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Eksperci Akademii WSB w mediach 

Prof. dr hab. Janusz Majcherek

• Gdzie te dzieci? Na depopulację jest tylko jeden skuteczny sposób - Gazeta Wyborcza

• Nie tylko Dugin. Złowieszcze idee słynnych myślicieli i fanatyków - Polityka

dr Patryk Kuzior, ekspert Akademii WSB

• O zmianach w kodeksie pracy - Dziennik Zachodni

• O tym, kto i jak decyduje o sprawach kadrowych w placówce oświatowej - Dziennik Gazeta Prawna

dr Krystian Dudek

• o przerwie w tournée Jarosława Kaczyńskiego - Press

• o nietypowej promocji Muzeum Fort Gerharda w Świnoujściu - TVS

dr inż. Adam Piontek, wykładowca Akademii WSB

• o tym, dlaczego na drogach w regionie nadal ginie tyle osób - Dziennik Zachodni

Marek Zuber, ekspert Akademii WSB: 

• o propozycjach kolejnych dodatków energetycznych - Rzeczpospolita

• o tym, czy Polskę czeka recesja - Biznes24

• o hamowaniu polskiej gospodarki - TVN24

• o „gorących” zawodach i bezrobociu w Polsce - Gazeta Finansowa

• o hamowaniu popytu i prognozach inflacyjnych - Polskie Radio

Marek Czyż w programie „Czyż Tak !” rozmawia z ekspertem Akademii WSB: 

• Prof. Jacek Wódz – o kondycji polskiej polityki - YouTube

Rozszerzona rzeczywistość usprawni pracę  
i szkolenie lekarzy: 

Noc Perseidów z Akademią WSB:

• Biznes Interia.pl • Zapowiedź wydarzenia w TVS

• Biznes Newseria.pl • UM Dąbrowa Górnicza

• BrandsIT • Dziennik Metropolii

• Dziennik365.pl • Dziennik Zachodni

• GlobalEconomy.pl • Gazeta Wyborcza

• Medkiosk.pl • Dąbrowa Górnicza NaszeMiasto.pl

• Medkurier.pl • Dąbrowski24.pl

• MSN.com • Śląski Biznes

• Radio Świnoujście • Ślązag.pl

Zobacz wszystkie sierpniowe wydarzenia w Akademii WSB

Nadchodzące wydarzenia 

Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty składam serdeczne życzenia i gratulacje z okazji rozpoczynają-
cego się nowego roku szkolnego 2022/2023. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności w realizacji tegorocznych planów 
i zamierzeń.

Uczniom życzę entuzjazmu w urzeczywistnianiu pasji, wszechstronnego rozwoju, dobrego przygotowania do dal-
szych etapów edukacji i nowych, owocnych doświadczeń, które przyniosą ze sobą bezcenną życiową wiedzę. 

Niech ten rok będzie czasem wielu nowych nadziei, marzeń oraz doskonałych wyników naukowych.

Szanowni Państwo,

czas szybko płynie i my także nie zwalniamy tempa. Organizujemy konferencje i wydarzenia, które już we wrześniu 
odbędą się w Akademii WSB. Aktywnie realizujemy Strategię Zrównoważonego Rozwoju, która wpisuje się  
w realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Wykorzystujemy okres wakacyjny na aktywną działalność naukową podczas zagranicznych wizyt. 

Zapraszam do lektury newslettera i studiowania w Akademii WSB – wciąż trwa rekrutacja na rok akademicki 
2022/23.

dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB 
Rektor Akademii WSB

Konferencja Naukowa „Sektor MŚP jako kreator rozwoju społeczno-gospodar-
czego. Rok 2022 rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim”
 
Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej „Sektor MŚP jako kreator rozwoju społeczno-gospo-
darczego. Rok 2022 rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim”, która odbędzie się w Akademii WSB w Dąbrowie 
Górniczej w formule hybrydowej w dniu 15 września 2022 roku.

W ramach Konferencji odbędzie się panel dyskusyjny, organizowany we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu, 
który poświęcony będzie: 

• Wsparciu dla MŚP ze strony Agencji Rozwoju Przemysłu

• Polityce Nowej Szansy dla MŚP w warunkach kryzysu

• Rozwiązaniom leasingowym dla MŚP

• Doświadczeniom firm wspieranych przez ARP: m.in. Sphinx, KPLABS, ANIX

Konferencja organizowana jest z okazji 100-lecia Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości  
w Katowicach.

Zapisz się - stacjonarnie Zapisz się - online Dowiedz się więcej

Zapraszamy do udziału w Tygodniu Bezpłatnych Szkoleń Akademii WSB!
 
Koniec lata sprzyja myśleniu o własnym rozwoju i doskonaleniu kompetencji. Akademia WSB – jak co roku  
– zaprasza do zdobywania nowej wiedzy w ramach Tygodnia Bezpłatnych Szkoleń.  

Tym razem wydłużamy wydarzenie do 9 dni – Tydzień Bezpłatnych Szkoleń będzie odbywał się w dniach  
17-25 września 2022 r. Wśród zaproszonych gości znajdują się m.in. dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB, 
dr Patryk Kuzior – adiunkt AWSB, Naczelnik Wydziału Nadzoru i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górni-
czej; dr Ewa Popławska - Dyrektor ds. zgodności (Compliance Officer) w American Heart of Poland S.A.; Marek Czyż 
- dziennikarz radiowy i telewizyjny, prezenter telewizyjnych programów informacyjnych, publicysta czy Mateusz 
Kusznierewicz - żeglarz, mistrz olimpijski, mistrz świata, kapitan polskiej reprezentacji na Żeglarski Mundial 2022, 
założyciel Akademii Mistrzów.  

Dowiedz się więcej

Certyfikat Ministra Zdrowia dla kierunku pielęgniarstwo
 
Akademia WSB otrzymała certyfikat Ministra Zdrowia potwierdzający uzyskanie akredytacji dla kierunku: Pielęgniar-
stwo. Certyfikat z rąk Wiceministra Zdrowia Pana Piotra Brombera, w dniu 24 sierpnia w siedzibie Ministerstwa 
Zdrowia, odebrała Rektor Akademii WSB.

W ramach kształcenia oferujemy nowoczesne technologie medyczne, jak np. wirtualna symulacja medyczna, która 
jest doskonałym przygotowaniem dla współczesnych pielęgniarek i pielęgniarzy. 

Dowiedz się więcej

Zagraniczne wizyty naszych pracowników
 
Wakacje to nie tylko czas błogiego lenistwa i urlopów. Pracownicy Akademii WSB chętnie wykorzystują ten czas na 
aktywną działalność naukową, jak miało to miejsce choćby podczas zagranicznych wizyt w Stanach Zjednoczonych, 
Szwajcarii czy Islandii. 

Dowiedz się więcej

Międzynarodowa Akredytacja ACCA dla kierunku Zarządzanie Finansami  
i Rachunkowość
 
Zwolnienia z wybranych egzaminów w zakresie kompetencji potwierdzanych przez ACCA – to główna zaleta dla 
osób studiujących na kierunku Zarządzanie Finansami i Rachunkowość w Akademii WSB.

Program studiów magisterskich uzyskał akredytację ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) – presti-
żowej międzynarodowej organizacji, zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania w 
ponad 170 krajach na świecie. 

Dowiedz się więcej

Akademia WSB cały czas pomaga Ukrainie
 
Uczelnia od pierwszego dnia wojny udziela wielopłaszczyznowego wsparcia Ukrainie, jak i naszym ukraińskim  
studentom i studentkom.

W ostatnim czasie pracownicy Katedry Nauk o Bezpieczeństwie Akademii WSB ufundowali sprzęt informatyczny  
dla Państwowego Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia. 

Więcej o pomocy Ukrainie:

Dowiedz się więcej

International Scientific Conference „Territorial and Inter-Organizational Coope-
ration” 
 
International Conference on Territorial and Inter-Organizational Cooperation’2022 will take place in Brenna, Po-
land, from 28.09 to 30.09.2022. The events accompanying the conference will be held on 26.09 and 27.09.2022:

Read more Conference registration link 

IV Akademickie Forum Jakości Edukacja przyszłości – trendy, technologia, dobre 
praktyki 
 
17-18 października 2022 zapraszamy na IV Akademickie Forum Jakości. Edukacja przyszłości - trendy, technologia, 
dobre praktyki, w ramach którego poruszymy zagadnienia wpisujące się właśnie w najnowsze trendy edukacyjne. 
Wydarzenie odbędzie się w formule online.

Dowiedz się więcej Rejestracja

Interdyscyplinarna Konferencja Międzynarodowa: Problemy integracji w prze-
strzeni publicznej i indywidualnej osób 65+ Rozwiązania z przyszłości 
 
W dniach 18-19 października 2022 r. zapraszamy do udziału w Konferencji, którą w głównej mierze kierujemy do 
badaczy zagadnień gerontologicznych w interdyscyplinarnej perspektywie. Przedstawione zostaną praktyczne 
aspekty działalności świadczonej na rzecz najstarszego pokolenia. Wydarzenie odbędzie się w formule online.

Dowiedz się więcej Rejestracja

Prawo – nowy kierunek jednolitych studiów magisterskich w Akademii WSB 
 
Studia prawnicze to prestiż, uznanie, a także możliwość realizowania różnych ścieżek rozwoju zawodowego – dlate-
go zapraszam do Akademii WSB – mówi dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, Rektor Akademii WSB. 

Rekrutacja na nowy kierunek PRAWO już się rozpoczęła.

Dowiedz się więcej

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Akademii WSB do roku 2030
 
Akademia WSB zarządzana jest w sposób zrównoważony, a teraz Uczelnia nadała temu formalny charakter, wpro-
wadzając Strategię Zrównoważonego Rozwoju. Zdajemy sobie sprawę, że poprzez naszą działalność mamy wpływ 
na kształtowanie dobrych postaw w społeczeństwie. Przekłada się to na środowisko akademickie, biznesowe, jak  
i naturalne.  

Dowiedz się więcej

Wśród tych działań są między innymi szkolenia, które kończą się uzyskaniem międzynarodowych certyfikatów,  
jak np. Green Project Management (GPM).

Akademia WSB jest drugą uczelnią w Polsce oraz jedyną w województwie śląskim z certyfikacją GPM.

Dowiedz się więcej

Sprawdź naszą ofertę studiów:

• Studia I stopnia
• Studia II stopnia
• Studia Podyplomowe
• Szkoła doktorska i Seminaria doktorskie

Zobacz wszystkie wydarzenia

https://wsb.edu.pl/kandydat/studia-i-stopnia
https://wsb.edu.pl/kandydat/studia-ii-stopnia
https://wsb.edu.pl/kandydat/studia-podyplomowe
https://wsb.edu.pl/kandydat/szkola-doktorska-i-seminaria-doktorskie
https://forms.wsb.edu.pl/index.php?r=survey/index&sid=611645&lang=pl&_ga=2.5200054.409072644.1655707789-1097055625.1624541512
https://msp.wsb.edu.pl/?_ga=2.252197004.409072644.1655707789-1097055625.1624541512
https://wsb.edu.pl/uczelnia/wydarzenia/wkrotce/konferencja-naukowa-sektor-msp-jako-kreator-rozwoju-spoleczno-gospodarczego-rok-2022-rokiem-rzemiosla-w-wojewodztwie-slaskim.html
https://wsb.edu.pl/tydzien-bezplatnych-szkolen-wrzesien-2021
https://wsb.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/strategia-zrownowazonego-rozwoju-akademii-wsb-do-roku-2030.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/certyfikaty-green-project-management-gpm.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/certyfikat-ministra-zdrowia-dla-kierunku-pielegniarstwo.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/prawo-nowy-kierunek-jednolitych-studiow-magisterskich-w-akademii-wsb.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/usa-szwajcaria-wlochy-islandia-zagraniczne-wizyty-naszych-pracownikow.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/miedzynarodowa-akredytacja-acca-dla-kierunku-zarzadzanie-finansami-i-rachunkowosc.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/pracownicy-akademii-wsb-ufundowali-sprzet-dla-ukrainskiej-uczelni.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/aktualnosci
https://wsb.edu.pl/icotic2022
https://icotic2022.wsb.edu.pl/rejestracja?_ga=2.243260545.2072589413.1661754199-507296156.1654498146
https://wsb.edu.pl/uczelnia/wydarzenia/wkrotce/iv-akademickie-forum-jakosci-edukacja-przyszlosci-trendy-technologia-dobre-praktyki-3.html
https://forum.wsb.edu.pl/?_ga=2.16743605.2072589413.1661754199-507296156.1654498146
https://wsb.edu.pl/interdyscyplinarna-konferencja-miedzynarodowa-problemy-integracji-w-przestrzeni-publicznej-i-indywidualnej-osob-65-rozwiazania-z-przyszlosci
https://forms.wsb.edu.pl/index.php?r=survey/index&sid=511656&lang=pl&_ga=2.144327090.660719625.1661931981-2057561036.1632813129&_gac=1.181779925.1658305978.Cj0KCQjwz96WBhC8ARIsAATR250gdcJf-CbbL5jzinjMPxvidUG2Dtq52MrklRB-XT2dYIxm9vbb-A4aAoQTEALw_wcB
https://wsb.edu.pl/uczelnia/wydarzenia
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/gdzie-te-dzieci-na-depopulacje-jest-tylko-jeden-skuteczny-sposob.html
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/2178962,1,nie-tylko-dugin-zlowieszcze-idee-slynnych-myslicieli-i-fanatykow.read
https://dziennikzachodni.pl/zmiany-w-kodeksie-pracy-beda-przelomowe-kiedy-wejda-w-zycie-i-co-nas-bedzie-czekac/ar/c1-16785433
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/ekspert-akademii-wsb-dla-dziennika-gazety-prawnej-7.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/ekspert-akademii-wsb-dla-press-3.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/ekspert-akademii-wsb-dla-tvs.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/ekspert-akademii-wsb-dla-dziennika-zachodniego-2.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/ekspert-akademii-wsb-dla-rzeczpospolitej-2.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/ekspert-akademii-wsb-dla-telewizji-biznes24.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/ekspert-akademii-wsb-dla-tvn24-4.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/ekspert-akademii-wsb-dla-gazety-finansowej-3.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/ekspert-akademii-wsb-dla-polskiego-radia-9.html
https://www.youtube.com/watch?v=nad_02q0yjE
https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-rozszerzona-rzeczywistosc-usprawni-prace-i-szkolenie-lekarzy,nId,6197416
https://biznes.newseria.pl/news/rozszerzona,p726566767
https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-rozszerzona-rzeczywistosc-usprawni-prace-i-szkolenie-lekarzy,nId,6197416
https://dziennik365.pl/rozszerzona-rzeczywistosc-usprawni-prace-i-szkolenie-lekarzy-w-przyszlosci-bedzie-wykorzystywana-takze-w-podstawowej-opiece-zdrowotnej
https://globaleconomy.pl/wybrane-problemy/gospodarka-innowacyjna/38843-wg-ekspertow-vr-i-ar-beda-w-przyszlosci-rowniez-stosowane-w-gabinetach-lekarzy-podstawowej-opieki-zdrowotnej-a-takze-umozliwia-badanie-i-diagnozowanie-pacjenta-na-odleglosc-usprawni-prace-i-s
http://medkiosk.pl/article-1268-rozszerzona-rzeczywistosc-usprawni-prace-i-szkolenie-lekarzy.html
https://medkurier.pl/rozszerzona-rzeczywistosc-usprawni-prace-i-szkolenie-lekarzy/
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/nauka-i-technika/rozszerzona-rzeczywisto%c5%9b%c4%87-usprawni-prac%c4%99-i-szkolenie-lekarzy-w-przysz%c5%82o%c5%9bci-b%c4%99dzie-wykorzystywana-tak%c5%bce-w-podstawowej-opiece-zdrowotnej/ar-AA10ftKV?li=BBr5Fav
http://radioswinoujscie.pl/rozszerzona-rzeczywistosc-usprawni-prace-i-szkolenie-lekarzy-w-przyszlosci-bedzie-wykorzystywana-takze-w-podstawowej-opiece-zdrowotnej/
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/noc-perseidow-z-akademia-wsb.html
https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/noc-spadajacych-gwiazd-na-plazy-przy-pogorii-iii/
https://dziennikmetropolii.pl/kategoria/artykuly/popatrz-w-niebo-z-akademia-wsb-podczas-nocy-spadajacych-gwiazd/?fbclid=IwAR1XL1fzczXl7Ysfgu8oSgnaM_t2YGVLQJL5UnlRvGX2C1728cIuQYUk8r8
https://dziennikzachodni.pl/dabrowa-gornicza-noc-spadajacych-gwiazd-nad-pogoria-iii-obserwacje-nieba-pokazy-zabawa-siedmioboj-naukowy/ar/c1-16575849
https://sosnowiec.wyborcza.pl/sosnowiec/7,93867,28768952,noc-spadajacych-gwiazd-na-plazy-przy-pogorii-iii-w-dabrowie.html?disableRedirects=true
https://sosnowiec.wyborcza.pl/sosnowiec/7,93867,28768952,noc-spadajacych-gwiazd-na-plazy-przy-pogorii-iii-w-dabrowie.html
https://dabrowski24.pl/20220810358175/um-dabrowa-gornicza-noc-spadajacych-gwiazd-na-plazy-przy-pogorii-iii1660099506
https://www.slaskibiznes.pl/kalendarz,ix-noc-spadajacych-gwiazd-plaza-pogoria-iii-w-dabrowie-gorniczej,cal4-340.html
https://www.slazag.pl/noc-spadajacych-gwiazd-na-terenie-wojewodztwa-slaskiego-gdzie-bedzie-mozna-zobaczyc-deszcz-perseidow

