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KRÓTKI PORADNIK STUDENTA WSEI
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki to nie tylko studia na prestiżowych kierunkach,
możliwość zdobycia wielu certyﬁkatów, uczestnictwo w zajęciach praktycznych oraz pewny
start w przyszłość. Studia na WSEI to także nieskończone możliwości, które otwiera przed
Wami, przyszłymi studentami, Kraków. Nasze miasto to zdecydowanie najlepsze miejsce do
studiowania, a my znajdujemy się w jego sercu czyli nieopodal krakowskiego klimatycznego
rynku.
Chcecie wiedzieć coś więcej o studiowaniu w centrum Krakowa?
Przeczytajcie koniecznie nasz poradnik!

DOBRY START!

Punkt pierwszy dotyczy czegoś, co powinno być w Twoim dniu
najważniejsze, otóż mowa o pożywnym śniadaniu. Nasza Uczelnia
mieści się przy ul. Filipa 17, samo centrum Krakowa! Wstajesz rano na
zajęcia, czeka Cię bardzo ciężki dzień, tyle wiedzy do przyswojenia i nie
wiesz, gdzie zjeść dobre śniadanie? Oto nasze propozycje:
Po pierwsze niedaleko Uczelni mieści się wspaniała knajpka
„Miąższ” świeże soki, pyszna kawa, jasne wnętrze i wegetariańskie
śniadania, które nie zrujnują Twojego portfela.
ź Po drugie „Bunkier Caﬀé” na plantach. Według wielu kulinarnych
blogów jedne z najlepszych śniadań w Krakowie. I te jedyne w swoim
rodzaju obwarzanki na ciepło… naprawdę warto się tam wybrać!
ź Nasz pobliski Rynek Kleparski. Znajduje się na nim wiele domowych
piekarni, z pysznymi drożdżówkami i ciepłym pieczywem, a także
stoiska, dla tych którzy zamiast pączka wolą owoce i warzywa.
ź Cukiernia i piekarnia „Buczek” blisko, tanio, smacznie i serwują tam
kawę i herbatę.
ź

ROZBIEG!

Jak już jesteś najedzony i wzmocniłeś się pyszną kawą,
zapraszamy w mury naszej uczelni. Czeka na Ciebie strefa
Coworkingu, biblioteka, uśmiechnięty Pan portier, a w sezonie
letnim leżaczek na dziedzińcu. W streﬁe Coworkingu zrobisz
ważny projekt na zajęcia, poczytasz gazetę czy porozmawiasz
ze znajomymi o planach na wieczorną imprezę. W takiej
atmosferze aż miło czekać na zajęcia.

Po paru godzinach inspirujących wykładów i praktycznych ćwiczeń
odczuwasz głód. W pobliżu WSEI zjesz naprawdę dobry obiad!
Nieważne czy masz przerwę w zajęciach, czy może już skończyłeś i nie
znosisz gotować czy zwyczajnie dziś nie masz na to czasu. Co
najważniejsze każda z propozycji jest „rzut beretem” od uczelni.
Szybko, blisko tanio - czego chcieć więcej?

Wegetarianom i nie tylko polecamy „Glonojada”- dobra
wegetariańska knajpka z zestawami obiadowymi. Pyszne drugie
dania. Polecamy szczególnie buritto, zdrowe codziennie inne
surówki i rozgrzewające zupy.
W pobliżu uczelni znajduję się również „STOP BAR”. Za 16
złotych zjesz naprawdę dobrą zupę i kotleta.
Kolejna propozycja to Milkbar - wystarczy krótki około 10
minutowy spacer i dotrzesz do „Milkbaru” na ul. Tomasza.
Pyszne sycące obiady za rozsądną cenę w sercu Krakowa.
Wiemy również, że wśród naszych studentów są kobiety, które
wolą lżejsze rozwiązania na obiad niż kotlet i rosół. Dla Was
proponujemy „Bonjour Cava” lekkie sałatki, pyszne tarty
warzywne, każdy znajdzie tam coś dla siebie.
I na sam koniec zostawiamy sobie „perełkę” świetną koreańską
knajpkę Orient Spoon. Serwują tam kultową potrawę o tej
samej nazwie co restauracja. Można rzec, że mamy trochę
prawdziwej Azji na naszym krakowskim Kleparzu. Wspaniałe
kompozycje warzyw z ryżem, mięsem, tofu lub kalmarami
zaspokoją gust, nawet najwybredniejszego podniebienia.

META!

Zjedliście już obiad, wracacie na zajęcia i marzycie o wieczornej
imprezie? A może o zwykłym piwie z przyjaciółmi? To bardzo dobrze, bo
tak się składa, że towarzyskie serce Krakowa nasz piękny rynek macie
„pod nosem”. Nie będziemy opisywać lokali i pubów w okolicach WSEI,
gdyż jak mówi przysłowie „do wyboru do koloru”.

JAK DO NAS DOTRZEĆ?

Nasza uczelnia znajduję się w pobliżu przystanków: Nowy
Kleparz, Galeria Krakowska i ulicy Długiej. Jesteśmy w centrum Krakowa, co jest wspaniałym udogodnieniem dla
naszych studentów. Nie musicie się martwić czym dotrzeć na
uczelnię, ani jak z niej wrócić ( niezależnie od pory dnia).

Poniżej aktualne linie
autobusowe i tramwajowe:
Linie tramwajowe:
50, 24, 18, 20, 3, 14, 2, 7
Linie autobusowe:
139, 304, 152, 124, 152,
424, 502
Autobusy nocne:
902, 605, 664, 611, 669,
662, 610, 608

To jednak nie wszystko! WSEI znajduję się w centrum Krakowa,
a co oznacza, że dotrzesz do nas z dowolnego zakątku Polski
a nawet Europy. Tak, Europy - dobrze czytasz - nieopodal naszej
Uczelni znajduje się dworzec kolejowy i autobusowy, oba
dworce obsługują zagraniczne połączenia. Z Ukrainy czy
Monachium na WSEI? Dlaczego nie! Oczywiście na dworcu
autobusowym lub w okolicach Galerii Krakowskiej przystanki
mają busy z sąsiadujących miejscowości, a także autobusy
z innych miast. Jaki z tego wniosek? Do nas dojedziesz z Wieliczki,
Warszawy, Lwowa czy Miechowa - lokalnym busem, tramwajem,
autobusem, a nawet Pendolino!

