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

Szanowni Państwo,

już po raz 28. zainaugurowaliśmy nowy rok akade-
micki w Akademii WSB. To jedno z najważniejszych 
wydarzeń w życiu uczelni. Zapraszam do relacji wideo 
z tej uroczystości. Zachęcam też do zapoznania się  
z innymi wydarzeniami, które w minionych tygodniach 
odbyły się w Akademii WSB – jest ich sporo, a to zaled-
wie początek nowego roku akademickiego.

Początek października minął pod znakiem inauguracji.

Główna odbyła się w Dąbrowie Górniczej, ale nowi studenci i studentki powitali nowy rok akademicki również  
w wydziałach zamiejscowych: w Cieszynie, Krakowie, Olkuszu i Żywcu. 

Zgodnie z jednym z pięciu strategicznych kierunków rozwoju Akademii WSB - LifeLong Academy -  
„Uczelnia przez całe życie”, nowy rok akademicki zainaugurowały także Dąbrowski Uniwersytet Dziecięcy  

oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Przegląd październikowych wydarzeń w Akademii WSB 

„Regionalna Inicjatywa Doskonałości  
– partnerstwa naukowe, dobre praktyki 

akademickie, nauka dla otoczenia” 

I Ogólnopolska konferencja „Rynki regulowane 
- aspekty prawne, finansowe i konkurencyjności 

rynkowej”

Międzynarodowe Forum Naukowe prezentujące  
osiągnięcia Akademii WSB w ramach programu  

„Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa omawiająca 
megatrendy i wyzwania stojące przed firmami  

w sektorze regulowanym dóbr publicznych  
(public goods).

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

IV Akademickie Forum Jakości XII Gala Śląskiego Sportu Akademickiego

Prelekcje najlepszych krajowych i zagranicznych  
praktyków dotyczące wykorzystania najnowszej  

technologii w kształceniu akademickim.

AZS Akademii WSB: 1. Miejsce w Klasyfikacji Uczelni 
Niepublicznych na Śląsku i 4. Miejsce w Klasyfikacji 

Generalnej Akademickich Mistrzostw Śląska.

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Międzynarodowa współpraca  
badawcza Akademii WSB

Współpraca z otoczeniem  
i nowe relacje partnerskie

Dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB  
oraz dr hab. Łukasz Wróblewski, prof. AWSB  

z wizytą badawczą w Brazylii.

Do grona naszych partnerów dołączyli Izba  
Administracji Skarbowej w Katowicach 
oraz Szpital Specjalistyczny im Stefana  

Żeromskiego w Krakowie.

Program Interreg 2021-2027 Izba Administracji Skarbowej

Wizyta badawca w Brazylii Szpital im. S. Żeromskiego

Zobacz wszystkie październikowe wydarzenia w Akademii WSB

Nadchodzące wydarzenia 

8 listopada

Inauguracja programu mentoringowego  
„Złoty Student”

Złoty Student to program wsparcia najzdolniejszych 
studentów obejmujący  indywidualne konsultacje  
z doradcą zawodowym, szkolenia oraz wizyty  
studyjne i spotkania z praktykami.

Dowiedz się więcej

15 listopada

Dzień ze Służbą Więzienną w Akademii WSB 

Spotkanie z uczniami klas mundurowych w ramach 
projektu „Twoja najlepsza szansa na dalszy rozwój  
i sukces”.

Dowiedz się więcej

18 listopada  

Uroczysta Gala Akademicka MBA

Podczas Gali wręczone zostaną dyplomy ukończenia 
studiów Executive MBA, Master of Business Admini-
stration oraz Master of Business Administration  
w Ochronie Zdrowia.

Dowiedz się więcej

Zobacz wszystkie wydarzenia

Eksperci Akademii WSB w mediach 

Dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB

• Badania i projekty realizowane przez Akademię WSB

Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz

• Gościnnie w programie „Aktualne Śląskie”

• Rozwój kolei w województwie śląskim

• O transporcie publicznym w regionie

Prof. dr hab. Janusz Majcherek

• Punktoza: choroba polskiej nauki

• Kraków bez demagogii

Prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz

• O edukacji w Polsce

• O edukacji w polskich szkołach

Przemysław Pogłódek

• Prawo pracy, umowy śmieciowe i kontrakty B2B

Dr Maria Kamargianni

• O transporcie zrównoważonym

Dr Patryk Kuzior

• Zmiany w Kodeksie Pracy

Dr Mariusz Raczek

• Ranking dostępności mieszkaniowej

Dr Krystian Dudek

• Wizerunek Władimira Putina w oczach międzynarodowej opinii publicznej

Marek Zuber

• O zatrzymaniu podwyżek stóp procentowych

• Wpływy inflacji na branżę gastronomiczną

• Czy Polska będzie w stanie poradzić sobie bez wsparcia unijnych pieniędzy?

Współpraca Akademii WSB z Izbą Administracji Skarbowej w Katowicach

Współpraca z Urzędem Komunikacji Elektronicznej

Konferencja „Rynki regulowane - aspekty prawne, finansowe  
i konkurencyjności rynkowej”

Zobacz wszystkie publikacje ekspertów Akademii WSB

https://media.user.com/uploads/mi33vo-akademiawsb/awsb-inauguracja-540p_Broq6Gw.mp4
https://wsb.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/miedzynarodowe-forum-naukowe-pn-regionalna-inicjatywa-doskonalosci-partnerstwa-naukowe-dobre-praktyki-akademickie-nauka-dla-otoczenia-2.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/rynki-regulowane-aspekty-prawne-finansowe-i-konkurencyjnosci-rynkowej.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/iv-akademickie-forum-jakosci-podsumowanie-pierwszego-dnia.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/xii-gala-slaskiego-sportu-akademickiego-2022.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/inauguracja-programu-wspolpracy-transgranicznej-interreg-polska-slowacja-2021-2027.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/wizyta-badawcza-naukowcow-akademii-wsb-na-uniwersytecie-rio-grande-do-sul-w-brazylii.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/wspolpraca-z-izba-administracji-skarbowej-w-katowicach.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/wspolpraca-ze-szpitalem-specjalistycznym-im-stefana-zeromskiego-w-krakowie.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/aktualnosci
https://wsb.edu.pl/uczelnia/wydarzenia/wkrotce/inauguracja-zlotych-indeksow.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/wydarzenia/wkrotce/dzien-ze-sluzba-wiezienna-w-akademii-wsb.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/wydarzenia/wkrotce/uroczysta-gala-akademicka-mba.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/wydarzenia
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/rektor-akademii-wsb-dla-strefy-biznesu.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/ekspert-akademii-wsb-dla-aktualnosci-tvp-katowice-6.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/ekspert-akademii-wsb-dla-aktualnosci-tvp-katowice-6.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/ekspert-akademii-wsb-dla-aktualnosci-tvp-katowice-7.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/punktoza-choroba-polskiej-nauki-na-swiecie-sie-nie-liczymy.html
https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,29045014,krakow-bez-demagogii-polemika-z-raportem-mieszkaniowym-uniwersytetu.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/ekspertka-akademii-wsb-cytowana-w-rzeczpospolitej.html
https://www.youtube.com/watch?v=rlBvy-cYLkw
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/ekspert-akademii-wsb-dla-portalu-czyz-tak.html
https://metropoliagzm.pl/2022/10/05/transport-zrownowazony-uwzglednia-potrzeby-wszystkich-ludzi-za-nami-wyklad-z-dr-maria-kamargianni/
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/ekspert-akademii-wsb-dla-radia-em-4.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/ekspert-akademii-wsb-dla-portalu-eska-slask-2.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/ekspert-akademii-wsb-dla-panoramy-3.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/ekspert-akademii-wsb-dla-wirtualnej-polski.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/ekspert-akademii-wsb-dla-polskiego-radia-11.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/ekspert-akademii-wsb-dla-telewizji-biznes24-2.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/wspolpraca-akademii-wsb-z-izba-administracji-skarbowej-w-katowicach.html
https://uke.gov.pl/akt/program-studiow-mba-dla-pracownikow-uke,447.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas/i-ogolnopolska-konferencja-naukowa.html
https://wsb.edu.pl/uczelnia/media-o-nas

