-
kroczyć. Od pewnego momentu dalsza kariera staje się niemożliwa, ponieważ na pracowników wyższego szczebla firma preferuje 
osoby po studiach wyższych. 

 Studia przekazują wiele kluczowych kwalifikacji 
W trakcie studiów nie tylko poznaje się programowe treści, lecz także wiele innych kompetencji społeczno-metodycznych. Na 
przykład studenci uczą się wzajemnej współpracy w grupach roboczych w ramach jednego zespołu, czy przygotowywania i wy-
głaszania prezentacji . Fakultatywne kursy pozwalają na naukę kolejnego języka obcego – to wszystko wspiera rozwój osobisty.     

 Osoby z wyższym wykształceniem mają możliwość wyższych zarobków 
Liczne ankiety dowodzą, że w trakcie kariery zawodowej absolwenci szkół wyższych zarabiają lepiej niż pracownicy bez ukoń-
czonych studiów. 

 Niższy współczynnik bezrobotnych
Wśród osób z wyższym wykształceniem występuje niższy współczynnik bezrobotnych niż w innych grupach demograficznych. 
Powodem tej sytuacji jest fakt, iż osoby z wyższym wykształceniem mogą podejmować się pracy wymagającej wyższych kwalifika-
cji oraz najczęściej posiadają szersze możliwości podjęcia pracy. 

 Studia to przyjemność
Poznawanie nowych ludzi, liczne imprezy, semestr za granicą – studia to jedyny okres  w życiu tak obity w najróżniejsze możli-
wości. Nie bez powodu wielu dorosłych określa swoje studia jako najlepszy okres w życiu.  

 Zawsze opłaca się zainwestować we własną edukację / brak opłat za studia!
Nawet, jeżeli studia stanowią duże wyzwanie finansowe, to inwestycja w edukację zawsze się zwraca. Nawet, jeżeli w okresie po-
czątkowym finansowanie studiów przysparza wiele trudności, nie należy się poddawać. Z jednej strony istnieją możliwości wsparcia 
finansowego ze strony Państwa (stypendium socjalne, niem. BaföG), a z drugiej można starać się o stypendia przyznawane przez 
uczelnię lub przez liczne fundacje. Informacje na temat możliwości wsparcia w finansowaniu studiów są dostępne na stronie inter-
netowej naszej uczelni lub w urzędzie zajmującym się kwestiami stypendiów socjalnych dla studentów.     
Ponadto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat za pierwsze studia nie płaci się żadnych opłat. Studenci płacą jedynie składkę 
semestralną (koszty administracyjne, dział spraw studenckich, ewent. semestralna karta komunikacji miejskiej) w wysokości ok. 100 
euro za każdy semestr.

Unemployment rates in per cent speci�c to quali�cations (2011)
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PREZENTACJA WYŻSZEJ SZKOŁY LUDWIGSHAFEN

INFORMACJE OGÓLNE
Wyższa Szkoła Ludwigshafen nad Renem oferuje w ramach dziedzin „ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa” oraz „opieka 
społeczna i zdrowotna” wiele ciekawych kierunków studiów. Oprócz klasycznych studiów dziennych oferujemy także studia to-
warzyszące pracy zawodowej oraz studia dualne. Naszą ofertę uzupełniają studia zaoczne, które pozwalają na studiowanie bez 
konieczności codziennego pobytu na uczelni. Nasza uczelnia wyróżnia się szczególnie trzema aspektami:
Po pierwsze oferujemy Państwu indywidualną opiekę. Poprzez zajęcia w małych grupach cechujące się optymalnymi warunkami na-
uczania i uczenia oraz dzięki bliskiemu kontaktowi z nauczycielami powstaje osobista i przyjemna atmosfera nauki. Niektóre z naszych 
wydziałów oferują opiekę mentorów w ramach której wybrany profesor-mentor towarzyszy Państwu cały czas studiów w Ludwi-
gshafen. Ponadto nasza jednostka administracyjna Studia & Nauka (Stabstelle Studium & Lehre) oferuje programy mentorskie oraz 
warsztaty, które wspierają Państwa podczas nauki i w trakcie studiów.  W ten sposób Państwa nauka jest bardziej skuteczna, a ponadto 
macie Państwo możliwość indywidualnej refleksji i dyskusji i przez cały czas otrzymujecie wsparcie ze strony gęstej sieci opiekunów.  
Po drugie żyjemy międzynarodowością.  Obecnie współpracujemy z ponad 100 szkołami partnerskimi na całym świecie. Dzięki 
temu macie Państwo wiele możliwości, aby bez zbędnych komplikacji studiować przez cały semestr za granicą. W ten sposób 
oferujemy jeden z najlepszych systemów współpracy z zagranicznymi uczelniami dla każdego z naszych studentów i znacząco 
wyróżniamy się wśród wszystkich szkół wyższych w Nadrenii – Palatynacie. Pobyt za granicą jest stałym elementem prawie każde-
go kierunku studiów, a każdy wyjazd opiera się na naszych dugoletnich doświadczeniach. Do każdego wyjazdu przygotowujemy 
Państwa zarówno od strony kulturowej jak i językowej. Dzięki temu można w łatwy sposób zrealizować pobyt za granicą w formie 
semestru na zagranicznej uczelni, czy jako praktykę lub pracę końcową. Ponadto czas spędzony za granicą nie powoduje przerwy 
w Państwa studiach. Poza tym w szczegółowy i kompetentny sposób doradzamy w kwestiach wsparcia finansowego oraz komplek-
sowo wspieramy studentów z zagranicy oraz studentów o tle migracyjnym.  
Po trzecie jedną z najistotniejszych kwestii jest dla nas jakość w nauce. Dlatego każdy z naszych profesorów, przed podjęciem 
pracy na naszej uczelni, musi co najmniej przez pięć lat praktykować swój zawód. Ponadto kładziemy duży nacisk na dydaktyczne 
dokształcanie wszystkich wykładowców: od tutora do profesora. Poza tym gwarantujemy Państwu najbardziej aktualne treści dy-
daktyczne m.in. także dlatego, że na polu badań naukowych należymy do najbardziej aktywnych wyższych szkół zawodowych w 
Nadrenii – Palatynacie. Dodatkowo Państwa wkład w system zarządzania jakością kierunków studiów w formie regularnych ankiet 
ma bezpośredni wpływ na ciągły rozwój form nauczania i nauki. Wymienione kwestie są dla nas ważne, ponieważ dzięki nim mo-
żecie Państwo aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu nauki i nauczania oraz pomagać nam w ciągłym poprawianiu jakości. Przy 
tym najczęściej nie znajdziecie Państwo u nas wykładów w klasycznej formie. 
Aktualnie ok. 4500 studentów przygotowuje się w Ludwigshafen na swoją zawodową przyszłość. Popyt na wolne miejsca na naszej 
uczelni jest nieprzerwanie wysoki. Jednak wyposażenie i ilość dostępnych pomieszczeń nie zawsze sprostają takiej popularności. 
Dlatego w większości kierunków studiów nie możemy zrezygnować z zasady Numerus clausus. Dowodem atrakcyjności studiów 
w Wyższej Szkole Ludwigshafen nad Renem oraz na innych wyższych szkołach zawodowych jest m.in. fakt, że obecnie prawie 1/3 
studentów rozpoczyna swoje studia właśnie w wyższej szkole zawodowej.      

KIERUNKI STUDIÓW
W tym miejscu pragniemy przedstawić Państwu kierunki studiów oferowane na naszej uczelni. Wykaz zawiera jedynie studia licen-
cjackie, czyli kierunki studiów dostępne bezpośrednio po maturze lub po ukończeniu nauki zawodu. Studia licencjackie trwają trzy 
(z reguły 180 punktów ECTS) lub cztery lata (z reguły 240 punktów ECTS). Po pozytywnym ukończeniu studiów licencjackich 
absolwentom może zostać nadany tytuł Bachelor of  Arts (B.A.) lub Bachelor of  Science (B.Sc.). Obydwa tytuły są równoważne, a 
różnica w nazewnictwie wynika jedynie z ukierunkowania danego kierunku studiów. W semestrze zimowym studia zaczynają się z 
reguły w październiku, a w semestrze letnim w marcu. Proszę zwrócić uwagę, że nie w każdym semestrze zaczynają się wszystkie 
kierunki studiów. W roku kalendarzowym studenci kończą dwa semestry.  
Musicie Państwo złożyć aplikację o przyjęcie na studia! Najczęściej taką aplikację składa się na 2-3 miesiące przed rozpoczęciem 
studiów. Prosimy zapoznać się z odpowiednim wyprzedzeniem z terminami składania aplikacji. Wszystkie informacje znajdą Pań-
stwo na stronie internetowej naszej uczelni!
Ponadto po ukończeniu studiów licencjackich możecie Państwo kontynuować naukę na studiach magisterskich i studiach pody-
plomowych. Poniżej prezentujemy studia stacjonarne, następnie studia dualne a na końcu studia zintegrowane z wykonywanym 
zawodem. 

STUDIA STACJONARNE 

1. Ekonomika podatkowa przedsiębiorstw i rewizja gospodarcza
Te studia licencjackie trwają sześć semestrów. Ten kierunek studiów jest ściśle oparty na zastosowaniach praktycznych i cechuje się 
profilem kwalifikującym do rozpoczęcia pracy zawodowej na obszarach ekonomiki podatkowej przedsiębiorstw i rewizji gospodarczej.
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Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują tytuł Bachelor of  Arts B.A. Jest to pierwszy, kwalifikujący tytuł, który umożliwia 
absolwentom przejęcie fachowych i kierowniczych zadań w następujących obszarach:
• spółki doradztwa podatkowego
• spółki rewizji gospodarczych 

2. Controlling (BCO):
W ramach tych studiów stacjonarnych studenci zapoznają się z częściowymi obszarami z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw, eko-
nomii politycznej i istotnych aspektów prawnych oraz pogłębiają swoją wiedzę w zakresie metod przygotowywania, podejmowania 
decyzji oraz kontroli podjętych decyzji. W ramach tych studiów główny nacisk leży na obszarach Controlling, Financial Accounting i 
zarządzanie, przy czym w szczególności uwzględniane są kwestie dotyczące ekonomiki przedsiębiorstw w połączeniu z możliwościa-
mi rozwiązywania problemów na obszarze IT, a także międzynarodowe ukierunkowanie studiów. Ponadto kwestia zrównoważonej 
gospodarności jest nie tylko jednym z głównych aspektów koncepcji Management and Sustainability, lecz stanowi integralną część 
także innych zajęć. 
Studia przygotowują absolwentów do przejmowania fachowych i kierowniczych zadań na obszarze gospodarki, a w szczególności 
na obszarach rachunkowości, contollingu i zarządzania oraz na ukierunkowanych na ekonomikę przedsiębiorstwa obszarach za-
rządzania informacjami.   
Są to studia stacjonarne, które trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu Bachelor of  Arts B.A. 

3. Usługi finansowe i finanse przedsiębiorstwa
Kierunek studiów licencjackich „Usługi finansowe i finanse przedsiębiorstwa” to trwające sześć semestrów studia stacjonarne o 
strukturze modułowej. Po ukończeniu tego kierunku absolwenci otrzymują tytuł Bachelor of  Arts B.A.  Ten kierunek studiów jest 
ściśle oparty na zastosowaniach praktycznych i cechuje się profilem kwalifikującym do rozpoczęcia pracy zawodowej obejmującym 
cały obszar usług finansowych i finansów przedsiębiorstwa. 
Studia oferują uzyskanie pierwszego, kwalifikującego tytułu, który umożliwia absolwentom przejęcie fachowych i kierowniczych 
zadań w następujących obszarach:
• w gospodarczo-finansowych działach przedsiębiorstw 
• na obszarze gospodarki kredytowej 
• na obszarze gospodarki ubezpieczeniowej 
• w „przemyśle funduszy“
• w spółkach doradczych dla przedsiębiorstw 
• w związkach i instytucjach 
• jako doradcy inwestycyjni
• jako agenci ubezpieczeniowi 
• w działach projektowych przedsiębiorstw

4. International Business Management (East Asia)
Kierunek studiów „International Business Management (East Asia)” to pełne studia ekonomiki przedsiębiorstwa uzupełnione o 
głęboką wiedzę na temat Chin i Japonii oraz o odpowiednie kwalifikacje językowe. Studia trwają osiem semestrów, a po ich ukoń-
czeniu absolwenci otrzymują tytuł Bachelor of  Science. Studia obejmują jeden semestr za granicą.
Celem tych studiów jest przekazanie studentom – w oparciu o kompleksowe wykształcenie z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa 
– specjalnych, fachowych i metodycznych umiejętności i zdolności umożliwiających działalność na terenie obszaru gospodarczego 
Azji Wschodniej. Te zdolności i umiejętności umożliwią przyszłym ekonomistom i ekonomistkom pracującym na tym obszarze w 
różnych zawodach rozwiązywanie wymagających i złożonych zadań rzeczowych i kierowniczych. Jednocześnie w ten sposób stu-
denci nabywają predyspozycje konieczne do przejmowania odpowiedzialnych stanowisk w gospodarce i administracji także poza 
obszarem gospodarczym Azji Wschodniej. 

5. International Management Eastern Europe (IME)
Kierunek studiów „International Business Management (East Asia)” to pełne studia ekonomiki przedsiębiorstwa uzupełnione o 
głęboką wiedzę na temat Chin i Japonii oraz o odpowiednie kwalifikacje językowe. Studia trwają osiem semestrów, a po ich ukoń-
czeniu absolwenci otrzymują tytuł Bachelor of  Science. Studia obejmują jeden semestr za granicą.
Celem tych studiów jest przekazanie studentom – w oparciu o kompleksowe wykształcenie z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa 
– specjalnych, fachowych i metodycznych umiejętności i zdolności umożliwiających działalność na terenie obszaru gospodarczego 
Azji Wschodniej. Te zdolności i umiejętności umożliwią przyszłym ekonomistom i ekonomistkom pracującym na tym obszarze w 
różnych zawodach rozwiązywanie wymagających i złożonych zadań rzeczowych i kierowniczych. Jednocześnie w ten sposób stu-
denci nabywają predyspozycje konieczne do przejmowania odpowiedzialnych stanowisk w gospodarce i administracji także poza 
obszarem gospodarczym Azji Wschodniej. 
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Studia IME oferują Państwu:
• międzynarodowe, praktyczne wykształcenie kierownicze
• koncentrację na kraje Europy Środkowej i Wschodniej 
• kompetencje językowe w językach: angielski i rosyjski 
• obligatoryjny semestr zagraniczny
• interkulturalne zrozumienie 
• nowoczesne formy nauki
• bardzo dobre szanse na znalezienie pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach.

6. Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi i organizacja (IPO)
Te studia licencjackie oferują studentom możliwość nauczenia się zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej,  głównych 
kompetencji dotyczących kompleksowej pracy z personelem. Nasze studia trwają sześć semestrów, a absolwenci uzyskują tytuł 
Bachelor of  Arts B.A. Punktami wyjścia i celem tych studiów jest nabycie podstawowej wiedzy i podstawowych umiejętności oraz 
zastosowanie nabytej wiedzy i nabytych umiejętności.  
W trakcie studiów przekazywane są istotne pod względem praktycznym umiejętności zarządzania personelem na poziomie akade-
mickim uwzględniające metodyczno-społeczne kompetencje umożliwiające działanie. Dzięki międzynarodowemu ukierunkowaniu 
studiów w równym stopniu wspierane są systematycznie językowe/kulturowe zdolności studentów. W trakcie studiów jest przewi-
dziany obowiązkowy semestr zagraniczny.   
Po ukończeniu studiów absolwenci mogą pracować jako referenci personalni (np. na obszarze planowania i pozyskiwania perso-
nelu, zarządzania personelem, prawa pracy, organizacji czasu pracy, systemów płacowych), podjąć pracę w działach HR różnych 
przedsiębiorstw, pracować jako referenci w zakładowych systemach społecznych i systemach kształcenia, czy też jako zawodowi 
pedagodzy w związkach i instytucjach dokształcających.   

7. Logistyka
Studia licencjackie na kierunku logistyka to studia stacjonarne o strukturze modułowej trwające sześć semestrów. Ten kierunek 
studiów jest ściśle oparty na zastosowaniach praktycznych i koncentrując się na aspektach związanych z ekonomiką przedsiębior-
stwa i techniką informacji przekazuje wszystkie umiejętności wymagane do zawodu logistyka. Po ukończeniu studiów absolwenci 
otrzymują tytuł Bachelor of  Arts B.A. 
Studia oferują pierwszy, kwalifikujący tytuł, który umożliwia absolwentom przejęcie fachowych i kierowniczych zadań w następu-
jących obszarach:
• logistyka 
• zarządzanie procesami dystrybucji
• planowanie i sterowanie produkcją 
• gospodarka materiałowa
• zarządzanie zakupami i dostawami 
• transport
• planowanie i zarządzanie transportem 
• controlling
• organizacja przedsiębiorstwa.

8. Marketing
W ciągu sześciu semestrów program studiów licencjackich „Marketing“ przekazuje treści solidnych studiów z zakresu eko-
nomiki przedsiębiorstwa z głównym naciskiem na aspekty marketingowe. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują 
tytuł Bachelor of  Arts B.A. Na tym kierunku studiów studenci uczą się w odpowiedni sposób rozwiązywać specyficzne, 
marketingowe problemy w różnych branżach i zakresach działania. Studia są nie tylko ukierunkowane na uzyskanie kwa-
lifikacji odpowiadających wymogom danej branży lub danego miejsca pracy, lecz ponadto koncentrują się na generalizacji 
problemów marketingowych i ich rozwiązań (nauka transferowa).  Nabywane kompetencje i umiejętności są ukierunkowane 
na szeroką orientację i przekazywanie wymagań, dzięki którym absolwenci będą w stanie szybko wdrożyć się w nowe obszary 
zawodowe na obszarze marketingu. W ten sposób ten kierunek studiów jest odpowiedzią na odczuwalną już w chwili obecnej 
sytuację w której studenci w trakcie swojej późniejszej kariery będą konfrontowani z często zmieniającymi się wymaganiami 
ich zawodów.   
Ten kierunek studiów jest głównie ukierunkowany na funkcje marketingowe na obszarze międzynarodowym. Studenci kwalifikują 
się do przejmowania zadań na obszarach marketingu i dystrybucji w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach działających w 
wielu branżach. Ukończenie tych studiów umożliwia solidne rozpoczęcie kariery na wszystkich obszarach marketingu. 
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9. Pedagogika pielęgnacyjna 
Studia na tym kierunku to studia stacjonarne trwające siedem semestrów. Ten kierunek studiów posiada strukturę modułową i 
obejmuje 18 modułów. Większość modułów trwa dwa semestry. 
Pod koniec trzeciego semestru przewidziana jest sześciotygodniowa praktyka służąca orientacji zawodowej. W czwartym i 
piątym semestrze studenci pod nadzorem przeprowadzają własny projekt badawczy. W piątym semestrze studenci odbywają se-
mestr praktyczny, który jest zintegrowany ze studiami i trwa 16 tygodni. W siódmym semestrze studenci piszą pracę licencjacką, 
która jest jednocześnie pracą końcową. Po pozytywnym ukończeniu studiów absolwenci otrzymują akademicki tytuł Bachelor 
of  Arts (B.A.).
Po ukończeniu tych studiów studenci mogą wykonywać prace pedagogiczne na obszarze opiekuńczo-pielęgniarskim. Do tego typu 
obszarów należą przede wszystkim
• planowanie, realizacja i ewaluacja zajęć w szkołach opieki zdrowotnej i szkołach pielęgniarskich, w szkołach dla położnych, w 

uznawanych przez państwo szkołach kształcących opiekunów osób starszych, a także w instytucjach dokształcających i doszka-
lających,

• prowadzenie klas zgodnie z wymogami dla dorosłych,
• diagnostyka (ocena / sprawdzanie) i wsparcie,
• tworzenie, implementacja i ewaluacja programów nauczania,
• organizacja szkolnej i praktycznej części nauki zawodu oraz – co jest szczególną cechą tych zawodów – połączenie teorii i prak-

tyki w formie towarzyszenia uczniom podczas zajęć praktycznych i doradzania osobom wprowadzającym uczniów do praktycz-
nego wykonywania zawodu.

10. Praca socjalna
Kierunek studiów licencjackich „praca socjalna” to studia stacjonarne o strukturze modułowej, trwające regularnie siedem seme-
strów. Studia można rozpocząć w semestrze zimowym. 
Ten kierunek studiów charakteryzuje się orientacją na aspekty pracy socjalnej: w ramach tego kierunku studiów praca socjalna jest 
postrzegana jako nauka krytyczna, której główny punt ciężkości znajduje się na obszarze społecznych nierówności i jako „praca 
społeczna” z zasady dotyczy całego społeczeństwa. 
Ponadto ten kierunek studiów wyróżnia się intensywnym odniesieniem do aspektów praktycznych: m.in. w ramach praktycznego 
semestru studiów (20-tygodniowe, całodniowe praktyki) studenci mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i swoich umiejętno-
ści w praktyce, podczas codziennej pracy socjalnej.  W ten sposób otrzymują również impulsy istotne dla dalszego przebiegu ich 
studiów. 
Zadaniem przekazywanej podczas studiów fachowej, metodycznej, analitycznej i ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów 
wiedzy jest przygotowanie studentów do planowania, realizacji, organizacji i ewaluacji praktycznego życia zawodowego na obszarze 
pracy socjalnej. 
Po pozytywnym ukończeniu studiów absolwenci otrzymują akademicki tytuł Bachelor of  Arts B.A. Studia kwalifikują do podjęcia 
pracy na wszystkich obszarach zawodowej pracy socjalnej w instytucjach publicznych, społecznych oraz prywatno-gospodarczych. 
Ponadto studia otwierają możliwość dalszego kształcenia, np. w ramach studiów magisterskich.  

11. Informatyka ekonomiczna
Ten kierunek studiów licencjackich trwa trzy lata. Każdy rok trwa dwa semestry (łącznie sześć semestrów). Po zakończeniu studiów 
absolwenci otrzymują tytuł Bachelor of  Science B.Sc. 
Pierwszy rok studiów (1 i 2 semestr) obejmuje podstawowe zajęcia z informatyki (programowanie, algorytmy, systemy ope-
racyjne / sieci komputerowe). Ponadto, w połączeniu z innymi kierunkami studiów licencjackich na naszej uczelni, studenci 
mogą skorzystać z zajęć obejmujących ogólne, podstawowe informacje i metody z zakresu ekonomiki i organizacji przedsię-
biorstwa. W trakcie drugiego roku studiów (3 i 4 semestr) studenci pogłębiają swoją wiedzę z zakresu informatyki ekono-
micznej (tworzenie oprogramowania, tworzenie systemów użytkowych, biznes elektroniczny). Ponadto w tych semestrach 
studenci pogłębiają swoją podstawową wiedzę. Na zajęcia z tego zakresu wspólnie uczęszczają wszyscy studenci studiów 
licencjackich naszego wydziału. Podczas trzeciego roku studiów (5 i 6 semestr), w piątym semestrze studenci pogłębiają 
specjalistyczną wiedzę tego kierunku studiów. Szósty semestr jest częściowo semestrem z zajęciami praktycznymi i kończy 
się przygotowaniem pracy licencjackiej. Absolwenci tego kierunku studiów mogą starać się o pracę m.in. w następujących 
firmach i przedsiębiorstwach:
• użytkownicy komputerów, tzn. przedsiębiorstwa gospodarcze wszystkich branż, instytucje publiczne i organizacje 
• firmy doradcze dla przedsiębiorstw
• firmy tworzące oprogramowanie
• firmy internetowe
• producenci komputerów. 
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DUALNE KIERUNKI STUDIÓW (POŁĄCZENIE STUDIÓW I NAUKI ZAWODU)
Dualne kierunki studiów łączą studia z nauką zawodu w zakładzie pracy. Dlatego z reguły pracodawcy płacą uczniom regularną 
pensję. Dualne kierunki studiów umożliwiają studentom intensywne zbieranie doświadczeń praktycznych. Aplikacje na tego typu 
studia składa się z reguły za pośrednictwem zakładów pracy. 

12. Ekonomia zdrowotna w praktycznym zespoleniu (GiP)
Wyższa Szkoła Ludwigshafen oraz ponad 40 różnych, współpracujących z uczelnią, partnerów ze wszystkich obszarów opieki 
zdrowotnej oferują połączenie studiów na wyższej uczelni z praktyczną nauką zawodu: uzyskanie akademickiego tytułu Bachelor 
of  Science B.Sc. oraz naukę zawodu specjalista ds. ubezpieczeń społecznych bądź program praktyk albo wolontariat w przedsię-
biorstwach działających na obszarze opieki zdrowotnej. 
GiP to dualny kierunek studiów umożliwiający wybór połączenia nauki zawodu ze studiami wyższymi, który może ugruntować 
swoją pozycję jako rozwiązanie przyszłościowe. Ten kierunek studiów jest skierowany do osób, które są zainteresowane aspektami 
gospodarczymi, które wiążą swoja przyszłość z rozwijającą się branżą i które szukają praktycznych studiów połączonych z pracą w 
innowacyjnych przedsiębiorstwach. Regularny czas studiów wynosi siedem semestrów i obejmuje m.in. dwie fazy nauki praktycznej 
i jeden semestr praktyczny.  Głównym celem studiów jest stworzenie solidnej bazy opierającej się na wiedzy z obszarów ekonomiki 
przedsiębiorstwa, gospodarki narodowej, prawa i zarzadzania opieką zdrowotną połączonej z akademickim wykształceniem obej-
mującym także kompetencje metodyczne i społeczne. Absolwenci tego kierunku studiów są przygotowani na przyszłe wyzwania 
zawodowe w przedsiębiorstwach działających na rynku zdrowotnym, potrafią samodzielnie stosować naukową wiedzę i naukowe 
metody oraz wyróżniają się solidnymi doświadczeniami praktycznymi.   
Studia rozpoczynają się w semestrze zimowym. Termin składania aplikacji upływa 15 lipca każdego roku.

13. Kierunek studiów: położnictwo
W ramach tego kierunku studiów studenci nabywają kwalifikacje z takich obszarów jak położnictwo, opieka zdrowotna, nauki spo-
łeczne oraz ekonomika przedsiębiorstwa. Studenci wypracowują naukowe kompetencje metodyczne. W trakcie studiów studenci 
nabywają fachowe i metodyczne kompetencje oraz ponadto personalne i społeczno-komunikatywne kompetencje umożliwiające 
profesjonalne towarzyszenie kobietom i ich rodzinom podczas generatywnej fazy życia. W ramach swojej pracy jako położne stu-
denci przejmują zadania związane z opracowywaniem koncepcji i tworzeniem jakości, a także zadania związane z obszarem ekono-
miki przedsiębiorstwa i zadania kierownicze. Ponadto studenci uczą się sposobu współpracy w interdyscyplinarnych, ponadsekto-
rowych modelach zaopatrzeniowych. W trakcie studiów studenci nabywają umiejętności systematycznej analizy i systematycznego 
rozwiązywania problemów oraz etycznej refleksji. Studenci potrafią współdziałać w opartym na naukowych podwalinach rozwoju 
i profesjonalizacji zawodu położnej.         
Studia są skierowane do wykwalifikowanych uczniów zawodów z obszaru położnictwa, do egzaminowanych położnych bądź do 
położników. Studia trwają siedem semestrów i obejmują dziesięć modułów. Pierwsza część studiów (1-4 semestr) jest zintegrowana 
z nauką zawodu bądź odbywa się równolegle do wykonywanego zawodu. W tym okresie studenci przychodzą na uczelnie w jednym 
określonym dniu tygodnia. Druga cześć studiów (5-7 semestr) to studia w pełnym wymiarze godzin. Po pozytywnym ukończeniu 
studiów absolwenci otrzymują akademicki tytuł „Bachelor of  Arts (B.A.)“. 

14. International Business Administration (IBA)
Kierunek studiów IBA to dualny kierunek studiów w pełnym wymiarze godzin. Studia na tym kierunku trwają sześć semestrów, a 
absolwenci otrzymują tytuł Bachelor of  Science ab. Studia obejmują 210 punktów ECTS.
W czasie, gdy na uczelni nie odbywają się wykłady, studenci w swoich zakładach pracy zgłębiają wiedzę z obszarów marketingu/
sprzedaży, logistyki, zakupów, rachunkowości, contorllingu czy kadr i aktywnie współpracują na tych obszarach.   
W październiku pierwszego semestru w Wyższej Szkole Ludwigshafen nad Renem rozpoczyna się pierwsza faza teoretyczna. Pod-
czas wykładów studentom przekazywana jest solidna i obszerna wiedza fachowa z obszaru międzynarodowej ekonomiki przedsię-
biorstwa. Szczególnym elementem czwartego semestru studiów licencjackich jest semestr zagraniczny. Rozpoczyna się w połowie 
czwartego semestru i obejmuje fazę zajęć praktycznych w piątym semestrze. Semestr zagraniczny stanowi jeden z podstawowych 
elementów tego kierunku studiów.  Podczas tego semestru studenci programu „International Business Administration (IBA)“ 
zostają wysłani do spółki-córki bądź filii swojej firmy i współpracują tam aktywnie przy wymagających projektach. 

15. International Business Administration and Information Technology (IBAIT)
Kierunek studiów IBAIT to dualny kierunek studiów w pełnym wymiarze godzin, który obejmuje sześć semestrów. Po ukończeniu 
tego kierunku absolwenci otrzymują tytuł Bachelor of  Science ab. Ten kierunek studiów obejmuje 210 punktów ECTS.
W czasie, gdy na uczelni nie odbywają się wykłady, studenci w swoich zakładach pracy zgłębiają wiedzę z obszarów zarządzania 
informacjami, tworzenia oprogramowania, marketingu/sprzedaży, contorllingu itp. i aktywnie współpracują na tych obszarach.   
W październiku pierwszego semestru w Wyższej Szkole Ludwigshafen nad Renem rozpoczyna się pierwsza faza teoretyczna. Pod-
czas wykładów studentom przekazywane są podstawy wiedzy z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa, technologii informacyjnych i 
tworzenia oprogramowania. Ponadto w trakcie wykładów studenci także zgłębiają wiedzę z tych obszarów. Głównym elementem 
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studiów na kierunku „International Business Administration and Information Technology (IBAIT)“ jest dwumiesięczny, obligato-
ryjny wyjazd do Chin. Okres pobytu w Chinach obejmuje połowę czwartego semestru i uwzględnia piątą fazę zajęć praktycznych. 
W tym czasie studenci pogłębiają swoją wiedzę z zakresu informatyki ekonomicznej na jednym z partnerskich uniwersytetów w 
Szanghaju. Po upływie dwóch miesięcy istnieje opcjonalna możliwość odbycia zajęć praktycznych w jednej z zagranicznych spółek 
jednej z naszych firm partnerskich.    

16. Kierunek logistyka 
Studia licencjackie na kierunku logistyka są prowadzone w systemie dualnym i trwają sześć semestrów. Podczas studiów studen-

ci, co 12 tygodni, zamieniają fazę teoretyczną, prowadzoną w Wyższej Szkole Ludwigshafen nad Renem na fazę praktyczną, 
odbywającą się  w zakładzie pracy. Możliwości nauki tego zawodu znajdziecie Państwo wśród naszych licznych partnerów ofe-
rujących odpowiednie miejsca w swoich zakładach pracy i działających w ramach stale powiększającej się sieci partnerskiej. Po 
ukończeniu studiów absolwenci otrzymują tytuł Bachelor of  Arts B.A. Ten kierunek studiów wyróżnia się wśród innych ofert z 
tego samego obszaru tematycznego dzięki następującym cechom:  

• Kierunek studiów umożlwiający otrzymanie dyplomu akademickiego oraz obejmujący wykształcenie kupieckie wraz z egzami-
nem Izby Przemysłowo-Handlowej w zawodach kupiec usług spedycyjno-logistycznych lub kupiec przemysłowy. Studenci przy-
gotowują się do egzaminu przed Izbą Przemysłowo-Handlową w ramach  warsztatów towarzyszących studiom, które odbywają 
się w naszej szkole partnerskiej BBS Wirtschaft I Ludwigshafen i zapewniają optymalne przygotowanie do egzaminu. 

• Treści programu nauczania z obszaru „logistyki” przygotowują Państwa do przyszłych zadań samodzielnie myślącego, ukierun-
kowanego na rynek pracownika realizującego zadania kierownicze, który doskonale orientuje się w szerokim spektrum zagad-
nień logistycznych i potrafi zastosować swoją wiedzę w praktyce.

• Obszar „ekonomika przedsiębiorstwa” obejmuje głównie metody i techniki zarządzania ukierunkowane na aspekty logistyczne. 
Ponadto przekazywana jest wiedza z zakresu kompetencji społecznych i etyki gospodarczej ukierunkowanych na działalność 
międzynarodową i nieodzownych podczas pracy w firmie i aktywności na rynku pracy. 

• Obszar „ukierunkowanego użytkowo IT“ jest ukierunkowany na praktyczne zastosowanie technologii informatycznych na ob-
szarze logistyki. Ten obszar w szczególności obejmuje wiedzę z zakresu systemów ERP oraz hurtowni danych. 

• Obszar „International Culture & Communication“, przekazując umiejętności językowe, odpowiada na wymagania stawiane 
przez branżę logistyczną, poszukującą pracowników z kompetencjami międzykulturowymi. Część zajęć jest prowadzona przez 
zapraszanych wykładowców z zagranicy. W ten sposób wzrasta wrażliwość studentów na przyszłe zadania o charakterze mię-
dzynarodowym. Zdobytą wiedzę można zastosować w praktyce podczas semestru zagranicznego bądź zajęć praktycznych za 
granicą. Także i w tym kontekście studenci mogą skorzystać z istniejącej sieci partnerskiej.  

17. Opieka
Ten kierunek studiów trwa osiem semestrów i obejmuje dziesięć modułów. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują tytuł 
Bachelor of  Arts B.A. 
Program studiów jest ukierunkowany na przyszłe wymagania stawiane zawodom związanym z opieką i występującym na dy-
namicznie rozwijających się obszarach zawodowych. Studentom są przekazywane umiejętności obszernego, opierającego się na 
wykształceniu teoretycznym i bazującego na doświadczeniach praktycznych postrzegania zadań opiekuńczych, prewencyjnych, 
wspierających zdrowie, paliatywnych i rehabilitacyjnych, powiązanych z zawodami z obszaru opieki nad ludźmi.  Ponadto studenci 
otrzymują możliwość dalszego, zawodowego dokształcania na obszarach praktycznych bądź przejmowania nadzoru nad jednost-
kami opiekuńczo-funkcjonalnymi.  W trakcie studiów wspierane są fachowe, metodyczne, personalne i społeczno-komunikatywne 
kompetencje, a ponadto – w szczególnym stopniu – naukowe kompetencje metodyczne. 
Pierwsza część studiów (1-5 semestr) jest zintegrowana z nauką zawodu bądź odbywa się równolegle do wykonywanego zawodu. 
W tym okresie studenci przychodzą na uczelnię w jednym określonym dniu tygodnia. Główny nacisk tej części studiów obejmuje 
akademickie zgłębianie opiekuńczych, zdrowotnych i społeczno-naukowych treści nauki zawodu/studiów oraz  opracowywanie 
podstawowych zagadnień z następujących obszarów: informacje, porady dla pacjentów i szkolenia pacjentów („edukacja pacjen-
tów”), wspieranie zdrowego trybu życia i prewencja (opiekuńcza). 
Druga cześć studiów (6-8  semestr) odbywa się po ukończeniu nauki zawodu opiekuńczego i jest zaliczana jako studia w pełnym 
wymiarze godzin. W tej części studiów studenci głównie pogłębiają i rozwijają treści programowe rozpoczęte w pierwszej części 
studiów, przeprowadzają wybrane samodzielnie projekty naukowe z obszarów zdrowia i opieki, uzyskują kwalifikacje do pracy 
praktycznej oraz kierowania jednostkami opiekuńczo-funkcjonalnymi, a także przygotowują swoją pracę licencjacką.  

18. Uprawa winorośli & enolgia
Ten kierunek studiów licencjackich jest połączony z nauką zawodu winiarza. Studia trwają sześć semestrów, a po ich ukończeniu 
absolwenci otrzymują tytuł Bachelor of  Science B. Sc. 
Poszczególne moduły programu studiów obejmują wykłady oraz liczne zajęcia laboratoryjne i wyprawy naukowe mające na celu 
połączenie teorii i praktyki. Jako uzupełnienie 24-miesięcznej nauki zawodu, w kwietniu i październiku każdego roku, realizowa-
ne są zajęcia i projekty praktyczne. Nadzór nad tymi projektami mają szkoły wyższe i Centrum Usługowe Obszarów Wiejskich 
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(Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum) Rheinpflaz, a każdy projekt jest realizowany w oparciu o ścisłą współpracę z zakładami 
pracy. Pod koniec studiów studenci piszą pracę licencjacką, która powinna zostać połączona z projektem praktycznym.    
Ten kierunek studiów oferuje następujące korzyści: 
• czas kształcenia w zawodzie winiarza i uzyskania tytułu licencjata jest skrócony o rok, 
• połączenie nauki teoretycznej i praktycznej zapewnia większą szansę na znalezienie zatrudnienia, 
• w każdym roku studiów studenci są obecni w swoich zakładach pracy podczas najważniejszych wydarzeń w życiu zawodowym 

winiarza: podczas najważniejszych czynności związanych z uprawą winorośli w winnicy, podczas zbiorów i produkcji wina, 
• bliski kontakt z nauczycielami i wykładowcami podczas zajęć praktycznych i teoretycznych, 
• wynagrodzenie podczas nauki zawodu w zakładzie pracy (24 miesiące) oraz 
• korzystanie z fachowej wiedzy wyższych szkół zawodowych i Centrum Usługowego Obszarów Wiejskich Rheinpfalz.

STUDIA TOWARZYSZĄCE PRACY ZAWODOWEJ 
Studia licencjackie towarzyszące pracy zawodowej umożliwiają ukończenie studiów wyższych równolegle do wykonywanego zawo-
du. W tym przypadku okres trwania studiów wydłuża się jedynie nieznacznie .  

19. Studia ekonomiki przedsiębiorstwa zintegrowane z pracą zawodową (BIS)
Ten kierunek studiów trwa siedem semestrów, a po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują tytuł Bachelor of  Arts B.A. W 
pierwszych trzech semestrach studentom przekazywane są obszerne, podstawowe informacje z zakresu ekonomiki przedsiębior-
stwa oraz zgłębiane są specyficzne kwestie dotyczące tego obszaru. W ten sposób studenci otrzymują solidny fundament do pracy 
w zawodzie ekonomistów. Pierwsza część studiów obejmuje okres trzech semestrów. W tym czasie przerabiany jest materiał, który 
mniej więcej odpowiada materiałowi pierwszego roku studiów stacjonarnych. Program drugiej części studiów to specjalizacja, 
która obejmuje cztery obszary: marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie i controlling.  Celem tej części studiów jest 
pogłębienie fachowej wiedzy wśród studentów pochodzących z różnych środowisk zawodowych oraz rozwój umiejętności samo-
dzielnego postępowania w sytuacjach problematycznych poprzez przekazanie odpowiednich metod naukowych. 
Ten kierunek studiów umożliwia pracującym zawodowo osobom posiadającym maturę lub maturę zawodową po ukończeniu nauki 
zawodu dostęp do szkolnictwa wyższego i uzyskanie wyższego stopnia naukowego bez konieczności przerywania pracy zawodo-
wej.  
Ten kierunek studiów licencjackich jest skierowany do grupy osób, które w obliczu przyszłego rozwoju zawodowego pragną po-
szerzyć swój aktualny stan wiedzy z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa w kierunku uniwersalnego profilu kwalifikacji. 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

KTÓRY DYPLOM UMOŻLIWIA PODJĘCIE STUDIÓW WYŻSZYCH? 
Studia na uznanej państwowo szkole wyższej lub wyższej szkole zawodowej wymagają spełnienia pewnych warunków wstępnych.
Każdy, kto posiada maturę lub maturę zawodową, może bezpośrednio podjąć studia w szkole wyższej lub w wyższej szkole zawo-
dowej. Te dyplomy można uzyskać po okresie nauki trwającym 12 lub 13 lat np. w liceum, w liceum kierunkowym lub w pewnych 
formach szkoły zawodowej (np. szkoła zawodowa wyższego stopnia, niem. Berufsschule). 
Nawet jeżeli nie spełniacie Państwo wymagań umożliwiających bezpośrednie podjęcie studiów (czyli w przypadku, gdy nie macie 
Państwo np. matury czy matury zawodowej), nadal istnieje możliwość studiowania w szkole wyższej bądź w wyższej szkole zawo-
dowej i uzyskania tytułu akademickiego.  
 1. gdy posiadacie Państwo świadectwo dojrzałości (matura) bądź świadectwo dojrzałości uprawniające do studiowania w wyższej 

szkole zawodowej (matura zawodowa).
2. Studia bez matury: „dostęp bezpośredni“: przyjęcie na studia dla osób z zawodowymi kwalifikacjami i w ramach dokształcania 

w celu uzyskania wyższych kwalifikacji zawodowych (niem.   Aufstiegsfortbildung): 
 Dostęp na studia został uproszczony dla innych grup kandydatów. Przykładowo osoby posiadające tytuł mistrza, technika 

bądź ekonomiści są bezpośrednio przyjmowane na studia. Podobne regulacje istnieją w innych Krajach Związkowych i odno-
szą się do zawodów nauczanych w szkołach zawodowych i wymagających kwalifikacji zawodowych.3. Studia bez matu-
ry: przyjęcie na studia dla osób z zawodowymi kwalifikacjami, jednak bez dokształcania w celu uzyskania wyższych kwalifikacji 
zawodowych (niem.   Aufstiegsfortbildung):

 We wszystkich Krajach Związkowych istnieją przepisy regulujące dostęp do szkół wyższych dla kandydatów bez matury.
 Warunki przyjęcia na studia są uzależnione od przepisów obowiązujących w danym Kraju Związkowym. Jednak prawie każdy 

Kraj Związkowy wymaga ukończonej nauki zawodu lub ukończonej szkoły zawodowej oraz kilkuletniej pracy w zawodzie. 
4. Warunki przyjęcia na studia dla osób posiadających kwalifikacje zawodowe w Wyższej Szkole Ludwigshafen:
 Wymagania:
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 ▪ ukończone wykształcenie zawodowe (ocena min 2,5 bądź 10 punktów),
 ▪ co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe,
 ▪ indywidulana konsultacja w Wyższej Szkole,
 ▪ albo tytuł mistrza lub inny, wyższy tytuł zawodowy (patrz punkt 2). 
5.  Prosimy pamiętać, że w przypadku kierunków studiów towarzyszących pracy zawodowej oraz w przypadku dualnych kie-

runków studiów występują szczególne warunki przyjęcia na studia. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w 
danym wydziale. Ponadto niektóre kierunki studiów wymagają odbycia 8-tygodniowej praktyki. Z reguły ten wymóg można 
zastąpić odpowiednim wykształceniem zawodowym. Szczegółowe informacje otrzymają Państwo w danym wydziale. 

Dalsze informacje dla osób posiadających kwalifikacje zawodowe znajdują się na naszej stronie internetowej dostępnej pod adre-
sem www.hs-lu.de/beruflichqualifizierte

OSOBY KONTAKTOWE

Osoby kontaktowe w Wyższej Szkole Ludwigshafen nad Renem?

1. Ogólne pytania dotyczące warunków przyjmowania na studia w Wyższej Szkole Ludwigshafen na Renem (język niemiecki lub 
angielski):

 Pani Annabell Terstappen
 Kierownik Centrum Serwisowego dla Studentów
 (Leitung Studierenden Service Center)
 Ernst-Boehe-Straße 4
 67059 Ludwigshafen
 pokój: A 021
 +49 (0) 621/5203-258
 +49 (0) 621/5203-320
 annabell.terstappen@hs-lu.de
2. Pytania dotyczące takich kwestii jak Diversity, studia bez matury, ogólne informacje na temat naszych kierunków studiów oraz 

przekazywanie pytań do odpowiednich osób kontaktowych (język niemiecki, angielski, hiszpański i turecki):
 Pani Imke Buß
 Kierownik wydziału Studia & Nauka
 (Leitung Studium & Lehre)
 Ernst-Boehe-Straße 15
 67059 Ludwigshafen
 pokój: E 012a
 +49 (0) 621/5203-254
 +49 (0) 621/5203-379
 imke.buss@hs-lu.de

3. Na pytania dotyczące konkretnych kierunków studiów z przyjemnością odpowiedzą pracownicy poszczególnych wydziałów. 
Informacje na temat poszczególnych osób kontaktowych znajdują się na naszej stronie internetowej. Możecie także Państwo 
skorzystać z naszej centrali telefonicznej, która połączy Państwa z odpowiednią osobą kontaktową. Centrala telefoniczna jest 
dostępna pod numerem 0621 – 5203 – 0. Prosimy wziąć pod uwagę, że z reguły informacje udzielane są po niemiecku lub po 
angielsku. 

Z przyjemnością odwiedzimy Państwa w Waszej firmie lub instytucji i poinformujemy o tematach wymienionych powyżej bądź 
przedstawimy inne, intersujące Państwa kwestie dotyczące naszej uczelni. 

Pani Stefanie Bachmann
Kierownik Centrum karier & Projektu dla 
osób wykwalifikowanych zawodowo  
(Leiterin Career Center & Projekt Beruflich 
Qualifizierte) 
Ernst-Boehe-Straße 15
pokój: E10
+49 (0) 621/5203-370
+49 (0) 621/5203-379
stefanie.bachmann@hs-lu.de

Pani Petra Schorat-Waly
Menadżer ds. różnorodności 
(Diversity Managerin)
Ernst-Boehe-Straße 15
67059 Ludwigshafen 
pokój: E 011
+49 (0) 621/5203-358
+49 (0) 621/5203-379
petra.schorat-waly@hs-lu.de



STUDIA  W WYŻSZEJ SZKOLE  
LUDWIGSHAFEN NAD RENEM?!


