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Szanowni Państwo,

wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego  
Narodzenia – czas intensywnych przygotowań  
oraz podsumowań. Zanim porwie nas wszystkich 
świąteczna gorączka pozostańmy jeszcze przy  
listopadzie i wydarzeniach, jakimi żyła wspólnota 
Akademii WSB. 

Można o nich przeczytać w naszym najnowszym  
newsletterze, do czego gorąco zapraszam. 

Przegląd listopadowych wydarzeń w Akademii WSB 

Uroczystość wręczenia dyplomów  
habilitacyjnych i doktorskich 

Gala Akademicka 
studiów MBA

Dyplomy otrzymali doktorzy habilitowani  
oraz doktorzy, którzy w minionym roku  
akademickim uzyskali stopnie naukowe  

w Akademii WSB.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa omawiająca 
megatrendy i wyzwania stojące przed firmami  

w sektorze regulowanym dóbr publicznych  
(public goods).

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Platynowy Laur Umiejętności  
i Kompetencji RIG dla Akademii WSB

Udział Akademii WSB  
w 12. Europejskim Kongresie MŚP

Nagrodę odebrała JM Rektor dr hab. Zdzisława  
Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, podczas Gali  

z okazji 30-lecia Regionalnej Izby Gospodarczej  
w Katowicach.

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

Wyróżnienie Times Higher Education (THE)  
World University Rankings 

„Dzień Podchorążego”  
w Akademii WSB

To jeden z najbardziej prestiżowych  
i rozpoznawalnych rankingów instytucji  

szkolnictwa wyższego na świecie. 

Wydarzenie miało na celu upamiętnienie  
wydarzeń rozpoczynających powstanie  

listopadowe oraz promocję postawy patriotycznej 
wśród młodych ludzi. 

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Studentka Akademii WSB  
na konferencji klimatycznej COP27

Wyróżnienie Times Higher Education (THE)  
World University Rankings

Kamila Ciszewska wzięła udział w wydarzeniu  
jako ambasadorka europejskiego projektu  
„Climate of Change” oraz przedstawicielka  

Environmental European Bureau (EEB)

Spotkanie z uczniami klas mundurowych  
w ramach projektu  przybliżającego aspekty  

pracy w Służbie Więziennej.

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Zobacz wszystkie listopadowe wydarzenia w Akademii WSB

Samorząd Studencki Akademii WSB 
wybrany!

Dowiedz się więcej

Akademia WSB i Samorząd Studencki łączą siły w szczytnym celu.
Pomóż nam nieść pomoc potrzebującym! 

W ramach akcji Szlachetna Paczka 
chcemy wesprzeć Panią Grażynę. Dołącz do nas!

Dowiedz się więcej

Zobacz wszystkie nadchodzące wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia 

7 grudnia

II Wojewódzki Turniej Młodych Mechaników VR

Turniej odbędzie się w ramach III Wojewódzkiej  
Konferencji „Nowe Horyzonty Edukacji”.

Dowiedz się więcej

2 grudnia 

Wykład Tetsuaki Oda, Ph.D. pt. Innovation  
and brand of University-orientated startups  
and cooperative association of traditional  
products in Japan.

Dowiedz się więcej

8 grudnia  

Wykład otwarty nadbryg. w st. spocz. prof.  
dra hab. Jerzego Wolanina nt. „Inżynieria  
w bezpieczeństwie. Kanon teorii bezpieczeństwa”

Dowiedz się więcej

5 grudnia

Międzypokoleniowy dialog - warto szukać  
tego, co nas łączy

Konferencja dedykowana jest wszystkim osobom 
bez względu na wiek - którym działania  
międzypokoleniowe są bliskie i ważne.

Dowiedz się więcej

3 grudnia  

Akademia Świętego Mikołaja 

Dąbrowski Uniwersytet Dziecięcy oraz Stowarzyszenie 
Absolwentów i Studentów Akademii WSB zapraszają 
na spotkanie ze Świętym Mikołajem.

Dowiedz się więcej

Eksperci Akademii WSB w mediach 

Dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB

• Zrównoważony rozwój w Akademii WSB

Prof. dr hab. Janusz Majcherek

• Słudzy jednej prawdy

• O tym jak należy zmienić programy szkolne

Prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz

• O kryzysie uderzającym w edukację i wykluczeniu nauczycieli

Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz

• O zmianach w rozkładach jazdy kolei

Dr hab. Zofia Szarota, prof. AWSB

• Znaczenie lifelong learning dla jakości życia w starości

Dr Krystian Dudek

• Znaczenie gestu prezydentów Polski i Litwy

Dr Paulina Polko

• Eksplozja w miejscowości Przewodów

Martyna Kucharska-Staszel

• Nowe możliwości urlopów dla pracowników

Łukasz Staszel

• Dwumiesięczny urlop rodzicielski dla ojców

Marek Zuber

• Kondycja polskiej waluty

• Komentarz prognoz NBP dotyczących inflacji

• Gościnnie w programie Tak Jest

Nagrody THE World University Rankings 2023

Regulacje w dobie kryzysu energetycznego

Zobacz wszystkie publikacje ekspertów Akademii WSB
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