
WSB University for a long time has been 
functioning in a versatile way, which is 
demonstrated by prompt responses to 

strategic business opportunities, a short decision-mak-
ing process and a great responsiveness to customers’ 
needs and expectations. This is where relations matter 
more that processes and tools. WSB University aspires 
to be an anti-fragile organisation, i.e. the one which 
possesses the capabilities to take advantage of upheav-
als, volatilities and chaos turning them into a key driver 
for growth. Flexibility, courage in taking decision and 
creating the vision, building partner-networks and 
care about the needs of all stakeholder groups of the 

Akademia WSB od dawna funkcjonuje w spo-
sób zwinny, co wyraża się w szybkim reago-
waniu na pojawiające się strategiczne możli-

wości biznesowe, krótkim cyklu podejmowania decyzji 
i elastycznym reagowaniu na potrzeby i oczekiwania 
klientów. Tutaj ważniejsze są relacje niż procesy i na-
rzędzia. Uczelnia dąży do bycia organizacją antykru-
chą, czyli taką, która posiada zdolność do wykorzysta-
nia wstrząsów, zmienności i chaosu na swoją korzyść 
oraz przekucia ich w czynnik wzrostu. Elastyczność, 
odwaga w podejmowaniu decyzji i kreowaniu wizji, 
budowanie sieci partnerskich i dbałość o potrzeby 
wszystkich grup interesariuszy uczelni przynosi efekty. 

Zwinna i elastyczna… 
Akademia WSB
Flexible and versatile… 

WSB University

In the last ranking 
of Rzeczpospolita, the Faculty 
of Applied Sciences of the WSB 
University was classified among 
three best Faculties of Economics 
in Poland of all Polish universities. 
The WSB university implements 
modern didactic methods and 
gathers 1000 foreign students  
from over 40 countries  
of the world.

W rankingu Rzeczpospolitej 
Wydział Nauk Stosowanych 
Akademii WSB w Dąbrowie 

Górniczej znalazł się w pierwszej 
trójce najlepszych w Polsce 

wydziałów ekonomicznych wśród 
wszystkich uczelni w kraju. 

Akademia WSB stosuje nowoczesne 
metody dydaktyczne, a w gronie 

jej studentów aż 1000 osób to 
cudzoziemcy z 40 krajów świata.

Beat Sekuła 
Anna Szwed

Jednocześnie priorytetem jest utrzymanie wysokiej 
jakości w każdym z obszarów działalności. Jednym 
z nich jest współpraca z otoczeniem społeczno-biz-
nesowym. W ramach programu Regionalna Inicja-
tywa Doskonałości Akademia WSB pozyskała prawie 
11  mln zł, które będą wsparciem dla pracowników 
naukowych w zakresie prowadzenia wysokiej jakości 
interdyscyplinarnych działań badawczo-rozwojowych 
w partnerstwach z gospodarką. 

Najważniejsze uprawnienia akademickie
Uczelnia posiada uprawnienia do przeprowadza-
nia postępowań o nadanie tytułu profesora nauk 

University have proven to be effective. Simultaneously, 
the priority is to maintain a high quality in every area of 
activity. One of them is the cooperation with the busi-
ness-social environment. Within the project Regional 
Excellence Initiative, WSB University has been granted 
almost 11 millions zloty which will constitute the sup-
port for scientific workers in conducting high-quality 
interdisciplinary research and development projects 
in the partnership with the economy. 

The most important academic qualifications 
WSB University possesses the qualifications for con-
ducting the proceedings for the conferment of the 

Wizyta studentów Akademii WSB w Garden Frutta ( jedna z największych firm branży FMCG - logistyka owoców oraz 
produktów mrożonych) na terenie Centrum Logistycznego w Weronie.

The WSB University students’ visit in Garden Frutta (one of the largest companies in the FMCG branch - fruit and 
frozen goods logistics) at the premises of the Logistic Centre in Verona. 
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Studenci Akademii 
WSB podczas tworzenia 
prototypów inteligentnych 
ubrań (projekt „A Knowledge 
Alliance between HEIs, Makers 
and Manufacturers to boost 
Open Design & Manufacturing 
in Europe – OD&M” w ramach 
programu Erasmus + 
Knowledge Alliance).

WSB University students 
during designing smart 
clothes prototypes (the 
project ‚A Knowledge Alliance 
between HEIs, Makers and 
Manufacturers to boost Open 
Design & Manufacturing 
in Europe - OD&M’ within 
Erasmus + Knowledge Alliance 
programme).

ekonomicznych, nadawania stopnia doktora ha-
bilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu 
oraz 3 uprawnienia do nadawania stopnia doktora 
(nauki o zarządzaniu, pedagogika oraz nauki o bez-
pieczeństwie). Akademia WSB kształci studentów 
i słuchaczy w ramach pięciu wydziałów 
na 18 kierunkach studiów I i II stopnia 
i jednolitych studiach magisterskich, 
studiach dualnych, programach Exe-
cutive MBA oraz MBA. Uczelnia jest li-
derem w kształceniu podyplomowym, 
prowadzi szkoły doktorskie oraz semi-
naria doktorskie, a także uniwersytety 
dziecięce i III wieku. 

Nowoczesne metody kształcenia
Akademia WSB stawia na innowacje, 
dlatego wdraża nowoczesne metody dy-
daktyczne, tj. problem based learning, 
problem solving, design thinking oraz 
tutoring akademicki. W ramach programu 
rozwoju kompetencji studentów, który 
będzie realizowany w latach 2019-2023 
m.in. dzięki finansowaniu z projektów 
unijnych, 2 tysiące studentów weżmie 
udział w 250  certyfikowanych szkole-
niach. Studenci Akademii WSB wyjeż-
dżają na największe targi branżowe czy 
zagraniczne wizyty studyjne, np. do cen-
trum logistycznego w Weronie czy portu morskiego 
w Hamburgu. W ramach projektów międzynaro-
dowych, realizowanych we współpracy z uczelnia-
mi zagranicznymi, np.  z Włoch, Hiszpanii, Anglii, 
Holandii, Chin, a także z fab lab’ami (miejscami 
fabrykacji i kreatywnego myślenia, projektowania 
i inżynierii) studenci mają okazję tworzyć wiele inno-
wacyjnych produktów, np. prototypy inteligentnych 
ubrań. Uczelnia promuje innowacyjne specjalności 
studiów, które odpowiadają na potrzeby pracodawców 
oraz przygotowują do zawodów, które pojawią się 
w przyszłości, np. inżynier optymalizacji i symulacji, 
inteligentne systemy przetwarzania danych i Data 
Science, Cloud Computing czy analityk danych biz-
nesowych. W Akademii WSB od lat prowadzony jest 
generatywny model kształcenia, w którym to student 
jest podmiotem wszystkich działań, a wykładowcy 
i mentorzy mają pobudzić jego aktywność i samo-
dzielność oraz wdrożyć do skutecznego rozwiązywa-
nia problemów teoretycznych i praktycznych.

W międzynarodowym środowisku
W rankingach uczelni niepublicznych Akademia WSB 
jest bardzo wysoko oceniona w kryterium umiędzyna-
rodowienia. Studiuje tu obecnie blisko 1000 zagranicz-
nych studentów z ponad 40 krajów świata. Akademia 

academic degree of Professor of Economics, doktor 
habilitowany in Management and 3 qualifications to 
confer the academic degree of doktor (in the fields 
of Management, Pedagogy and National Security). 
WSB University educates students and participants 

conducted with the cooperation with foreign 
Universities, e.g. from Italy, Spain, England, the 
Netherlands, China as well as with the fab labs 
(places of fabrication and creative thinking, design 
and engineering) students have an opportunity to 

create many innova-
tive products such as 
smart clothes proto-
types. The Universi-
ty promotes innova-
tive specialisations 
which meet the 
needs of employers 
and prepare for the 
professions which 
will exist in the fu-
ture, e.g. simulation 
and optimisation 
engineers, inteli-
gent data process-
ing systems and 
Data Science, Cloud 
Computing or busi-
ness data analysts. 
WSB University for 
many years has been 
implementing the 
generative learning 
model in which the 

student is at the heart of every action, while lec-
turers and mentors are supposed to stimulate his/
her activity and independence as well as engage 
him/her in solving theoretical and practical issues. 

In an international environment 
In the ranking of the best non-public universities, 
WSB University is greatly appreciated in the criterion 
of internationalisation. In the University there are 
almost 1000 foreign students from over 40 countries 
of the world. WSB University cooperates with over 300 
international partners, possesses Erasmus+ contracts 
with almost 80 universities and bilateral agreements 
with over 190 foreign universities. They create addi-
tional scientific and didactic opportunities for stu-
dents and employees to participate in international 
mobility. The University conducts research projects 
financed by programs including INTERREG VA Czech 
Republic-Poland and INTERREG VA Poland-Slova-
kia, Horizon 2020, Erasmus Plus and the Visegrad 

of courses within the framework of 5 Faculties on 
18 fields of study of the Ist and 2nd cycle and uniform 
Master’s degree courses, dual studies, Executive MBA 
and MBA programmes . The University is the leader 
in post-graduate education, runs Doctoral Schools 
and Doctoral Seminars as well as the Children’s 
University and the Third Age University. 

Modern methods of education 
WSB University prioritises innovation, thus im-
plements modern didactic methods, i.e. prob-
lem-based learning, problem solving, design think-
ing and academic tutoring. Within the programmes 
of students’ competence development, which will 
be conducted in the years 2019-2023 with the EU 
funding, 2 thousand students will participate in 
250 certified trainings. WSB University students 
take part in the biggest trade fairs or foreign study 
visits, e.g. the logistic centre in Verona or Port of 
Hamburg. Within the international programmes 

WSB posiada ponad 300 międzynarodowych partne-
rów, umowy w ramach programu Erasmus+ z blisko 
80 uczelniami oraz umowy bilateralne z ponad 190 
uczelniami zagranicznymi, które stwarzają studentom 
i pracownikom naukowo-dydaktycznym dodatkowe 
możliwości uczestnictwa w mobilności międzynaro-
dowej. Uczelnia realizuje projekty badawcze finanso-
wane m.in. z programów INTERREG VA Czechy-Pol-
ska i INTERREG VA Polska-Słowacja, Horyzont 2020, 
Erasmus Plus i Fundusz Wyszehradzki. Ciekawym 
przykładem jest np. międzynarodowy projekt „We do 
IT with Energy”, którego celem jest opracowanie dy-
namicznego i optymalnego systemu geolokalizacji 
punktów ładowania baterii pojazdów elektrycznych. 
Natomiast w ramach programu IN SITU dofinanso-
wanego z Programu Interreg Central Europe wspólnie 
z liderem – miastem Wiedeń – Akademia WSB opracu-
je dla województwa śląskiego strategię rozwoju inno-
wacji społecznych ukierunkowanych na aktywizację 
zawodową osób długotrwale bezrobotnych. 
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Wysokie miejsca w rankingach
W ostatnim rankingu Rzeczpospolitej Wydział Nauk 
Stosowanych Akademii WSB znalazł się w pierw-
szej trójce najlepszych wydziałów ekonomicznych 
w Polsce wśród wszystkich uczelni w kraju. Z kolei 
w rankingu Perspektyw bardzo wysoko oceniono 
program Master of Business Administration, który 
zdobył najwyższe uznanie m.in. w kategorii „Kadra 
dydaktyczna” oraz „Studenci programu”. 

Studia MBA dla menedżerów 
Od kilku lat w ofercie Akademii WSB znajdują się 
studia typu MBA: Executive MBA oraz Master of 
Business Administration, prowadzone w ścisłym 
partnerstwie z EY Academy of Business (dawniej 
Ernst &  Young), firmą, która jest światowym liderem 
rynku usług profesjonalnych, obejmujących usłu-
gi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo 
biznesowe i doradztwo transakcyjne. Mając świado-
mość, że długość życia programu MBA jest ograni-
czona do kilkunastu lat, w Akademii WSB dostrzega 
się konieczność tworzenia nowych programów MBA 
dopasowanych do globalnej, innowacyjnej, cyfro-
wej i zmiennej gospodarki, opartych na nowych 
analizach, które zastąpią stare modele zarządzania. 
Studia MBA, AWSB i EY dają absolwentom programu 

pewność, że posiadają oni wiedzę 
o absolutnie najnowszych trendach 
w zarządzaniu wdrażanych w wio-
dących światowych firmach. 

Twarde kompetencje 
w ramach studiów 
podyplomowych
W Akademii WSB szczególną popu-
larnością cieszą się kierunki, które 
umożliwiają słuchaczom nabywanie 
konkretnych umiejętności, praktycz-
nego „know-how” i narzędzi, które 
mogą zastosować w swoich organi-
zacjach. Dlatego często wybierane 
kierunki to: Zarządzanie Bezpieczeń-
stwem i Higieną Pracy, w ramach 
którego istnieje możliwość udziału 
w szkoleniu i zdobycia certyfikatu 
Audytora Wewnętrznego Systemu 
Zarządzania Jakością BHP TÜV 
NORD Polska, a także możliwość 
zdobycia uprawnień Inspektora 
Ochrony Przeciwpożarowej; Mene-
dżer Jakości, który umożliwia zdobycie Certyfikatu 
Menedżera Systemu Zarządzania Jakością TÜV NORD 
Polska; Ochrona Danych Osobowych w Administracji 
i Biznesie – Inspektor Ochrony Danych, prowadzony 
we współpracy z partnerem kierunku –  Urzędem 
Ochrony Danych Osobowych. Niesłabnącą popularno-
ścią cieszą się również: Akademia Lean Management 
– kierunek realizowany w partnerstwie z Instytutem 
Doskonalenia Produkcji czy Zarządzanie Projektami, 
w ramach którego realizowane są dwa akredytowane 
kursy PRINCE2 Foundation oraz Practitioner przygo-
towujące do certyfikacji.
 
Nowości w odpowiedzi na zmieniające się 
potrzeby rynku pracy
Na podstawie analiz oraz prognoz dotyczących rynku 
Akademia WSB, we współpracy z partnerami bizneso-
wymi, projektuje nowe kierunki studiów, np.: Cloud 
Computing, w ramach którego słuchacze poznają 
w praktyce zastosowanie największych w skali świa-
towej platform chmury obliczeniowej, w tym Amazon 
Web Services, Google Cloud Platform i Microsoft 
Azure czy Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsię-
biorstwie i administracji publicznej, który umożliwi 
słuchaczom zdobycie zawodu audytora wewnętrznego 
w firmach i jednostkach samorządowych. n

Fund. An interesting 
example is the interna-
tional project ‚We do IT 
with Energy’, the aim 
of which is to develop 
a dynamic and opti-
mal geolocation sys-
tem of electric vehicles 
charging points. On the 
other hand, within IN 
SITU programme co-fi-
nanced by Interreg Cen-
tral Europe Programme 
together with the lead-
er – the city of Vienna 
– WSB University will 
compile a Innovation 
Development Strate-
gy for the Province of 
Silesia aimed at profes-
sional activation of the 
long-term unemployed. 

High position in the ranking lists
In the last ranking of Rzeczpospolita, the Faculty 
of Applied Sciences of the WSB University was clas-
sified among three best Faculties of Economics in 
Poland of all Polish universities. Moreover, in the 
ranking of  Perspektywy the WSB University Master 
of Business Administration programme was highly 
rated mainly in the categories of ‚Teaching Staff’ or 
‚Students of  the Programme’. 

MBA studies for managers
For several years the offer of WSB University has in-
cluded MBA-type of studies: Executive MBA studies 
and Master of Business Administration, organised 
in close partnership with the EY Academy of Busi-
ness (former Ernst & Young), the company which is 
the world’s leader in the market of professional ser-
vices including auditing services, tax consultancy, 
business and transaction consulting. Being aware 
that the life of MBA programmes is limited to sever-
al years, WSB University sees the need to create new 
MBA programmes tailored to the global, innovative, 
digital and changing economy, which will be based 
on new analyses which are going to replace old 
management models. WSB University and EY MBA 
guarantee the graduates of the programme that 

they posses knowledge about the 
cutting-edge trends in manage-
ment implemented in the world’s 
leading companies. 

Hard competencies within 
postgraduate studies
In the offer of WSB University par-
ticularly successful fields of studies 
are those which enable Students 
and Participants to acquire specif-
ic skills, practical know-how and 
tools which they can apply in their 
organisations. Therefore, frequent-
ly chosen fields are: Health and 
Safety at Work Management, within 
which there is a possibility of taking 
part in the training and obtaining 
a certificate of the Internal Aud-
tiors of Quality Management Sys-
tem Health and safety TÜV NORD 
Poland, as well as a possibility to 
obtain a licence of the Fire Pro-
tection Inspector; Quality Manage-

ment which makes it possible to obtain a Certificate 
of the Quality Management System TÜV NORD Pols-
ka; Personal Data Protection in Administration and 
Business – Data Protection Inspector, co-organised 
with the partner – Personal Data Protection Office. 
Constantly among the most popular studies are: Lean 
Management Academy – the field of study co-organ-
ised with the Institute for Management Excellence 
or Project Management within which two accredited 
courses: PRINCE2 Foundation and Practitioner pre-
paring for certification are conducted. 

Novelties in response to the changing needs 
of the job market 
On the basis of analyses and market forecast, WSB 
University together with its business partners, is de-
veloping new fields of study, e.g.: Cloud Computing, 
within which the Participants will learn in practice 
the application of world’s biggest cloud computing 
platforms including Amazon Web Services, Google 
Cloud Platform and Microsoft Azure, or Audit and 
Internal control in an enterprise and public admin-
istration, which enables Participant to obtain the 
profession of an internal auditor in companies and 
local government units. n

Dr Magdalena 
Kot-Radojewska 
–  Zastępca Dyrektora 
Centrum Studiów 
Podyplomowych 
i Rekrutacji Akademii 
WSB.

Dr. Magdalena Kot-
Radojewska – Deputy 
Director of the 
Postgraduate Studies 
and Recruitment 
Centre of the WSB 
University 

Akademia WSB  
stawia na innowacje, 

dlatego wdraża 
nowoczesne metody 

dydaktyczne, 
tj.  problem based 
learning, problem 

solving, design 
thinking oraz tutoring 

akademicki.. 

WSB University 
prioritises innovation, 

thus implements 
modern didactic 

methods,  
i.e. problem-based 
learning, problem 

solving, design 
thinking and academic 

tutoring.
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