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Przegląd grudniowych wydarzeń w Akademii WSB 

Gala Akademicka studiów MBA za nami III Konferencja „Nowe horyzonty edukacji”

Słuchacze studiów Master of Business Administration 
(partner EY) oraz MBA w Ochronie Zdrowia  

(partner EY) odebrali dyplomy, wyróżnienia oraz  
nagrody Rektora. Gratulujemy!

W ramach wydarzenia odbył się II Wojewódzki  
Turniej Młodych Mechaników VR. Patronat nad  
wydarzeniem oraz inicjatywą objęła m.in. NATO  

DEEP eAcademy.

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Umowa w zakresie współpracy na rzecz  
wspierania śląskich innowacji poprzez  

program Erasmus+

Akademia WSB wyróżniona w konkursie  
„Kultura bezpieczeństwa w transporcie  

kolejowym”

Akademia WSB podpisała porozumienie  
o współpracy z Fundacją Rozwoju Sytemu Edukacji 
– Narodową Agencją Programu Erasmus+. Intencją 
zawarcia porozumienia jest współpraca śląskiego 

InnHUB-u ze środowiskiem akademickim.

Absolwenci Akademii WSB otrzymali wyróżnienie  
w kategorii „Praca dyplomowa”. Promotorem  

prac był prof. dr hab. inż. Marek Sitarz - Kierownik  
Seminarium Doktorskiego w dyscyplinie Inżynieria 

lądowa, geodezja i transport.”

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Uroczysta Gala finałowa konkursu „Model  
Biznesowy dla Dąbrowy Górniczej” 

Uroczyste spotkanie wigilijno-noworocznego  
w Akademii WSB

Za nami rozstrzygnięcie Konkursu, w którym w jury 
konkursowym zasiedli przedstawiciele Akademii WSB, 
środowisk gospodarczych, organizacji zrzeszających 

przedsiębiorców i innych instytucji wspierających 
lokalny biznes.

Koncert solidarności z Ukrainą, wspólne kolędowanie  
i świąteczne rozmowy „przy opłatku”. To tylko niektó-
re punkty uroczystego spotkania wigilijno-noworocz-

nego, jakie odbyło się w murach Akademii WSB.

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Spotkanie wigilijne Uniwersytetów Trzeciego  
Wieku Akademii WSB

Szlachetna Paczka od Akademii WSB!  
Dziękujemy, że możemy na Was liczyć!

20 grudnia odbyło się spotkanie świąteczne  
Uniwersytetów Trzeciego Wieku Akademii WSB.  

Gośćmi specjalnymi byli Pan Marcin Bazylak -  
Prezydent Dąbrowy Górniczej oraz Pani dr Agnieszka 

Pasternak - Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Dąbrowie Górniczej.

Wielki finał „Szalchetnej paczki” w Akademii WSB.  
Dziękujemy, że i w tym roku wspólnie daliśmy radę!  

W grudniu pomogliśmy Pani Grażynie, która  
wdzięczna za przekazane paczki, nie kryła  

wzruszenia. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc.  
Do zobaczenia za rok!

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Zobacz wszystkie listopadowe wydarzenia w Akademii WSB

Zobacz wszystkie nadchodzące wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia 

6 stycznia

Konkurs „ŻYĆ Z PASJĄ - MOJE FOTOSTORY” 

Dowiedz się więcej

13 stycznia 

Międzynarodowy Dzień Osób  
z Niepełnosprawnościami w Akademii WSB

Konferencja organizowana w ramach Programu  
Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami  
w Dąbrowie Górniczej na lata 2022-2026

Dowiedz się więcej

13 stycznia  

Jubileusz Centrum Badań i Edukacji  
Służb Mundurowych Akademii WSB

Dowiedz się więcej

Zobacz wszystkie publikacje ekspertów Akademii WSB

Eksperci Akademii WSB w mediach 

Prof. dr hab. Janusz Majcherek

• Polska się wyludnia? Winne są antyimigranckie obsesje władzy 

Prof. dr hab. Janusz Majcherek

• Rechot prezesa i cierpienie. Dysforia płciowa: zderzmy ideologię z faktami

Prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz

• O przesileniu zimowym i najkrótszym dniu w roku

Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz

• O oddaniu do użytku nowoczesnego centrum przesiadkowego w Gliwicach

Prof. Jacek Wódz 

• O kondycji polskiej polityki

Jarosław Gwizdak

• O stanie polskiego sądownictwa

Dr Krystian Dudek  

• Gościem audycji „Temat do dyskusji” 

Dr Patryk Kuzior 

• O uldze na zabytki

• O urlopach zdrowotnych dla nauczycieli

Dr Paulina Polko

• Czy można szukać w wojnie pozytywów 

Marek Zuber

• O mniejszym popycie na towary w sklepach

O nas w mediach 

• Gala finałowa konkursu Model Biznesowy dla Dąbrowy Górniczej

• Ćwiczenia służb mundurowych z udziałem studentów Akademii WSB

• Rynek Kolejowy: nagrody w konkursie rozdane

• II Wojewódzki Turniej Młodych Mechaników VR
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https://wsb.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/gala-akademicka-studiow-master-of-business-administration-oraz-mba-w-ochronie-zdrowia-partner-ey.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/iii-konferencja-nowe-horyzonty-edukacji-i-ii-wojewodzki-turniej-mlodych-mechanikow-vr.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/wspolpraca-na-rzecz-wspierania-slaskich-innowacji-poprzez-program-erasmus.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/akademia-wsb-wyrozniona-w-konkursie-kultura-bezpieczenstwa-w-transporcie-kolejowym.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/gala-finalowa-konkursu-model-biznesowy-dla-dabrowy-gorniczej.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/uroczyste-spotkanie-wigilijno-noworoczne-w-akademii-wsb.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/spotkanie-wigilijne-uniwersytetow-trzeciego-wieku-akademii-wsb.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/szlachetna-paczka-od-akademii-wsb-3.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/aktualnosci
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/polska-sie-wyludnia-winne-sa-antyimigranckie-obsesje-wladzy.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/rechot-prezesa-i-cierpienie-dysforia-plciowa-zderzmy-ideologie-z-faktami.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/ekspertka-akademii-wsb-dla-tvp-wroclaw.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/ekspert-akademii-wsb-dla-aktualnosci-tvp-katowice-9.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/ekspert-akademii-wsb-dla-portalu-czyz-tak-3.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/ekspert-akademii-wsb-dla-portalu-czyz-tak-2.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/internetowe-zagrozenia.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/ekspert-akademii-wsb-dla-portalu-prawopl.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/ekspert-akademii-wsb-dla-dziennika-gazety-prawnej-8.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/ekspertka-akademii-wsb-dla-portalu-slaski-bizens.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/ekspert-akademii-wsb-dla-polskiego-radia-12.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/gala-finalowa-konkursu-model-biznesowy-dla-dabrowy-gorniczej.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/cwiczenia-sluzb-mundurowych-z-udzialem-studentow-akademii-wsb.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/nagrody-w-konkursie-kultura-bezpieczenstwa-w-transporcie-kolejowym-rozdane.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/ii-wojewodzki-turniej-mlodych-mechanikow-vr.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas
https://wsb.edu.pl/uczelnia/wydarzenia/wkrotce/konkurs-zyc-z-pasja-moje-fotostory.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/wydarzenia/wkrotce/miedzynarodowy-dzien-osob-z-niepelnosprawnosciami-w-akademii-wsb.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/wydarzenia/wkrotce/xi-rocznica-centrum-badan-i-edukacj-sluzb-mundurowych-akademii-wsb.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/wydarzenia

