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Przegląd styczniowych wydarzeń w Akademii WSB 

XI Rocznica Centrum Badań 
i Edukacji Służb Mundurowych

Dofinansowania na kolejne projekty  
naukowo-badawcze

Podczas XI Rocznicy działalności Centrum Badań  
i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB  
wykład inauguracyjny o międzynarodowych 

działaniach polskich strażaków wygłosił Rektor-
-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 
w Warszawie nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynow-

ski, prof. uczelni.

Akademia WSB otrzymała dofinansowania na 
kolejne projekty naukowo-badawcze realizowa-

ne w ramach Metropolitalnego Funduszu Wspie-
rania Nauki dofinansowanego przez Górnoślą-

sko-Zagłębiowską Metropolię. 

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Relacja z debaty: „Kierunki rozwoju nauk  
o bezpieczeństwie a przedmiot ich poznania”

I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa 
pt. „Jakość życia uwarunkowana  

niepełnosprawnością”

Podczas wydarzenia zorganizowanego przez 
Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bez-
pieczeństwie Akademii WSB uczestnicy dysku-
towali między innymi o tym, w jakim kierunku 
zmierza ewolucja nauk o bezpieczeństwie oraz 
jakie zmiany poznawcze może powodować za-

wężanie lub poszerzanie granic zainteresowania 
nauk o bezpieczeństwie. 

Konferencja Naukowa organizowana była  
w ramach Programu Działań na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnościami w Dąbrowie Górniczej 
na lata 2022-2026.

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Dr Konrad Łoś powołany na Członka Rady 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Dr Patryk Kuzior współautorem książki  
„Finansowanie i zarządzanie oświatą 

samorządową”

Dr Konrad Łoś, adiunkt w Katedrze Prawa i 
Administracji Akademii WSB, został powołany 

na Członka Rady  Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju w kadencji 2023-2027. Uroczyste 

wręczenie aktu powołania odbyło się w dniu 26 
stycznia 2023 roku. 

Dr Patryk Kuzior, adiunkt w Katedrze Prawa  
i Administracji Akademii WSB,  jest współauto-
rem publikacji, jaka ukazała się w czasopiśmie 

prawniczym C.H. Beck, która przedstawia zasady 
finansowania oświaty w samorządzie.

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Zobacz wszystkie styczniowe wydarzenia w Akademii WSB

Szanowni Państwo,

za nami już pierwszy miesiąc 2023 roku. Jaki to był miesiąc? Jak zwykle wypełniony spotkaniami z ekspertami, 
konferencjami, szkoleniami, a przede wszystkim to miesiąc wytężonej pracy: dla studentów to czas nauki  
i przygotowań do zaliczeń i egzaminów, dla wykładowców to czas kreatywności w formułowaniu pytań  
egzaminacyjnych, a potem godziny poświęcone na ocenę umysłowego wysiłku studentów.

Życzę nam wszystkim triumfu wiedzy i spokojnie przeżytego czasu. 

A co nas czeka w lutym? Mimo, że to najkrótszy miesiąc w roku, nasz kalendarz wcale nie jest pusty.  
Już teraz zapraszam do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami mijającego miesiąca  
i zapowiedziami kilku nadchodzących. Udanej lektury!

prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz 
Rektor Akademii WSB

Zobacz wszystkie nadchodzące wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia 

11-17 lutego 2023 r.

Tydzień Bezpłatnych Szkoleń Akademii WSB 

Dowiedz się więcej

15 lutego 2023 r.  

IX Dzień Otwarty Urzędu  
Ochrony Danych Osobowych

Dowiedz się więcej

9 lutego 2023 r.  

Zgłoś się do Szkoły Legii Akademickiej

Dowiedz się więcej

15 lutego 2023 r.   

Międzynarodowa Konferencja Naukowa  
podsumowująca projekt pn.: Edukacja  
międzykulturowa w dobie nauczania zdalnego

Dowiedz się więcej

24 lutego 2023 r.    

Wykład otwarty gen. dyw. w st. spocz. prof.  
dr hab. Bogusława Packa m. dr h. c. nt.  
„Wojna w Ukrainie wyzwaniem dla nauk  
o bezpieczeństwie”

Dowiedz się więcej

Zobacz wszystkie publikacje ekspertów Akademii WSB

Eksperci Akademii WSB w mediach 

prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz

• Wywiad z Rektor Akademii WSB

prof. Marek Sitarz

• O kontrolach pociągów w czasie ferii

prof. Marek Sitarz

• O podwyżkach cen biletów na kolei

prof. Mirosława Nowak-Dziemianowicz

• O oszustwach seniorów

prof. Zofia Szarota

• O oczekiwaniach wobec przyszłej roli babci

dr Krystian Dudek

• Gościem programu Aktualne Śląskie

Dr Krystian Dudek  

• O zatrudnieniu Fernando Santosa na stanowisku selekcjonera kadry narodowej

dr Mateusz Grzesiak

• Gościem podcastu DGPtalk: Obiektywnie o biznesie

dr Patryk Kuzior 

• O wypłatach dodatków uzupełniających dla nauczycieli

dr Rafał Rębilas

• Gościem audycji Strefa Ekonomii

dr Michał Szyszka

• O fenomenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Marek Zuber

• O wzrostach cen produktów i usług

Marek Zuber

• O tym, jak otrzymanie Krajowego Planu Odbudowy umocniłoby złotówkę

Marek Zuber

• O rosnącej sprzedaży produktów luksusowych marek

O nas w mediach 

• Bezpłatne szkolenia w Akademii WSB 

• Dzień Bezpieczeństwa w Akademii WSB

• O wynikach ewaluacji jakości działalności naukowej

• Konferencja Naukowa „Nowelizacja Kodeksu pracy – ocena regulacji i jej skutki”

• Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki

• Konferencja o prawie pracy

• IV Marsz Pamięci
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